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ÚVOD

84

Zjevení nebylo napsáno pro náhodného čtená
ře, nýbrž pro toho, kdo miluje Písmo a s upřím
nou vážností chce poznat pravdu, která je v Je
žíši.

R. 1888 napsala sestra E. G. WhPeová: „Jas
né paprsky Slunce spravedlnosti osvítí všechno.- 
V důs edku toho jasnější světlo ozáří všechny vel
ké pravdy proroctví, k.eré se objeví ve svěžesti 
a nádheře.“

V úkolech tohoto čtvrtletí, pojednávajících o Zje
vení, budeme uvažovat o významných proroctvích, 
kterým máme rozumět jako adventisté, chceme-li 
nést evangelium a v pokoře a bázni vydat počet 
z naděje, která je v nás. Prosme, aby s udium 
těchto význ mných témat připravilo církev pro 
pozdní déšť. V té.o souvislosti E. G. Whiteová 
řekla: „Pochopíme-li jako lid, co tato kniha pro 
nás znamená, nastane mezi námi velké probuze
ní“. Na jiném místě čteme: „Porozumí-li věřící 
lépe knihám Daniel a Živení, budou mít zcela 
mimořádnou náboženskou zkušenost.“ Uvedené 
výroky by nás měly vyburcovat, abychom zpyto
vali tyto významné knihy s novou pílí a vždy 
toužili poznat pravdu, která je v Ježíši.



I. úkol — dne 5. července 1975

Boj draka ze Zjevení

Zákl. verš: Zj 12,10.11

1. Žena — symbol církve (Zj 12,1.2)

a

2. Drak (Zj 12,3)
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lak představili bibličtí pisa*elé odpadlou církev? Jer 3, 
1.8; Zj 17,1-5

V jakém stavu byla žena, tj. církev, když ji Jan vidě1? 
Zj 12,2

12. kapi*olu Zievenf pochoptme lépe, představíme-li si ji 
jako prorocké drama o čtyřech dějstvích:
1. Původ hříchu, když satan zahájil odboj vůči Bohu 

jeho trůnu.
2. Útok na Krista při jeho vtělení.
3. Pronásledování církve ve snaze ji zničit.
4. Konečný boj proti osta‘kům lidu Božího.

Jak popisují proroci Boží lid Starého a Nového zákona? 
Jer 6,2; Iz 54.5.6; 2 Kor 11,2

Svrhnutí satana jako žalobce bratří v nebesích bylo do
konáno velkým činěni Kristovy oběti. Přes tvrdošíjný sata
nův odpor, plán vykoupení pokračoval. Kristus tak vysoko 
hodnotil člověka, že neváhal obě.ovát za něj svůj život. Sa
tan věděl, že vláda, kterou uchvátil, mu bude nakonec ode
brána, a proto se rozhodl, že zničí co nejvíce bytostí, které 
Bůh stvořil k svému obrazu.

Vítězství, které získal Kristus svou smrtí na Golgatě, 
zmařilo provždy obžalobu, kterou satan ve vesmíru uplat
ňoval a umlčelo jeho obvinění, že sebezapření je u Boha 
nemožné a pro lidi proto bezvýznamné.



3. Boj (Zj 2,7.8)

4. Vítězství (Zj 12,10)
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Co praví Izaiáš o tajemství hř'chu? Iz 14,12 — 15
Co k tomu dodává Ezechiel? Ez 28,12.15
Kolik andělu neboli „nebeských hvězd“ se připojilo k Lu

ciferovi? Zj 12,4
, Jak se k nim Bůh zachoval? 2 Pe‘r 2,4
Kde jsou nyní tito padlí andělé? Juda 6
Hřích je přestoupení Božího zákona. Ospravedlňovat 

hřích znamená obhajovat jej. V dokonalém vesmíru pro něj 
tení místa. Hřích je jako ohnisko nákazy v těle. Je ho 
řeba odstranit, má-íi člověk žít a být zdráv. Zlo bude na- 
tonec zničeno. O satanovi řekl Pán: „Nebude tě na věky.“ 
(Ez 28,19)

Dlouhotrvající spor na světě je již rozhodnut. Vítězem 
je Kristus. Jeho smrt byla odpovědí na o ázku, zda Oec 
a Syn měli dost sebezapření a lásky k oběti pro člověka. 
Satan projevil svůj pravý charakter, tj. charakter lháře a 
vražedníka.

Která moc chtěla zničit dítě? Zj 12,3
Kdo představoval moc draka? Zj 12,9
Původce hříchu se vždycky snažil působit skrze pozem

ské mocnosti. Drak byl symbolem starého Egypta i pohan
ského Říma. Uvedené proroctví odhaluje sa ana jako pů
vodce veškerého odboje vůči Bohu prostřednictvím pozem
ských mocností, jako byly Babylón, Týrus, Řím a jiné 
národy.

Za jakých okolností dal Bůh první zaslíbení o přicházejí
cím Vykupiteli? 1 Moj 3,15

Jak začíná Nový zákon? Mat 1,1
Kde jinde je mluveno o našem Spasiteli jako o „dítě.i“? 

Iz 9,6



2. úkol — dne 12. července 1975

Šelma a beránek
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Zákl. verš: Zj 13,8

V kapitolách 12 až 22 je uváděno Boží poslední poselství

a opatrována? Zj

Proč napadá původce hříchu církev s takovou zuřivostí? 
Zj 12.12b

Jakou výstrahu obdrželi obyvatelé země? Zj 12,12

5. Poušť (Zj 12,13)

Co dostala žena a proč? Zj 12,14
Jak dlouho měla být církev „živena“ 

12,6.14
Co znamená v proroctví voda? Zj 17,15
Co „pomohlo ženě“ — církvi? Zj 12,16
Opravdovým křesťanům hrozila smrt pro víru zvláště 

v období 1260 let. Mnozí z nich hledali proto útočiště 
v údolích Piemontu v Itálii a v alpských pevnostech. Ob
jevená Amerika se rovněž stala útočištěm mnohých. Období 
1260 let započalo r. 538 po Kr. a sahalo až do r. 1798.

6. Ostatky (Zj 12,17)

Jakou výzvu dal Ezechiáš lidu? 2 Par 30,6
„Os'atky“ nazval ty, k'eří unikli asyrskému zajetí. 

V hebrejštině slovo „ostatky“ znamená „ti, kteří unikli“, 
„to, co zůstává“ anebo „ti, kteří jsou ponecháni“.

Čím se vyznačují „ostatky“? Zj 12,17b
Pohlední velký zápas mezi pravdou a lží je pouze závě

rečným bojem dlouhodobého sporu o Boží zákon.



Danielova proroctví (Zj 13,1.2)

2. Moc šelmy (Zj 12,9)
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1. šelma z

výstrahy a napomenutí pro svět zvláštním způsobem. MístQ 
aby náboženství bylo chlebem života, stalo se dnes koláčem 
života, zákuskem po hojné stravě zábavy, shonu a rozličné
ho podnikání. Dokonce mezi těmi, co o náboženství něco 
vědí, nepokládá se příliš často Písmo za pravé slovo Boží.

Na Boží pokyn měl Jan napsat Z:evení Ježíše Krista 
jako Boží opatření pro tu’o tragickou dobu. Je to Boží po
selství pro naši dobu. Tyto kapitoly napros’o pravdivě líčí 
Krista ukřižovaného, zmrtvýchvstalého, Krista jako pří
mluvce a jako přicházejícího Krále. Prorocké symboly kni
hy lépe objasňují věčné evangelium. Při studiu této poučné 
knihy nezapomeňme, že je to poselství přímo od samotného 
Pána Ježíše.

Drak se nazývá „dábel a satanáš“. Byl to pohanský Řím, 
který chtěl zničit Ježíše, když byl malým dítě em.

