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V jejích obřadech a symbolech
Evange-

NÁM DNES PRAVDA 
O SVATYNI

Dosud jsme stále ještě plně nepochopili význam 
izraelské svatyně, 
jsou nastíněny mocné a hluboké pravdy, 
lium je klíčem, který otevírá její tajemství. Pozná
ním plánu vykoupení se nám otevírají její pravdy. 
Měli bychom mnohem více využít příležitosti k po
chopení těchto předivných naučení.

Ježíš Kristus je základem celé svatyně. On usta
novil obětní systém, který symbolizoval jej samého. 
Celá řada symbolů a obrazů byla jediným krásně 
spojeným proroctvím evangelia, zobrazením křes
ťanství.

Jsme lidem Božím, a proto buďme pilnými zpy
tateli proroctví! Neměli bychom polevit ve zkoumá
ní, dokud by nám nebyl jasný předmět svatyně, 
uvedený ve viděních Daniele a Jana. Tento předmět 
vrhá mohutné světlo na naše nynější postavení a po
dává nám neomylný důkaz, že nás Bůh vedl i v do
bách minulých. Vysvětluje nám zklamání z roku 1844 
a ukazuje nám, že svatyně, která měla být očištěna, 
není země, jak jsme se domnívali, ale že Kristus 
pak vstoupil do nejsvětějšího oddělení nebeské sva
tyně, kde koná závěrečné dílo svého kněžského úřadu, 
čímž se naplňují slova anděla k proroku Danielovi: 
„Až do dvou tisíc a tří set večerů a jiter; pak bude 
svatyně očištěna." Dan. 8, 14.
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Naše víra v první, druhé, a třetí andělské poselství 
byla správná. Velké mezníky, kolem nichž jsme pro
šli, jsou nepohnutelné. Tyto sloupy pravdy stojí pev
ně jako věčné pahorky.

V budoucnu povstanou duchovní svody všeho dru
hu. My však chceme mít pevnou půdu pod nohama. 
Naše stavba musí mít pevné sloupy. Budou snad 
i někteří, kteří budou například tvrdit, že svatyně 
neexistuje. To je jeden z bodů, na němž se projeví, 
kdo pobloudil od víry.

V těchto úkolech je za otázkami mnoho biblických 
textu. Není nutné číst celé tyto stati, abychom mohli 
podat správnou odpověď na otázku. Je třeba postih
nout jen hlavní myšlenku. Není také vhodné, aby ve
doucí biblického úkolu dával poznámky ke každému 
uvedenému verši.



1. úkol dne 4. dubna 1964

PLÁN SPASENI V PŘEDOBRAZE
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Zlatý verš: 1. Mojž. 3, 15.
1. K jakému obrazu byl stvořen člověk? 1. Mojž. 1, 

26; Ž. 8, 5. 6.
Zpočátku zrcadlil člověk Boží obraz po stránce 

vnější, ale i po stránce vnitřní, charakterové. Žil 
v souladu s vůlí Boží. Jeho mysl byla schopna chá
pat Boží věci. Měl čisté záliby. Chuť a touhy byly pod 
kontrolou rozumu. Nesl na sobě obraz Boží, a byl 
svaty a šťastný.

2. Za jakých okolností přestoupil člověk zvláštní 
Boží příkaz? 1. Mojž. 5, 1—6.

3. Jaké byly důsledky první neposlušnosti člověka? 
Řím. 5, 12. 19.

Láska a pokoj prvních lidí zmizely. Místo toho 
měli vědomí viny, strach z budoucnosti, cítili na
hotu duše. Začínali nyní chápat pravý charakter své
ho hříchu. Celá příroda, která byla pod zlořečenstvím 
hříchu, měla svědčit člověkovi o povaze a důsledcích 
vzpoury proti Bohu.
4. Kterými slovy dal Bůh člověku naději v jeho 

hříšném stavu? 1. Mojž. 3, 15.
Když slyšel satan prohlášení, že mezi ním a že

nou, tj. mezi jeho semenem a jejím semenem, má 
nastat nepřátelství, věděl, že jeho snahy zničiti lid
stvo budou narušeny, že nějaým způsobem bude Člo
věku dána možnost odpírat jeho moci. Milost, kterou 
Kristus vštěpuje do duše, tvoří v člověku nepřátel
ství proti satanu. Bez této proměňující milosti a ob
novující moci byl by člověk nadále zajatcem šata-



PROSTŘEDEK HŘÍCHUBOŽI PROTI
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6. Jaké dílo měl konat Mesiáš podle slov Izaiáše? 
Iz. 55, 5—8.

S Kristem zacházeli tak, jak bychom si zasloužili 
my. A to proto, aby s námi mohlo být zacházeno 
tak, jak si zaslouží on. Byl odsouzen za naše hří
chy, v nichž neměl žádnou účast, abychom mohli být 
ospravedlněni jeho spravedlností, v které jsme ne
měli žádný podíl. Podstoupil smrt, která patřila nám, 
abychom mohli obdržet život, který patří jemu. „Zsi
nalostí jeho lékařství nám způsobeno.“
7. Skrze koho nám mohou -být hříchy jedině od-- 

puštěny? Skut. 5, 31; Žid. 9, 22; Iz. 53, 10. 12.
Když světlo Kristovo pronikne do naší duše, vi

díme, jak jsme nečistí. Rozeznáváme sobectví po
hnutek, nepřátelství proti Bohu, které poskvrnilo 
každý čin života. Pak poznáme, že naše vlastní spra
vedlnost je vskutku jako roucho ohyzdné a že je
dině krev Kristova nás může očistit od poskvrny 
hříchu a obnoviti naše srdce k jeho vlastní podobě.

na, sluhou, který je vždy ochoten vykonávat 
jeho příkazy. Avšak síla, kterou uděluje Kristus, 
uschopňuje člověka k tomu, aby odolával.

5. Koho Bůh poslal na svět, když nadešla plnost ča
su? Gal. 4, 4. 5; Jan 3, 16; 1. Jan. 2, 2.

Jedině Kristus mohl vykoupit člověka ze zlořečen
ství zákona a uvésti jej opět do souladu s nebesy. 
Kristus vzal na sebe vinu a hanbu hříchu. To hřích 
tak urážel svátého Boha, že musel oddělit Otce od 
Syna. Kristus byl ochoten sestoupit do hlubin bídy, 
aby zachránil padlé lidstvo.
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8. Kdo a za jakých okolností přinášel Pánu první 
zaznamenané oběti? 1. Mojž. 4, 3. 4.

Bůh nařídil oběti, aby byly člověku ustavičnou při
pomínkou hříchu i vyznáním víry v zaslíbeného spa
sitele. Jejich účelem bylo vštípit padlému lidstvu 
slavnostní pravdu, že to byl právě hřích, který způ
sobil smrt. Pro Adama bylo obětování první oběti vel
mi bolestivým obřadem. Musel pozdvihnouti ruku a 
vzít život, který může dát pouze Bůh. Když zabíjel 
nevinnou oběť, chvěl se při myšlence, že pro jeho 
hřích musí být prolita krev neviného Beránka Božího. 
Tento obraz mu poskytl hlubší poznání o velikosti 
jeho přestoupení. Pochopil, že jedině smrt Syna Bo
žího stačí na usmíření.

, obětní řád před vydáním 
NA HOŘE SINAJ

10. Jak projevil Noe svou víru a jak uznal obětní 
řád? 1. Mojž. 8, 20. 21.

11. Kterým činem projevil patriarcha Abrahám svou 
víru v Boha? 1. Mojž. 12, 8b; 13, 4.

9. Jak se zachoval Bůh ke Kainově oběti? 1. Mojž.
4, 5; Žid. 9, 22.

Bez vylití krve není odpuštění hříchu. Oni měli uká
zat svou víru v krev Krista jako v zaslíbeného Smír
ce obětováním prvotin stáda. Ti, kteří necítí potřebu 
krve Kristovy a domnívají se, že bez Boží milosti 
mohou si svými vlastními skutky zajistit Boží smí
ření, dopouštějí se téže chyby jako Kain. Nepřijmou- 
li očišťující krev, budou odsouzeni. Neexistuje jiné 
opatření, kterým by mohli být vyproštěni z otroctví 
hříchu.
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Pravá víra neměla nikdy uhasnout. Bůh si vždy 
zachoval ostatky, které by mu sloužily. Adam, Set, 
Enoch, Metuzalém, Noe, Sem zachovali v nepřetržité 
linii od pokolení do pokolení vzácné zjevení Boží 
vůle. Syn Táre se stal dědicem tohoto svátého pově
ření. Bůh sdělil svou vůli Abrahámovi a dal mu jasné 
poznání požadavků zákona a poznání spasení, které 
se má uskutečnit skrze Krista.

12. Kterou tvrdou zkouškou se dostalo Abrahámovi 
jasnějšího poznání o významu obětního řádu? 1. 
Mojž. 22, 1—18.

Bůh přikázal Abrahámovi, aby obětoval svého syna. 
Tím přivedl Abraháma k pochopení evangelia a záro
veň zkusil i jeho víru. Duševní zápas, který podstou
pil Abrahám během této strašné zkoušky, dopustil 
Bůh proto, aby Abrahám aspoň trochu porozuměl té 
oběti, kterou přinesl Bůh pro spasení člověka. Bůh 
vydal svého Syna na smrt hanby. Jediný hlas se ne
pozdvihl, aby zvolal: „Dost!“ Král slávy obětoval svůj 
život, aby spasil padlé lidské pokolení. Mohl Bůh po
dat silnější důkaz o nekonečném soucitu a lásce?

Ve svých mladých letech vylil Jákob olej a víno na 
skálu na znamení smlouvy. Tato zpráva nás nyní 
ujišťuje, že stále uctívá Boha podle obětního řádu, 
který znali všichni patriarchové. Bůh poctil ten
tokráte Jákoba tím, že mu obnovil zaslíbení daná 
Abrahámovi a Izákovi.

14. Jaký důvod udával Mojžíš faraónovi, proč chce 
Izrael opustit Egypt? 2, Mojž. 5, 1—3.

13. Jak projevil Jákob svou víru v Boha, když se 
chystal opustit Kanán a jeti do Egypta? 1. Mojž. 
46, 1.



2. úkol — dne 11. dubna 1964

Pozemská svatyně
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Zlatý verš: 2. Mojž. 25, 8.

ÚČEL A PŮVOD PLÁNU SVATYNĚ

V otroctví Izrael téměř zapomněl na Boha svých 
otců. Obětního řádu se téměř neužívalo. Z Božího 
rozhodnutí mělo však být plně obnoveno.

K přemýšlení: Z čeho je obviňován každý 
upřímný člověk, když pohlédne do svého nitra? Po 
čem proto touží? Může někdo z lidí utišit touhu duše 
po smíření? Proč nalézáme u Krista plnost poko
je?

1. Za jakým účelem byla postavena svatyně? 2. 
Mojž. 25, 8.

Bůh dal Mojžíšovi příkaz pro Izraele: „I uděla- 
jíť mi svatyni, abych bydlil uprostřed nich.“ A Pán 
přebýval ve svatyni, uprostřed svého lidu. Po ce
lou dobu jejich neúnavného putování po poušti byl 
s nimi symbol jeho přítomnosti. Takto postavil Kris
tus svůj Stánek uprostřed našich lidských stanů. 
Rozbil svůj stan vedle stanů lidských, aby mohl pře- 
bývati mezi námi a seznámiti nás se svým bož
ským charakterem a životem. „Slovo to tělo učiněno 
jest a přebývalo mezi námi.“ A viděli jsme slávu 
jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plné mi
losti a pravdy.“ (Jan 1, 14.) Celá bohoslužba sta
rého Izraele byla zaslíbením Krista v obrazech a sym-



SVATYNĚSTAVBUPRO
3. Z jakého materiálu měla být postavena svatyně? 

2. Mojž. 25, 1—8; 35, 4—9.
Když měl lid Boží postavit svatyni na poušti, bylo 

třeba konat rozsáhlé přípravy. Byl sbírán vzácný ma
teriál; mezi jiným také mnoho zlata a stříbra. Jako 
oprávněný majitel všech pokladů žádal Pán tyto obě
ti od lidu; přijal však jen ty, které byly dány dobro
volně.
4. Jaká byla odpověď na výzvu ke shromažďování 

materiálu na stavbu Stánku? 2. Mojž. 36, 3—7.
Všichni, kteří milují bohoslužbu.a radují se z po

žehnání Boží přítomnosti, budou projevovat téhož 
ducha obětavosti při stavbě domu, v němž se Pán 
s nimi stýká. Jejich touhou bude přinésti Pánu nej
lepší oběť, jakou mají.
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bolech. A nebylo to jen zaslíbení, ale skutečné 
opatření určené Bohem k tomu, aby milióny lidí 
mohly pozdvihnouti své myšlenky k Tomu, který se 
měl zjeviti světu.
2. Kde obdržel Mojžíš plány pro stavbu svatyně?

