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III. čtvrtletí
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na poli vědy, politiky, 
náboženství, tak jak nám

Rychlý sled událostí 
ekonomiky, morálky a 
je přináší denní tisk, rozhlas a televize, svědčí 
o tom, že žijeme v době velmi vážné i slavnostní 
zároveň.

Toto poznání v nás probouzí odpovědnost za 
zvěstování evangelia celému světu. Ke splnění 
tohoto úkolu nám chce Pán dát mimořádnou mí
ru své moci. Máme však k tomu potřebnou du
chovní přípravu? Obsah úkolů tohoto čtvrtletí 
nám chce pomoci, aby nás „den Hospodinův“ 
nezastihl „jako zloděj v noci“. Proto budeme uva
žovat o poselství laodicejské církvi a důkladně 
se chceme zamyslet nad radou Věrného Svědka. 
Zmíníme se i o tříbení Božího lidu a potřebě 
pevného zakotvení ve Skále našeho spasení, o oži
vení a reformaci, jakož i o zkušenosti ospravedl
nění z víry. Dále chceme uvažovat o zapečetění, 
o křtu Duchem svátým, o pozdním dešti a o vý
znamu toho všeho při dokončování díla Božího. 
Zamyslíme se nad přípravou pro den Hospodi
nův, aby naše příprava byla spolehlivá.
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Pán chce, abychom byli zbaveni své vlažnosti 
a lhostejnosti a snažili se o vysokou duchovní 
úroveň. Chce, abychom příslušný čas věnovali 
studiu Písma, soukromým modlitbám a zkoumání 
našich duchovních potřeb. Chce, aby každý z nás 
prakticky a z vlastní zkušenosti pochopil, co zna
mená Kristova spravedlnost.

Kéž nám tyto úkoly pomohou získat potřeb
nou zkušenost křesťanského života, abychom byli 
připraveni na setkání s Pánem.



1. úkol — dne 5. července 1980

Současný stav církve

za-

1. Poselství lásky
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nám stát Zje- 
a zachová- 

v násle-

v těchto posledních dnech?

Zákl. verš: Iz 64,6
I

Můžeme být šťastni, že máme Boží slovo a jasné po
selství Kristovo adresované přímo církvi. V osmi ver
ších Zj 3,14 — 21 nacházíme popis našeho duchovního sta
vu a našich hlubokých potřeb. V těchto verších se nám 
nabízejí léky na řešení našich duchovních problémů. Po
mohou nám získat to, co je nám potřebné jako příprava na 
setkání s Pánem a pro vstup do jeho věčného království 
radosti a slávy.

Tříbení, kterým musí projít každý jednotlivec i církev 
jako celek, bude vlastně prověrkou toho, zda jsme posel
ství sboru laodicejskému přijali, nebo ho zavrhli.

Blahoslavenství ze Zj 1,3 patří těm, kteří slyší a 
chovávají poselství knihy Zjevení. Částí této knihy je 
poselství laodicejskému sboru. Má-li se 
vení blahoslavenstvím, pak musíme „slyšet 
vat“ poselství Laodicei, které hodláme studovat 
dujících týdnech.

Jaké poselství dostala církev
Zj 3,15

V Malé Asii bylo 7 církevních sborů, kterým prorok 
Jan posílá poselství. Charakteristické znaky těchto sborů 
jsou výstižně naznačeny v příslušných poselstvích. Avšak 
dopisy církevním sborům mají ještě hlubší význam. Místní 
církevní sbory představují Boží církev v dějinách. Lao- 
dicea představuje církev dneška.

C9 čteme o autorovi tohoto poselství? Zj 3,14



2. Vlažnost

svým vlažným lidem?
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Kdybychom dostali dopis od vzácného přítele, rádi by
chom ho četli a přemýšleli stále o jeho obsahu. Protože 
Ježíš sám je autorem tohoto dopisu, máme mu věnovat 
ještě větší pozornost.

Jak nás zná Pán podle slov textu Zj 3,15?
Pán Ježíš o nás ví všechno. Zná naše city, naše zámě

ry, myšlenky i naše chování. My lidé se správně nezná
me. Proto potřebujeme Ježíše, onoho věrného přítele, jenž 
nás důvěrně zná a čte v našem srdci jako v otevřené 
knize a jeho poselství bychom měli vítat.

Jak živě popisuje Pán Ježíš stav laodicejské církve? 
Zj 3,15

Velká část vyznavačů přítomné pravdy jsou vlažní, kte
ří sice mají jméno, ale nemají horlivost. Výraz „vlažný“ 
je pro tuto třídu lidí krajně výstižný. Tvrdí, že pravdu 
milují, ale schází jim křesťanská horlivost a odevzdanost. 
Neodvažují se zříci víry zcela, ale nejsou ani ochotni zříci 
se vlastního já a věrně setrvávat na zásadách své víry. Ne
zapojují se úplně a s celým srdcem do Božího díla, aby 
se ztotožnili s jeho zájmy, a když jsou ohroženy jejich 
zájmy, opouštějí svou víru. V srdci jim schází vnitřní 
dílo milosti.