Co jiného kromě .síly a velké moci“ dal drak šelmě? 
Zj 13,2

Daniel zaznamenal vidění, v němž pozoroval velkou šel
mu s deseti rohy, která byla .strašná a hrozná a velmi 
silná". (Dan 7,7)

Zvíře, k*eré viděl Jan, mělo něco ze všech zvířat Da
nielova vidění — z lva, medvěda, leoparda i šelmy s de
seti rohy.

Kterému ze čtyř zvířat Danielova proroctví se podobala 
nejvíce sedmihlavá šelma? Zj 13,2

Která část sedmihlavé šelmy se zvláště podobala starému 
Babylónu? Zj 13,2

Jan měl zaznamenat to, co viděl v obrazech, symbolech 
a jiných významných výjevech, aby lid Boží jeho doby i bu
doucích věků měl jasnou představu o těžkostech a bojích, 
které čekají věřící.



3. Raněná hlava (Zj 13,3)

4. Rouhání (Zj 13,5-7)

5. Kniha života (Zj 13,8)
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s deseti rohy 
Zjeveni? Dan

v boji proti mocnos-

v knize ži-

Co podle proroc*ví vyžaduje *a‘o rouhavá moc mimo úsilí 
• stát se poli ickým královstvím? Zj 13,4

Jaká podobnost je meů popisem šelmy 
z Danielova vidění a sedmihlavé šelmy ze 
7,7-14.23-27; Zj 13,1-10

Co činila šelma, když otevřela ústa? Zj 13,6
Co činila šelma podle proroctví mimo rouhání Božímu 

jménu? Zj 13,6
Co dále měla učinit? Zj 13,7

Co mělo podle Janova vidění ukončit vládu této moci? 
Zj 13,3a

Jaký vliv bude mít tato moc na světě po úplném uzdra
vení? Zj 13,3b.4

Na světě jsou jen dvě strany — ti, k*eří stojí pod zkrva
venou korouhví Ježíše Kris:a a ti, kteří nejdou s n m. Ve 
Zjevení 12. kapitole je ukázán velký spor mezi poslušnými 
a neposlušnými.

Výraz .kniha života“ je ve Zjevení uveden sedmkrát a 
pokaždé ve velice významné souvislosti.

Jak je vysázena pravá církev v epištole k Židům? Žid 
12,23

Jaký bude konec těch, jejichž jména nejsou
vola? Zj 20,15

Jak ro sáhlé bude uctívání šelmy před příchodem na
šeho Pána? Zj 13,8

Co zaslíbil Kristus těm, kteří zvítězí
tem zla? Zj 3,5



3. úkol — dne 19. července 1975

Výzva ke svobodě

deseti rohy utržila „smr-
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se odpadlá

Zákl. verš: Zj 13.10

.Pán mi zřetelně ukázal, že obraz šelmy vznikne před 
ukončením doby milosti, protože má být velkou zkouškou 
lidu Božího. Zkouška rozhodne o věčném určeni věřících.“ 
(Cti Zj 13,11-17)

1. Dvourohá šelma (Zj 13,11)

Odkud vystoupila druhá šelma? Zj 13,11
Jak popisuje prorok vstup šelmy na mezinárodní fórum?

Zj 13,11
Kdy měl povstat národ, který je symbolizován dvourohou 

šelmou?
Odpověď: Tehdy, když šelma s 

telnou ránu“. Viz Zj 13,3.11.12

6. Svatí (Zj 13,9.10)

Jak popisují Jan i Daniel způsob, kterým 
církev dostala k moci? Zj 13,7; Dan 7,25

Co se mělo stát podle Písma na konci 1260 prorockých 
dní - le ? Zj 13.10

Podle biblického proroctví sběhly se události v Evropě 
tak, Že generál Berthier odvedl papeže do vězení. Bylo to 
v r. 1798, přesně 1260 let od r. 538 po Kr., kdy ariánští 
Ostrogóti byli vyvráceni (Dan 7.8). Vítězstvím nad Ostro- 
góty byla připravena cesta papežství, aby ovládlo národy 
Evropy.



3. Podvedený svět (Zj 13,13a)

4. Obraz šelmy (Zj 13,14b)

91

Co se s’ane .v posledních dnech“ podle výroku Božího 
Ducha? 1 Tím 4,1

Jak popisuje Pavel situaci posledních dní? 2 Tim 3,1—5 
Čo přijmou lidé namísto pravdy? 2 Tes 2,9—11
Ti, co zanedbávají studovat Písmo a čerpat z něho moud

rost, budou opuštění a namísto skutečné pravdy přijmou 
zhoubný blud. Písmo praví, že před příchodem Páně na
stane takový náboženský úpadek, jaký se projevil později 
v prvotní církvi. Původce hříchu bude působit „se všelikou 
mocí a se znameními a s lživými zázraky a všelikým svo
dem nepravosti“. Ti, kteří „nepřijali lásku pravdy, aby 
byli spaseni“, budou opuštěni a přijmou „mocné působení 
bludu, aby uvěřili lži“.

Co dává satanovým svodům takovou moc? Zj 13,13.14

Co bude zhotoveno na počest šelmě podle prorockého zá
znamu? Zj 13,14

K čemu dá podnět „obraz šelmy“? Zj 13,15
Proroctví uvádí, že po upozornění, aby se lidé neklaněli 

šelmě a jejímu obrazu, budou zde ti, „kteří ostřihají při-

Spojené státy severoamerické jsou zemí, která měla 
zvláštní ochranu Všemohoucího. Bůh učinil pro tuto zemi 
velké věci, ale přestupováním Božího zákona konali lidé 
dílo onoho člověka hříchu. Satan uskutečnil své záměry, 
aby zatáhl lidstvo do nevěry.

2. Dvourohá šelma (2) (Zj 13,llb.l2)

Čím se vyznačovaly , rohy této druhé šelmy? Zj 13,11
K čemu je přirovnána moc druhé šelmy? Zj 13,12
Koho budou lidé vlastně uctívat, když je k úctě bude 

nutit dvourohá šelma? Zj 13,12



5. Znamení šelmy (Zj 13,16)

6. Člověk, jméno

souvislosti s šelmou?

- 92

Kdo ve 13. kap. vnucuje lidem znamení šelmy? Zj 13, 
11.16

Co je znamením šelmy? Zj 13,16
těmi, kteří přijmou toto znamení? Zj 14,

a počet (Zj 13,17.18)

Co se stane s 
9-11

v Písmu uvedeno v

kázání Boží a víry Ježíšovy-. Jestliže ti, kteří zachovávají 
Boží přikázání, se liší od těch, k.eří se klanějí šelmě a je
jímu obrazu a přijali její znamení, můžeme předpokládat, 
že rozdíl mezi těmi o dvěma skupinami pramení ze sku.eč- 
nosti, že jedni zachovávají Boží zákony a druzí je pře
stupují.

Jaké následky postihnou ty, kteří nepřijmou znamení? 
Zj 13,17

Rozsudek vynesený proti těm, k'eří se klanějí šelmě a je
jímu obrazu, má vyburcovat každého, aby usilovně zpyio- 
val proroctví, aby poznal skutečné znamení šelmy a po
chopil, jak najde možnost znamení nepřijmout. Mnozí od
mítají biblickou pravdu, protože odporuje žádostem jejich 
hříšného srdce. Původce hříchu jim podává podvody a lži, 
které jim vyhovují. Jsme připraveni na to, abychom obstáli 
na svém místě?