2. Mojž. 25, 9. 40; 26, 50.
Při stavbě svatyně jakožto místa Božího přebýváni 

měl Mojžíš učinit všechno podle vzoru nebeských 
věcí. Bůh jej povolal na horu, kde mu zjevil tyto 
nebeské věci. Tak byla zhotovena svatyně se všemi 
svátými náležitostmi. Bůh zjevil svůj charakter 
Izraeli, v němž chtěl míti své místo přebývání. Své 
přání zpečetil na hoře Sinaj, když šel kolem Mojžíše 
a volal: „Hospodin, Hospodin, Bůh silný, lítostivý a 
milostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství a 
pravdě."

MATERIÁL



SVATYNĚSTAVBA
5. Co obklopovalo svatyni? 2. Mojž. 27, 9. 18.
Nádvoří svatyně mělo délku dvakrát větší než šíř

ku. Svatostánek byl obklopen otevřeným prostran
stvím zvaným nádvoří, které bylo uzavřeno závěsy 
nebo čalouny z jemného plátna, zavěšenými na mě
děných sloupech. Vchod do tohoto odděleného prosto
ru byl k východu. Byl uzavřen houněmi z drahého 
materiálu umělecky zpracovaného, který však nebyl 
tak vzácný jako materiál ve svatyni. Poněvadž zá
věsy nádvoří (předsíně) byly jen asi poloviční výš
ky než stěny svatyně, mohl lid zvenku zřetelně vi
dět budovu.
6. Popiš krátce budovu Stánku! 2. Mojž. 26, 1 až 

37.
Popis svatyně máme v 2. Mojž. 26, kterou si mů

žeme pročíst. Některé jednotlivosti svatyně se mo
hou zdát modernímu čtenáři nejasné, ale hlavní její 
význam lze pochopit snadno.

Stánek úmluvy byl postaven tak, že se mohl ro
zebírat a v době putování jej mohli Izraelští nosit 
s sebou. Proto byl malý. Neměl více než dvacet pět 
stop na délku a osmnáct stop na šířku a výšku. Nic
méně byla to nádherná stavba. Ke stavbě a na zaří
zení svatyně bylo použito akátového dřeva, které 
méně podléhalo zkáze než dřevo jiných stromů, kte
ré rostly kolem Sinaje. Stěny byly ze svislých desek, 
které spočívaly na stříbrných podstavcích a byly při
držovány sloupky a příčnými trámky. Všechno bylo 
pozlaceno, což dávalo celku vzhled masivního zlata. 
Střechu tvořily čtyři vrstvy čalounů. Nejspodnější 
byl „z bílého hedvábí soukaného a z podstavce mod
rého a z šarlatu a z červce dvakrát barveného s che
rubíny díla řemeslného“. Druhá vrstva byla z kozí
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srsti, třetí z červeně obarvených kozí skopových a 
čtvrtá z kozí jezevcích; všechny byly tak upraveny, 
že skýtaly dokonalou ochranu.
7. Jak byl rozdělen vnitřek svatyně? 2. Mojž. 26, 

31—33b; Žid. 9, 1—3.
Stánek byl rozdělen ve dvě oddělení bohatou a 

krásnou tkaninou neboli oponou, zavěšenou na po
zlacených sloupech. Podobná opona uzavírala vchod 
do prvního oddělení. Opcny byly také z barvy modré, 
červené a šarlatové. Cherubíni, vetkaní zlatými a 
stříbrnými nitěmi do opony, představovali zástup an
dělů, kteří jsou v nebeské svatyni a jsou služebnými 
duchy pro lid Boží na zemi.

NAUČENI ZE SVATYNĚ
8. Co zobrazovala nebo nastiňovala pozemská sva

tyně? Žid. 9, 23. 24; Žid. 8, 2.

Mojžíš zhotovil pozemskou svatyni „podle způsobu, 
kterýž byl ukázán na hoře“. Nebeská svatyně, v kte
ré Ježíš koná za nás službu, je oním velkým vzorem, 
jehož kopií byla svatyně postavená Mojžíšem.

Žádná pozemská budova nemůže reprezentovat ve
lebnost a slávu nebeského chrámu, místa přebývání 
Krále králů. Avšak důležité pravdy o nebeské sva
tyni a velké dílo, které se tam koná pro člověka, 
měly být předmětem studia v pozemské svatyni.

9. K čemu přirovnává Pavel lidské tělo? 1. Kor. 6; 
19. 20.

Očištěním chrámu oznamoval Ježíš své mesiášské 
poslání a zahájení díla. Chrám, v němž se měla zje
vovat Boží přítomnost, měl být předmětem studia pro 
Izraele i pro svět. Od věčných věků bylo Božím úmys
lem, aby každá stvořená bytost, od jasného a svátého
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serafa až k člověku, byla chrámem, v němž by pře
býval Stvořitel. Následkem hříchu přestalo být lid
stvo chrámem Božím. Zatemněné a zlem poskvrněné 
srdce člověka již nezjevovalo slávu Páně. Avšak vtě
lením Syna Božího byl uskutečněn úmysl nebes. Bůh 
přebývá v lidstvu a skrze spasitelnou milost se 
stává srdce člověka opět Božím chrámem. Bůh určil, 
aby chrám jeruzalémský byl stálým svědectvím o vy
sokém povolání každého člověka.
10. V kterém přirovnání mluví apoštol o věřících jako 

o církvi? Efez. 2, 19—22.

Židovská svatyně byla obrazem křesťanské církve. 
Církev na zemi, skládající se z lidí věrných a odda
ných Bohu, je „pravým Stánkem“, jehož služebníkem 
je Ježíš Kristus. Bůh, a nikoliv člověk, postavil tento 
Stánek na vysoké a vznešené místo. Tento Stánek je 
Kristovým tělem. Od severu, jihu, východu i západu 
shromažďuje ty, kteří budou pomáhat na jeho stavbě.

Palácová stavba, kterou postavil Šalomoun a jeho 
spolupracovníci Bohu, byla plná nevítané krásy a ne- 

' překonaného jasu. Byla ozdobená drahými kameny, 
obklopená prostornými nádvořími s velkolepými vcho
dy a obložená vyřezávaným cedrem a skvoucím zla
tém. Stavba chrámová s vyšívanými oponami a bo
hatým nábytkem byla vhodným symbolem živé Boží 
církve na zemi, která byla po věky stavěna v sou
ladu s Božím vzorem, s materiálem podobným zlatu, 
stříbru a drahým kamenům. Tomuto duchovnímu 
chrámu je Kristus „gruntovní úhelný kámen... na 
němž všecko stavení příslušně vzdělané roste 
v chrám svátý v Pánu“.
11. Jaké dílo měl podle proroctví Zachariášova vy- 

konati „muž, jehož jméno je Výstřelek“? Zach. 
6,12. 13.



3. úloha — 18. apríla 1964

Zariadenie svatyně
Základný verš: Zj. 8, 3.

PREDMETY V PREDSIENI
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1. Čo stálo medzi vchodom do predsiene a dveřmi 
svatostánku? 2. Moj. 40, 6. 7; 27, 1—8; 38, 1—7.

V predsieni blízko vchodu stál měděný oltář pře 
zápalné obete. Na tomto oltáři bolí pálené všetky 
ohnivé obete Pánovi a rohy tohoto oltára boli kro
pené krvou zmierenia.

2. Čo ešte stálo v predsieni? 2. Moj. 40, 7; 30, 18 
až 21; 38, 8.

Dílo Krista jako zástupce člověka je znázorněno 
v tomto krásném proroctví Zachariáše o muži, „je
hož jméno je Výstřelek“. „Ten vystaví chrám Hos
podinův". Skrze svou oběť a prostřednické dílo je 
Kristus základem i stavitelem církve Boží. Apoštol 
Pavel na něj ukazuje jako na „gruntovní úhelný ká
men ..., na němž všecko stavení příslušně vzdělané 
roste v chrám svátý v Pánu, na kterémž i vy spolu 
vzděláváte se v příbytek Boží v Duchu svátém“.

K přemýšlení: Jaký byl smysl Božího přebý
vání s lidem ve svatyni? Proč měl být materiál 

• k stavbě Stánku tak drahocenný? Co nám to chce 
říci jako lidu nové smlouvy?



SVÁTYŇA JEJ ZARIADENIEA

3. Ako sa menovali dve oddelenia Stánku? 2. Moj.

Medzi oltárom a dveřmi do Stánku bolo umývadlo, 
ktoré bolo tiež z médi, získané z měděných zrkadiel, 
ktoré dobrovolné obětovali izraelské ženy. Tu sa 
kňaz musel umyt skór než vstúpil do Stánku. Z to
hoto zrejme vysvitá, že šlo o symboliku čistoty.

Mojžíš dostal při horiacom kre příkaz, aby vyzul 
svoju obuv, pretože zem, na ktorej stál, bola svá
tá. Tak ani kňazi nemalí vstupovat do svatyně obutí. 
Prach na ich obuvi by bol znesvátil sváté miesto. 
Skór než vstúpili do svátyne, mali nechat obuv v ná
dvoří. Skór než slúžili v Stánku alebo pri oltáři zá
palných obětí, mali si umyt ruky i nohy. Takto sa 
mali ustavičné učit, že tí, čo chcú vstúpiť do Božej 
přítomnosti, musia byť čistí, bez akejkolvek poškvr- 
ny.

26, 31—33; Žid. 9, 1—3.
Prvé oddelenie bolo dvakrát váčšie než druhé. 

V ňom denne slúžili kňazi. Táto miestnosť sa na
zývala svátyňou. Bola oddělená od druhej miest- 
nosti nádhernou oponou. Druhá miestnosť, ktorá ma- 
la tvar dokonalého štvorca, nazývala sa svátyňou 
svátých, najsvátejším miestom (velsvátyňou).

4. Menuj tri predmety, ktoré sa nachádzali v prvom 
oddělení Stánku! 2. Moj. 26, 35; 40, 22—27.

Stol s predkladnými chlebmi stál na severnej stra
ně. Mal ozdobnú korunku a bol potiahnutý čistým 
zlatom. Na južnej straně bol sedemramenný svietnik 
so siedmimi lampami. Jeho ramená boli ozdobené 
umělecky spracovanými květinami. Celý bol zhoto
vený z jediného masívneho kusu zlata. Tesne před
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oponou, ktorá dělila svátyňu od svatyně svátých a 
od bezprostrednej Božej přítomnosti, stál zlatý oltář 
kadidlový.
5. Čo bolo na stole a prečo? 3. Moj. 24, 5—9.
Posvátné chleby boli stále předkládané Hospodi

novi ako ustavičná oběť. Ony boli časťou denných 
obětí. Nazývali sa posvátnými chlebmi alebo „chleb- 
mi predloženia“, lebo boli ustavičné před tvárou 
Hospodinovou. Tým přiznával člověk svoju závislosť 
na Bohu vo veciach časného i duchovného pokrmu. 
Boh sýtil Izraela na púšti nebeským chlebom a Iz
rael bol stále závislý na Božej milosti, či chcel do- 
siahnuť telesný pokrm alebo duchovné požehnanie. 
Manna i chleby predloženia ukazovali na Krista, živý 
chlieb, ktorý je za nás ustavičné v přítomnosti Bo
žej. On sám povedal: „Ja som chlieb života, zostúpil 
som z neba.“ Ku chlebom sa kládlo kadidlo. Keď boli 
chleby každú sobotu nahradené čerstvými bochník- 
mi, pálilo sa kadidlo na oltáři před Hospodinom.
6. Popiš sedemramenný svietnik! K čomu sa použí

val? 2. Moj. 25, 31—39; 37, 17—23.
Keď sa Boh zjavoval svojmu l'udu, mal vždy svět

lo za symbol svojej přítomnosti. Světlo to bolo, ktoré 
na Stvoritelov příkaz zažiarilo ako prvé. Světlo bolo 
zahalené v oblačnom štípe cez deň a v štípe ohni- 
vom v noci. Ono viedlo obrovské zástupy Izraelitov. 
Světlo žiarilo v slávě okolo Hospodina na hoře Si
naj. Světlo spočívalo nad zl'utovnicou v Stánku. Svět
lo naplnilo chrám Šalamúnov při posviacke. Světlo 
žiarilo na betlehemských kopcoch, keď anjeli pri- 
niesli bdiacim pastierom posolstvo spasenia.

Boh je světlo. Slovami „Ja som světlo světa" pře
hlasuje Kristus svoju jednotu s Bohom a svoj vzťah 
k celej 1'udskej rodině. Bol to On, ktorý spósobil na



77

8. Čo mal Mojžíš zhotovit pre druhé oddelenie? 2. 
Moj. 25, 10—15.

9. Popiš vrchnák (zl'utovnicu) truhly zmluvy! 2. Moj. 
25, 17—-20.

Vrchnák truhly zmluvy sa nazýval zlutovnicou. Bol 
zhotovený z masívneho kusu zlata a zacloněný na

počiatku, aby z „temnosti zažiarilo světlo“. (2. Kor. 
4, 6.) On bol duchovným svetlom, ktoré v předobraze 
a proroctve osvěcovalo Izraela. Toto světlo však ne- 
bolo dané len židovskému národu. Ako papršlek svět
la preniká aj do najvzdialenejších kútov zeme, tak 
i světlo Božej spravedlivosti osvěcuje každú dušu.
7. Popiš kadidlový oltář a s ním súvisiacu službu!

