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ÚVOD
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Pán Bůh nenechal svůj lid na pochybách o vý
znamu naší doby. Biblická proroctví hovoří o vý
voji a stavu světa před Kristovým druhým pří
chodem. Těžkosti stárnoucího stvoření jsou nám 
líčeny jako porodní bolesti a úzkosti, které před
cházejí druhý příchod Páně, konec hříchu a usta
novení věčného Božího království.

Dobu před druhým příchodem Páně nazývá 
Písmo „časem konce“. Jak i dále poznáme, „čas 
konce“ je zvláštním obdobím, které je v rozmezí 
od r. 1798 do druhého příchodu Krista. V této 
době se měla projevovat znamení předpověděná 
Kristem.

Pán Ježíš řekl, že jeho druhý příchod budou 
oznamovat nebeská znamení. Danielovi oznámil 
anděl Gabriel, že kniha, kterou Daniel napsal, 
bude otevřena a pochopena v „čase konce“. Když 
byla pečeť na knize rozlomena, upřímní badatelé 
Písma poznali, že v nebesích začal velký vyšetřu
jící soud, který ospravedlňuje Boha i příslušníky 
jeho království a který potrvá až do slavného 
Kristova příchodu.
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V proroctví je i náznak vzniku živého nábo
ženského hnulí, které šíří Boží poslední pozvání 
milosti se zvláštním důrazem na krátkosti času.

Při zkoumání uváděných znamení nepřehlížíme 
ani naléhavé Boží výzvy, které se týkají přípravy 
na jeho slavný příchod. Na základě zaslíbení Pís
ma žijeme nadějí, že Pán Bůh má se svým stvo
řením spásný cíl a že má i jediný lék na vše
chny neduhy světa.



1. úkol — dne 7. října 1978

Zrušení pečeti
Zákl. verš: Sk 17,30.31

z
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tom, že čtyři šelmy 
o kterých

Přijde den, v kterém každý hříšník bude muset vydat po
čet svému Pánu. Bude to den soudu. Každá podrobnost 
tohoto soudu je zajímavá pro obyvatele vesmíru. Andělům, 
kteří padli i lidem, kteří nečinili pokání, budou objas
něny všechny problémy.

Přesto, že Písmo se zmiňuje o posledním soudu jen 
všeobecně, v proroctvích Daniele jsou ukázány nové po
hledy na vyšetřující část závěrečného soudu. Děje se v ne
beské svatyni před Ježíšovým návratem. Vidění, které se 
týká tohoto soudu, bylo zapečetěno až do „času konce“.

Jak z Písma víme, dnes žijeme v „čase konce“. Na 
začátku tohoto období skončila dlouhá doba 2.300 let 
a začalo i skončí očišťování svatyně. V dnešním úkolu’ si 
řekneme, jaký je obsah tohoto očišťování a jaký má výz
nam pro každého jednotlivce. Pečeť byla zrušena. Boží vů
lí je, aby lidé tohoto pokolení pochopili, oč jde.

1. Soud před druhým příchodem

Co se mělo stát v nebi před druhým příchodem Krista 
podle proroctví Daniele? Dan 7,9.10

Kterých pět mocností má skončit před tímto soudem? 
Dan 7,3.7.8

Vykladatelé Písma se shodují v
Dan 7 představují tytéž světové mocnosti, 

čteme v Dan 2: Babylón, Médsko-Persii, Řecko, Řím. Dan 
7 však uvádí dva nové výrazy: 1) malý roh s lidskýma 
očima a ústy, 2) soud v nebi před druhým příchodem 
Páně.



Izaiáš o kněžské službě Me-
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v době konce

3. Pošlapaná svatyně
Jak dlouho měla být svatyně pošlapaná? Dan 8,13.14
Kdo pošlapával Boží lid a svatyni? Dan 8,9 — 12
Ke konci kterého časového období měla být očištěna 

svatyně? Dan 8,14
Očišťování svatyně a soud v nebi před druhým přícho

dem Páně znamenají totéž. Je to poslední část Kristovy 
velekněžské služby v nebeské svatyni.

4. Předpověď prostřednické služby Mesiáše — Dan 9,24.26
Vidění o 70 týdnech ukazovalo národu na vykupitelské 

skutky Kristovy na zemi a na počátek jeho služby v nebi 
jako velekněze v nebeské svatyni, „v pravém svatostánku“ 
(Žid 8,2)

Co předpověděli David a
siáše? Žalm 110,1.4

Která událost měla být podle proroctví počátkem období 
2.300 let? Dan 8,14; 9,25

Období 2.300 let začíná na podzim r. 457 př. Kr. (po
slední výnos) a končí na podzim r. 1844.

2. Výklad anděla
Které proroctví mělo zvláštní význam 

podle slov anděla Gabriela? Dan 8,16.17
Kterým výkladem o symbolických mocnostech posloužil 

Danielovi Gabriel? Dan 8,20—22
Uved charakteristické vlastnosti Čtvrté šelmy a malého 

rohu podle Dan 8,9 — 12.23 — 25
Pohanský a papežský Řím měli tolik společného, že je 

logické vidět v papežské moci pokračování pohanského 
Říma. V Dan 8 je tato skutečnost představena jedním ro
hem, který symbolizuje vládu pohanského i papežského 
Říma, i když jednotlivé podrobnosti proroctví se mohou 
více-méně vztahovat na jednu nebo druhou z těchto moc
ností.



6. Soud (2)

2. úkol — dne 14. října 1978

Nebeská znamení
Zákl. verš: Luk 21,25.26
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V dnešním úkolu věnujeme pozornost znamením, která 
se mají objevit na nebi podle slov Pána Ježíše před jeho

5. Soud (1)
Co dělá nebeský soud proti „malému rohu“? Dan 7, 

11.26
Protože v pozadí všech protibožských jednání je sám 

původce hříchu, tak soud vynesený nebesy proti „malému 
rohu“ je rozsudkem nad satanem. Tento soud je sou
časně ospravedlněním Boha ode všech satanových obvi
nění.

Jaké zaslíbení dostali bohabojní lidé ohledně posledního 
soudu? Zj 3,5

Z třetí knihy Mojžíšovy a z epištoly Židům se dovídá
me, že jedna část Kristovy poslední služby je vymazání 
záznamů o hříších u těch lidí, kteří přijali Ježíše jako 
Spasitele.

Jaký důvod pro vyšetřující soud nad těmi, kteří jsou 
zapsaní v knize života, nacházíme v podobenství o kou
kolu a pšenici a v podobenství o síti? Mat 13,24 — 30.36 
-43.47-50

Jaká otázka by mohla vzniknout na základě podoben
ství o svatebním rouchu, kdyby byli hříšníci vzati do ne
be? Mat 22,2.10-13



1. Boží záměr

lidi,

2. Boží odpověď
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odehrála 
třech hodinách Kristova života? Mat 27,45 

Jakým vlivem působíme na lidi, s nimiž 
me?

Pro který účel stvořil Bůh slunce, měsíc
1 Moj 1,14

Co říká první záznam o události, při které Bůh použil 
slunce jako důkaz své moci nad stvořením? Jozue 10,12 — 14

Tento mocný div svědčí, že nad stvořením vládne Stvo
řitel. Tento div je pokáráním pro všechny, kteří přírodu 
vyvyšují nad Boha přírody.

Kterým divém na obloze probudil Bůh zájem 
pravdu ve starém Babylóně? 2 Král 20,8 — 12

Která nadpřirozená událost se odehrála v posledních

Jakou otázku položili učedníci Pánu Ježíši po jeho pro
roctví o zničení chrámu? Mat 24,3

Odpověď, kterou obdrželi, neplatila jen jim, ale všem, 
kteří budou žít v závěrečné době dějin lidstva.

se setkává-

o svou

a hvězdy?

příchodem. Znamení na slunci, měsíci a hvězdách jsou 
důležitá v období „času konce“. Tato znamení oznamují 
Kristův příchod.

Ježíšovy výroky o těchto nebeských událostech jsou částí 
jeho rozhovoru s učedníky na hoře Olivetské krátce před 
jeho smrtí. Tyto události pochopíme lépe, když si o tom 
přečteme kapitoly v Písmu u Mat 24, Mar 13 a Luk 21, 
5 — 38. Objasní nám je i kapitola „Na Olivové hoře“ 
z knihy Touha věků.

Protože od posledních nebeských znamení uplynulo už 
skoro 150 let a Pán přesto nepřišel, vedlo to mnohé k po
chybnostem o jejich významu pro dnešní křesťany. Jiní 
se ptají: Proč Kristus svůj příchod odkládá?