Co chce Pán Ježíš udělat se
Zj 3,16

V těchto slovech nejde jen o proroctví, co Pán se svou 
církví udělá. Je zde náznak, jaké pocity v něm vyvolávají 
vlažní věřící a co je za těchto okolností nevyhnutelné.

Vlažná voda je velmi nechutná, nutí ke zvracení. Na
proti tomu rádi přijímáme studený nápoj, když je nám 
teplo a horký nápoj, když je nám zima.

Pánu by bylo mnohem milejší, kdyby vlažní vyznavači

3. „Vyplivnu tě“



svých úst.

4. Duchovní sebeuspokojení

5. Kristus u dveří

126

o svém duchovním stavu?

nikdy nevyslovili jeho jméno Jsou stálou přítěží pro ty, 
kteří chtějí být Ježíšovými věrnými služebníky. Jsou také 
kamenem úrazu nevěřícím. Nikdo z nás nemusí zůstat vlaž
ný, nikoho nemusí Pán Ježíš vyplivnout ze

Jak vrcholí poselství laodicejskému sboru? Zj 3,20
V celém Písmu snad není krásnějšího obrazu nad ten, 

kdy Kristus stojí u dveří lidského srdce a klepe a čeká 
na možnost vstupu, aby nám požehnal svojí přítomností. 
Chce vstoupit, avšak čeká na naše rozhodnutí. Nevchází 
násilím, spásu nám nevnucuje.

Co udělali dva učedníci, když od nich chtěl Pán ode
jít? Luk 24,28.29

Jak něžně nás Pán oslovuje, abychom mu odevzdali ce
lý svůj život? Přísl 23,26

Jestli svou vůli odevzdáš Kristu, bude tvůj život skryt

Co si někteří křesťané myslí 
Zj 3,17-19
. Bude pro nás užitečné, když se důkladně zamyslíme nad 
každým slovem tohoto verše a vystihneme jejich hlu
boký význam. Poselství Laodicei se vztahuje na adventis- 
ty s.d., kteří měli velké světlo a nevyužili ho. Když ne
budou činit pokání, tak budou vyplivnuli z úst Páně, 
protože i když jej vyznávali, nebyli s ním zajedno. V du
chovním životě sboru laodicejského jasně poznáváme se
beklam, sebeuspokojení a vlastní samospravedlnost. Zkou
mejme, jestli naše sebejistota nespočívá na okázalé zbož
nosti, formální aktivitě, v pouhé členské příslušnosti, ve 
spoléhání na dobře organizovaný a prosperující sbor ne
bo v důvěře ve vlastní moudrost v chápání biblických 
pravd.



6. Naše odpověď

skutečnosti, že u nás musí být

2. úkol — dne 12. července 1980

Jádro laodicejského poselství
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s Kristem v Bobu a spojí te s mocí, která převyšuje veš
kerou moc světa. Dostaneš sílu, získáš nové světlo a živou 
víru.

Obdivuhodnou skutečností tohoto poselství je, že nabízí 
lék i vítězství. Smíme být šťastni, že božský a milosrd-

Jak trvá Kristus na 
ochota? Zj 3,22

Nikdo není tak hluchý jako ten, který nechce slyšet. 
Apoštol Pavel v dopise Timoteovi upozorňuje na lidi, 
kteří „odvrátí uši od pravdy“ (2 Tim 4,4). To je ob
vyklý lidský projev. Zde se zdůrazňuje náš zájem, naše od
pověď na Boží hlas a naše spolupráce s Božím plánem 
spasení.

Jak zdůrazňuje Ježíš skutečnost, že poznání samo o so
bě nestačí? Mat 7,24 — 27

Pouhé vyznávání učednictví nemá žádnou cenu. Víra 
v Krista, která zachraňuje člověka, je zcela jiná, než za 
co ji mnozí lidé pokládají. Víra, která nevede k posluš
nosti, je opovážlivost.

Když se v našem životě projevuje laskavost, štědrost, 
něžnost a soucit, když je v našem srdci radost z konání 
dobra, když vyvyšujeme Krista a ne sebe, pak je naše 
víra správná.



příčinu našeho sta-
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1. „Radím ti, abys koupil ode mne“

za nabízené du-

Co radí Kristus Laodiceji hned na začátku svého léčeb
ného poselství? Obvykle kupujeme to, co má pro nás 
cenu. Kupovat znamená dát určitou protihodnotu, obvykle 
určitý peněžitý obnos. Peníze však znamenají čas, práci 
a vynaložené úsilí na jejich získání. Jsme ochotni vydat 
peníze jenom tenkrát, když máme skutečný zájem získat 
za ně něco hodnotného.