2. Moj. 30, 1—9.
Keď kňaz obětoval před Pánom kadidlo, díval sa 

smerom k truhle zmluvy. Keď vystupoval oblak ka
didla, sláva Božia zostúpila na zlutovnicu a na
plnila svátyňu svátých. Často naplnila obidve odde- 
lenia natolko, že kňaz bol nútený uchýlit sa až za 
dveře Stánku. Ako v predobraznej službě hladel 
kňaz vierou k ztutovnici, ktorú nemohol vidiet, tak 
aj l'ud Boži má dnes obracať svoje modlitby ku Kris
tu, svojmu slávnemu Velkňazovi, ktorý skrytý před 
ludským zrakom prihovára sa za svoj l'ud v nebes- 
kej svatyni. Kadidlo vystupujúce s modlitbami Iz
raela představuje zásluhy a přímluvu Kristovu, Jeho 
dokonalá spravedlivost, ktorá je skrze vieru připo
čítaná Jeho 1’udu a ktorá jedine móže bohoslužbu 
hriešnych bytostí učinit příjemnou. Před oponou sva
tyně svátých bol oltář ustavičnej přímluvy.

PREDMETY VO SVÁTYNI SVÁTÝCH



BOHOM
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obidvoch stranách zlatými cherubmi. Jedno křídlo 
každého anjela bolo zdvihnuté hoře, druhé, na zna- 
menie úcty a pokory přikrývalo tělo.
10. Čo málo byť v truhle zmluvy? 2. Moj. 25, 16;

40, 20; 5 Moj. 10, 1—5; 1. Král. 8, 9.
Za vnútornou oponou bola svátyňa svátých, střed 

obraznej služby zmierenia a prostrednictva, ktoré 
tvořilo spojenie medzi nebom a žernou. V tomto od
dělení bola truhla zmluvy, t. j. skriňa z agátového 
dřeva, vo vnútri i zvonku obitá zlatom so zlatou ko
runkou na kraji. V nej boli uložené kamenné tabu
le, na ktoré sám Boh napísal Desatoro. Preto sa na
zývala truhlou Božieho zákona alebo truhlou zmluvy, 
lebo Desatoro bolo základom zmluvy medzi Bohom 
a Izraelom. Boží zákon uložený v truhle bol velkým 
meradlom spravedlivosti a súdu. Tento zákon vyná- 
šal rozsudok smrti had priestupníkom; avšak nad 
zákonom bola zlutovnica, nad ktorou sa zjavovala 
Božia přítomnost, a tu sa poskytovalo hriešnikovi 
odpustenie.

-SPOLOČENSTVO
A JEHO

MEDZI
EUDOM

11. Odkiaf sfúbil Boh. hovořit s Izraelom? 2. Moj.
25, 21. 22; 4. Moj. 7, 89.

12. Ako inak sa zjavovala Božia prítomnosť medzi 
cherubmi? 4. Moj. 16, 2.

„Cherubím“ je hebrejské slovo v množnom čísle. , 
Jednotné číslo je „cherub“.

Nad zlutovnicou bol jasný oblak, zjavenie Božej 
přítomnosti. Uprostřed cherubov zjavoval Boh svoju 
volu. Božie poselstvo počul niekedy veíkňaz z obla
ku. Niekedy padalo světlo na anjela vpravo, čo ozna-
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čovalo súhlas alebo prijatie, alebo na anjela vl’avo 
dopadol tieň ako přejav nelúbosti alebo zamietnutia.

Hriechom bol člověk odlúčený od Boha. Nebýt plá
nu spasenia, bolo by jeho údelom věčné odlúčenie od 
Boha, temnota a nekonečná noc. Skrze Spasitelovu 
oběť bolo opat umožněné spojenie s Bohom. Osobné 
sa nemóžeme dostat do Jeho přítomnosti. Vo svojom 
hriešnom stave sa nemóžeme dívat na Jeho tvář. Mó- 
zeme Ho však vidieť a mat spoločenstvo s Ním v Je
žíšovi, našom Spasitelovi.

Nesmieme zanedbávat spojenie s Bohom skrze 
modlitbu a štúdium Božieho Slova, lebo tu je zdroj 
Jeho sily. Žiadna práca v církvi sa jej nevyrovná.

Dielo Božie potřebuje zo všetkého najviac prak
tické výsledky spojenia s Bohom. Svojím každoden- 
ným životom máme dokazovat, že máme zmierenie 
a pokoj vo svojom Spasitelovi. Jeho pokoj, ktorý 
máme v srdci, bude vyžiarovať z našej tváře. On 
dá hlasu presvedčujúcu moc. Spojenie s Bohom 
zušlachtí charakter a život. Eudia okolo nás poznajú, 
že býváme s Ježišom.

Musíme žit životom myšlienky i činu, tichej mod
litby i vážnej práce. Sila, ktorú obdržíme od Boha, 
spojená s vážným úsilím vychovat myse! k hlbokým 
úvahám a starostlivej práci, připraví nás pře kaž
dodenně povinnosti a za všetkých okolností, nech 
sú akokolvek ťažké, udržia nášho .ducha na výške.

K premýšíaniu: Kde vo svatyni vidíš zná
zorněného Krista? Ako svědčí svátyňa svátých 
o Kristu? Čo z posvátnosti Stánku by málo byť přene
sené do zhromaždenia 1'udu novej zmluvy?



4. úkol — dne 25. dubna 1964

Kněžství před Kristem
Zlatý verš: 1. Mojí. 4, 4.

KNĚŽSTVÍ DOBĚ PATRIARCHŮV

ZALOŽENI IZRAELSKÉHO KNĚŽSTVÍ
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3. Koho vyvolil Bůh k službě ve svatyni místo prvo
rozených? 4. Mojž. 3, 5. 6. 12. 45.

1. Jak se Bůh stýkal s člověkem na počátku? 1. 
Mojž. 3, 8—11.

Na počátku mluvil člověk s Bohem přímo. Nebylo 
třeba žádné kněžské služby, neboť hřích nenarušil 
spojení mezi člověkem a Bohem.
2. Jak se člověk přibližoval k Bohu po pádu do hří

chu? 1. Mojž. 4, 3—5.
Adam byl poučen o povinnostech patriarchálního 

kněze. On tak učil své dospělé syny, jak mají udr
žovat kněžský úřad. — Oba bratři si byli rovni a měli 
stejnou náboženskou výchovu. Oba byli hříšníci a oba 
uznávali, že Bůh má právo požadovat úctu a kla
nění.

V nejdávnějších dobách byl každý muž knězem 
svého vlastního domu. V dobách Abrahářna bylo kněž
ství pokládáno za právo nejstaršího syna.

Jákob a Ezau byli poučeni o právu prvorozeného 
jako o velmi důležité záležitosti, neboť ono zahrno
valo nejen dědictví pozemských statků, ale také du
chovní přednosti. Ten, kdo je obdržel, měl býti kně
zem rodiny a z jeho rodu měl vzejiti Spasitel světa.
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Z Božího příkazu bylo pokolení Leví odděleno ke 
službě ve svatyni.
4. Na koho omezil Bůh kněžství v té době? 2. Mojž.

28, 1; 4. Mojž. 18, 1. 7.
Kněžství bylo omezeno na rodinu Arónovu. Jedině 

Árónovi a jeho synům bylo dovoleno sloužit před 
Hospodinem.
5. Jakou práci měli Levité a jakou kněží? 4. Mojž. 

JL8, 2—7.
Levité měli pomáhat synům Arénovým při práci 

ve svatyni. Služba uvnitř svatyně byla přikázána 
jedině kněžstvu. Levitům bylo dáno za úkol pečovat 
o Stánek a o všechno, co k tomu náleželo, a to v tá
boře i během cesty.
6. Jaké nařízení vydal Bůh o podpoře kněží a Le

vitů? 4. Mojž. 18, 21; Žid. 7, 5.
Desátek byl výlučně oddělen pro syny Levi, po

kolení, které bylo určeno pro službu svatyně.

KNĚŽSKÁ ROUCHA
7. Popiš roucho velekněze! 2. Mojž. 28, 2—39.
Roucha velekněze byla z drahocenného materiálu. 

Byla to skvostná práce, která odpovídala jeho vzne
šenému postavení. Na lněném rouchu obyčejného 
kněze nosil modrý svrchn' oděv, utkaný z jednoho 
kusu. Na lemu byl ozdoben zlatými zvonečky a mod
rými, purpurovými a šarlatovými granátovými jabl
ky. Na to oblékal „efod“, kratší roucho ze zlata, 
z modře, purpuru, šarlatu a bílého hedvábí. Pře
pásán byl nádherně vypracovaným pásem z téhož 
materiálu. Nárameník (svrchní roucho — efod) ne
měl rukávů.



8. Co nosil velekněz na prsou? 2. Mojž. 28, 15—29.
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Napravo a nalevo od náprsníku byly dva velké zá
řící kameny. Byly známy pod jménem urim a thu- 
mim. Jimi oznamoval Bůh prostřednictvím velekněze 
svou vůli. Když byly vznášeny před Pánem dotazy, 
byl světelný kruh obklopující drahokam vpravo zna
mením Božího souhlasu nebo přijetí, zatímco obláček 
zastiňující kámen nalevo, byl důkazem odmítnutí nebo 
nelibosti.

9. Které dva kameny byly na náprsníku kromě dva
nácti kamenů, na nichž byla vyryta jména poko
lení? 2. Mojž. 28, 30.

10. Co nosil velekněz na hlavě? 2. Mojž. 28, 36—38;
39, 30. 31.

Na nárameníku byl náprsník, nejposvátnější část 
velekněžského roucha. Byl z téhož materiálu jako 
efod. Měl tvar čtverce, jehož strana měřila píď a 
byl zavěšen zlatými kroužky na modré šňůře na ra
menou. Okraj byl utvořen z těch drahokamů, které 
tvoří dvanáct základů města Božího. Uvnitř obruby 
bylo dvanáct kamenů zasazených do zlata, jež byly 
upevněny v řadách po čtyřech. Na nich byla vyryta 
jména pokolení izraelských.

O izraelském veleknězi Arónovi je napsáno: „I bu
de nositi Árón jména synů izraelských na náprsníku 
soudu na srdci svém, když vcházeti bude do svatyně, 
na památku před Hospodinem ustavičně.“ Jaký to 

' krásný a výrazný obraz neměnné lásky Kristovy 
k církvi! Náš vznešený Velekněz, jehož byl Arén 
předobrazem, nese lid Boží na svém srdci. Neměli 
by i jeho služebníci projevovat tutéž lásku, soucit a 
zájem o člověka ?
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Mitra velekněze byl bílý plátěný turban, na němž 
byla přišita modrou stuhou zlatá destička s nápisem: 
Svatost Hospodinu. Vše, co souviselo s rouchem a 
chováním velekněze, mělo mít pečeť Boží svatosti, 
úctu k bohoslužbě i smysl pro čistotu, která se vy
žaduje od těch, kteří vstupují do Boží přítomnosti.

Vše, co nosil velekněz, mělo být dokonalé a bez 
úhony. Vzor kněžských rouch byl ukázán Mojžíšovi 
na hoře. Bylo přesně ukázáno, jak se má která část 
velekněžského roucha nosit a jak má být zhotovena. 
Tato roucha byla posvěcena k nejslavnostnějším úče
lům. Jimi byl charakterizován a představen velký vzor 
— Ježíš Kristus. Izraelité přioděli velekněze slávou 
a krásou a chtěli, aby bylo vidět důstojnost jeho 
úřadu. Takto oděný velekněz byl představitelem Iz
raele, jenž svými rouchy zjevoval slávu, kterou měl 
Izrael jako vyvolený lid Boží zazářit světu. Bůh může 
přijmouti jen dokonalost v oděvu i chování, v duchu 
i slovu. Pán je svátý; jeho sláva a dokonalost se 
musí projevit v pozemské službě. Jen dokonalost 
může vhodně reprezentovat svatost nebeské služby.
11. Jak se odívali prostí kněží? 2. Mojž. 39, 27 až 

29.
Roucho prostého kněze bylo z bílého plátna a 

utkáno z jednoho kusu. Sahal skoro až k nohám a 
kolem boku byl přepásán modře, červeně a purpurově 
vyšívaným pásem. Lněný turban neboli mitra dopl
ňovaly tento oděv.

POSVĚCENI KNĚŽÍ
12. Popiš obřad posvěcení Áróna a jeho synů! 2. 

Mojž. 29, 4—9. 20. 21. 35. O jednotlivostech čti 
v další části kapitoly!

13. Jaké další povinnosti měli kněží kromě služby 
ve svatyni? 3. Mojž. 10, 11.



5. úkol — dne 2. května 1964

Obětní systém
Zlatý verš: Řím. 12, 1.

OBÉTNI SYSTÉM UKAZUJE NA KRISTA
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1. O jakém vítězství prorokuje zaslíbení o „semeni 
ženy“? 1. Mojž. 3, 15.

Ode dne, kdy naši první rodiče ztratili svůj raj
ský domov, až do doby, kdy přišel Syn Boží jako 
spasitel hříšníků, byla naděje padlého lidstva sou
středěna na příchod vykupitele, který měl vysvobo
dit! lidstvo ze zajetí hříchu a hrobu. První náznak 
takovéto naděje byl dán Adamovi a Evě ve výroku

V křesťanském domově má otec zvláštní odpověd
nost za udržování duchovní úrovně své rodiny.