3. Údobí temna

zmínil Spasitel

4. Zvěstovatelé úsvitu (1)
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Které nebeské divý se měly stát podle proroka Joele před 
příchodem posledního dne Hospodina? Joel 2,30.31

V širší souvislosti (verše 20 — 32) viděl apoštol Petr 
naplnění tohoto proroctví o letnicích. V letničních udá
lostech musíme však vidět jen částečné naplnění, protože 
„den Hospodinův veliký a hrozný“ je ještě v budoucnu.

Do které časové souvislosti zařadil Kristus přesněji ta
to znamení? Mat 24,29.30

O jakém dlouhém údobí utrpení se 
po předpovědi pádu izraelského národa? Mat 24,21.22

Více než tisíc let takového pronásledování, jaké svět do
sud nezažil, mělo přijít na Kristovy následovníky. Mi
lióny a milióny jeho věrných svědků přišly o život. Kdyby 
Bůh nevztáhl svou ruku na ochranu svého lidu, zahynuli 
by všichni.

Jaký vývoj mezi křesťany připravil cestu tomuto proná
sledování? Sk 20,29.30

Spojení pohanství s křesťanstvím mělo za následek pří
chod „člověka hříchu“, který podle proroctví se má vyvyšo
vat nad samého Boha. Tento mohutný systém falešného 
náboženství je mistrovským dílem satanovy moci.

Dokdy měla trvat temná noc nadvlády odpadlého křes
ťanství? Dan 7,25

Papežství se stalo světovým neomezeným vládcem. Krá
lové i císaři se skláněli před každým výnosem římské 
moci.

O kterém bezprostředním znamení zničení Jeruzaléma 
a rozptýlení národa čteme u Luk 21,20 — 33?

Jakou předpověd vyjádřil Ježíš v slzách několik dní 
předtím o Jeruzalému a jeho obyvatelích? Luk 19,41—44



5. Zvěstovatelé úsvitu (2)

kávané naděje opožduje? Ezech 12,22.23

6. Boží shovívavost

podobenství o fí-
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Jak popsal Jan padání hvězd předpověděné Joelem i Je
žíšem? Zjev 6,13

Dne 13. listopadu 1833 se událo něco, co se stále po
kládá za dosud největší padání meteoritů. Ze souhvězdí 
Lva padaly meteority jako nezralé fíky podle prorocké 
předpovědi.

Jaký význam má toto zvláštní znamení? Mař 13,24 — 26 
K čemu je náchylné srdce člověka, když se splnění oče-

Co se měli Ježíšovi učedníci naučit z 
kovníku? Mat 24,32 — 34

Co nám může být podle Kristových slov náznakem mož
ného odkladu jeho druhého příchodu? Mat 24,48; 25,1.5

Je pravda, že čekání trvá déle nežli jsme na začátku 
tohoto poselství předpokládali. Zklamalo snad slovo Boží? 
Nikdy! Nezapomínejme, že Boží zaslíbení a výstrahy jsou 
podmíněny.

Jak vysvětluje apoštol Petr oddálení druhého příchodu 
Krista posměvačům posledních dnů? 2 Petr 3,3.4.8 — 10

Po skončení doby určené zvěstování poselství všem ná
rodům, jazykům i lidem, příchod Páně už nebude meš
kat. Nebo jsme snad zapomněli, že Boží shovívavost vůči 
lidem nevěřícím je také částí rozsáhlého plánu milosti, 
kterým se Pán snaží zachránit lidi?



3. úkol — dne 21. října 1978

Závěrečná doba církve
Zákl. verš: Iz 60,1.2

1. Výzva k bdělosti

obzvláště vztahuje

této kritické době.
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Která Ježíšova výzva učedníkům se 
na církev „doby konce?“ Mat 24,42.44

Které okolnosti mohou křesťana uspat natolik, že se 
stane lhostejný k duchovním potřebám v době konce? Luk 
21,34-36

O jaké roucho může křesťan přijít v 
jestli nebude bdělý? Zj 16,15

Jak je možno zůstat bdělý? Ef 6,14

Jasná výzva starému Izraeli, aby připravil svět na 
první příchod Krista, se podobně vztahuje na Boží lid 
žijící v době konce. Zhoršující se mravní situace ve světě 
naznačuje blízkost druhého příchodu. V této době jsou 
křesťané povoláni, aby vydávali světlo ještě jasněji.

Nový zákon vidí církev v závěrečné době z různých 
úhlů. Dnes o tom chceme uvažovat. Podle Ježíšovy výzvy 
má být poslední církev církví bdělou. Podobenstvími o de
síti pannách a o hřivnách chtěl Pán ukázat, jak má být 
církev připravena na jeho příchod a jak se mají její cle-* 
nové zapojit do jeho služby podle svých schopností.

Ve svých poselstvích sedmi církvím ve Zj 2. až 3. kap. 
vyzývá Ježíš svou poslední církev, aby se kála ze svých 
hříchů a probudila z duchovního spánku. Jan ve viděních 
na ostrově Patmos nakonec viděl světoširé hnutí poslední 
církve, která zvěstuje evangelium. Když tato církev ozna
movala Boží poslední pozvání milosti, viděl Jan zemi 
osvětlenou duchovní slávou. 

*■
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a zlem obstojí

v podobenství? Žalm 119,

4. Výzva k bdělosti každého člena

Kterým podobenstvím naznačil Pán Ježíš, jak má cír
kev „bdít“ v čase konce? Mat 25,14.15

Hřivny v podobenství znamenají dary Ducha. Pán Je-

a olej

u pošetilých panen upozornil Pán

půlnoci, kdy je největší tma. Tak na- 
v nejtemnějším období světových

V závěrečném velkém sporu mezi dobrem 
jen ti, kteří se posilovali pravdami Písma.

3. Příprava (2)

Jak se osvědčila prozíravost a příprava moudrých panen 
při náhlém příchodu ženicha? Mat 25,4.6.10

V které chvíli se podle podobenství objeví ženich? Mat 
25,6

Ženich přišel o 
stane i Kristův příchod 
dějin.

Co symbolizuje světlo lamp? Mat 5,14 — 16

2. Příprava — Mat 25,4

Co představují lampy 
105

Na který nedostatek 
Ježíš? Mat 25,3

Třída věřících, kteří jsou představeni pošetilými panna
mi, nepředstavuje nějaké pokrytce. Jsou to lidé, kteří si 
vážili pravdy, byli rádi ve společnosti věřících, ale ne
poddali se působení Ducha svátého. Nepadli na Skálu, kte
rou je Ježíš Kristus a nedovolili, aby jejich stará povaha 
zanikla. Tato třída lidí je též představena jako poslucha
či, u nichž semeno slova Božího padá na kamenitou půdu 
srdce. Přijímají ochotně slovo Boží, ale nežijí podle jeho 
zásad. Pošetilé panny se spokojily s povrchním dílem.

Proč nemohou dostat nerozumné panny od svých ro
zumných družiček v kritické chvíli olej? Mat 25,8.9



5. Výzva ku pokání — Zj 3,14.15.19

6. Poslední poselství církvi
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Kristem. Zákon 
našimi bližními.

v době konce? Zj 3,16 17 
biblickou svatost. Mezi Božím li- 
sobč živí pochybnosti a své oblí- 

v sebeklamu; domnívají se, žc

v době kon-Která zvláštní poselství se mají zvěstoval 
ce? Zj 14,6 — 14

Kristus přijde v moci a slávě. První, druhé a třetí an
dělské poselství posílá proto, aby lidi připravil na tuto 
událost.

Kterou část tohoto poselství zvěstovala církev ve všech 
dobách? Zj 14,6a

Co se bude zvlášť zdůrazňovat světu v závěrečném svě
dectví církve? Zj 14,7 — 11

Co radí Pán Ježíš církvi
Musíme se snažit o 

dcm je hřích. Mnozí v 
bené hříchy, a přitom žijí 
nic nepotřebují.

Co nabízí nebeský Kupec samospravcdlivým členům 
laodicejského sboru? Zj 3,18.20

žiš vysvětlil, co znamená být bdělým vzhledem k jeho 
příchodu. Náš čas nemá plynout v nečinném vyčkávání, 
ale v pilné práci. To je smysl podobenství o hřivnách.

Kristovi následovníci byli vykoupení, aby sloužili. Náš 
Pán nás učí, že smyslem života je služba druhým. Živou 
službou se člověk dostává do spojení s 
služby se stává spojnicí mezi Bohem a

Jaké poučení nám plyne z podobného podobenství, které 
je zaznamenáno v Luk 19,12.13?

Jaká povinnost spočívá na nás jako na křesťanech bez 
ohledu na rozsah našich schopností? 1 Petr 4,10

Jak vystihuje ap. Pavel přání Boží, aby křesťané svor
ně a nesobecky spolupracovali podle svých schopností? 
1 Kor 12,12



4. úkol — dne 28. října 1978

Všeobecný stav světa
Zákl. verš: Zj 11,18

1. Kritická doba
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V jakém rozsahu bude církev zvěstovat poslední po
selství? Zj 14,6b

Cím bude tato zvěst nakonec potvrzena? Zj 18,1—4

V dnešním úkole chceme uvažovat o všeobecném stavu 
světa před vylitím Božího hněvu v posledních ranách. 
Podle Janova poselství před příchodem Krista mají být 
národy rozhněvané. Symbolika hněvu národů naznačuje 
mezinárodní tíseň, nestálou a nejistou situaci.