K«eré číslo je
Zj 13,18

.Měli bychom se snažit, abychom se žádným způsobem 
nedotýkali nebo neodsuzovali ty, kteří nemají takové své lo, 
jako my. Neměli bychom útočit na katolíky. Mezi katolíky 
je mnoho svědomitých křesťanů, kteří žijí podle světla, 
které mají, a Bůh jim pomůže.“



4 úl-.nl — dne 26. července 1975

Trojandělské poselství

Zákl. verš: Zj 14,9—10a

1. Vítězná skupina (Zj 14,1-3) •
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2. Prvotina (Zj 14,4.5)

Jaké zvláštní zaslíbení obdrželi ti, kteří byli zapečetěni? 
Zj 14,4

Jak jsou nazváni? Zj 14,4
Kristus je označen jako „prvotina těch, kteří zesnuli“ 

(1 Kor 15,20). A přece víme, že nebyl první, kdo vstal 
z mrtvých. Ale určitě byl první co do hodnoty a největší 
co do vítězství.

„Čtrnáctá kapitola Zjevení je velice významnou kapito
lou. Její obsah bude již brzy pochopen v celém svém do
sahu. Poselství, která obdržel Jan, budou se opakovat se 
zvláš ním důrazem.“

„Pán má na zemi lid, který následuje Beránka, kamkoli 
by šel. Má tisíce těch, kteří se nesklonili před Bálem. Ti 
budou s ním stát na hoře Siónu. Musí obstát na zemi a být 
duchovně vyzbrojeni a připraveni zachraňovat hynoucí. Ne
beští andělé konají průíkum. Duchovní činnost vyžadu,e 
ode všech, k eří věří přítomné pravdě, aby se připojili k an
dělům v jejich díle.“

Jan sleduje ve vidění přípravu na konečný zápas mezi 
dvěma velkými mocnos mi. Drak v rů .ném přestrojení snaží 
se shromáždit své lidi proď věrným osta kům lidu Božího.

Čím zvláště se vyznačuje vítězná skupina kolem Be
ránka? Zj 14,1

Co činili ví.ězové podle Janova svědectví? Zj 14,3



3. První andělské poselství (Zj 14,6.7)

4. Druhé andělské poselství (Zj 14,8)

5. Třetí andělské poselství (Zj 14,9.10)

6. Pravá bohoslužba (Zj 14,11b.13)

Co je jedním
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Z čeho budou posléze pít ti, kteří jsou opojeni vínem 
falešného učeni Babylóna? Zj 14,10

Jak má být zvěstováno Boží poselství o tomto odpad
nutí? Zj 14,9

ze znamení svátých? Zj 14,12

Jak je nazváno první andělské poselství? Zj 14,6
„Bůh měl vždy jen jedno evangelium. Někdy má název 

„evangelium Boží“, „evangelium milosti“, „evangelium Je
žíše Krista“, evangelium království“ apod. Různé názvy jen 
zdůrazňují rozličné fáze jednoho a téhož slavného evange
lia, radostné zvěsti. Toto evangelium slyšel Adam dříve než 
byl vyhnán z ráje. Noe byl rovněž „kazatelem spravedl
nosti“ (2 Petr 2,5). Věrný Abrahám také zvěstoval totéž 
slavné evangelium.“ (Gal 3,8)

V jaké souvislosti je zvěstováno evangelium v prvním 
andělském poselství? Zj 14,7

Co oznamuje světu druhý anděl? Zj 14,8
Tertullian, který žil na konci druhého století, jasně pra

ví, že název Babylón ve Zjevení představuje hlavní město 
císařského Říma. Skutečný i tajemný Babylón byl tedy 
uznáván za tradičního nepřítele Boži pravdy i jeho lidu. 
Ve Zjevení je toto jméno symbolicky používáno pro vše
chny bludné náboženské organizace a jejich vedoucí od nej
starších dob až do doby konce.

Z čeho je Babylón obviněn? Zj 14,8



5. úkol — dne 2. srpna 1975

Král přichází

1. Příchod Syna člověka (Zj 14,14)
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Jakou přednost mají ti, kteří zemřou během zvěstování 
třetího anděla? Zj 14,13

Všichni, kteří zesnuli ve víře v trojandělské poselství, 
vstanou z hrobů oslavení, aby uslyšeli Boží smlouvu po
koje s těmi, kteří zachovávali Boží zákon. Vzkříšeni budou 
také ti, „kteří ho bodli“ (Zj 1,7), ti, kteří se posmívali 
Kristovým smrtelným úzkostem a dokonce ti nejzuřivější 
odpůrci pravdy a jeho lidu, aby ho uviděli přicházet v slá
vě a byli svědky pocty, kterou odmění poslušné a věrné.

Bude to jedinečná píseň, kterou budou zpívat Boží vy
koupení v bráně svátého města, když se olevře na zlatých 
závěsech, a zástupy, které zachovávaly jeho slovo — jeho 
přikázání — vejdou do města. Na hlavách budou mít ko
runu vítězů a v rukou zlaté harfy! Celé nebe zvučí mo
hutnou hudbou a chvalozpěvy Beránkovi. Spasení, na věky 
spasení jsou v království slávy! Jejich odměnou je život 
věčný.

Mohou říci s apoštolem Pavlem: „Boj výborný bojoval 
jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. Již za tím od
ložena je mi koruna spravedlnosti, kterouž dá mi v onen 
den Pán, ten spravedlivý Soudce, a netoliko mně, ale 
i všechněm těm, kteří milují to slavné příští jeho.“ (2 Tim 
4,7.8)



Tes 4.

„Spusť
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možné,
smo

(Joel 3,13) Ježíš řekl: „Žeň je skonání světa a ženci jsou 
andělé.“ (Mat 13,39)

Jak popisuje apoštol Pavel příchod Kristův? 1
16.17

nad poč em jejího jména, 
rukou har.y a zpívali pí-

2. Žeň (Zj 14,15-19)

Odkud viděl Jan přile ě: anděla, který zvolal: 
srp svůj"? Zj 14.15

O kolikeré žni se mluví ve Zi 14,15 — 18?
Pravda a sláva Boži jsou neodlučitelné Není 

abychom mohli Boha ctít bludnými názory, míme-li P 
na dosah ruky. Mnozí tvrdí, že ^e-.áleží na tom, co člo ěk 
věří, jen když správně žije. Clo ěk je u vařen vírou. Jes lize 
nás osvěcuje světlo a oslo.uje pravda a promarníme před
nost slyše, ji a poznat, pak ji vlastně za.rhujeme, protože 
temno ě dáváme přednos, před své lem.

3. Skleněné moře (Zj 15,1.2)

Jak jjopisuje Jan další obraz, k erý videi? Zf 15,1
Kdo zpíval chvalozpěv na skleněném moři? Zj 15,2
Boží lid přece jen nepřijme znamení šelmy. Prorok 

z ostovh Patmos vidí ty, k.cří zví.ězili nad šelmou a jej m 
obratem, nad jejím znamením a 
Stáli na skleněném moři, mě i v 
seň Mojžíšovu a Beránkovu.. (Zj 15,2.3)

4. Kristův majestát (Zj 15,3)

Jakou píseň zpívali vykoupení na skleněném moři? Zj 
15.3

Na Čem sedí Spasitel, když přicház? Zj 14,14.16
Co nosí na znamení své králo ské hodnos i? Zj 14,14
Ve Zj 19,12 jej viďme ozdobeného „mnohými koruna

mi“. Čteme, že má „os rý srp“, což je znamením zralé žně. 
Uvedený obraz je ze S arého zákona. Prorok Joel prše: 
.Přičiňte srp, nebo uzrálo obilé, podte, sstup e. nebo plný 
jest pres, oplývají kádě; mnohá zajisté jest zlost jejich.“



5. Boži svatost (Zj 15,4)

6. Kristova závěrečná služba (Zj 15,5—8)
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Pán je svátý; jak se máme tudíž chovat k jeho jménu? 
Zj 15,4

Které jméno měl Mojžíš oznámit Izraelitům jako Boží 
jméno? 2 Moj 3,14.15

Co bude zcela jasné, když svati zazpívají píseň Mojží
šovu a Beránkovu? Zj 15,4

Po dlouhém období těžkých zápasu celý vesmír pozná 
Boží sku.ky jako spravedlivé a pochopí zdánlivé otálení 
zničení zla.