V určitém smyslu je otec knězem domu, který 
přináší ranní i večerní oběť na rodinný oltář. Žena 
a děti ať se připojí v modlitbě a chvalozpěvu. Dříve 
než otec ráno opustí domov, aby šel za svou denní 
prací, nechť shromáždí své děti kolem sebe, poklek
ne s nimi před Bohem a odevzdá je péči nebeského 
otce. Když skončí starosti dne, nechť rodina opět 
přinese oběť v děkovné modlitbě a nechť zapěje 
chvalozpěv, jímž vzdá dík za Boží péči po celý den.

K přemýšlení: V čem je velekněz předob
razem Ježíše Krista? — Jak plníš úkol kněze ve své 
rodině? Jakou oběť můžeš přinášet Bohu každého 
dne?
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vyneseném nad hadem v ráji. Když první lidé na
slouchali těmto slovům, byli naplněni nadějí, neboť 
v proroctví o zničení satanovy moci rozeznali zaslí
bení o vysvobození z bídy, kterou jim přineslo pře
stoupení.

2. Proč byly nařízeny oběti zvířat? 1. Petr. 1, 18. 
19; Žid. 9, 22.

Někteří vyjadřovali podiv nad tím, že Bůh žádal od 
židovského národa zabíjení tolika obětí; to všechno 
mělo upoutat jejich mysl ke skutečnosti, že bez vy
lití krve není odpuštění hříchů. V každé oběti bylo 
obsaženo naučení, v každém obřadu vtisknuta prav
da, kterou slavnostně kázal kněz při svaté službě 
a kterou nařídil sám Bůh, že totiž jedině skrze krev 
Kristovu je možno dosáhnouti odpuštění hříchů. Obě
tí Kristovou bylo učiněno dostatečné opatření pro 
každou věřící a pokání činící duši. Jsme spaseni, pro
tože Bůh s láskou přijal krev Kristovu.

Oběti nařídila nekonečná Boží moudrost, která 
chtěla padlému lidstvu vtisknout slavnostní pravdu, 
že hřích se stal příčinou smrti. Kdykoliv byl obětní
mu zvířátku odnímán život, bylo lidu připomínáno, 
že kdyby nebylo hříchu, nebylo by ani smrti. „Od
plata za hřích -je smrt.“

3. Co nemohla učinit krev zvířat? Žid. 10, 1—4.

Předobrazy a obětní služby spolu s proroctvími 
poskytly Izraelitům jen zastřené a matné nahléd
nutí do Božího milosrdenství, kterého se mělo dostat 
světu skrze zjevení Krista. Před Mojžíšem rozpro
střel Bůh význam předobrazů, ukazujících na Kris
ta. Mojžíš viděl konec toho, co mělo být odstraněno 
při smrti Kristově, kdy předobraz se setkal se sku
tečností. Starozákonní oběti poukazovaly kupředu na
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oběť, kterou měl přinést! Ježíš. Zabitý beránek byl 
předobrazem Beránka Božího, který snímá hříchy 
světa.

4. Jak měl Izrael uctívat Boha každé ráno i večer?
4. Mojž. 28, 5—8.

Každé ráno i večer byl pálen na oltáři jednoroční 
beránek s přináležející obětí pokrmů, čímž bylo zná
zorněno každodenní posvěcení národa Hospodinu a 
jejich ustavičná závislost na smírčí oběti Kristově.

Hodiny určené k ranní a večerní oběti byly po
važovány za svaté a měly být v celém národě židov
ském zachovávány jako doba určená k uctívání Boha.
5. Jak obdržel jednotlivý hříšník odpuštění hříchů?

3. Mojž. 4, 27—29.
Kající hříšník přivedl svou oběť před dveře Stánku 

úmluvy, položil svou ruku na hlavu oběti, vyznával 
své hříchy, které obrazně přenášel ze sebe na ne
vinnou oběť. Svou vlastní rukou pak zvířátko zabil.
6. Co činil kněz s krví a tukem oběti za hřích? 3. 

Mojž. 4, 30. 34. 35.
7. Co se dělo s masem oběti? 3. Mojž. 6, 25. 26.

V některých případech kněz vnesl krev do svatyně 
a kropil před oponou, za níž byla truhla smlouvy 
obsahující zákon, který hříšník přestoupil. V ně
kterých případech krev nebyla vnášena do svatyně, 
ale maso snědli kněží, jak Mojžíš nařídil synům 
Arénovým slovy: „Bůh vám je dal, abyste nesli ne
pravost shromáždění.“

Hříchy lidu byly obrazně přeneseny na úřadujícího 
kněze, který byl prostředníkem lidu. Kněz sám se
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10. Jaký zvláštní význam měla krev při všech obě
tech? 3. Mojž. 17, 11.

8. Co se žádalo od hříšníka při některých hříších?
3. Mojž. 3, 5; čti také verše 1—4!

Pravé vyznání má vždy zvláštní charakter a uzná
vá jednotlivé hříchy. Některé jsou takového cha
rakteru, že je můžeme přednést jedině před Bohem. 
Některé přestupky bychom měli vyznat jednotlivcům, 
kteří jimi utrpěli. Jiné mohou být veřejného rázu a 
mají se také veřejně vyznat. Každé vyznání by však 
mělo být rozhodné a směřovat k věci; měli bychom 
vyznat právě ty hříchy, kterými jsme se prohřešili.

9. Co ještě musel Činit- kajícník v případech, kdy 
přestoupil zákon o vlastnickém právu? 3. Mojž. 
6, 4. 5. Čti verše 1—7!

nemohl státi obětí za hřích a přinésti smíření svým 
životem, protože byl také hříšníkem. Proto místo 
aby sám podstoupil smrt, zabil beránka bez poskvr
ny. Trest za hřích byl přenesen na nevinné zvířátko, 
které se takto stalo jeho bezprostředním zástupcem 
a bylo předobrazem dokonalé oběti Ježíše Krista.

Čteme-li pečlivě 4. kapitolu 3. Mojžíšovy, zjistíme, 
že jedině když šlo o hřích kněze nebo celého Izrae
le, kropilo se krví před oponou v prvním oddělení. 
Při všech ostatních obětech se žádalo od kněze, aby 
jedl z oběti a aby pomazal krví rohy oltáře zápalu. 
Oba obřady symbolizovaly přenesení hříchu z kajíc- 
níka na svatyni.



V plánu spasení musí být prolití krve, neboť smrt 
se musí dostavit jak následek hříchu. Obětní zví
řata byla předobrazem na Krista. V zabité oběti měl 
člověk po celý život spatřovat naplnění Božího slova: 
„Smrtí zemřete!" Prolití krve zvířat mělo dopředu 
ukazovat na Vykupitele, který jednoho dne přijde 
na svět a zemře za hříchy lidstva. Takto měl Kristus 
plně obhájit zákon svého Otce.
11. Co se přidávalo ke každé oběti? 3. Mojž. 2, 13.

Ke každé oběti se přidávala sůl. To znamenalo, po
dobně jako obětování kadidla, že jedině spravedlnost 
Kristova může učinit bohoslužbu příjemnou Bohu. 
Ježíš myslel na tuto praxi, když řekl: „Všeliká oběť 
solí bude osolena.“ „Mějte sůl sami v sobě a pokoj 
mějte mezi sebou.“ (Mar. 9, 49. 50.) Všichni, kteří se 
chtějí vydat jako oběti živé, svaté a Bohu příjem
né, musejí přijmouti spasitelnou hůl, totiž sprave
dlnost našeho Spasitele.
12. Popiš každodenní službu u oltáře kadidlového! 2. 

Mojž. 30, 7—9.
Kadidlo vystupující vzhůru s modlitbami Izraele 

představuje zásluhy a přímluvu Krista, jeho doko
nalou spravedlnost, která je vírou připočtena jeho 
lidu a která jedině může uctívání ze strany hříšných 
bytostí učiniti Bohu příjemné.
13. Jaký přísný požadavek se uplatňoval při každé 

oběti zvířete? 3. Mojž. 4, 3. 23. 28.
Kněží museli prohlížet všechna zvířata, která byla 

přinesena k oběti, a museli odmítnout každé zvíře, 
při kterém byla objevena nějaká závada. Jen „oběť 
bez poskvrny" mohla býti symbolem dokonalé čis
toty Krista, který se měl obětovat jako „Beránek 
nevinný a neposkvrněný".
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Výročně slávnosti 
a ceremoniálne soboty

1. Ktoré tri výročně zhromaždenia mali navštívit 
všetci Izraeliti? 5. Moj. 16, 16; 2. Moj. 34, 23.

Výročně slávnosti boli určené k tomu, aby sa všet
ci izraelskí mužovia zhromaždili před Hospodinom, 
priniesli mu svoje ďakovné obete a prvotiny svojej 
úrody. Očel všetkých týchto nariadení nevychádzal 
zo žiadnej l'ubovóle. Všetky mali slúžiť k dobru Iz- 

. raela.
2. Akú vrcholná skúsenosť přežili Izraeliti, keď boli

• vyslobodení z egyptského otroctva? 2. Moj. 12, 
29—33.

3. Ako sa mali Izraeliti chránit před anjelom zhub- 
com a ako sa mali připravit na náhlý odchod? 
2. Moj. 12, 3. 6. 7. 11. 21—23.

4. Aká slávnosť bola nariadená v súvise s odchodom 
z Egypta? 3. Moj. 23, 1—12.

K přemýšlení: Proč vidíš v krvi Kristově 
zdroj spásy? Dojímá tě myšlenka na nevinné zví
řátko obětované za hříšníka? Jak si dotčen myš
lenkou na obětujícího se nevinného Beránka Božího?

Základný verš: 2. Moj. 19, 5. 6.

VEEKONOČNÝ BARÁNOK 
A JEHO VÝZNAM
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6. Aká slávnosť žatvy sa slavila hněď po Velkej 
noci? 5. Moj. 23, 10. 11.

Po Velkej noci následovala slávnosť nekvašených 
chlebov, ktorá trvala sedem dní. Prvý a siedmy deň 
bolí dni svátého zhromaždenia, kedy sa nesmelo ko- 
nať žiadne dielo. V druhý deň slávnosti bolí pred-

Na pamiatku velkého vyslobodenia mali Izraeliti 
každoročně vo všetkých budúcich pokoleniach za
chovávat túto slávnosť. Velkonočný baránok mal byť 
nielen pamiatkou pripomínajúcou vyslobodenie 
z Egypta, ale mal tiež symbolicky ukazovat vpřed na 
váčšie vyslobodenie, ktoré mal uskutoČniť Kristus 
tým, že vysiobodí svoj l'ud z otroctva hriechu.

Prvá z týchto slávnosti. Velká noc, slávnosť ne
kvašených chlebov, konala sa v mesiaci „abib“, prvom 
to mesiaci židovského roku, čo připadá na koniec 
marca a začiatok apríla.

5. Aký termín používá Pavel o Ježíši Kristu? 1. 
Kor. 5, 7.

Obetný baránok představuje Baránka Božieho, 
v ktorom je naša jediná nádej spasenia. Apoštol ho
voří: „Náš velkonočný Baránok, Kristus, bol za nás 
obětovaný.“ Nestačilo, že velkonočný baránok bol za
bitý, jeho krvou museli byť pokropené veraje. Tak 
si člověk musí přivlastnit i zásluhy Kristovej krvi. 
Musíme veriť, že zomrel nielen za svět, ale že zomrel 
za nás osobné. Musíme si přivlastnit zásluhy Jeho 
zmierivej oběti. Maso sa muselo jesť. Nestačí veriť, 
že nám Kristus odpustil hriechy. Musíme od Něho 
ustavičné přijímat duchovná silu a pokrm Jeho 
Slova.

SNOP PRVOTIN A TUR1CE
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9. Aká slávnosť prcdchádzala deň
Moj. 25, 25—25; 4. Moj. 29, 1.

Občiansky rok končil trúbením a za desať dní po 
ňom bol deň zmierenia. Trúbenie vyzývalo k mod
litbě, k sebaskúmaniu, a k príprave na deň zmiere
nia.

kladané před Božiu tvář prvé plody. Jačmeň bol 
najvčasnejším obilím v Palestině a při zahájení sláv- 
nosti začínal dozrievať. Kňaz obracal před oltárom 
Hospodinovým snop jačmeňa, čo znamenalo, že všet- 
ko patří Pánovi. Dokial' nebol tento obřad vykonaný, 
úroda sa nesmela zbierať.
7. Aké zhromaždenie sa konalo v paťdeslaty deň 

po Velkej noci? Moj. 25, 15—21.
Páťdesiat dní po obětovaní prvých plodin nastali 

Turíce, nazývané tiež slávnosťou žatvy alebo sláv- • 
nosťou týždňov. Ako výraz vďačnosti za obilíe, kto- 
ré dal Pán svojmu l'udu za pokrm, Pánovi boli před
ložené dva nekvašené upečené bochníky. Turíce trvali 
len jeden deň, ktorý bol věnovaný bohoslužbám.

8. Aké významné události sa odohrali v turíč- 
ny deň, v roku, v ktorom zomrel Kristus? Skt. 2, 
1—11. 41.

Kristus rozsieval semeno Božieho Slova tri a pol 
roka. Potom sa obětoval ako pravý veTkonočný Ba- 
ránok, vstal z mrtvých a ako snop prvých plodin 
představil sa Otcovi. O páťdesiat dní zostúpil na 
Turíce Duch Svátý a nastala žatva duší. Takto sa na 
Turíce stretol předobraz so skutočnoslou.