Žijeme na prahu významných a slavných událostí. Na
plňují se proroctví. V nebeských knihách se zaznamená
vají neobvyklé a závažné události, které se podle předpo
vědi mají stát brzy před velkým dnem Hospodinovým.

Podle proroctví má být „čas konce“ kritickým obdo
bím, avšak Boží ruka zadrží národy před závěrečnou zká
zou, pokud lidé neuslyší Boží poslední poselství.

V této těžké a složité situaci má křesťan žít užitečným 
a nesobeckým životem služby podle vzoru Ježíše Krista 
a směrnic jeho slova.

Jakou symbolickou řečí nám líčí proroctví stav světa 
v době konce? Zj 7,1

Zjevení 7. kap. je vložkou mezi šestou a sedmou pe
četí. Dává odpověd na otázku: „Kdo obstojí?“ Šestá pe-



2. Duchovní zájmy uprostřed boje

3. Úzkost národů
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a 2 Moj 20,

Čcť mluví o událostech velkého zemětřesení, zatmění slun
ce, měsíce, o padání hvězd a o pozemských živelných po
hromách. Můžeme se tedy domnívat, že události ze Zj 7. 
kapitoly vyplňují období mezi nebeským znamením (1833) 
a druhým adventem.

Která důležitá pravda je potvrzena ve Zj 7,1—3?

Proč mají andělé držet zemské vichry? Zj 7,2.3 
Všechno na světě je nestálé. Národ se připravuje proti 

národu a království proti království. Veliký den Boží se 
rychle blíži. Přesto, že se některé národy připravuji na 
válku a prolévání krve, platí dosud příkaz, aby andělé 
drželi čtyři vichry, pokud služebníci Boží nebudou zape
četěni.

Co je Boži pečetí? (Porovnej 2 Tím 2,19 
8-11)

V biblických dobách byly pečeti znamením vlastnictví 
a dávaly autoritu zákonným spisům. Čtvrté Boži přiká
zání slouží jako pečeť, protože jenom ono mluví o autori
tě zákona — o Bohu — Stvořiteli nebe a země. Tři an
dělská poselství vyzývají lidi uctívat Stvořitele a zacho
vávat jeho sobotu, pečeť zákona. Varují před falešnou 
bohoslužbou. V poslední době krize budou lidé věrní Bohu 
zapečetěni jako jeho děti.

Jak popisuje Pán Ježíš stav světa před svým druhým 
příchodem? Luk 21,25.26

Dnešní představitelé národů jsou před těžkými a slo
žitými problémy. Svět je ohrožen všeobecným znečištěním 
prostředí, rychlým přírůstkem obyvatelstva, škodlivým su
chem, hladem a nemocemi To už nemluvíme o těžkostech 
při zásobování energií a o tíži břemene zbrojných rozpočtů.



5. Křesťané a vrchnost

Jak se mají chovat křesťané vůči vrchnosti podle rady

dobrých skutkua

proč? 1 Tim

bouřích budoucích udá-
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4. Působení původce hříchu

Před čím varuje nebeský hlas obyvatele země? Zj 12,12
Jaké postavení zaujímá původce hříchu nad naší zemí?

Jan 12,31
Skrze koho působí původce hříchu 

na tomto svčtč? Efcz 2,2
Jak rozsáhlá je působnost těchto „démonských duchů“ 

před druhým příchodem Kristovým podle vidění Jana? 
Zj 16,13.14

a jeho padlí andělé

apoštola Pavla? Řím 13,1.2.5
V určitém smyslu má křesťan vlastně dvojí občanství. 

Je občanem království Kristova, které není z tohoto světa 
a současně je občanem státu, v kterém žije. Křesťané se 
máji všemožně snažit o to, aby byli spolehlivými občany 
a vyhnuli se všem nedorozuměním.

Jaký je důsledek rozvážného chování 
křesťana? 1 Petr 2,13 — 15

Za koho se mají křesťane modlit a 
2,1-4

6. Pevný základ

Kdy jedině obstojí křesťan v
lostí? Mat 7,24.25

Boží slovo je přepevný základ.
Na pevném základu staví každý, kdo slyší a činí slovo 

Kristovo. V závěrečné době půjde jen o to, zda člověk 
•chce nebo nechce plnit Ježíšova přikázání.

Kdo zůstává v tísni budoucích časů jediným útočištěm 
Božího lidu? Řím 8,35 — 39

Jaké zaslíbení dal Pán svému lidu, který prochází těž
kostmi? Iz 43,2



5. úkol — dne 4. listopadu 1978

Zákl. verš: Mat 24,37-39

dobou před druhým
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Lidé před potopou a lidé před druhým 
příchodem Páně

na splnění ad- 
podobné otázky

v době •

jejich požitkářský a 
který bránil lidem v

V rozhovoru s učedníky o znameních svého druhého 
příchodu Kristus řekl, že lidé nebudou na jeho příchod 
připraveni o nic lépe, než byli lidé před potopou připra
veni na potopu. V „čase konce“ můžeme u lidí čekat mís
to přípravy všeobecnou nepřipravenost, tedy způsob života, 
jakoby se nic nedělo.

V dnešním úkolu budeme uvažovat o charakteristických 
vlastnostech doby před potopou a chceme si vzít výstražné 
poučení ze života Noemových současníků.

Jak mají žít křesťané, kteří se připravují 
ventní naděje? Odpověd na tuto otázku a 
s ní související nám chce dát právě dnešní úkol.

1. Požitkářský život

Jak souvisí doba před potopou s 
příchodem Kristovým? Luk 17,26.27

V tomto případě Pán Ježíš nezdůrazňuje bojovnost, ná
silí, námahu či úspěchy lidí před potopou. Upozorňuje na 

smyslně orientovaný způsob života, 
přípravě na potopu. Svět před dru

hým příchodem Krista je rovněž ovládán čistě hmotnými 
zájmy a smyslně požitkářskými žádostmi.

Z čeho vyplývaly smyslnost a hmotné zájmy
Lota a za proroka Ezechiele? Ez 16,49

Pán Bůh neodsoudil lidi před potopou proto, že jedli 
a pili. Jejich hřích byl v tom, že tyto dary přijímali bez 
vděčnosti vůči Dárci všeho a že bez jakýchkoli zábran



Bohem? Žalm

4. Rozmach násilí
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a vdávat bylo 
zdrojem pusté

Jaký následek pro společnost má ústup bázně Boží?
Ozcáš 4,1.2

Mravní zákon, který má ovládat lidstvo, spočívá na lás
ce k Bohu a nestranné lásce vůči bližnímu.

3. Zavrhnuti Boha

Jak se chovali lidé před potopou vůči Bohu? Job 22,17
K čemu se obrátili? Řím 1,25
Proč musíme podle slov žalmisty počítat s

36,10
Proč jc poselství církve pro dnešek tak významné? Zj 

14,7

projevovali své žádosti a vášně. Ženit se 
dovoleno, avšak i to se zvrhlo a stalo se 
smyslnosti.

2. Užívání majetku

Jakou radu dává Pán Ježíš svým následovníkům v otáz
ce majetku? Mat 6,19

V podobenství o nespravedlivém správci upozornil Pán 
Ježíš své učedníky na důležitost přípravy pro budoucí 
svět. Když se budou svědomitě starat o blaho druhých, 
budou sami požehnaní.

Prostředky, které přesahují potřeby vlastního života, jsou 
člověku svěřeny proto, aby konal dobro a sloužil lidem. 
Odevzdejme se Bohu, abychom mohli konat toto dílo, po
užijme své dary pro tento účel a staneme se společníky 
nebeských bytostí. Budeme jim charakterově podobní. Když 
pominou věci pozemské, budeme přivítáni v nebesích.