Na jakých zásadách je podle žalmisty založen Boží trůn? 
Žalm 97,2 a

Jak jmenuje prorok chrám v nebesích? Zj 15,5
Kdo podal andělům číše plné hněvu Božího? Zj 15,7
Cím byl naplněn chrám, dokud se nedokonalo sedm ran? 

Zj 15,8
Sestra E. G. Whiteová poznamenává: „V nebeském chrá

mu, Božím příbytku, je trůn Boží založen na spravedlnos
ti a soudu. Ve svatyni svátých je jeho zákon, to vel
ké pravidlo spravedlnosti, které je měřhkem všeho lid
stva. V truhle smlouvy jsou desky zákona, přikryté slitov
nicí, před kterou se Kristus odvolává na zásluhy své krve 
za hříšníka. Tím je znázorněno sepětí spravedlnosti a mi
losrdenství v plánu vykoupení lidstva.“



6. úkol — dne 9. srpna 1975

Rány

Zákl. verš: Zj 16, 7

2. Třetí rána (Zj 16,4-7)
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Přítomná doba je pro církev dobou významnou a váž
nou. Andělé jsou již připraveni a čekají na Boží příkaz, 
aby mohli na svět vylít „číše hněvu Božího“. Andělé po
volaní k této službě již zahajují své dílo, protože Duch 
Boží pomalu opouští zemi. Původce hříchu rovněž vynaloží 
veškeré úsilí a taktiku v posledním velkém sporu. Půjde 
o základní zásahy a rozhodnutí, jak se k nim lidé pos‘aví. 
Ve světě vládne pochybovačnost. Víra každého jednotlivce 
bude vyzkoušena.

1. První a druhá rána (Zj 16,1 — 3)

Kam dopadla první rána? Zj 16,2
Když prorok Jeremiáš předpovídal pád starého Baby- 

lóna, jak pojmenoval Boží zbraně? Jer 50,25
Do jakého kalicha je nalito víno Božího hněvu? Zj 14,10 
Jaké následky jdou za vylitím druhého kalicha? Zj 16,3 
Když Kristus dokončí svou službu prostředníka ve sva

tyni, pak bude vylit čistý hněv na ty, kteří uč ívají šelmu 
a její obraz a přijali její znamení. (Zj 14,9.10)

Jak nazval Izaiáš Boží soudy nad Jeruzalémem? Zj 23,21
Jak se dívá Bůh na smrt bezbožných? Ez 33,11
Kristus poodkrývá závoj budoucnosti a upozorňuje 

každého, že o osudu člověka rozhoduje charakter a ni
koli členství v církvi. Bůh si nepřeje, aby někdo z lidí 
zahynul. Během celé doby milosti vybízí Duch Boží lidi, 
aby přijali dar života. Zahynou jen ti, kteří odporují vvz-



4. Pátá rána (Zj 16, 10.11)

5. Šestá rána (Zj 16, 12—16)
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3. Čtvrtá rána (Zj 16,8.9)

Všechny soudy nad lidmi před ukončením doby zkouš
ky byly smiseny s milosrdenstvím. Smírčí krev Krisiova 
chránila hříšníka, aby nedostal plnou odplatu za své viny. 
Ale při konečném soudu bude hněv vylit nesmíšený s mi
lostí.

V ten den budou mnozí toužit po Božím milosrdenství, - 
kterým tak dlouho opovrhovali.

Kam byla vyli.a čtvrtá číše? Zj 16,8
Jak se k tomu chovají lidé? Zj 16,9
Vyjmenuj zaslíbení Žalmu 91, k.erá se obzvláště vzta

hují na dobu, kdy budou vylily rány.

Odkud vycházejí duchové nečistí? Zj 16,13
Jaká část světa je připravena na boj velkého dne Bo

žího? Zj 16,14
Původce hříchu se už dávno připravuje, aby podvedl 

svět. Ještě nedosáhl svého konečného cíle, ale dosáhne ho 
ve zbytku času, který mu ještě zůstává. „Nebo jsou du
chové dábelští, ježto činí divý.“ Žádný se však nemusí dát 
podvést lživými zázraky spiritismu. Bůh dal lidem dosta
tek naučení, aby mohli odhalit nástrahy původce hříchu.

vě Ducha. Bůh praví, že hřích a zlo, které ničí a poskvr
ňují celý vesmír, je nutno vyhladit. Ti, kteří milují a činí 
hřích, zahynou s nim.

Co říká „anděl vod“ o Božích soudech nad těmi, kteří 
zamítli Ježíše Krista? Zj 16,5.6

Co znamená pátá rána a koho postihne? Zj 16,10
Jak reagovali posázení na tuto ránu? Zj 16,11
Které poselství žalmu může potěšit a ujistit spravedli

vé ve čtvrté a páté ráně? Ž 121, 5—7



6. Sedmá rána (Zj 16,17-21)

7. úkol — dne 16. srpna 1975

Spiknutí původce hříchu

Zákl. verš: Zj 17,14

1. Nesvatá žena (Zj 17,1 — 3)
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Komentátoři mají různý názor na scdmnác‘ou kapitolu 
Zjevení a také ne všichni adventisté s.d. mají na ni jed
notný názor. Některým se dnešní výklad toho o proroctví 
bude snad zdát odlišný od toho, na jaký byli dosud zvyklí.

Odkud bylo slyšet hlas? Zj 16,17
Které jiné události se v té době stanou? Zj 16,18
Co řekl Pán Bůh Jobovi o sněhu a ledu? Job 38,22.23
Která slova žalmu vyjadřují postoj Božích věrných dí

tek při pohromách, které dopadají na zemi? Ž 46,2
Co se v té době děje s městy národů? Zj 16,19

Kdo ukázal Janovi toto symbolické proroctví? Zj 17,1
Tato hříšnice, symbol odpadlé církve, představuje více 

než jen jednu náboženskou organizaci. Předs avuje velké 
město, Babylón. Žena na brunátné šelmě je symbolem veš
kerého odpadlého náboženství.

Kam byl Jan zanesen v duchu? Zj 17,3
Anděl v 1. verši praví, že žena sedí „na vodách mno

hých*, ale když Jan viděl její odsouzení, viděl ji seděl na 
brunátné šelmě, všeobecně se shodující s drakem. Podle



2. Krev mučedníků (Zj 17,4 — 6)

nečistoty

svém čele? Zj 17,5

3. Svět
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u šelmy? Zj 17,3

lidského zdání podporovali ji obyvatelé země, ale za tímto 
zdáním lze vidět podporu dábla. 

Čeho si Jan zvláš.ě povšiml

chom si uvědomili, jak se on dívá 
ství evangelia.

Jaké jméno měla na
Jaký význam má jméno?

Jak byla žena oblečena? Co drží v ruce? Zj 17,4
Zlatý koflík v ruce ženy je „plný ohavností a i 

smilstva“. To jsou silná slova. Bůh si však přeje, aby- 
i na překrucování posel-

Zj 17. kap? Zj 17,8 
z moře, k*eré představova- 

boiuiící národv. Po 1260 letech vlády (od r.

se diví (Zj 17,7.8)

Odkud vychází šelma ze
Šelma ve 13. kap. vystoupila 

lo lidi a 
538—1798), utrpěla smrtelnou ránu. Proroctví naznačuje, 
že se opět dos ane k moci a celý svět nad tím bude žas
nout (Zj 13,3). Žena oblečená do šarlatu představuje tu
též moc, ale prorok ji vidí v jiné době — po‘é, co se zo
tavila ze „smrtelné rány“. Při svém novém vystoupení již 
nepřichází z moře, ale z „pronasti“. Řecké slovo abys- 
s o s znamená propast. V ep. Řím 10,7 znamená toto slo
vo místo mrtvých.