SLAVNOSTI A CEREMONIÁLNE
• SOBOTY
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10. Aká radostná slávnosť následovala čoskoro po dni 
zmierenia? 3. Moj. 23, 34—43.

V siedmom mesiaci sa konala slávnosť stánkov, 
alebo slávnosť oberačiek. Touto slávnosťou uznával 
fud požehnanie Božie v sadoch, olivových záhradách 
a viniciach. Bola vrcholným slávnostným zhromaž- 
dením v roku. Pri tejto příležitosti l'ud ďakoval Bohu 
za bohaté požehnanie.

Slávnosť stánkov nebola len spomienkou, ale aj 
predobraznou slávnosťou. Nepřipomínala len pobyt 
na púšti, ale ako slávnosť oberačiek oslavovala zbie- 
ranie úrody zeme a ukazovala tiež vpřed k velkému 
dňu poslednej žatvy, kedy Pán vyšle svojich žencov, 
aby zhromáždili pšenicu do Jeho stodoly.

11. Ako bolo možné rozoznať ceremoniálne soboty od 
soboty siedmeho dňa? 3. Moj. 23, 37. 38.

Tri výročně slávnosti a den zmierenia zahrnovali 
sedem výročných ceremoniálnych sobot, ktoré boli 
posvátené svátým zhromaždením a obětováním oběti 
pře Pána. Podobné ako naše narodeniny, připadali 
i tieto soboty na rožne dni v roku. Boli to predobraz- 
né soboty a nie pamiatka stvorenia, akou bola a je 
sobota Hospodinova, t. j. siedmy den, o ktorom ho-' 
vorí štvrté prikázanie.

12. Na ktorú dobu připadali podfa židovského kalen- 
dára tieto ceremoniálne soboty?

Odpověď:
Prvá, spojená so slávnosťou Vel'kej noci, připa

dala na páťnásty deň prvého mesiaca (Abib alebo 
Nisan). 2. Moj. 12, 16; 3. Moj. 23, 7.

Druhá připadala na posledný deň tejto sláv
nosti, na 21. Nisan. 3 Moj. 23, 8.
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bola v desiaty den siedmeho mesiaca — 
deň zmierenia, najsvátejšia z výročných sobot. 3. 
Moj. 23, 27. 32.

Siesta připadla na prvý deň sviatku stánkov, 
na páťnásty deň siedmeho mesiaca. 3. Moj. 23, 39.

S i e d m a a posledná z ceremoniálnych sobot při
padla na posledný deň tejto slávnosti, na 21. deň 
siedmeho mesiaca. 3. Moj. 23, 36. 37.
13. Čo povedal Pavel o ceremonálnych sobotách? 

Kol. 2, 14—17.
Tiene miznú před jasnými papršlekmi Slnka spra

vedlivosti. Ceremoniálne soboty boli dni, v ktorých 
sa prinášali obete na oltář zápalov. Keď Baránok 
Boží obětoval svoj život na golgatskom kříži, stratili 
tieto ceremonie svoj význam.

K premýšla n iu : O čom ťa poúčajú všetky 
ceremoniálne soboty? Ako nás učia vďačnosti 
a závislosti na Bohu? Máme i v našom cirkev- 
nom spoločenstve podobné příležitosti, aké mal ke- 
dysi Izrael, obzvlášť k vyjadreniu vďaky?

T r e t i a bola o páťdesiat dní neskór, na Turíce 
(6. Sivan). 3. Moj. 23, 15. 16. 21.

Š t v r t á připadala na koniec občianskeho roku, 
na prvý deň siedmeho mesiaca (Tišri). 3. Moj. 23, 
23—25.

P i a t a
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1. Která sobota byla nejslavnostnější ze všech ce- 
remoniálních sobot? 3. Mojž. 23, 27—32.

Jednou v roce, ve velký den smíření, vstoupil kněz 
do svatyně svátých, aby ji očistil. Dílo zde vykonané 
ukončilo celoroční cyklus bohoslužeb.
2. Který kněz vykonal obřad onoho dne? 2. Mojž. 

30, 10; Žid. 9, 7.
Práce v den smíření byla povinností nejvyššího kně

ze.
3. Z čeho sestávala oběť za hřích a jak byla oběto

vána? 3. Mojž. 4, 27—35.
Při obětech za hřích konaných po celý rok byla při

jímána náhrada místo hříšníka. Avšak krev oběti ne
přinesla dostatečné smíření za hřích. Ona poskytla 
jen prostředek, jímž byl hřích přenesen do svatyně. 
Obětováním krve uznával hříšník autoritu zákona, 
vyznával vinu svého přestoupení a vyjadřoval svou 
víru v Toho, který směl sejmouti hřích světa. Nebyl 
však úplně osvobozen od zlořečenství zákona.
4. Jakou očistnou službu musel vykonat velekněz 

v nádvoří v den smíření? 3. Mojž. 16, 3. 4. 6.
Dříve než začal velekněz očišťovat svatyni, musel 

se v nádvoří sám očistit. Velekněz musel obětovat 
volka, umýt se a pak teprve obětoval kozla.

SVATÝ DEN — SVATÉ KNĚŽSTVO 
HŘÍCHY SPÁCHANÉ ZA CELÝ ROK
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KREV SMÍŘENI
8. Jak byla získána krev pro smírčí očištění? 3. 

j Mojž. 16, 7—9.
V den smíření byli přivedeni ke dveřím Stánku 

dva kozlíčkové a byl na ně vržen los, „los jeden Hos- 
podinu a los druhý Azazel“. Kozel, na nějž padl los 
Hospodinův, měl být zabit jako oběť za hřích lidu.

5. Co bylo přikázáno Izraelitům v den smířeni? 4. 
Mojž. 29, 7; 3. Mojž. 23, 28—32.

V době, kdy se konalo dílo smíření, měl každý 
člověk ponižovat svou duši. Veškerá práce byla odlo
žena a celé shromáždění izraelitské strávilo den ve 
slavnostním pokořování se před Bohem, modlitbě, 
postu a v hlubokém zkoumání srdce.

Pro Izraele to byl vskutku den soudu a ten, kdo 
jej ignoroval, byl vyloučen z církve staré smlouvy.

6. Čím dosahujeme odpuštění hříchů? Žid. 9, 22. 23.
Předobrazné i pravé očištění muselo se uskutečnit 

krví; kdysi krví zvířat, později krví Kristovou. Pavel 
zdůvodňuje, proč se musí očištění díti skrze krev, 
že totiž bez vylití krve není odpuštění. Odpuštění 
neboli odnětí hříchů je dílo, které se muselo na
plnit.
7. Co vnesl velekněz nejdříve do Boží přítomnosti?

3. Mojž. 16, 12. 13.
Velekněz vstoupil za druhou oponu se zlatou ka- 

didelnicí, se žhavým uhlím od oltáře Páně. Když 
vstupoval do viditelné přítomnosti Boží, která se 
zjevovala mezi cherubíny nad slitovnicí, nasypal na 

„žhavé uhlí kadidlo. Oblak dýmu, který vzniknul, za
kryl velekněze.
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9. Kam zanesl velekněz krev kozla smíření? 3. Mojž. 
16, 15a.

10. Co činil velekněz s krví ve svatyni svátých? 3. 
Mojž. 16, 14. 15.

Když velekněz přinesl v den smíření oběť za shro
máždění, vstoupil s krví do svatyně svátých a po
kropil jí slitovnici nad deskami zákona. Tak bylo 
učiněno zadost požadavkům zákona, který žádal život 
hříšníka.

13. Kdo tedy nese hříchy každého 
hříšníka? Iz. 53, 4. 5. 7. 8. 10; 
2. Kor. 5, 21.

11. Co učinil velekněz po očištění svatyně? 3. Mojž. 
16, 20. 21.

Potom velekněz ve funkci prostředníka vzal hří
chy na sebe a opouštěje svatyni nesl tíži vin lidu 
izraelského. U dveří Stánku položil své ruce na hlavu 
kozla Azazelova a vyznával nad ním „všecky nepra
vosti synů izraelských a všecka přestoupeni jejich 
se všemi hříchy jejich“ a vložil je na hlavu kozla. 
A když tento kozel nesoucí hříchy byl vyhnán na 
poušť, byly hříchy považovány za odstraněné.
12. Co zaslíbil Pán učiniti pro svůj lid v den smíření?

3. Mojž. 16, 30. Srovnej s Iz. 43, 25; 44, 22.

Jako v předobraze byly hříchy navždy vzdáieny od 
shromáždění, tak i při-konečném očištění budou hří
chy pravého kajícníka vymazány z nebeských zá
znamů.

pokání Činícího 
Rím. 3, 24. 25;



8. úkol — dne 23. května 1964

Kristus — obětní beránek
Zlatý verš: Jan 1, 29.

BERANEK BOŽI
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přemýšlení: 
zaujala z tohoto úkolu?

Syn Boží je ochoten za tebe nésti tíži hříchů. Ten, 
který se obětuje na dřevě kříže z lásky k tobě, je 
nositelem hříchů, snáší hněv Boží spravedlnosti a 
pro tebe se „stává hříchem“.

K přemýšlení: Která myšlenka tě nejvíce 
Uvědomuješ si, že lid Boži 

má pečlivě zkoumat svůj život, aby obstál před tváří 
svátého a čistého Boha? Jak chápeš Boží milosrden
ství?

1. Které zvířátko bylo běžně obětováno jako oběť 
při službách svatyně? 4. Mojž. 28, 3; 3. Mojž. 4, 
32; 5. 6.

2. Jak představil Jan Křtitel Ježíše svým poslucha
čům na břehu Jordánu? Jan. 1, 29, 36.

Jan byl hluboce pohnut, když viděl skloněného Je
žíše, jak se slzami vroucně prosí o schváleni Otcovo. 
Když jej obklopila sláva Boží a bylo slyšeti hlas 
s nebe, poznal v tom Jan znamení, které Bůh zaslíbil. 
Poznal, že pokřtil Spasitele světa. Duch svaty spo
činul na něm a on vztyčiv svou ruku na Krista, zvo
lal: „Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hříchy světa!“

Nikdo z posluchačů, ba ani sám mluvící, nepochopil 
plný význam slova „Beránek Boží“.
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Když Jan při křtu ukázal na Ježíše jako na Beránka 
Božího, zazářilo mesiášské dílo novým světlem. Pro
rok byl veden k tomu, aby se rozpomenul na slova 
Izaiáše 53, 7: „Jako beránek k zabití veden byl.“ 
V následujících týdnech Jan studoval s novým záj
mem proroctví a učení o obětech. Nedovedl jasně ro
zeznat dvě fáze Kristova díla: trpícího Beranka a 
vítězícího Krále. Poznával však, že jeho příchod má 

. hlubší význam, než jaký postřehli kněží a lid.
3. Kterou část Starého zákona mluvící o Mesiáši 

zdůrazňoval Ježíš po svém zmrtvýchvstání? Luk. 
24, 13—15. 25—27.

Počav Mojžíšem, skutečnou alfou biblických dějin, 
Kristus vysvětloval z celého Písma místa, která se 
ho týkala. Kristus neučinil žádný div, aby je pře
svědčil. Jeho první prací bylo vysvětlovat Písmo. 
Učedníci se dívali na jeho smrt jako na zničení všech 
svých nadějí. On jim však dokázal z proroků, že to 
je právě nejsilnější důkaz pro jejich víru.
4. Kterého starozákonního proroctví použil Filip, 

aby učil o poslání Kristově? Skut. 8, 50—35.
5. Pod jakým symbolem je Ježíš častokráte před

staven v knize Zjevení? Zjev. 5, 5—9; 17, 14; 
19, 7.

Spasitel je představen Janovi pod symbolem „Lva 
z pokolení Judova“ a „Beránka jako zabitého“. Tyto 
symboly ukazují na sjednocenost všemohoucí sily 
a sebeobětující lásky. Lev z Judy, tak strašný těm, 
kteří zavrhli jeho milost, bude Beránkem Božím pro 
poslušné a věrné.

Spasitel se má ukázat jako zabitý Beránek, sedící 
na trůnu, aby udílel neocenitelná požehnání. Zemřel, 
aby udělil svá dobrodiní každé duši, která v něho 
uvěří.
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9. Co ze starozákonních obětí vybral Petr, aby zná
zornil spasitelnou milost Kristovu? Petr. 1, 18. 
19.

Každá duše je vzácná, protože byla vykoupena 
drahou krví Ježíše Krista.

6. Proč přišel Kristus na tento svět? 1. Tiro. 1, 15; 
Jan, 3, 16.

7. Jakou zkušenost učinil Kristus při plněni úkolu 
pro hříšné lidstvo? Řím. 5, 6—8.

Na Krista jakožto našeho zástupce a ručitele byla 
vložena nepravost nás všech. Byl počítán za hříšní- • 
ka, aby nás mohl vykoupiti ze zlořečenství zákona. 
Nesl vinu každého člověka. Cítil i Boží hněv proti 
hříchu a nepravosti. Byl to hřích, který mu učinil 
kalich tak hořkým, byl to hřích, který zlomil srdce 
Syna Božího.