Cím se má vyznačovat pravý křesťan dneška? Jak 1,27 
Co sledoval Pán Ježíš v podobenství o lakomém bo

háči? Luk 12,20



5. Poskvrněné smýšlení

nečisté

srdci přebývá Kristus, pak bude smýšlení i jed-

6 Kazatelé spravedlnosti

jakým vý-
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Co říká Písmo o lidech před potopou? 1 Moj 6,11 
Jakým zvláštním způsobem hřešili tenkrát lidé jeden 

vůči druhému? Rím 1,28.29

Jak jinak ještě hodnotí Písmo lidstvo před potopou? 
1 Moj 6,5

K jakému životu vedou člověka poskvrněné a 
myšlenky? Mar 7,21.23

O co se musí dnešní křesťan modlit a co musí i činit, 
aby si zachoval čistou mysl? Fil 4,8

Když v srdci přebývá Kristus, pak bude smýšlení i jed
nání člověka čisté.

a s

Jakým kazatelem byl Noe podle slov ap. Petra? O čem 
kázal? 2 Petr 2,5

Čeho se stal Noe dědicem? Žid 11,7
Jaké poselství zvěstují dnešní kazatelé 

sledkem? Mat 24,14
Před čím varuje jejich poselství? Zj 14,7 — 11
Pán Bůh před potopou poslal Noema varovat svět a 

přivádět lidi k pokání. I dnes posílá Pán své služebníky 
s varovným poselstvím. Všem, kteří se před Bohem zřek
nou svých hříchů, udělají pokání a uvěří v Krista, bude 
odpuštěno.



6. úkol — dne 11. listopadu 1978

Škodlivá morálka

Zákl. verš: Luk 17,28-30

1. Mravní autorita
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úctou k lid- 
za hranicemi

. Jak popisuje Písmo mravní situaci 
soudců? Soudců 21,25

Může člověk sám od sebe vědět, co má dělat? Přísl.
16,25

Bůh nedal lidem takovou svobodu, aby mohli beztrestně 
zanedbávat jeho požadavky. Při rozhodování o nějakém 
skutku se ptejme vždy, zda je čin v souladu s vůlí Boži.

Jak se projevuje nenávist vůči Bohu? 1 Jana 3,4.8

za dobyv Izraeli

Pán Ježíš říká, že před jeho druhým příchodem bude 
v .lidské společnosti podobná situace jako za časů Noema 
a Lota. V jejich době byla společnost zkažená, protože, lidé 
zavrhli Boží zákon. V Sodomě to byly skutky zvláště ne
mravné. 1

Křesťanství se svými mravními názory a 
skému životu proniklo mnohé kultury i 
tzv. „křesťanských národů“.

V dnešním úkolu si povšimneme některých škodlivých 
stránek morálky. Často jsme ve světě svědky toho, že 
ušlechtilé a čisté ideály se'zavrhují a šlape se po nich, 
zatímco zlo se považuje za dobré. Je to tzv. situační mo
rálka.

V dobách mravní nestálosti musí žít křesťan podle zá
sad své víry. Když si vezmeme k srdci rady Písma, pak 
budeme moci žít život jako Enoch. I jeho doba byla na
rušená.



2. Nepřirozené obcování

Sodomě

3. Nevěra v rodině

4. Smíšená manželství

jim líbili po-
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se dokáže dopustit člověk, když zavrhne

s přísluš-

a lásky

O kterých přestoupeních se zmiňuje ap. Pavel, když mluví 
o rozmachu hříchu ve světě? Řím 1,31

Pro moderní dobu je příznačná ztráta věrnosti 
mezi manželi. Důsledek toho je rozvrat domova.

Co je Božím ideálem v manželství? Mat 19,6
Co Písmo jasně odsuzuje? 1 Kor 6,15
Jak se dívá Pán na rozvod? Malach 2,16
Na podkladě čeho může být manželský svazek zrušen 

a nevinná strana může vstoupit do nového svazku? Mat 
19,9

Čeho se dopustili synové Setovi, když se 
tomci Kaina? 1 Moj 6,2

Proč Pán Bůh zakázal vstupovat do manželství 
niky jiného vyznání? 5 Moj 7,4

Které tragické manželství uvádí Písmo jako výstrahu?
1 Král 11,4

Jaké zvrácenosti
Boha? Řím 1,27

Jak žili lidé v Sodomě a Gomoře? Juda 7
Podle slov Pána Ježíše svět před jeho příchodem se bu

de podobat lidem v Sodomě a Gomoře. Hříchy, které by
ly příčinou zkázy tenkrát, existují dnes nejen v pohan
ských zemích nebo mezi tzv. křesťany, ale i mezi těmi, 
kteří vyznávají příchod Syna člověka. Kdyby nám Bůh 
ukázal tyto hříchy tak, jak je vidí On, zastyděli bychom 
se a zděsili se.

Může Boží milost v dnešní mravně narušené době za
chránit Člověka, který činí pokání? 1 Kor 6,11



zakázanou půdu. Bůh

dětmi

vztahu dětí k rodičům před

6. Boží přání
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5. Trhlina mezi rodiči a

Co předpovídal ap. Pavel o 
druhým příchodem Páně? 2 Tim 3,2

Slova Písma naznačují, že v mnohých domácnostech bude 
mezi rodiči a dětmi otevřená roztržka. Úcta k rodičům je 
základem lidského štěstí. Podceňování rodičovské autority 
v domově vede k pohrdání autoritou v církvi, ve škole, 
státě i v lidské společnosti vůbec.

Co čteme o Abrahámovi jako vzorném otci? 1 Moj 18,19
Jak se choval 121elý Ježíš vůči svým rodičům i přesto, 

že nechápali jeho poslání? Luk 2,51
Jaké je jedno z posledních poselství lidem před příchodem 

Páně? Mal 4,6

Boží lid by nikdy neměl jít na zakázanou půdu. Bůh 
zakazuje manželství mezi věřícím a nevěřícím. Neobrácené 
srdce však často sleduje vlastní touhy. Důsledkem toho jsou 
pak neposvěcená manželství.

Proč v nábožensky rozdělené domácnosti není plné man
želské štěstí? 2 Kor 6,11

Co je Božím přáním v křesťanském domově? 1 Tes 4,3 
Jaký vztah má být mezi manželi? 1 Moj 1,27; 2,24
Co říká Pavel o posvátnosti manželské lásky? 1 Kor 

7,3.5
Pán Ježíš nikomu nevnucoval bezženství (celibát). Ne

přišel zrušit posvátný vztah manželství, ale vyvýšil ho a 
obnovil jeho původní posvátnost. Váží si rodin, kde vládne 
svátá a nesobecká láska.



7. úkol — dne 18. listopadu 1978

Jak se křesťanství změnilo
Zákl. verš: Zjev 18,1.2

1. Matka a dcery
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Jakým symbolickým obrazem vystihuje Jan organizované 
náboženské odpadnutí posledních dní? Zj 17,3.5

Ve Zjevení jsou představeny dvě symbolické ženy. Pravý 
lid Boží je symbolizován čistou, šlechetnou ženou, která je 
oděna světlem evangelia (Zj kap. 12). Odpadlé křesťanství 
je představeno padlou nemravnou ženou, která činí hříšné 
skutky s vládci světa (Zj kap. 17).

Podle čeho poznáme odpadlé křesťanství? Zj 17,6.18

Určitá část Božího posledního poselství pro dnešek patří 
padlému duchovnímu Babylónu. Slovo Babylón, které zna
mená zmatek, používá Jan ve Zjevení jako symbol nábo
ženského zmatku a odpadnutí — zvláště křesťanského od
padnuti — ke kterému dojde před druhým příchodem Kris
tovým. Poselství je výzvou těm, kteří milují Krista, slouží 
mu ze všech sil a snaží se zachránit před náboženským 
úpadkem.

V. dnešním úkolu budeme uvažovat o odpadlém křesťan
ství. K rozmachu tzv. liberálního křesťanství, které zavr
huje autoritu Písma, jeho zázraky, proroctví a učení o hří
chu a spasení, pomohla evoluční teorie a tzv. vyšší kritika. 
V tomto křesťanství se stále více popírá božství Kristovo, 
jeho narození z panny, jeho smiřující smrt i zmrtvýchvstání. 
To má za následek, že mnozí křesťané jsou bez autority, 
bez evangelia a stali se hračkou různých satanských svodů. 
Liberalismus je sebevražednou ranou křesťanství. Jeho roz
mach ukazuje na postup pádu Babylóna.



věrnost Bohu

2. Zavrhování Písma

3. Ztráta víry
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Kdo je míněn symbolickými dcerami, které se podobají 
matce? Zj 17,5

Babylón je podle Písma matkou smilnic. Symbolickými 
dcerami musejí být ty církevní společnosti, které se drží 
jejích nauk a tradic. Obětovaly pravdu a 
kvůli nezákonnému sjednocení s hříchem.

Co mělo podle Ježíšovy předpovědi oslabil víru jeho ná
sledovníků? Mat 24,12

Na kterém velkém zázraku spočívá křesťanská víra? 1 Koř 
15,13 14

Která proroctví budou někteří lidé zvláště popírat v době 
pied příchodem Páně? 2 Petra 3,4

Pro mnohé je Písmo lampou bez oleje, protože jejich víra 
je spekulativní a působí zmatek. Tzv. vyšší kritika vybírá, 
rozděluje, třídí a tím ničí víru v Písmo jako zjevení Boží. 
Zbavuje Boží slovo moci usměrňovat a povznášet lidský 
život.