4. Klíč k porozumění (Zj 17,9 — 11)

Na čem seděla žena, kdvž ji Jan viděl? Zj 17,9
Na které tři období šelmy nás upozorňuje proroctví? Zj 

17,8.11
Moc, k‘erá „byla“, vládla 1260 let a r. 1798 utrpěla 

smrtelnou ránu. Podle některých právě tá’o rána předs*a- 
vuje období „není“. Pronikavý Janův pohled vidí ieií dal
ší období „a má vystoupni“, tj. když opěř získá občanskou 
moc a celý svět se tomu bude divit. (Zj 13,3)



8. úkol — dne 23. srpna 1975 

Babylóna
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Odchod z

Co nám radí Písmo, abychom činili vzhledem k těmío 
událostem? Zj 16,15

5. Věrné ostatky (Zj 17,12-14)

Co se mluví o těch, kteří se nakonec spojí? Zj 17.13 
Když se spojí, pro.i komu budou bojo.ai? Kdo zvítězí? 

Zj 17,14
.Ti bojovati budou s Beránkem.“ Kolik zla již natropil 

a kolik bolesti způsobil na zemi původce hříchu! On po
nouká lidi k hněvu, nenávis.i, on je žene do vražedných 
válek. Každá vypálená osada, město, každé rozdrásané lid
ské srdce a každý hrob je smutným následkem jeho zlo
činů. Je z toho únik? Je! Láska je silnější nežli nenávist, 

lidském srdci hlubší kořeny nežli tou- 
znovu 
a boji 

každý člo.ěk

Zákl. verš: Zj 18,4

Zvěstování evangelia je jediným prostředkem, kde Bůh 
může použít lidi za své nástroje pro záchranu hynoucích.

touha po míru má v
ha po válce. Výsledek boje je jasný. Zabi.ý, ale 
živý Beránek brzy a navždy učiní tečku za zápasy 
všech tisíciletí. Na bojišti vyroste pšenice a 
bude šťastný.

6. Když svět plní Boží vůli (Zj 17,15 —18)

Co říká proroctví, že se stane s ženou? Zj 17,16
Co se stane s lidským hněvem podle Žalmu 76,11?
Jakou povahu mají dcery, k eré vyšly z té.o „matky“ 

— cizoložnice? Zj 17,5; Ezech 16,44
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1. Ozářená země (Zj 18,1-3)

Co se stalo, kdy s nebe sestoupil -jiný anděl“? Zj 18,1 
Trojandělské poselství, které zvěstovali tři andělé ze Zj 

14, má znít s»ále mocněji až do dne příchodu Páně na 
oblacích nebeských. (Zj Í4,ll—14) Anděl, k'erý přichází 
s nebe s velkou mocí a silně ozařuje svět, dává nový pod
nět k Šíření zvěsti.

Jaké poselství přináší anděl a jak je zvěstuje? Zj 18,2 
Církev, kterou podporuje oslavený Pán, bude v době hla- 

si ého volání šířit spásu tak výrazně, že na zemi bude 
dos:a'ek tohoto poznání. Oživující Duch Boží žehná s.ým 
pilným služebníkům takovou měrou, že jas světla přítomné 
pravdy pronikne všude.

Budou-li Kristovi následovníci zvěstovat evangelium. Pán 
otevře oči slepých, aby viděli jeho us’anovení a na srdcích 
opravdu kajících napíše svůj zákon. Duch Boží, který pů
sobí skrze lidi, působí na věřící k tomu, aby byli jedna 
mysl a jedna duše, aby mPovali Pána Boha a zachovávali 
jeho přikázání a již zde se připravovali na proměnu. Tak 
jako se údy Kristova těla blíží „k době soužení Jákobova **, 
budou také růst v Kristu a budou mít velkou měrou po
díl na jeho Duchu.

2. „Vyjděte z něho“ (Zj 18,4.5)

Odkud pochází jiný hlas, který Jan slyšel? Zj 18,4
Komu zvlášť ie adresováno posels’ví této knihy? Zj 18,4 
Až kam dosáhly hříchy Babylóna? Zj 18,5
Proroctví ze Zjev. 18. kap. se brzy naplní. V době zvěs

tování třetího andělského poselství má „jiný anděl sestoupit 
s nebe", který má „velikou moc“ a země bude „osvícena 

’ od >eho slávy“. Duch Páně milostivě požehná, lidské nás ro
je, že budou Pána chválit, děkovat mu a naplní zemi po
znáním Boha a jeho nevystižitelnou slávou tak, jako vody 
naplňují moře.

Jak máme rozumět výzvě: „Vyjděte z něho!“? Zj 17,15



3. Po milosti následuje spravedlnost (Zj 18,7 — 11)

že odstranil
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5. Svržení Babylóna (Zj 18,21 — 24)

Jak je vystiženo úplné zničení Babylóna?
V kterých jiných souvislostech byl použit 

Jer 51,60-64

Zj 18,21 
tento obraz?

Co praví Písmo o tom, jak přijdou rány? Zj 18,8
„Doba zkoušky je před námi. Už se začalo hlasité volání 

třetího anděla zjevením Kristovy spravedlnost, jakožto Vy
kupitele, který odpouští hříchy. Je to počátek světla, jehož 
sláva má naplnit celou zemi.“

Bůh si od nás nežádá nějaký zbožný únik ze světa nebo 
izolaci od společnosti lidí, ale abychom se úplně zřekli 
hříchu. Milujme hříšníka, ale mějme v nenávisti hřích! 
Ježíš se přímo ztotožňuje s těmi nejbídnějšími a nejhříš
nějšími lidmi. „Co jste učinili jednomu z těch mých nej- 
menších, mně jste učinili!“ (Mat 25,35 — 40) Pronikne-Ii 
nás a ovládne-li nás Kris‘ova láska, konkrétně nám také 
ukáže, co smíme a máme činit a jak máme pomáhat našim 
bližním. Láska k Ježíši má vyvrcholit v lásce ke všechněm 
lidem.

4. Úpadek Babylóna (Zj 18,12 —18)

O kolikerých obchodnících je zde zmínka? Zj 18,12 — 
14.17

Jak se chovají? Zj 18,15.19
Jakou vážnou výzvu posílá Pán Bůh před příchodem 

ran? Zj 18,4
Tak jako Bůh povolal z Egyp*a Izraelské, aby zacho

vávali jeho sobotu, tak volá svůj lid z Babylóna, aby ne
uč íval Šelmu ani její obraz. Člověk hříchu, který chtěl 
změnit Časy a zákon, vyvýšil se nad Boha tím, že své u 
dal falešnou sobotu. Vzepřel se Bohu tím, 
památník stvoření a nastolil nepravou sobotu.



9. úkol — dn? 30. srpna 1975

Svatební večeře
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1. Vítězný sbor (Zj 19,1.2)

Když skončí velký zápas mezi dobrem a zlem, nadejde

Co řekl anděl, když hodil veliký kámen do moře? Zj 
18,21

Cti úvodní poznámku!
Co budou mluvit národy těsně před Kristovým přícho

dem podle apoštola Pavla? 1 Tes 5,2.3
Brzy se na nebi ukáží nadpřirozené jevy. Bude to pro

jev divotvorných démonských sil. Povstanou lidé, kteří se 
budou vydávat za Krista a osobovat si jméno i úctu, která 
pa'ří jedině Vykupi eli svěa. Budou činit podivuhodné divý 
uzdravování a odvolávat se na zjevení z nebe, které však 
budou v rozporu se svědectvím Písma.