Kristus položil svůj život, prolil svou krev, pod
stoupil trest smrti za hříšníka a stal se nositelem 
hříchů každé kající a věřící duše. V Ježíši Kristu 
vidíme hřích plně potrestaný a v jeho zásluhách vi
díme spaseného každého kajícího hříšníka.

Kristus odložil své královské roucho, oblékl roucho 
lidství a přinesl oběť, sám jsa knězem i obětí.
8. Zatímco ve starozákonní svatyni bylo přinášeno 

mnoho obětí, kolikrát musel přinésti oběť Kris
tus? Žid. 9, 24—28.

Kristova oběť za člověka byla úplná a dokonalá. 
Podmínka smíření byla naplněna. Dílo, pro které při
šel na tento svět, bylo vykonáno.
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12. Čeho jsme dosáhli smrtí Kristovou, ačkoliv jsme 
byli zjevnými nepřáteli Božími? Řím. 5, 10.

Posláním obrácených lidí je smiřovati lidi s Bohem 
a -uvádět je v soulad se zásadami zákona Božího. 
Na počátku byl člověk stvořen k obrazu Bozimu. Zá
sady spravedlnosti mu byly napsány do srdce. Avšak 
hřích jej odloučil od Stvořitele. Přestal vyzařovat 
Boží obraz. Jeho srdce bylo v boji se zásadami Bo
žího zákona. Avšak „tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal", aby člověk mohl býti smí
řen s Bohem. Skrze zásluhy Kristovy může se znovu 
dostati do souladu se svým Učinitelem.
13. Kdo byl s Kristem v tomto díle smíření? 2. Kor. 

5, 18. 19.
K přemýšlení: Jaké vlastnosti má beránek, 

který je symbolem Krista? Máš v sobě od přiroze
nosti takové vlastnosti? Nebo snad ve svém srdci 
objevuješ stopy jiné bytosti, která je nepřátelská 
Bohu? Kdo ti jedině může pomoci získat vlastnosti 
Beránka Božího?

10. Jakou duchovní funkci připisuje apoštol Jan krví 
Kristově? 1. Jan. 1, 7; /Zjev. 7, 14. Porovnej 
s Žid. 9, 14.

Je jen jedna moc, která může zlomiti sílu zla v lid
ských srdcích, a to je moc Boží v Ježíši Kristu. Je
dině skrze krev Ukřižovaného můžeme být očištěni 
od hříchu. Jedině jeho milost nás může uschopnit, 
abychom mohli odporovat sklonům padlé přiroze
nosti a vítězit nad nimi.
11. Skrze koho dosáhnou svati vítězství nad zlost

níkem? Zjev. 12, 10. 11.



9. úloha — 30. mája 1964

Základný verš: Žid. 10, 10.
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ZNIČENIE 
SVÁTYNE

Od pozemskej svatyně k svatyni 
nebeskej

1. Aké proroctvo o zničení pozemskej svatyně za
znamenává prorok Daniel? Dan. 9, 25. 26.

2. Čo povedal Ježiš o dome bohoslužby, keď vyrie- 
kol svoje „běda“ nad farizejmi a zákonníkmi a 
keď plakal nad Jeruzalemom? Mat. 23, 28. (Pozři 
tiež verše 2. 13. 15. 23. 25. 37!)

Druhý chrám nebol poctěný oblakom slávy Hos- 
podinovej, ale živou prítomnosťou Toho, v ktorom 
přebývala plnost Božstva telesne. V Kristovej pří
tomnosti, a len v nej, druhý chrám převyšoval slá
vou chrám Šalamúnov. Izrael však odmietol ponú- 
kaný Dar nebies. Keď onoho dňa Ježiš opustil jeho 
zlaté brány, sláva zmizla navždy z chrámu.
3. Čo sa stalo v jeruzalemskom chráme, keď Ježiš 

zomrel na kříži? Mat. 27, 50. 51.
Keď sa nad zástupmi ozval výkřik „Dokonané!“, 

kňazi konali službu v chráme. Právě bola hodina ve- 
černej obete ... Eud bedlivo pozoruje priebeh obřa
du. Zem sa však zachvieva, lebo sám Pán sa blíži. 
Vnútorná opona chrámu sa trhá zhora dolu. Nevidi
telná ruka odhaluje luďom miesto, ktoré bolo ke- 
dysi naplněné prítomnosťou Božou. Při smrti Božie- 
ho Syna sa předobraz stretol so skutočnosťou. Zdálo

OPUSTENIE A 
POZEMSKEJ
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6. Kto dal plány k stavbě Stánku na púšti ako i Ša- 
lamúnovho chrámu? 2. Moj. 25, 9. 40; 1. Par. 28, 
11. 12. 19.

sa, akoby živý hlas prehovoril k modliacim sa: „Te- 
raz sa skončili všetky obřady a obete za hriechy. Syn 
Boží prišiel ako bolo predpovedané.“
4. Ako vztahoval Ježiš Danielovo proroctvo na no

vozákonní! dobu? Mat. 24, 15—18; Luk. 21, 20. 
21.

Ježiš oznamoval naslúchajúcim učeníkom sudy, 
ktoré mali příst na odpadlý národ izraelský. Ob
zvlášť zdoraznil pomstu, ktorá príde na l’ud pre za- 
vrhnutie a ukrižovanie Mesiáša. Túto strašnú vrchol
ná událost majú predchádzať neomylné zna- 
menia. Hrozná hodina mala příst náhle. Spa
sitel' varoval svojich nasledovníkov: „Preto keď 
na mieste svátom uvidíte ohavnost spustoše- 
nia, o ktorom hovořil prorok Daniel, — kto čítáš, 
rozuměj! — vtedy tí, čo budú v Judsku, nech uteéú 
do vrchov.“ Keď boli zástavy modlářských Rimanov 
vztýčené na svátej pode, ktorá siahala niekolko sto 
metrov za múr města, vtedy mali Kristovi následov
níci utiecť.
5. Aké zvláštně proroctvo o zničení chrámu vyslo

vil sám Kristus? Mat. 24, 1. 2.
Všetky Kristové predpovede o zničení Jeruzaléma 

sa doslova naplnili. Čoskoro po zničení chrámu celé 
město padlo do rúk Rimanov. Město i chrám bolo 
do základu zbořené a póda, na ktorej stála svátá 
budova, bola „zoraná ako pole“.



bola služba po

ty ne“? Žid. 9, 1. 9.

PRAVÁ SVÁTYŇA V NEBI

9. Dokedy nebola zjavená cesta k nebeskej svatyni?
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Žid. 9, 8.
10. Ako na 

v nebi?

7. Akým „podobenstvom a tieňom“ 
zemských kňazov? Žid. 8, 4. 5.

Iný překlad uvádza: „Slúži ako kópia a tieň ne
beskej svatyně.“
8. Čo hovoří apoštol o dočasnosti „pozemskej svá-

zýva apoštol stánok spojený s trónom 
Žid. 8, 1. 2.

Tu je nám zjavená svatyňa novej zmluvy. Svatyňu 
prvej zmluvy postavil člověk, Mojžíš. Túto však po
stavil Pán a nie člověk. V onej svatyni konali služ
by pozemskí kňazi; v tejto, náš Veikňaz Kristus ko
ná službu po pravici Božej. Pavel píše, že prvý stá
nok „je pre terajší vek obrazom, pódia něho pri- 
nášajú sa dary a obete“, že jeho sváté míesta boli 
„obrazmi nebeských věcí“, že kňazi, ktorí obětovali pó
dia zákona, slúžili „v podobě a v hmlístom obraze ne
beskej svatyně“ a že „Kristus nevošiel do svatyně 
rukou urobenej, ktorá je len obrazom právej, ale 
(vošiel) do samého neba, aby sa teraz zjavil před 
Bohom ako náš zástupca. „Svatyňa v nebesiach, 
v ktorej Kristus koná službu za nás, je slávnym ori
ginálem, a jeho kópiou bola svatyňa, ktorú postavil 
Mojžíš.

11. Akú oběť priniesol kňaz onoho „váčšieho a doko- 
nalejšieho Stánku“? Žid. 9, 11. 12. 22—28.



SVÁTYNEPŘECHOD

12. Ako popisuje apoštol přechod od obětí zvierat

OD
K

POZEMSKÉJ 
NEBESKEJ

k oběti Kristovej? Žid. 10, 1—14.

13. Čo umožňuje veriacemu v novej zmluve smele 
vstúpiť do nebeskej svatyně? Žid. 10, 19. 20. 22.

K premýšl'aniu: Uvědomuješ si dostatočne, 
že ako hriešny a smrteíný člověk máš právo v Kris
tových zásluhách vierou vchádzať do svatyně? Vstu
puješ tam v Božej bázni? Odpovedajú tvoje modlit
by tejto vznešenej přednosti?

104

Pozemská svátyňa a jej služby poúčali o dóleži- 
tých pravdách nebeskej svatyně a velkom diele, kto- 
ré sa tam koná pre spásu člověka. Sváté miesta 
v nebeskej svatyni boli zobrazené dvomi oddelenia- 
mi pozemskej svatyně. Apoštol Ján vo vidění směl 
vidieť Boží chrám v nebi, kde uzřel „sedem ohnivých 
lámp horiacich před trónom“. Videi anjela „so zlatou 
kadidelnicou, a dostal mnoho tymiánu, aby ho při
dal k modlitbám všetkých svátých na zlatý oltář 
před trónom“. Prorok směl vidieť prvé oddelenie 
nebeskej svátyne. Videi tam „sedem ohnivých lámp“, 
a „zlatý oltář", ktorého předobrazem bolí zlatý sviet- 
nik a kadidlový oltář v pozemskej svátyni. Po
tom „bol otvorený chrám Boží“ a Ján dovidel za vnú- 
tornú oponu, do svátyne svátých. Tu videi „truhlu 
zmluvy“, ktorej obrazom bola truhla zhotovená Moj- 
žišom, v ktorej bol Boží zákon.

Mojžíš zhotovil pozemská svátyňu podl'a vzoru, 
ktorý videi. Pavel nás učí, že týmto vzorom bola pra
vá svátyňa, ktorá je v nebi. I Ján svědčí, že ju vi
dei v nebi. 1



10. úkol — dne 6. června 1964

Kristovo kněžství
Zlatý verS: Žid. 7, 25.

VELEKNĚZKRISTUS PRAVÝ
CÍRKVE

1. Kdo je v epištole k Židům označen jako vele
kněz křesťanské církve? Žid. 3, 1.

Kristus je služebníkem pravého Stánku, velekně
zem všech, kteří v něj věří jako ve svého osobního 
spasitele. Jeho úřad nemůže převzít nikdo jiný. On je 
veleknězem církve a musí konat dílo, které nemůže 
konat nikdo jiný.

2. Čeho musel být Syn Boží účasten, ,měl-li se 
osvědčit jako kněz? Žid. 2, 14a. 16. 17.

Ježíš byl ve všech věcech učiněn jako jeho bratři. 
Potřeboval pokrm a osvěžení spánkem. Sdílel úděl 
člověka. Zůstal však neposkvrněným Synem Božím.

Lidství Syna Božího je zlatý řetěz, který spojuje 
naše duše s Kristem a skrze Krista s Bohem. Kris
tus byl skutečným člověkem. Podal důkaz své po
kory tím, že se stal člověkem. Byl však Bohem v těle.

Buďte opatrní, nadmíru opatrní v tom, jak při
stupujete k otázce Kristovy lidské přirozenosti. Ne
představujte jej lidem jako člověka se sklony k hří
chu!
3. Jak plně prožil Kristus lidskou zkušenost? Žid.

2, 18; 4, 15.
Jedině Kristus měl zkušenost ve všech našich sta

rostech a pokušeních, kterým jsou vystaveny lidské 
bytosti. Nikdo jiný narozený z ženy nebyl vydán tak
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KRISTOVO KNĚŽSTVÍ V POROVNÁNI 
S POZEMSKÝM KNĚŽSTVÍM

4. Kterému lidskému omezení byla podrobena služ
ba pozemských kněží? Žid. 7, 23.

5. Co je však řečeno o kněžské službě Kristově? 
Žid. 7, 24. 25.

Ježíš stojí před tváří Otce, kde jako náš velekněz 
koná za nás službu v přítomnosti Boží.
6. Která jiná Kristova vlastnost činí jeho dílo pro 

nás účinným? Žid. 7, 26. 27.
Kristus si zachoval čistotu uprostřed nečistoty. 

Satan ji nemohl potřísnit ani zničit. Ježíšův charak
ter zjevil dokonalou nenávist vůči hříchu. Jeho sva
tost vyburcovala proti němu veškerou vášeň rozma
řilého světa, neboť svým dokonalým životem činil 
stálé výtky světu.
7. Kam vstoupil Kristus ve své kněžské úloze, když 

naplnil předobrazné pozemské kněžství? Žid. 8, 
1. 2; 4, 14; 9, 24.

krutým pokušením, nikdo jiný nenesl tak těžké bří
mě hříchů a bídy světa. Nebylo jiného člověka, kte
rý by měl tak mocné a něžné sympatie s lidmi. On 
byl účastníkem všech lidských zkušeností. Dovedl cí
tit s každou obtíženou, pokoušenou a bojující duší.