Před jakým postojem vůči Písmu varoval křesťany už 
apoštol Pavel? 2 Tím 4,3

Křesťanské náboženství spočívá na dvou křesťanských zá
sadách: 1. Bůh existuje, 2. Bůh se zjevuje člověku pro
střednictvím Písma. Velká většina křesťanů však dnes auto
ritu Písma zavrhuje.

Které biblické učení obrací pozornost k pravdě o stvo
ření? 2 Moj 20,11; Mar 2,27

Ti, kteří pochybují o spolehlivosti starozákonních a novo
zákonních svědectví, příliš často zacházejí do pochybností 
o existenci Boha a všemohoucnost připisují přírodě.



4. Popírání božství Pána Ježíše

5. Zvláštní názor na inspiraci
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Proč je Písmo v otázce víry tak spolehlivou autoritou? 
2 Tim 3,16

Kdo zprostředkoval nebeské poselství lidem? 2 Petr 1,21 
Duch svátý uzpůsobil pisatele bible, že mohli Boží po

selství nejen přijmout, ale i tlumočit je ústně nebo písemně.
V poslední době se šíří zvláštní představa o inspiraci, 

podle které pisatel bible zažil jakési mystické spojení s Bo
hem. Nešlo při tom o nějaké zjevení. Byla to jen určitá 
zkušenost s Bohem. To, co prorok potom napsal, nebylo 
poselstvím od Boha, ale jeho vlastním myšlenkovým vý
plodem. Je jasné, že takový názor dovoluje kritizovat Pís
mo podle lidských názorů a tím popírat jeho božskou au
toritu.

Jak se měli křesťané zachovat vůči falešným názorům 
o Kristu? 1 Jana 4,3

Jedním ze smutných znamení poslední doby je otevřené 
popírání plného božství Krista, a to nejen mezi liberálními 
křesťany, ale i v jiných křesťanských společenstvích, která 
se drží Písma.

Co učí Písmo o Kristově božské přirozenosti? Kol 2,9 
Jak Ježíš potvrdil svou božskou přirozenost? Jan 8,58 
Jaké uznání a poctu přijal Ježíš od svých následovníků?

Jan 20,27-29
Když lidé zavrhují svědectví Písma o Kristově božství, 

pak je zbytečné jim to dokazovat, protože žádný důkaz, 
ať je jakkoli spolehlivý, je nepřesvědčí. Kdo setrvává v tom
to bludu, nepochopí Kristův charakter a Boží plán vy
koupení člověka.

Které další učení o Kristu pokládal apoštol Pavel za dů
ležité pro křesťanskou víru? 1 Kor 15,3.4



6. Změněné cíle

srdci těch, kteří přijmou zvěst

S. úkol — dne 25. listopadu 1978

Různé náboženské směry
Zákl. verš: Kol 2,8
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Toto Boží napomenutí má zvláště pro dnešní dobu své 
opodstatnění. V době náboženského zmatku musíme být pl
ně spojeni s Kristem a pro svou víru musíme mít jasné 
důvody podložené Písmem.

Dnes se zmíníme o některých náboženských směrech pří
tomnosti, které Písmo předpovídá pro dobu konce. Tyto 
směry si mohou zdánlivě protiřečit, ale v zásadě mají spo
lečné to, že se staví proti Bohu a že stojí na straně pů
vodce hříchu.

Který výslovný přikaž dal Kristus své církvi? Mat 28, 
19.20

Jaká změna se odehraje v 
evangelia? Jan 3,5

Se změnou názoru na Písmo vznikla v liberálním křes
ťanství představa, že člověk není ztracený hříšník, který by 
potřeboval spasení. Tento směr v křesťanství přijal tzv. so
ciální evangelium. Je to snaha jen pomáhat člověku zde 
na zemi a nezaměřuje se k věčnosti. I misijní poslání pouští 
ze zřetele.

Spasitel se nepokoušel o nějaké sociální reformy. Nena
padal národnostní křivdy ani neodsuzoval nepřítele ná
roda. Nezasahoval do autority vládců. Nedělal to proto, 
že by byl lhostejný k lidskému utrpení, ale proto, že ná
prava nezáleží jen na vnějších opatřeních. Má-li nastat 
náprava, pak musí vyjít z obnoveného srdce člověka.



1. Oživená moc

2. Ekumenické snahy

3. Falešné oživení
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Která náboženská organizace
v době konce? Zj 13,3

Období známé jako „čas konce“ začalo ranou zasazenou 
papežství roku 1798 Náprava nastala r. 1929 známým 
konkordátem mezi Vatikánem a italskou vládou. Papežství 
tím získalo určitou politickou moc, která svým vlivem po
malu, ale jistě pronikala do všech končin světa.

Jaký bude takřka všeobecný postoj vůči papežství před 
druhým příchodem Krista? Zj 13,4

Jakou moc získá Rím znova? Zj 13,8

se stala předmětem obdivu

Jakou spolupráci předvídá proroctví mezi dvourohou šel
mou a zřízením „obrazu šelmy“? Zj 13,11 — 14

Ve svém působení je papežství spojením církve a státu, 
přičemž stát je v područí církve. Udělat „obraz“ šelmě 
předpokládá náboženské síly tak mocné, že ovládnou stát 
a použijí ho pro své další cíle. Avšak získat takový vliv 
vyžaduje rozsáhlou spolupráci a bratrství mezi různými 
církevnimi společenstvími. Dnes je v křesťanství velmi živé 
ekumenické hnuti.

Co bude posledním společným úsilím křesťanstva? Zj 
19,11.19 20

Před jakým náboženským vývojem varoval Kristus svůj 
lid, který bude žít v době konce? Mat 24,11

Proč měli falešní učitelé v Korintu tak svůdnou moc?
2 Kor 11,13-15

Kéž nás dnešní studium utvrdí ve věčných biblických 
pravdách, které nám byly dány pro tuto dobu.



4. Překroucené proroctví

5. Oživení nekřesťanských náboženství
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Od kterých symbolických mocností viděl Jan vycházet 
démonské duchy? Zj 16,13

Drak symbolizuje především satana-^původce hříchu, ale

Cesta bludu jc někdy podobná cestě pravdy. Dá se těž
ko rozeznat od cesty svatosti. Mysl osvícená Duchem svaj 
tým však pozná, že odbočuje od správného směru. Zane
dlouho se obě cesty začnou rozcházet.

Čím se zesiluje falešné náboženství? Mat 24,24
Podle kterého základního měřítka posuzujeme každé ná

boženství? Iz 8,20; Mat 7,15.16
Původce hříchu se bude snažit pod rouškou náboženství 

rozšířit svůj vliv mezi křesťany.

Před jakým překrucováním proroctví varoval Pán Ježíš? 
Mat 24,23-26

Někteří křesťané přijali ten výklad Písma, podle kterého
1) sedmdesátý týden z Dan 9. patří až na konec věků;
2) proroctví o antikristu (malý roh, šelma, člověk hříchu) 
se vztahují na jednoho člověka; 3) proroctví o Izraeli přcdj 
povídají obnovu židovstva; 4) druhý příchod Páně se skláJ 
dá z nějakého „tajemného uchvácení“ a po sedmi letech 
bude viditelný příchod.

Jak bude vypadat druhý příchod podle slov Krista? 
Zj 1,7

Spasitel varoval svůj lid, aby nebyl sveden, a proto jas
ně předpověděl způsob svého druhého příchodu. Tento pří
chod bude viditelný celému světu.

Co všichni uslyší při Kristově návratu? Co se stane se 
spravedlivými? I Tes 4,16

Kam vezme Kristus své vykoupené? 1 Tes 4,17
Kde je vidí apoštol Jan? Zj 7,9.10



6. Činnost advcntistú s. d.
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i pohanský Rím. Ve Zjev 16 může být drak symbolem po
hanských nebo nekřesťanských náboženství.

S jakou horlivostí se má projevovat původce hříchu v do
bě konce? Zj 12,12

Jaké učení bude v náboženstvích převládat? 1 Tim 4,1
Oživení nekřesťanských náboženství je moderní jev. Mi

lióny lidí na východě i západě se obracejí ke zmoderni
zovaným formám budhismu, hinduismu a jiným orientál
ním náboženstvím. Ve mnohých rozvojových zemích se 
obyvatelé vrací ke svým starým primitivním náboženstvím, 
aby si zachovali národní uvědomění.

Skrze koho jedině je možné získat spasení? Proč? Jan 
14,6

Kterou myšlenku o vejití vyslovil Pán Ježíš? Jan 10,1
Vedou každé náboženské dveře do Božího království?

Jan 10,9

Jakým symbolem je znázorněn rozmach poslední výstra
hy světu? Zjev 14,6

Samotné hnutí adventistů je obdivuhodným znamením 
doby. Toto hnutí bylo zorganizováno v r. 1863 a mělo 
3.500 členů a 30 kazatelů. Dnes má tři milióny členů na 
celém světě.