Zákl. verš: Zj 19,9

V tomto životě ien začínáme chápat obdivuhodné téma vy
koupení. Při svém omezeném chápání můžeme se sebepil- 
něji zamýšlet nad hanbou a slá.ou, živo.em a smrtí, spra
vedlivostí a milosrdenstvím, k.eré se se kaly na kříži, ale 
ani při sebevětším myšlenkovém soustředění nepochop me 
plný význam všeho. Jen slabě chápeme délku i šířku, hloub
ku a výšku vykupující lásky. Po celou věčnost budou za
chránění lidé přemýšlet o vykoupení a vždy znovu budou 
žasnout a radovat se z této pravdy. Třebaže smutek na 
té o zemi i bolesti a pokušení skončí a příčiny pominou, 
bude lid Boží stále jasně chápat cenu svého spasení.



nebi?

chce
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4. Vítěz přichází (Zj 19,11-13)

Jaké nebe uviděl Jan, když se díval 
Jakého koně uviděl? Zj 19,11

na další scénu?

3. Povolání na svatební večeři (Zj 19,9.10)

Co řekl anděl o povolaných na svatební večeři? Zj 19,9
Proč se zástup radoval? Z) 19,7
Co učinil Jan, když anděl domluvil? Zj 19,10a
Jak se ohradil anděl, když se mu Jan chtěl poklonit? 

Zj 19,10b
Co je podle slov anděla Ježíšovo svědectví? Zj 19,10b

2. Ženich a nevěsta (Zj 19,7.8)

Z čeho se mají radovat Boží služebníci? Zj 19,7
Co říkal zástup o manželce Beránkově? Zj 19,7
V jakém rouchu viděl Jan nevěs u a proč? Zj 19,8
Koho symbolizuje nevěsta? Zj 21, 9.10
Jaký obraz použil Bůh, když povolal Izraele jako národ? 

Oz 2.19
„Pouze roucho, které nám připravil sám Kristus, může 

nám pomoci, abychom obstáli v Boží pří.omnosti. Kristus 
ve své lidské přirozenosti získal dokonalý charakter a 
nám jej ochotně darovat.“

čas odměny svátých. Zástup vykoupených zazpívá mohutné 
Hallelujah.

Co bylo tématem písně, kterou Jan slyšel zpívat v 
Zj 19,1.2

Kdo potvrdil zpívanou píseň? Zj 19,4
„Kristus je všechno ve všem — to je obsahem oslavné 

písně, která se ozývá z úst tisíců, desettisíckrát desettisfeů 
a nesčetného zástupu vykoupených a která se rozléhá ce
lými nebesy. Všichni zpívají píseň Mojžíšovu a Beránko
vu. Je to nová píseň. Nikdy před.ím nebyla v nebi zpívá
na.“



mocí veli-

5. Druhá večeře (Zj 19,17.18)
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Zničení původce hříchu
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Zákl. verš: Zj 20,6

Škoda, že příliš často i upřímní křesťané pokládají mi-

Cím byla ozdobena hlava tohoto vítězného Krále? Zj 
19,12

Jak byl oděn, když ho Jan viděl přicházet s
kou? Zj 19,13

Kde ve Starém zákoně nalézáme podobný výraz? Iz 63, 
1-3

ovce uslyší hlas pra- 
jedno‘ně půjde vpřed.

v hlasité vo-

6. Záchrana spravedlivých (Zj 19,19—21)

Kam byla uvržena šelma a falešný prorok? Zj 19,19.20
Ohnivé jezero, o kterém je zde řeč, není oním posledním 

ohnivým jezerem na konci tis.ciletého království. V té.o 
kapi.ole prorok vypráví o událostech souvisejících s dru
hým příchodem Krista v duchu výroků: 1 Tes 4,16.17; 
Zj 19,20

Co praví apoštol Pavel o tres’u těch, kteří se nepřipraví 
na příchod našeho Pána? 2 Tes 1,7 — 9

Co praví tentýž apoštol o člověku hříchu a o jeho kon
ci? 2 Tes 2,3.4.8

Když nás zastihne bouře, pravé 
vého Pastýře Boží lid se semkne a 
Tehdy se poselství třetího anděla promění 
láni a celá země bude osvícena slávou Páně.
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jeho ne^eš^í 
zachraňovali

a vládnout

s Kristem?

lénium (tisícileté království) za období pozemského bla
hobytu, kdy má Kristus kralovat ve starém Jeruzalému. 
V Písmu však nena deme žádný důvod pro podobný výklad. 
Slovo samo znamená prostě tisíc let a nic více. Křesťané 
všeobecně uznávají proroctví Písma, které jasně praví, že 
původce hříchu bude spoután na tisíc let. Kde bude jeho 
vězení? Podle Písma to bude na zemi.

Adven'isté s.d. od prvopočátku učili, že spravedliví bu
dou vzkříšení nebo proměnění a doprovodí Krista a ie^o 
anděly zpět do -O cova domu“. Pustá země bude původci 
hříchu a jeho andělům skutečným vězením.

2. Pocta mučedníkům (Zj 20,4—6)

Koho viděl Tan sedě* na soudných stolicích 
s Kris'em tisíc le‘? Zj 20,4

Odkud přišli tito mučedníci a proč kralují
Zj 20.4.5

K‘erá velká událost je znamením druhého Kristova pří
chodu? 1 Tes 4,16

Co řekl ležíš sám o dvou vzkříšeních? Jan 5,28.29
Během tisícile*ého království, tj. mezi prvn>m a druhým 

vzkříšemm, se koná soud nad těmi, kteří odmítli Kristo
vo pozvání.

1. Spoutání původce hříchu (Zj 20,1 — 3)

S jakým pokušením přišel satan k Ježíši na poušti? Luk 
4,4-6

Co měl v ruce anděl ze Z' 20.1?
Co se stalo s původcem hříchu? Zi 20.2
Šest tisíc let trval velký spor. Syn Boží a 

poslové odolávali mocnostem zla, varovali a 
lidi. Nyní se již všichni rozhodli: mnozí se zcela připoiili 
k oů-,odci hříchu v odboji pro*i Bohu. Naspal čas, aby Bůh 
obhájil moc svého zneuctěného zákona. Spor již nevede 
jen s původcem hřfchu, ale také s lidmi. „Hospodin má 
rozepři se svým lidem.“ (Mich 6,2)



3. Propuštění ďábla (Zj 20,7.8)

zlé anděly.

cr4. Původce hříchu znovu útočí (Zj 20,9)

5. Poslední soud (Zj 20,12.13)
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na konci tiší-

Podle čeho budou souzeni ti, kteří odmítli Boží milost? 
Zj 20,12

V nebeských knihách jsou naše životy zachyceny tak 
přesně jako na fotografii. Nejsme odpovědni jen za to, 
co jsme učinili, ale také za to, co jsme nevykonali. Jsme 
odpovědní za svůj nerozvinutý charakter, za nevyužité pří- 
leži osti.

Odkud přišli mrtví, aby byli souzeni? Zj 20,13

na ty, kteří mu

Pro‘i komu vede satan svedené zástupy 
čile í? Zj 20,9

Nyní se Kristus znovu zjevuje svým nepřátelům. Da
leko nad městem, na základu ze zlata ohněm zprubova
ného je velký vyvýšený trůn. Na trůnu sedí Syn Boží 
a kolem něj jsou obyvatelé jeho království. Kristovu moc 
a majestát nedokáže vyjádřit žádný jazyk ani popsat žádné 
pero.

Jak popsal Pán účinek tohoto obrazu 
sloužili jen zdánlivě? Luk 13,28

Co se stane s ďáblem na konci tisíciletí? Zj 20,7
Na jak dlouho bude propuštěn původce hříchu? Zj 20,3b
Co praví Písmo o těch, kteří vstali z mrtvých při prv

ním vzkříšení? Zj 20,6
Co se děje na konci tisíciletí? Zj 20,12.13
Kristus a jeho lid soudí rovněž satana a zlé anděly. 