Kéž bychom pochopili význam slov: „Sám trpěl po- 
koušín byv." Jelikož byl Kristus prost od každé po
skvrny hříchu, jemný cit jeho svaté povahy činil mu 
styk s hříchem nevýslovným utrpením. V lidské při
rozenosti se dostal tváří v tvář do styku s arcisvůd- 
cem satanem a odolal mu bez lidské pomoci. Ani 
myšlenkou se nepoddal Kristus moci pokušení.
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Přímluvná služba Krista ve prospěch člověka v ne
beské svatyni je zrovna tak podstatná pro plán spa
sení, jako byla jeho smrt na kříži. Svou smrtí začal 
ono dílo, pro které po svém zmrtvýchvstání vystou
pil na nebesa, aby je tam dokončil.

KRISTUS
PŘINÁŠET

10. V jakém jiném smyslu je Kristova služba v pro
tikladu k pozemské předobrazné službě? Žid. 10, 

' 11. 12.
Předobraz se setkal se skutečností při smrti Kris

ta, Beránka zabitého za hříchy světa. Náš velekněz 
přinesl jedinou oběť, která má nejvyšší cenu v na
šem spasení. Svou obětí na kříži způsobil dokonalé 
smíření za hříchy lidu.

JAKO KNĚZ MUSÍ 
OBĚŤ

9. Jaký důkaz oběti předkládá Kristus v nebeské 
svatyni? Žid. 9, 11. 12.

«
Dílo Kristovo v nebeské svatyni, kde Ježíš před

kládá každý okamžik svou vlastní krev před trůnem 
milosti a přimlouvá se za nás, mělo by ve své plnosti 
zapůsobit na naše srdce, abychom pochopili hodnotu 
každého okamžiku.

8. Co musel Kristus konati podobně jako pozemští 
knězi? Žid. 8, 3.

Jako v předobrazné službě musel velekněz odlo- 
žiti velekněžské roucho a konat službu v bílém lně
ném rouše prostého kněze, tak i Kristus odložil své 
královské roucho a přepásal se lidstvím a přinesl 
oběť, sám jsa knězem i obětí.



NÁSKRISTUS ZA

Tím,

tus? Žid. 10, 16.
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13. K čemu jsme vybízeni, když máme „kněze veli
kého nad domem Božím“? Žid. 10, 21—24.

Otec projevuje svou nekonečnou lásku ke Kristu 
tím, že přijímá a vítá Kristovy přátele jako své 
přátele. Je spokojen s vykonaným smířením. Je osla
ven vtělením, životem, smrtí a prostřednickým úřa
dem svého Syna.

V Kristově jménu stoupají naše prosby k Otci. Je
žíš se přimlouvá za nás a Otec otevírá všechny po
klady své milosti, abychom si je přivlastnili. Kristus 
je spojujícím článkem mezi Bohem a člověkem. On 
zaslíbil svou osobní přímluvu. On dává prosícímu 
k dispozici všechny zásluhy své spravedlností.

11. Co působí krev Kristova pro hříšníka? Žid. 9, 
14.

že se Ježíš zaručil svým životem, vzal na 
sebe odpovědnost za každého člověka na zemi. Stojí 
v přítomnosti Boží a praví: „Otče, beru na sebe vinu 
této duše. Má-li ji nésti sama, znamená to pro ni 
smrt. Bude-li činit pokání, bude jí odpuštěno. Má 
krev ji očistí od všelikého hříchu. Dávám svůj život 
za hříchy světa.“

Bude-li přestupník zákona Božího vidět v Kristu 
svou smírčí oběť, bude-li věřit v toho, který nás 
může očistit od všeliké nepravosti, pak za něj ne
zemřel Kristus nadarmo.

SE PŘIMLOUVÁ 
PŘED BOHEM

12. Jaká změna nastane v mysli a v srdci člověka 
v té nové smlouvě, jejímž služebníkem je Křis-
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Doba očištění nebeské svatyně
Zlatí/ verS: Žid. 9, 24.

2300 DNO V DANIELOVÉ PROROCTVÍ
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1. Jaké poselství obnovy bylo dáno Danielovi po době 
ničivého působení malého rohu? Dan. 8, 13. 14. 
17.

2. Proč byl poslán anděl Gabriel k Danielovi, který 
se modlil za obnovení zpustošené svatyně jeru
zalémské? Dan. 9, 17. 20—23.

Anděl byl poslán k Danielovi s výslovným úmyslem 
vysvětlit mu bod, jemuž nerozuměl ve vidění osmé 
kapitoly, totiž výrok o prorockém čase: „Až do dvou 
tisíc a tří set večerů a jiter, a pak bude svatyně 
očištěna.“
3. O jakém zvláštním prorockém údobí se zmínil 

anděl a pro koho bylo určeno? Dan. 9, 24. \
Když anděl přikázal Danielovi, aby „pozoroval slo

va toho a rozuměl vidění tomu“, jeho první slova 
byla: „Sedmdesáte téhodnů odečteno jest lidu tvému 
a městu svátému tvému.“ Slova našeho překladu 
„odečteno“ znějí doslovně „odkrojeno“. Sedmdesát

K přemýšlení: Co tě nejvíc potěšuje, když 
si uvědomíš, že máš v nebesích Přímluvce? Co tě 
nejvíc posílí, když zhřešíš a cítíš zármutek nad svým 
přestupením? Máš v tom nějaké zvláštní zkušenosti 
osobni?
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týdnů, které představují 490 let, má být dle výroku 
anděla odkrojeno jako díl náležející Židům. Avšak od 
čeho byly odkrojeny? Jelikož 2300 dnů je jediným 
časovým úsekem v kapitole osmé, pak to musí být 
právě toto údobí, z něhož bylo odkrojeno sedmdesát 
týdnů. Sedmdesát týdnů tedy musí být součástí 2300 
dnů a tato dvě údobí musejí začínat společně.
4. Která biblická zkušenost nám podává klíč k vý

kladu prorockých údobí, která jsou měřena 
„dny"? Ezech. 4, 1—6; 4. Mojž. 14, 22. 23. 30 
až 34.

Jeden den znamená v proroctví jeden rok.

5. Která událost měla znamenat začátek sedmde
sáti týdnů? Dan. 9, 25a.

Zde je podán výchozí bod tohoto údobí. Příkaz 
k obnovení a vybudování Jeruzaléma, který byl 
ukončen dekretem Artaxerxa Longimana (Ezdráš 6, 
14; 7, 1. 9), se splnil na podzim r. 457 př. Kr.
6. Kdo měl vystoupit! do lidských dějin na konci 

69. týdne z oněch sedmdesáti týdnů? Dan. 
25b.

„Od vyjití výpovědi o navrácení a o vystavení Je
ruzaléma až do Mesiáše vývody bude téhodnů sedm, 
potom téhodnů šedesáte dva“, to znamená 69 týdnů 
neboli 483 let. Dekrét Artaxerxa nabyl účinnosti na 
podzim r .457 př. Kr. Uverené období 483 let kon
čí roku 27 po Kr. V té době se naplnilo toto proroc
tví.

7. Co je psáno v Novém zákoně o pomazání Krista 
k jeho úřadu? Skut. 10, 36—38.
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KRISTA 
MĚSTA

Podle proroctví mělo toto údobí sahat až k Mesiáši, 
k Pomazanému. Roku 27 po Kr. obdržel Ježíš při. 
svém křtu pomazání Duchem svátým a brzy nato 
začala jeho kazatelská služba. Pák se zvěstovalo po
selství: „Naplnil se čas.“

8. Co se mělo státi uprostřed prorockého týdne? 
Dan. 9, 27. prostřední část.

„Uprostřed pak toho téhodne učiní konec oběti zá
palné i oběti suché.“ Roku 31 po Kr., tři a půl roku 
po svém křtu, byl náš Pán ukřižován. Největší obětí 
obětovanou na Golgatě skončil systém obřadů, které 
po čtyři tisíce let ukazovaly kupředu na Beránka 
Božího. Předobraz se setkal se skutečností a všechny 
zápalné i suché oběti ceremoniálního řádu měly po
minout.
9. Co se mělo podle proroctví Danielova státi s měs

tem a se svatyní? Dan. 9, 26.
Marné bylo úsilí Titovo zachránit chrám. Někdo 

větší než on prohlásil, že tu nezůstane kámen na 
kameni, který by nebyl zbořen.

Slepá umíněnost židovských vůdců a hrozné zlo
činy páchané uvnitř obleženého města vzbuzovaly 
hrůzu a nevoli Římanů. Titus nakonec rozhodl, aby 
chrám byl vzat útokem. Přikázal však, aby byl po
kud možno zachráněn před zničením. Avšak jeho pří
kazů se nedbalo.

Po zničení chrámu celé město brzy padlo do ru
kou Římanů. Židovští vůdcové opustili své nedo
bytné věže. Město i chrám byly srovnány se zemí a 
místo, na němž stávala svátá budova, bylo „oráno 
jako pole“. (Jer. 26. 18.)
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„nebeské věci“?

a její očištěni 
NOVÉ SMLOUVY

konních věřících? Žid. 8, 1. 2; 9, 1. 9—12.
Písmo vysvětluje význam svatyně. Termín „svaty

ně“, jak ho užívá bible, vztahuje se v prvé řadě 
na stánek postavený Mojžíšem, který byl postaven 
podle vzoru nebeských věcí. Dále se vztahuje na 
„pravý stánek“ v nebesích, na nějž poukazovala po
zemská svatyně. Smrtí Kristovou skončila obrazná 
služba. „Pravý stánek“ v nebesích je svatyní nové 
smlouvy. A jelikož proroctví Danielovo 8, 14 se napl
nilo v údobí nové smlouvy, pak svatyně, o níž mluví, 
musí znamenat svatyni nové smlouvy. Na ukončení 
2500 dnů, roku 1844, nebylo již po staletí žádné 
svatyně na zemi. A tak proroctví „Až do dvou tisíc 
a tří set večerů a jiter a očištěna bude svatyně“ 
ukazuje nesporně na nebeskou svatyni.
11. Jaké očištění se konalo v židovský den smíření?

3. Mojž. 16, 16. 30. 33.
12. Koho krev může jedině očistit 

Žid. 9, 11. 12. 23. 24.
Krev Kristova měla osvobodit kajícího hříšníka od 

zlořečenství zákona, hřích však vyhladiti neměla. 
Ten musel býti zapsán ve svatyni až do konečného 
smíření. Tak také v předobraze krev oběti za hřích 
sňala hřích s kajícníka. Hřích však zůstal ve svatyni 
až do dne smíření.

Ve veliký den posledního soudu mají být mrtví 
souzeni „podle toho, jakž psáno bylo v knihách, to
tiž podle skutků svých". Mocí smírčí krve Kristovy 
budou pak hříchy pravých kajícníků vymazány z ne
beských knih. Takto bude svatyně oproštěna neboli 
očištěna od záznamů hříchů.



12. úloha — 20. juna 1964

Vyšetrujúci súd
Základný verš: Zj. 3, 5.

SÚD V PROROCTVE A PŘEDOBRAZE
1. Popis súd, ako ho videi Daniel! Dan. 7, 9. 10.
Prorok vo vidění videi vel'ký a slávny deň, kedy 

povahy a životy 1’udí budú před Sudcom celej zeme 
a každý člověk bude odměněný „podl'a svojich skut- 
kov“. „Starý dňov" je Boh Otec. On je zdrojom kaž
dého života a prameňom všetkých zákonov. On bude 
předsedat sudu. Ďalej sú to svátí anjeli ako slu
žebníci a svedkovia, ktorí ako „tisíce tisícov, a de- 
saťkrát tisíc desaťtisícov“ sa účastnia tohoto velkého 
súdneho procesu.
2. Ktoré novozákonně prorocké posolstvo ukazuje, 

že přišla hodina súdu? Zj. 14, 6. 7.
3. Ktoré proroctvo z Daniela ukazuje na závažné 

budúce události? Dan. 8, 14.
Proroctvo z Daniela 8, 14: „Až bude dva tisíce tri- 

stokrát večer a ráno, potom bude ospravedlněná 
svátyňa“ a posolstvo prvého anjela: „Bojte sa Boha
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K přemýšlení: V čem tě utvrzuje Danielovo 
proroctví o svatyni? Která osoba vždy hraje nejdů
ležitější roli v knize Daniele? Neměla by tě sku
tečnost, že i odpuštěný hřích zůstává v záznamu do 
velkého dne smíření, vésti k tomu, abys už nehřešil?
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a vzdajte Mu česť, lebo přišla hodina Jeho sudu“, 
ukazujú na Kristovu službu vo svatyni svátých, na 
vyšetrujúci súd.
4. Ktorý obřad starej obraznej služby vyústil v očis- 

tenie svatyně a !udu? 3. Moj. 16, 29. 30. 33. 34.
Ako v starej zmluve boli hriechy l'udu vierou vlo

žené na oběť za hriech a skrze jej krv obrazné pře
nesené do pozemskej svatyně, tak v novej zmluve 
sú hriechy kajúcnika vierou vložené na Krista a sku- 
točne přenesené do nebeskej svatyně. A ako obrazné 
očistenie pozemskej svatyně sa dialo odstránením 
hriechov, ktorými bola poskvrněná, tak skutočné 
očistenie nebeskej svatyně má nastať odstránením 
alebo vymazáním hriechov, ktoré sú tam zazname
nané. Prv však, než sa to móže naplniť, musia byť 
preskúmané knihy záznamov, kto skrze pokánie 
z hriechov a vieru v Krista bude mať úžitok z jeho 
zmierenia. Očistenie svatyně preto zahrnuje dielo vy- 
šetrovania, dielo súdu. Toto musí byť vykonané skór, 
než Kristus príde vykúpiť svoj l'ud, lebo keď On pří
dě, odplata príde s Ním a odplatí každému podlá jeho 
skutkov.