Které tři cíle sledoval Pán Ježíš při zvěstování králov
ství Božího? Mat 4,23

Také adventní hnutí sleduje tyto tři cíle. Vychovává, šíří 
evangelium a poskytuje lékařskou službu. Tímto trojím 
působením se snaží vyvýšit Krista, přivádět k němu lidi 
a připravit je na Kristův příchod.

Kterým podobenstvím ukázal Pán Ježíš na rozmach círk
ve? Mat 13,31.32

Aby svět poznal Krista jako spasitele, který odpouští 
hříchy, k tomu je třeba vynaložit veliké úsilí. Pán nás 
bude žehnat, pokud dílo nebude dokončeno.



9. úkol — dne 2. prosince 1978

Podvod okultismu
Zákl. verš: 1 Tim 4,1

sobě

1. Horoskop, nebo křesťanská naděje?
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V posledních desetiletích 20. století žádný náboženský 
jev není tak nápadný jako oživení okultních nauk. Na scé
nu přichází starověké pohanství v plném svém lesku. Ma
gie, astrologie, satanismus a mnohé jiné okultní směry jsou 
dnes na světě tak populární, že jim podlehly celé masy 
lidí. Mezi nimi je i hodně lidí vysoce vzdělaných. V ně
kterých západních zemích kupují milióny lidí horoskopy, 
které zveřejňují dokonce noviny. Konají se pravidelná shro
máždění čarodějníků. Spiritismus a zájem o ovládání dé
monů jsou dnes velmi rozšířené. Mnozí lidé dokonce uctí
vají satana. A to všechno se děje v osvíceném věku roz
vinuté vědy a techniky, v které vzdělaný člověk o 
tvrdí, že své problémy si vyřeší bez Boha.

Okultismus byl zvláštní formou pohanského nábožen- 
ství a pro starý Izrael byl silným pokušením. Dnes chce
me uvažovat o Božích radách daných Izraeli v tomto smě
ru. Boží soud nad okultismem starověku je platný dodnes.

Čeho se Izrael neměl bát? Jer 10,2.3
Přestože žijeme ve věku rozvinuté vědy, stále se mnozí 

lidé obracejí k astrologii, aby našli odpověd na své otáz
ky. Jediným uspokojivým řešením je Kristus, nikoli hvěz
dy- , . .

Ke komu vedou pozornost člověka neživá nebeská tělesa? 
Žalm 19,2

O čem ujišťuje Stvořitel své pozemské děti při pohledu 
na hvězdy? Izai 40,26



2. Zakázané skutky

3. Odsouzení okultismu

4. Nemohoucnost pohanských věštců

pohanskými astrology,
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Které pohanské zvyky Pán Bůh Izraeli výslovně zaká
zal napodobovat? 5 Moj 18,9—11

Jakou radu dal apoštol Pavel členům efezského sboru, 
která je platná i pro ty křesťany, které svádí pokušení 
oživeného okultismu? Eíez 6,11

Kde může křesťan najít radu 
vota? Mat 4,4

za několik let

ve všech záležitostech ži-

Jakou zkušenost učinil Daniel s 
mudrci a věštci? Dan 2,27.28

Co museli při této příležitosti přiznat představitele okul
tismu? Dan 2,10

Jakou zkušenost udělali tito věštci, když 
později měli vyložit králův sen? Dan 4,15

Kdo jediný může předpovídat budoucnost? Iz 46,10
Původce hříchu nemůže poznat budoucnost. Zná však 

dobře lidskou přirozenost. Jsou případy, že krátce před 
smrtí nebo před nějakou událostí vnukne lidem předtu
chu, sny nebo prostřednictvím média dává určité pokyny. 
To však je moudrost zdola.

Co bylo podle proroka Izaiáše jedním z důvodů pádu 
starého Babylóna? Iz 47,9

Kdo nemohl pomoci Balsazarovi a Babylónu při výkladu 
Božího poselství na stěně královského paláce? Dan 5,8

Koho nejdříve měly stihnout ničivé soudy, určené pro 
říši Babylónskou? Izai 47,13.14



5. Čarodčjnické knihy

6. Posedlost nečistým duchem

10. úkol — dne 9. prosince 1978 

Rozmach spiritismu
Zákl. verš: Zjev 16,13.14
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r. 1848 v New 
jeho různé for-

Moderní spiritismus má svůj počátek v 
Yorku. Od té doby značně vzrostl zájem o 
my. Obracely se k němu i význačné osobnosti. Spiritismus 
přijal náboženské prvky. Existují spiritistické chrámy, shro
máždění a bohoslužby. Dnešní spiritismus je však spíše 
znovuzrozením starého pohanského spiritismu. Jeho oživení 
a rozmach je varovným znamením horečné činnosti dábel-'

O jakém člověku podává zprávu evangelista Marek? 
Mar 1,23 24

Nový zákon potvrzuje, že lidé bývají posedlí démony. 
To nebyla nějaká nemoc. Kristus v nich odhalil přítom
nost a působení zlých duchů.

Čím je možné pomoci takovým lidem? Mat 17,21
Kdo vysvobodil Marii Magdalénu z moci déinonských 

sil, dřív než ji povolal za svědka svého vzkříšení? Mar 
16,9

Co udělali křesťané v Efezu, když se přesvědčili o ne
správnosti okultních nauk? Skut 19,19

V Efezu bylo hodně astrologů, kteří obchodovali zvláš
tě s knihami, které vykládaly sny.

Odkud čerpá křesťan svoje informace? Kol 2,3



snaží odvrátit poslední pokolení od

menutí z dávných dob se týkají i křesťanů, kteří žijí v po-

1. Původ zlých andělů

2. První lež

186

l

Co bylo první lží na zemi a kdo ji řekl? 1 Moj 3,4 
Dnešní spiritismus a všechny jeho formy mají svůj zá

klad na té první lži, že je možné mluvit s mrtvými.
Co učí Písmo o stavu mrtvého člověka? Kaz 9,5.6.10
Jak popisuje Starý i Nový zákon smrt? Proč? Jan 11, 

11-14
Může se mrtvý člověk nějakým způsobem vrátit mezi ži

vé do svého domu? Job 7,9.10
Celý spiritismus spočívá v podstatě na dvou tvrzeních. 

Především že ti, kteří zemřeli, žijí dál vědomým životem 
a mohou mít 8 námi spojení. Že tedy smrt není smrtí, ale 
pokračováním života. Za druhé, že posmrtný život dává 
naději i tomu největšímu hříšníku.

Jaký původ mají andělé vůbec? Neh 9,6
Jaký je vztah mezi anděly a lidmi? Žalm 8,6
Jakou úlohou byli andělé pověřeni? Žalm 91,11
Jak jsou nazváni andělé u Žid 1,14
Jaký je původ zlých andělů? Zj 12,9
Co říká ap. Pavel o těchto zlých mocnostech? Ef 2,2; 

6,12
Nechápeme dost dobře velký spor, který probíhá mezi 

neviditelnými silami. O každého člověka zápasí dobří a 
zlí andělé.

ských sil, které se !
Boha a jeho posledního poselství milosti.

Zkoumejme dnes biblické verše o spiritismu. Boží napo
menutí z dávných dob se týkají i křesťanů, kteří žijí v po
sledních dobách, protože původce hříchu se snaží všemi 
prostředky svádět lidi.



3. Dávná Boži napomenuti

izraelských králů se zvlášť vyznamenali svým

4. V bezradné situaci

v
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Pro které zvláštní důvody dovolil Bůh, aby Filistinstí 
zničili Saule? 1 Par 10,13

a pobil kněze Hos-

v prvních

se rozhodl do-

Přcd kým varoval Bůh Izraelity? 3 Moj 19,31
Starověká magie byla vlastně to, co dnes nazýváme 

moderním spiritismem. Satan nachází přístup k myslím 
mnoha lidi tím, že se k nim vkrádá pod maskou zemřelých 
přátel. Pomocí spiritismu přicházejí do styku se zlými du
chy mnozí nemocní, zarmoucení a zvědaví lidé.

Jaký trest měl stihnout spiritistické médium 
dobách Izraele? 5 Moj 20,27

Kteří z i
úsilím odstranit spiritismus mezi Božím lidem? 1 Sam 
28,3; 2 Král 23,24

Jedinou jistotou Božího lidu je důkladná znalost Písma 
a jasné chápání veršů o spánku mrtvých.

Původce hříchu je raíinovaný nepřítel. Zlým andělům 
není těžké vzít na sebe podobu lidí. Tyto projevy budou 
stále častější, čím více se budeme blížit konci.