Pavel praví: „Zdaliž neví.e, že anděly souditi budeme?“ 
(1 Kor 6,3) Juda píše, že „anděly, kteří neostříhali svého 
knížectví, ale opustili příbytek svůj, k soudu velikého to
ho dne vazbou věčnou pod mrákotou schoval.“ (Juda 6)



6. Konec sporu (Zj 20,14.15)
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Svaté město

tem-

novou zemí Jan
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de bydlet v

ných stop hříchu a 
získávat moudrost, vědomosti a

1. Nové nebe a nová země (Zj 21,1 — 3)

Jaký významný rozdíl mezi nynější a 
vyzdvihl? Zj 21,1

Jak se nazývá konečná záhuba? Zj 20,14 
Co řekne Kristus odsouzeným? Mat 25,41

Zákl. verš: Zj 21,3

V Kris‘ově škole studium nikdy nekončí. Jsou v ní s‘ar- 
ší i mladší žáci. Pozorní žáci božského Uči ele ros ou 
v moudrosti, čistotě a šlechetnos.i a jsou způsobilí pos.ou- 
pit do vyšší školy, kde se budou vzdělávat po celou věč
nost.

Co vše je předměem křesťanovy naděje? Na věky bu- 
téio škole, v domově blaženosti. V duši, duchu 

i těle ponese dokonalou podobu Stvořitele namísto 
zlořečenství. Po celou věčnost bude 

svatost, stále bude obje
vovat něco nového, stále bude odhalovat nové divý. Usta
vičně bude rozšiřovat své poznatky radosti a lásky u vě
domí, že zdroje radosti, lásky a moudrosti jsou nekonečné.

V budoucím svč.ě povede Ježíš své vykoupené podél 
řeky života a bude je vyučovat předivným pravdám. Od
halí jim tajemství přírody. Poznají, že ruka Mistra řídí 
svět.



pramene vody života? Zj 21,6
ne-

3. Město (Zj 21,9-11)

stal svědkem sestupování Bo-

slavného města?
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4. Město (2) (Zj 21,12-14.18)

Co viděl Jan kolem svátého města? Zj 21,12
■ Co bylo napsáno na dvanácti branách? Zj 21,12

Cí jména byla napsána na základech města? Zj 21,14

Kdo pozval Jana, aby se 
žího města? Zj 21,9

Kdo nesměl vejít do tohoto čistého a
Zj 21,8

Kde budou posléze všichni hříšníci? Zj 21,8b
Bůh si u žádného nevynucuje rozhodnutí. Nemá zájem 

na otrocké poslušnosti. Chce, aby ho stvořeni milovalo, 
protože je hoden lásky. Chce, aby ho lidé poslouchali, pro
tože mohou rozumem ocenit jeho moudrost, spravedlnost 
a laskavost.

v Bo-

Moře rozděluje přátele. Je překážkou mezi námi a těmi, 
které milujeme. Děli nás široký, hluboký oceán. Diky Bo
hu, že na nové zemi nebudou již žádné dravé proudy, žád
ný bezedný oceán, žádné dravé, hučící vlny.

Co slíbil Pán Bůh skrze proroka Izaiáše? Iz 65,17
Co bude na nové zemi největším darem? Zj 21,3b

2. Slzy a smrt nebudou (Zj 21,4 — 7)

Jaké zaslíbení je ve Zj 21,4?
Co řekl Ten, který seděl na trůnu? Zj 21,5
Jakou podmínku musí splnit každý, kdo to všechno chce 

zdědil? Zj 21,7
Kdo může pít z
Země, kierou si přivlastňuje původce hříchu, bude 

jen vykoupena, ale také vyvýšena. Náš nepatrný svět, kte
rý se kletbou hříchu stal jedinou temnou skvrnou 
žím slavném stvoření, bude poctěn nade všechny ostatní 
světy v Božím vesmíru.



5. Město (3) Zj 21,15.16.19.21)

6. Boží sláva (Zj 21, 22-27)
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Koho viděl Jan na dvanácti branách? Zj 21,12
Opona, která odděluje viditelný svět od neviditelného, 

bude odstraněna a ukáží se předivné scény. Všichni, k.eří 
žili nesobecky, uvidí ovoce svého úsilí. Projeví se účinek 
každé správné zásady a šlechetného činu.

Proč v novém Jeruzalému schází to, co bylo středem sta
rého Jeruzaléma? Zj 21,22

Jaké světlo bude v tomto městě? Zj 21,23
K.eré národy vzdají čest svátému městu? Zj 21,24
Ta o země je místem přípravy pro nebesa. Cas zde 

strávený je pro křesťana zimou. Zde na nás vanou stu
dené větry těžkostí a doléhají na nás vlny soužení. Avšak 
v blízké budoucnosti, když přijde Kristus, navždy skončí 
žal a nářek. Pro křesťana pak započne léto. Bude po všech 
zkouškách, nemocech a smrti.

Jaký tvar má hlavní město nové země? Zj 21,16
Jaká je jeho „délka, šířka i výška"? Zj 21,16b
Cím se město výrazně liší od našich pozemských měst? 

Zj 21,18
„Kaza elé i věřící lid viděli vždy ve Zjevení tajuplnou 

knihu, která se hodnotou nevyrovná jiným částem Písma. 
Viděla jsem však, že tato kniha je skutečně zjeven m da
ným jako zvláštní požehnání pro lidi žijící v naší době, 
aby je vedla a utvrdila na správné cestě a v jejich povin
nostech.“
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2. Trůn Boži a Beránkův (Zj 22,3*4)

Co již nebude na nové zemi? Zj 22,3a
Svět, jak ho známe dnes, prošel trojím zlořečenstvím: 

trní a bodláčí (1 Moj 3,17), nedokonalá úroda (1 Moj 
4,12) a potopa (1 Moj 8,21).

Všechny obličeje budou odrážet obraz svého Vykupi-

V plánu vykoupení jsou výšiny i hlubiny, které budeme 
studovat po celou věčnost. Jsou to di.y, které chtějí poznat 
také andělé. Jen vykoupení lidé z vlastní zkušenosti znali 
zápas s hříchem. Kristus jim pomáhal a oni spolupracovali 
s ním a poznali také jeho utrpení, jak je ani andělé poznat 
nemohli.

„Spolu nás vzkřísil a 
ve své dobro'ě k nám v 
věkům nekonečné bohatství své milosti.“

Co vytékalo z Božího trůnu? Zj 22,1'
Co rostlo po obou stranách řeky? Zj 22,2
Co praví Jan o listí stromu? Zj 22,2b
Strom života je symbolem živo.odárné péče Ježíše Kris

ta o vlastní dítky. Adam a Eva jedli z tohoto stromu 
a cítili tak svou závislost na Bohu. S.rom živo a měl moc 
prodlužovat život, a dokud z něj jedli, nemohli zemřít. 
Lidé před potopou dosahovali delšího věku, protože v nich 
ještě působila životodárná moc toho.o stromu, kterou zdě
dili po Adamovi a Evě.

spolu posadil na nebesích, aby 
Kristu Ježíši dokázal budoucím 

(Ef 2,6.7)

1. Řeka života a strom života (Zj 22,1.2)



liší svaté město od všech pozemských měst?
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z nebe, když
4. Přijdu brzy (Zj 22,6.7)

Co zvláště zdůraznil apoštolu Janovi hlas 
mu odhaloval budoucnost? Zj 22,7

Co podle apoštola Pavla má působit před druhým pří
chodem Páně? 2 Tes 2,9 — 12

Jak budou reagovat na Kristovu slávu ti, kteří nepři
jali cestu spasení? Zj 6,15 — 17

Pán mi ukázal nebezpečí, která obklopují ty, jimž byla 
svěřena svátá povinnost zvěstovat třetí andělské poselství. 
Musí pamatovat na to, že toto poselství je pro celý svět 
krajně důležité. Důkladně musí zpytovat Písmo, aby se 
uměli chránit před tajemstvím nepravosti, které sehraje 
tak velkou roli v závěrečných scénách pozemských dějin.

tele. Nebudou již vidět ustarané, neklidné obličeje, ale 
všechny budou zářit nevinnou čistotou. Budou tam andě
lé a také vzkříšení svátí i mučedníci pro pravdu Boží. 
Avšak to, co nás nejvíce bude těšit, bude přítomnost na
šeho drahého Spasitele, který trpěl a zemřel, abychom se 
my mohli radovat ze štěstí a svobody. Jeho oslavená tvář 
bude zářit jasněji nežli slunce a bude osvěcovat to krásné 
město a na všechny strany bude vyzařovat svou slávu.