5. O akých záznamoch hovoří Daniel vo svojom vi
dění? Dan. 7, 10. Porovnaj Zj. 20, 12b.

6. Čo hovoří Písmo o týchto knihách? Mal. 3, 16; 
Neh. 13, 14; Ž. 56, 9; Kaz. 12, 14; Mat. 12, 36. 37; 
1 Kor. 4, 5.

Boží zákon postihuje city, pohnútky i skutky. On 
zjavuje tajnosti srdca a osvětluje věci, ktoré boli 
predtým skryté v temnosti. Boh poznal každú po
hnutku. I to je zaznamenané v nebeských knihách.
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8. Kedy móže byť vymazané naše měno 
knihy? 2. Moj. 32, 33.

7. Akú zvláštnu knihu záznamov má Boh v nebi? 
Pri kom začína súd? 2. Moj. 32, 32; Fil. 4, 3; 1. 
Pet. 4, 17.

Keď sa staneme dietkami Božími, naše mená sú 
zapísané do Baránkovej knihy života. V době vyšetru- 
júceho súdu bude vyvolané měno každého jed- 
notlivca a záznam preskúma Boh, ktorý přehlasuje. 
„Znám tvoje skutky.“

Kniha života obsahuje mená všetkých, ktorí vstú- 
pili do Božej služby.

Vo velký deň konečného zmierénia a vyšetrujú- 
ceho súdu prichádzajú do úvahy jedine případy ve- 
riaceho l'udu Božieho. Súd nad bezbožnými je odliš
né a oddělené dielo, a koná sa y pozdejšom období. 
„Súd začne od domu Božieho.“

•
Boh svojím zákonom meria povahu každého člověka. 
Ako umelec prenáša na plátno rysy tváře, tak sú 
i rysy každého jednotlivého charakteru prenášané do 
nebeských knih. Boh má dokonalú fotografiu povahy 
každého člověka. Túto fotografiu potom zrovnáva 
so svojím zákonom. Preto dnes pósobí svátý Duch 
na člověka, aby činil pokánie a odvrátil sa od hrie- 
chu.

V nebeských knihách je zapísaná zpráva o kaž- 
dom živote. Je tam zaznamenaný každý spáchaný 
hriech. Je tam však tiež uvedená každá lutosť nad 
hriechom, každá slza pokánia, každé vyznanie viny a 
zanechanie každého zamilovaného hriechu.

z Božej

VYMAZANIE HRIECHOV ALEBO
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Ak niekomu zostane nevyznaný a neodpuštěný 
hriech, potom jeho měno bude vymazané z knihy 
života.
9. Koho měno zostane v knihe života? Zj. 3, 5.

10. Aké opatrenie učinil Boh pře případ, že sa Jeho 
Tud dopustí hriechu? 1. Ján 1, 9; Prísl. 28, 13; 
Iz. 43, 25.

Všetci, čo opravdu ďutovali hriech a uvěřili v moc 
zmierenia, skrze Kristovu krv dosiahli to, že vedla 
ich mien v nebeských knihách je zaznamenané aj 
odpustenie.

NÁŠ ZÁSTANCA PRI SÚDE

11. Kto zastupuje člověka pri nebeskom sude? Žid.
9, 24; 1. Ján 2, 1. Porovnáj Dan. 7, 13.

Ježiš je zástupcom svojho l'udu; prosí zaň před 
Bohom. Keď sú pri súde otvorené knihy záznamov, 
životy všetkých, ktorí uvěřili v Ježiša, prehladne pre- 
chádzajú před Bohom. Počínajúc tými, čo skór žili 
na zemi, náš Zástánca předkládá případy každého 
ďalšieho pokolenia a končí žijúcimi. O každom je 
zmienka, každý případ je dokladné skúmaný.
12. Za akých podmienok nás Kristus vyzná před svo- 

jím Otcom a před svojimi anjelmi? Mat. 10, 32. 
33.

Jéžiš prosí, aby všetkým, čo zvíťazili skrze vieru 
v Jeho krv, boli odpuštěné prestúpenia, aby sa mohli 
vrátit do svojho rajského domova a s Ním byť ko
runovaní ako spoludedičia „prvého panstva“. On žia- 
da pře svoj l'ud nielen odpustenie a plné dokonalé 
ospravedlnenie, ale tiež to, aby mohli mať účasť na 
Jeho slávě a sedieť s Ním na Jeho tróne. Kristus 
priodeje svojich věrných svojou vlastnou spravodli- 
vosťou, aby ich mohol představit svojmu Otcovi ako
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Zlatý verš: Žid. 12, 1. 2.
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tf

Konec zkušební doby a odstranění 
hříchu

OČIŠTĚNI CHRÁMU DUŠE
1. Čím má být lid Boží? 2. Kor. 6, 16.
2. Jaký postoj měl zaujmout každý ctitel Boha v den 

smíření? 3. Mojž. 16, 29.

„církev slávnu, bez poskvrny, bez vrásky a bez čo- 
hokolvek podobného“. Ich mená sú zapísané v knihe 
života. O nich je napísané: „Budu chodit so mnou 
v bielom ruchu, lebo sú hodní toho.“
13. Čo bude přednostou tých, ktorých mená zostanú 

v knihe života? Zj. 21, 23. 24. 27. Porovnaj Zj. 
3, 5!

Zástupné dielo Kristovo v prospěch člověka v ne- 
beskej svatyni je tak dóležíté ako Jeho smrť na 
kříži. Svojou smrťou začal dielo, ktoré po svojom 
zmrtvýchvstání šiel dokončiť. Vierou musíme vchá- 
dzať za oponu. Tam sa odráža světlo golgatského krí- 
ža. Tam móžeme zretelnejšie nahliadnuť do tajom- 
stva vykúpenia.

K premýšlaniu: Akú bázeň by si mal po
ciťovat vo vědomí, že všetky šlová, skutky, myšlien- 
ky i pohnútky sú u Pána zaznamenané? Čo myslíš, 
kedy može byť o tvojom případe rozhodnuté při vy- 
šetrujúcom sude?
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4. Který neodvolatelný Boží výrok rozhodne ještě 
před druhým příchodem Kristovým o každé by
tosti? Zjev. 22, 11. 12.

Ježíš vymazal hříchy svého lidu. Přijal své krá
lovství a smíření bylo vykonáno pro dědice jeho krá
lovství. Když Ježíš konal službu ve svatyni, konal 
se soud nad mrtvými spravedlivými a pak nad žijící
mi spravedlivými. Počet dědiců království Božího se 
naplnil. Království a důstojnost královská pod celým 
nebem byla dána Ježíši a dědicům spasení. Ježíš má 
panovati jako Král králů a Pán pánů.
5. Jaké napomenutí dal Ježíš svým učedníkům? Mar.

- 13, 35—37.
O jakou dobu zde jde? Jde o dobu, kdy se Ježíš 

vrátí od služby v nejsvětějším místě nebeské sva
tyně, kdy odloží své velekněžské roucho a obleče 
roucho pomsty a kdy vyjde Boží dekret: „Kdo škodí,

V té době, kdy je v nebesích vyšetřovací soud a 
odstraňují se ze svatyně hříchy kajících věřících, 
má na zemi mezi lidem Božím probíhat zvláštní dílo 
očišťování a odkládání hříchů.
3. Jak se má projevit v životě křesťanů stálé hle

dění na Ježíše, který se přimlouvá za nás před 
trůnem Božím? Žid. 12, 1—4

Zatím co Kristus očišťuje svatyni, ctitelé Boží na 
zemi by měli pečlivě přehlížet svůj život a porovná
vat svůj charakter s měřítkem spravedlnosti. Když 
vidí své nedostatky, mají hledat pomoc Ducha svá
tého, aby obdrželi mravní sílu k odporování satan
ským pokušením a aby dosáhli dokonalosti.

KONEC ZKUŠEBNÍ DOBY
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7. Kam byly nakonec složeny hříchy lidu v obřa
dech starozákonního dne smíření? 3. Mojž. 16, 
20—22. . .

Když byla ukončena služba ve svatyni svátých a 
hříchy Izraele byly odstraněny ze svatyně skrze krev 
oběti za hřích, pak byl postaven živý kozel před 
Hospodina. V přítomnosti lidu velekněz nad ním vy
znával všechny nepravosti synů izraelských, všechna 
jejich přestoupení a hříchy a vložil je na hlavu 
kozla. Podobně až bude dílo smíření dokončeno 
v nebeské svatyni, pak v přítomnosti Boha a nebes
kých andělů a zástupu vykoupených budou hříchy 
lidu Božího vloženy na satana. On bude prohlášen 
za vinného vším zlem, neboť on způsobil, že se jich 
dopustili. A jako kozel byl poslán do neobydlené 
země, tak i satan bude vyhnán na zpustošenou zemi, 
na neobydlenou a smutnou poušť.

Satan je původcem hříchu a přímým podněcovate- 
lem všech hříchů, které způsobily smrt Syna Boží
ho. Spravedlnost vyžaduje, aby satan byl potrestán.

ODSTRANĚNI 
a hříšníků

škoď ještě.. Až se Ježíš přestane přimlouvat za 
člověka, budou případy všech lidí navždy rozhod
nuty.
6. Jakými slovy napomínal Kristus své následov

níky, kteří očekávají jeho příchod? Mat. 24. 24.
Když uléháte večer na lože, vyznávejte každý hřích. 

Když bude slyšet hlas: „Aj, ženich přichází, vyjděte 
mu vstříc!“ — pak můžete, i když snad probuzeni ze 
spánku, vyjít mu vstříc s vyčištěnými a hořícími 
lampami.
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10. Co viděl Jan ve vidění, které ukazuje opak dneš
ního hříšného světa? Zjev. 21, 1.

11. Co nebude naprosto existovat na 
Zjev. 21, 4. 27.

Kristovo dílo pro spasení lidstva a očištění vesmíru 
od hříchu se uzavře odstraněním hříchu z nebeské 
svatyně a složením hříchů na satana, který ponese 
konečný trest.

8. Jak zobrazuje kniha Zjevení 
Krista na satana? Zjev. 20, 1—3.

Po tisíc let bude satan kráčet sem a tam po pusté 
zemi, aby pozoroval výsledek své vzpoury proti zá
konu Božímu. Během této doby je jeho utrpení 
ohromné. Od doby pádu mu jeho život neúnavné čin
nosti bránil v uvažování. Nyní je však zbaven své 
moci. Má dost času uvažovat o díle, které konal od 
své první vzpoury proti vládě nebes. Dívá se s chvě
ním a hrůzou do strašné budoucnosti, kdy musí trpět 
za všechno zlo, které vykonal. Čeká potrestání za 
hříchy, k nimž sváděl.

9. Jaký bude osud satana a jeho poddaných? Zjev. 
20, 9. 10. 14. 15; 21, 8.

Hříšníci obdrží svou odměnu na zemi. „Nebo aj, 
ďen ten přichází hořící jako pec, v němž budou vši
chni pyšní a všichni pášící bezbožnost jako strniště. 

. I zažhne je ten den." (Mal. 4, 1.) Někteří budou 
zničeni v okamžiku, zatímco jiní budou trpět mno
ho dní. Všichni budou potrestáni „podle skutků 
svých".
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láska.
znovu?

Velký spor je ukončen. Není hříchu ani hříšníků. 
Celý vesmír je čistý. Jeden tep souladu a blaha buší 
v celém tvorstvu. Od Toho, který všechno stvořil, 
proudí život, světlo, štěstí přes neohraničené prosto
ry. Od nejmenšího atomu až k největšímu světu, 
všechny věci, živé i neživé, ve své nezastíněné kráse 

• a dokonalé radosti hlásají, že Bůh je
12. Který vzácný dar bude člověku dán 

Zjev. 22, 2.
13. Jak popisuje prorok nejvyšší přednost vykoupe

ných? Zjev. 21, 3; 22, 1. 3—5.
Lid Boží má přednost mít přímé společenství s Ot

cem a synem. „Nyní zajisté vidíme v zrcadle a skrze 
podobenství.“ (1. Koř. 13, 12.) Tvář Boží vidíme jako 
v odraze zrcadla, v díle přírody a v Božím jednání 
s lidmi, ale potom jej budeme viděti tváří v tvář, 
bez zahalující clony. Budeme stát v jeho přítomnos
ti a pozorovat slávu jeho obličeje.

K přemýšlení: Jaké radostné ujištění ti 
skýtá tento úkol? Kde v něm vidíš důkaz Božího mi
losrdenství a kde důkaz Boží spravedlnosti? Snažíš 
se, aby tvé myšlenky byly totožné s myšlenkami Bo
žími?