Jaké varování dostal Izrael ohledně spiritistických mé
dií? 3 Moj 20,6

v kritické situaci na svéJakou odpověd dostal Saul 
ustrašené prosby? 1 Sam 28,6

Pán se nikdy neodvrátil od toho, kdo se k němu obrátil 
pokoře a upřímnosti. Proč se však odvrátil od Saule? 

Tento král vlastní nepravostí zavrhl radu proroka Samue
le, vyhnal Bohem vyvoleného Davida 
podinovy.

Co žádal Saul ve svém zoufalství? Co 
brovolně zkusit? 1 Sam 28,7

Jakou předpověd musel Saul vyslechnout o sobě a svých 
synech? 1 Sam 28,19



5. Spiritismus vc službách státu

jaké varováni dal Izaiáš Achazovi? Iz
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6. Nebezpečný klam

Jaký záměr sleduje původce hříchu, když se projevuje 
prostřednictvím spiritistických médií? Porovnej jeho roz
hovor s Evou prostřednictvím hada! 2 Kor 11,3

Co říká ap. Pavel o způsobu, jakým se původce hříchu 
může zjevit? 2 Kor 11,14

Mnozí se bojí radit se s médii, ale přitom je lákají jiné 
formy spiritismu. Jiné zase svádí rozmanitá učení křes
ťanské vědy, mysticismus nebo jiná orientální nábožen
ství. Protože většina křesťanů věří na pokračování vědo
mého života hned po smrti, jsou vlastně myšlenkově při
praveni přijmout různé spiritistické názory.

Jakou radu a
8,19

Hříšné skutky Saule a Achaza trvají mezi lidmi dodnes. 
Mnozí státníci a vládní činitelé i v nedávné době byli 
známí tím, že se radili s duchem média.

Do jaké situace se nakonec doslalo judské království za 
krále Manassesa, který podporoval různé formy okultis
mu? 2 Král 21,6

Proč se dá čekat, že mnozí vládní činitelé i dnes budou 
vyhledávat radu u spiritistických médií? Zj 16,13.14



11. úkol — dne 16. prosince 1978

Lživé zázraky
Zákl. verš: 2 Tes 2,8—10

1. Přesvědčivá moc zázraků

rozhodl královský úředník uvěřit

2. Účel Božích zázraků
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I v Samaří na 
působení Šimona kou-

v církvi? Skut 9,42

Co nejvíce upoutávalo pozornost obyvatel 
kázání evangelisty Filipa nebo na [ 
zelníka? Skut 8,5 — 11

Na základě čeho se
v Ježíše jako Mesiáše? Jan 4,48

Jak ovlivnilo vzkříšení Tabily dílo

Před příchodem Páně budeme svědky působení satana 
se všemi projevy moci, lživými zázraky a svody nepra
vosti. Apoštol Jan popisuje zvláštní moc, která se pro
jeví v posledních dnech (Zjev 13,13.14). To nejsou nějaké 
laciné podvody. Lidé budou svedeni zázraky, které bude 
satan konat.

Už i dnes slýcháme o mimořádných zázracích a divotvor- 
ných uzdraveních. Se zájmem o zázraky úzce souvisí zá
jem o zázračné mluvení jazyky. Je to jev, který pronikl 
v posledních letech do katolicismu i protestantismu.

Dnes budeme uvažovat o těchto jevech ve světle Písma.

Jak popisuje Písmo Ježíšovu službu? Skut 10,38
Cílem každého Kristova zázraku bylo oslavit Boha a při

pravit srdce lidí na přijeti Boží milosti. Proto i každý čin 
Kristova života i každé vyřknuté slovo zjevovalo Boží lásku.

Proč dělá Pán Bůh divý a zázraky? Žid 2,3.4
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5. Poselství a divý

Mělo by poselství Jana Křtitele větší váhu, kdyby byl 
konal divý? Jan 10,41

Jaké duchovní dary mohou občas dostat někteří věřící?
1 Kor 12,9.10a

4. Prověření zázraků
Je každé zázračné uzdravení nebo splněné proroctví dů

kazem, že je od Boha? 5 Moj 13,1—3
Křesťan se sice může ptát, zda nějaký div nebo zázrak se 

skutečně stal, ale spíše ho musí zajímat, zda učení a ná
zory, které takový divotvůrce koná, souhlasí s Božím slo
vem.

Proč Pán na soudu odmítne některé činitele divů? Mat 
7,22.23

Podvod se bude tak podobat originálu, že rozeznat pravé 
od nepravého bude možné jen pomocí Písma. Písmem pro
věřujeme každé učení, každý div.

3. Svůdné napodobeniny
’Jaké zázraky a od koho je máme čekat před druhým 

příchodem Páně? Mat 24,24
Které tři Mojžíšovy divý uměli napodobit čarodějníci na 

faraónově dvoře? 2 Moj 7,12.20;8,7
Kouzelníci neproměnili ve skutečnosti své hole v hady, 

nýbrž kouzlem za přispění satana mohli jen takové zdáni 
vyvolat. Nebylo v moci satanově proměnit hole v živé ha
dy. Ačkoli měl všechnu moudrost a sílu padlého anděla, 
neměl kníže zla moc vytvořit nebo dát život. To je jen 
v moci Boží.

K jakému závěru přišli kouzelníci, když nemohli na
podobit poslední div? 2 Moj 8,17 — 19

Jaký zázračný přelud dokázal satan udělat před samot
ným Kristem? Luk 4,5



6. Zázračné mluvení jazyky
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Pro který jediný účel by měl křesťan toužit po daru jazy
ka? 1 Kor 14,11.12

Dnes tak velmi zdůrazňované uzdravování vírou úzce 
souvisí se zdůrazňováním zázračného mluvení jazyky. Ří
ká se tomu glossolalie. Při něm vůbec nejde o nějakou cizí 
řeč, jako spíše o projev nesrozumitelných zvuků, kterým ne
rozumí ani ten, kdo mluví ani ten, kdo poslouchá

E. G. Whiteová napsala už r. 1850, že někteří lidé ří
kají těmto projevům dary a prý je Pán dává církvi. Jde 
o nesmyslná slova, která nazývají neznámým jazykem a 
kterým nerozumí ani lidé ani Pán ani nebe. Původcem 
těchto tzv. darů jsou lidé podníceni knížetem zla.

Které duchovní dary dává Duch svátý věřícím, jak sám 
ráčí? 1 Koř 12,1-11

Učí snad Písmo, že každý člověk, který bude spasen, 
musí mít dar jazyků? 1 Kor 12,27—31

Co říká Písmo o pravém daru jazyků? Proč ho církev 
dostala? Jaké byly výsledky? Sk 2,1-11.37-41

• Poselství jana Křtitele nespočívalo na zázracích, ale na 
souladu jeho zvěsti s výroky Starého zákona o Mesiášovi. 
Šíření posledního Božího poselství může být provázeno zá
zraky, ale jeho věrohodnost musí spočívat na jeho souladu 
s Písmem, a ne na zázracích.

Jaké poučení je dané křesťanům, kteří chtějí být uzdra
veni? Jak 5,14.15

Jaké naučení máme v 2 Kor 12,7—9?
Nač nemáme zapomenout při svých modlitbách? 1 Jana 

5,14



Přírodní pohromy
Zákl. verš: Mat 24,7

I. Sucho jako důsledek neposlušnosti

2. Pohromy mají vést ku pokání

192

o dešti

12. úkol — dne 23. prosince 1978 

v doběKterou výzvou napomínal Pán Búli svůj lid 
velkého národního odpadnutí? Joel 2,12.13

Jakou výstrahu viděl prorok v těchto přírodních pohro
mách? Joel 1,15

Ve svém proroctví o budoucnosti mluvil Pán Ježíš sou
časně o zničení Jeruzaléma i o svém druhém příchodu. 
Události, které se měly stát před pádem národa, se mají 
znova odehrát před jeho návratem. Když před pádem Je
ruzaléma byl hlad, mor a zemětřesení, tj. přírodní pohro
my, můžeme čekat i my, že se to stane před druhým pří
chodem Kristovým.

Jaké zaslíbení dal Pán Bůh izraelskému národu 
a za jakých podmínek? 5 Moj 11,13.14

První déšť v říjnu nebo v listopadu byl v Palestině sice 
mírný, ale stačil na přípravu půdy k setí. Větší deště při
šly v lednu. Tzv. pozdní déšť přišel v březnu a dubnu. 
Při jejich vláze dozrála úroda Jestli se nedoslavil první 
nebo pozdní déšť, byla neúroda a dostavil se hlad.