Beránkova ozařuje město stálým svěí'em.. 
v slávě nekonečného dne bez slunce.

Jaké to divý vykupující lásky! Jak úchvatná chvíle, 
když věčný Otec při pohledu na vykoupené uvidí svůj 
obraz bez rušivých stop hříchu, bez poskvrny v opětovném 
souladu lidstva s božstvím!

3. Budou vidět jeho tvář (Zj 22,4.5)

Jaké obdivuhodné zaslíbení obdržely dítky' Boží? Zj 
22,4

Cím se
Zj 22,5

Sláva Boží a
Vykoupení chodí



jakým ujištěním kon-
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Pozvání

s
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ve velkém závěrečném díle 
Bůh své sliby splní. Ze světa si shro- 
bude sloužil v spravedlnosti.

5. Blahoslavený, kdo zachovává (Zj 22,7 — 9)

Co řekl anděl Janovi na konci velkolepého zjevení? Zj 
22,10

Jak se zachoval Jan k andělu, když dostal toto zjevení? 
Zj 22,8

6. Cas je blízko (Zj 22,10-12)

Který významný výrok se vztahuje na dobu těsně před 
návratem Spasitele? Zj 22,11

Od koho pochází tento výrok a 
čí? Zj 22,12

Bůh určil, aby ten, který od lidí a pro lidi trpěl, byl 
Soudcem celého světa. Jedině on sám má vyslovit výrok 
o odměně anebo o trestu. Svatí i hříšníci poznají v tom, 
který byl ukřižován, Soudce všech živých.

„Pán brzy přijde, a my musíme být hotovi a čekat. 
Jaká sláva to bude, smět ho vidět s vykoupenými! Provždy 
budeme šťastni, uvidíme-li Krále v jeho okrase. Cítím 
potřebu zvolat: .Vracíme se domů!* Blíží se čas, kdy Kris
tus přijde v moci a velké slávě, aby vzal vykoupené do 
svého věčného domova.“

Nezapomeňme, že kormidlo 
drží božská ruka, a 
máždí lid, který mu



1. Blahoslavení (Zj 22,13.14)

3. Jasná a jitřní hvězda (Zj 22,16)
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Jak se představuje náš Pán před svou poslední výzvou? 
Zj 22,13

Jak zní závěrečné požehnání knihy Zjevení? Zj 22,14a
K čemu mají právo čistí a poslušní? Zj 22,14b
Konec doby milosti přijde náhle, nečekaně. Tehdy, když

jej budeme nejméně očekávat. Již dnes však může být náš 
záznam v nebesích čistý a smíme vědět, že Bůh nás přijímá 
a zůstaneme-li věrní, vezme nás posléze do svého králov
ství.

Co řekl o příchodu Vykupitele Zachariáš, otec Jana Křti
tele? Luk 1,77.78

Co praví o našem Pánu poslední kniha Starého zá
kona? Mal 4,2

Jak jinak se představuje Pán sám? Zj 22,16
Je to zdánlivé pro.iřečení, nazýváme-li Ježíše „kořenem" 

a současně „výhonkem“. Když se Ježíš otázal farizeů: „Co 
myslíte o Kristu? Či je syn?“ odpověděli: „Syn Davidův.“ 
Ježíš jim na to připomenul slova Žalmu 110,1: „Řekl Hos
podin Pánu mému.“ Nato se je Mistr ještě otázal: „Poně
vadž tedy David Pánem ho nazývá, i kterakž syn jeho

2. Vyloučení z města (Zj 22,15)

Kdo podle slov Páně bude vyloučen z města? Zj 22,15 
Jaké je naproti tomu ovoce Ducha? Gal 5,22 — 24 
Jakmile se staneme dítkami Božími, jsou naše jména 

zapsána do knihy života a zůstanou tam až do vyšetřují
cího soudu. Pak je vyvolán každý jednotlivě podle jména 
a jeho záznam prozkoumá Ten, který praví: „Znám skut
ky tvé.“ Jestliže se v onen den ukáže, že jsme nečinili 
patřičné pokání, budou naše jména vyškrtnuta z knihy ži
vota a naše hříchy budou svědčit proti nám.



4. Poslední pozvání (Zj 22,17)

5. Kristovo poslední napomenutí (Zj 22,18.19)

6. Přijď Pane! (Zj 22,20.21)
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Jakou prosbou Jan odpověděl? Zj 22,20
Co očekával Abrahám, když jej Bůh povolal? Žid 11,10

Kdo .měl svědčit o těchto věcech? Zj 22,16
Jaké zvláštní poselství posílá Pán nakonec? Zj 22,18.19
Jak postihne Krisius-Soudce ty, kteří ubírají z pravd 

těchto proroctví? Zj 22,19
Ten, který je naším Prostředníkem, který slyší všech

ny modlitby a pokání, který je nám zobrazen s duhou ko
lem hlavy, symbolem milosti a lásky, má již velmi brzy 
ukončit své dílo v nebeské svatyni. Pak s trůnu sestoupí 
milost a milosrdenství a jejich místo zaujme spravedlnost. 
Ten, k*erého očekával jeho lid, ujme se svého práva — 
úřadu svrchovaného Soudce.

22,17
Evangelium nenutí lidi, aby přišli ke Kristu. „Kdo 

chce, naber vody života darmo!“ (Zj 22,17) Ježíš neodsu
zuje toho, kdo se mu protiví, ale neustále volá hynoucí: 
„Jakž bych tě vydal?“ (Oz 11,8) Vzdorné, zarputilé srd
ce odmítá lásku Boží, ale on se s*á!e znovu vrací, aby nás 
ještě vroucněji k sobě přivinul. „Hle, stojím u dveří a tlu
ku.“ (Zj 3,20)

Která božská osoba
pozvání? Zj 22,17

Jak dalekosáhlé je pozvání k přijetí vody života? Zj

jest?“ (Mat 22,45) Ježíš byl od věčnosti, byl Stvořitelem 
a tedy kořenem Davidovým. Když přišla plnost času, na
rodil se však z ženy z pokolení Davidova a byl Uidíž 
Davidovým potomkem.

a kdo ještě jiný oznamují poslední
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Třebaže měl Abrahám velké bohatství, jak žil svůj život 
v zemi žasl bene? Žid 11,9

.Tiší dědičně obdrží zemi.“ Hřích přišel na svět skrze 
pýchu a touhu po sebevyvyšování. Naši prarodiče ztratili 
tak panství nad touto krásnou zemí. Podle Ježíšových slov 
máme zvítězit tak, jako zvítězil On. (Zj 3,21) Tichostí, 
pokorou a sebeodevzdáním se můžeme stát jeho spoludě
dici, vždyť „tiší dědičně obdrží zemi, a rozkoš míli bu
dou ve množství pokoje.“ (Žalm 37,11)