Na co upozorňoval Pán Bůh předem, že se stane, když se 
Izrael od něj odvrátí? 5 Moj 11,16.17

Proč Pán Bůh občas neposlal déšť? Amos 4,6 — 8
Které sucho vedlo izraelský národ aspoň částečně ku po

kání? 1 Král 17,1



kládat

znamení pádu Jeruzaléma, ale i druhé-

vyznačovaly zemětřesením?se
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„kazí zemi“

o svého proroka

a co
5. Odpovědnost za porušování země

Komu jsou odpovědni ti lidé, kteří 
bude jejich odplatou? Zj 11,18

Lidstvo je dnes ohroženo nejen možností nezodpovědné
ho užití nukleární síly, ale nebezpečím postupného zne
čišťování ovzduší a ničením přírody.

Kdo je skutečným vlastníkem země a jejího bohatství? 
Žalm 24,1

Co svěřil Pán Bůh lidem a proč? 1 Moj 1,28

Výraz „den Hospodinův“ naznačuje čas Božího soudu. 
Jocl viděl v přírodních pohromách Boží varování. Každý 
historický „den Hospodinův“ z doby proroků je možno pon 

za určitý předobraz posledního dne Hospodinova.

3. Zemětřesení

Co je jedním ze
ho příchodu Páně? Luk 21,11

Kterou událostí se vyznačuje šestá prorocká pečeť? Z] 
6,12

Které důležité události
Mat 27,51; 28,2

4. Hlad

Co ještě předpověděl Pán Ježíš, že bude před jeho dnu 
hým příchodem? Mar 13,8

V zemském pásmu hladu po obou stranách rovníku žijí 
dvě a půl miliardy lidí, z kterých je 60 % podvyživených 
a 20 % trpí hladem. Neúrodou bývají postiženy i velké 
národy, takže se potraviny musí ve velké míře dovážet. 
Perspektivy v tomto směru nejsou nijak povzbudivé.

Co zaslíbil Stvořitel svému lidu ohledně potravy? Iz 
33,16

Jak se Pán Bůh v minulosti postaral
v době hladu? 1 Král 17,6



6. Ničivé nákazy

13. úkol — dne 30. prosince 1978

Boží východisko
Zákl. verš: Luk 12,54—56
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a stále se snaží o zni*

Které další znamení předpověděl Pán Ježíš pro dobu 
jeho druhého příchodu? Luk 21,11

Moderní lékařská věda je dnes na výši Ale i přesto 
tu a tam slyšíme o nebezpečných ničivých nákazách. Války, 
zemětřesení a hlad rovněž vytvářejí vhodné podmínky pro 
šíření nebezpečných nákaz.

Kdo se snaží ovládnout naši zemi
čení jejích obyvatel? Efez 2,2

Které zaslíbení platné dodnes dal Pán Bůh svému lidu 
v minulosti? 2 Moj 15,26

Tato přímá Ježíšova slova se týkala důkazů, které ho 
představovaly jako dlouho očekávaného Mesiáše. Vůdcové 
lidu uznávali různé vzájemné vztahy v přírodě, nechtěli 
však uznat vztah mezi proroctvími o Mesiášovi a jejich 
naplněním na Ježíše Krista. Když přišla plnost času a Bůh 
odpověděl na volání po Spasiteli, málokdo si pomyslel, 
že Boží odpovědí je přítomnost Ježíše, který stál před nimi.

„Zvedněte své hlavy. Pán přichází.“ Věřící lidé, kteří 
tvrdí, že milují Ježíše, by měli být naplněni radostí. Je to 
ta dobrá a radostná zvěst, která by měla nadchnout každé
ho člověka a kterou bychom měli opakovat ve svých domo
vech a zvěstovat ji těm, se kterými se potkáváme. Je 
možné hlásat ještě nějakou radostnější zvěst?



1. Přibližuje

'vězení, když už čekal na smrt?
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se vykoupení

1 Koř 15,14
Smrt je nepřítel, který nebere ohled 

dém domě někdo chybí. Jednou z i . 
ma je pravda o ’ 
já, budete žít i vy.“

3. Vzkříšení

Jaký velký význam má pro křesťana učení o vzkříšení?

1 na nikoho. V kaž-* 
nejvzácnějších pravd Pís- 

vzkříšenL Pán Ježíš řekl: .Protože jsem živ

Jak by měl reagovat Boží lid, když poznává znamení 
Kristova příchodu? Luk 21,28

Co říká apoštol Pavel o stavu země a věřícího lidu? 
Řím 8,22.23

Pavel při pohledu na radostné vysvobození vidí všechno 
stvoření v porodních bolestech. Tyto bolesti znamenají vy
svobození, protože přijde „nové nebe a nová země, v kte
rých přebývá spravedlnost“.

K čemu upoutává křesťan svou pozornost navzdory všem 
těžkostem a utrpením? 2 Kor 4,18

2. Blahoslavená naděje

K čemu je nabádán křesťan, který si uvědomuje Kristův 
příchod? Tit 2,12

Lidem je třeba stále připomínat blahoslavenou naději 
druhého Kristova příchodu.

Na co nemá zapomínat žádný adventista? Jak má rea
govat na znamení doby? 1 Tes 5,3; Řím 13,11

Proto máme být radostní a připravení uvítat Pána Je
žíše. Cekali jsme dlouho, ale naše naděje nemá slábnout. 
Až uvidíme Krále v jeho slávě, budeme věčně blažení.

Z čeho budou mít věřící také radost při příchodu Páně?
1 Tes 2,19.20

Co posilovalo Pavla ve
2 Tim 4,7.8



4. Dat nesmrtelnosti

jak bude vykoupeným udělen dar nesmrtelnosti?

5. Dědictví svátých
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Čo slíbil Pán Ježíš těm, kteří 
mřeli? Jan 6,40 

Důvěřuj Ježíši

v něj uvěří, i kdyby ze-

Koho ustanovil Búh-Otec dědicem země? Žid 1,1.2
V jakém vztahu jsou vykoupení ke Kristu vzhledem k je

ho dědictví? Řím 8,17
Co udělá Bůh se zemí, dříve než se stane věčným do

movem vykoupených? 2 Petra 3,10.13
Země zaslíbená vykoupeným nebude se podobat této ze

mi, na které je stín smrti a zlořečení. Nebude tam zármuH

Kdy a
1 Koř 15,52

Mrtví, kteří byli uloženi do hrobu se všemi příznaky 
nemoci a smrti, vstanou v nesmrtelném zdraví a síle. žiJ- 
jící svati budou proměněni a připojeni ke vzkříšeným, aby 
se společně setkali s Pánem. Je to slavné setkání. Přátelé, 
které rozdělila smrt, se sešli, aby se už nikdy nemuseli 
rozloučit.

Komu budeme podobní, když dostaneme dar nesmrtel-; 
nosti? Fil 3,21

Jak Pavel objasňuje nesmrtelné tělo? 1 Kor 15,35.44.53
Naše osobní totožnost při vzkříšení zůstane zachována, 

i když nejde o tytéž části hmotné podstaty, které šly do 
hrobu. Zasazené zrno se rozpadne, ale vzklíčí zrno nové. 
Tak to bude i s naším tělem, píše ap. Pavel.

v životě i smrti. On je tvůj vykupitel 
a dárce života. Až jednou usneš spánkem smrti a ve víře 
v Ježíše, On tě vyvede z prachu země ke slavné nesmr
telnosti. To ať je tvou radostí a nadějí už dnes.

Která skutečnost nás má potěšovat v dobách zármutku? 
1 Tes 4,16-18



6. Společenství vykoupených
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v nebi?

ku, žalu ani hříchu. Nebude tam nikoho, kdo by řekl: Jsem 
nemocen. Nebudou tam pohřby, nebude tam smrti, žalu, 
loučení ani bolavých srdcí. Kde je Ježíš, tam je mír. „NeJ 
budou lačněli ani žíznili, nebude na ně biti horko ani slun
ce, nebo slitovník jejich zprovodí je a podle pramenů vod 
povede je.“ Izai 49,10

Jaký byl původní plán s naší zemí? Iz 45,18
Co říká Jan o hlavním městě nové země? Zjev 21,2

O co prosil Pán Ježíš svého Otce krátce před svým ukři
žováním? Jan 17,24

Když satan strhl člověka na svou stranu do hříšného od
boje proti Bohu, domníval se, že ho navždy odcizil jeho 
Stvořiteli. Avšak uskutečněním plánu spasení bude toto spo- • 
lečenství znovu a plně obnoveno. Spojení mezi Bohem a 
vykoupenými bude v určitém smyslu ještě užší než na za3 
čátku, protože lidská přirozenost Ježíšova spojuje všechny 
vykoupené s Bohem.

Jak popisuje Písmo novou zemi? Zjev 22,3.4
S kterými bytostmi budou vykoupeni společně 

Zj 7,9-12
V nebi poznají vykoupení, že nejhlubší a nejkrásnější vý

raz je láska a porozumění, které do lidského srdce vložil 
Bůh. Celou rodinu na nebi i na zemi spojuje čisté spole
čenství se všemi svátými bytostmi — a to zesiluje štěstí 
vykoupených.