Žádá snad od nás Pán Bůh peníze 
chovní požehnání? Iz 55,1

Na Východě bývaly mléko a víno nejcennější produkty. 
V Písmu se nám představují jako nejvznešenější požehná
ní spásy. Lidé si je mohou koupit „bez peněz“.

. Co' o tom Čteme ve Zj 22,17?
Existuje však určitá cena, kterou musí zaplatit každý, 

když chce získat od Ježíše jeho vzácné bohatství. Přede
vším musíme mít zájem a vynaložit úsilí, 
musíme se rozhodnout a vydržet v něm a trvale 
se mu odevzdat.

Jakou cenu musí křesťan zaplatit podle ap. Pavla? 
Fil 2,12

Jak Pán Ježíš zdůraznil potřebu zaplacení určité ceny 
za posvěcení a spásu? Mat 13,44—46

Jaká je cena spásy v osobním smyslu? Mat 16,24

ný Lékař nejenom odhaluje původ a 
vu, ale zná a předepisuje i lék.

Jestli, tedy chceme uvažovat o kladné stránce tohoto po-' 
selství, dotýkáme se v podstatě jádra samotného laodicej- 
ského poselství. Obdivuhodné téma Kristovy spravedlnos
ti a možnost získání Ježíšova charakteru, jakož i mož
nost stát se učedníkem božské přirozenosti, je vlastně 
obsahem poselství Laodiceji.



2. Zlato pročištěné ohněm“

KTEROU
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se Bohu.

3. „Bílé roucho“

Co je vhodným oblečením křesťana? Zj 3,18
Co symbolizuje bílé roucho? Zj 19,8
Bílé roucho je čistota charakteru, spravedlnost Kristo

va udělená hříšníkovi. To je skutečné roucho nebeského 
původu, které si můžeme koupit jenom u Krista za život 
ochotné poslušnosti.
A. KRISTOVA SPRAVEDLNOST, KTEROU JSME 

OSPRAVEDLNĚNI:
je nám připočtena, přiřknutá1 a darovaná zadarmo; 
umožňuje nám vstup do nebe, je to Kristova zásluha, na 
kterou se smíme odvolat;
přijímáme ji vírou (Ef 2,8.9; Řím 3,24; 5,1);
je,okamžitá;
zahrnuje pokání, vyznání a přijetí Krista;
předpokládá úplné odevzdání

Který lék nám Kristus nabízí jako první? Zj 3,18
Co znamená zlato podle slov Ducha prorockého v této 

souvislosti?
Zlato pročištěné. v ohni je víra a láska. To obohacuje 

srdce. Bylo tak důkladně čištěno, až se stalo úplně čisté. 
Cím déle bylo v ohni, tím jasnější je jeho lesk. Láska je 
prvním důkazem obrácení. Nezískáme ji násilím. Je 
nebeského původu a jenom Kristova přítomnost může napl
nit naše srdce láskou. Jenom láska může nahradit sobectví 
a nenávist, hněv a závist, žárlivost, nezdravé sebevědomí 
a soběstačnost. Láska vypuzuje strach a nedůvěru.

Víra je nezničitelnou spojnicí mezi námi a Bohem, tak
že kromě hříchu ji nic nemůže přerušit. Umožňuje nám 
získat Boží odpuštění i jeho moc žít vítězným životem. Víra 
umožňuje splnit všechna Boží zaslíbení. Je to aktivní prin
cip, který se projevuje v životě dobrovolným podřízením 
se Kristu a poslušností jeho vůle.



4. „Mast na oči“
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milost, která nám umož- 
a odhalit hřích pod

B. KRISTOVA SPRAVEDLNOST, KTEROU JSME PO
SVĚCENI:
je darovaná skrze postupný proces růstu;
uzpůsobuje nás a připravuje pro nebe;
posvěcuje nás, uděluje nám dokonalost Kristova cha
rakteru;
je přijata vírou a odevzdaností;
je spravedlností Kristova charakteru, 
všechny zásluhy patří jemu.

Tyto dva procesy vzájemně souvisí a jsou nerozlučitel- 
né. Jedno bez druhého nemůže být. My však často za
pomínáme, že plán Boží není jenom odpuštění hříchů, ale 
změna života, vítězství a poslušnost vůle Boží. Víra, kte
rá nám získává odpuštění, působí také skrze lásku a očiš
ťuje nás. Ani jediný den nemůžeme být bez připočtené 
spravedlnosti. Ovšem, připočtená spravedlnost — odpuš
tění — bez skutečného přijetí Kristova charakteru (skutky, 
ovoce) znehodnocuje naši víru.

Máme přednost, že skrze víru můžeme být ustavičně 
s Bohem a s Kristem. On chce, abychom dosahovali více 
vítězství a potřebovali méně odpuštění. Avšak vítězství je 
také Kristův charakter v nás, je to dílo Kristovo v našich 
srdcích, tedy ne naše dílo. I spravedlnost je jeho, ne naše.

Jak je možné definovat ospravedlnění z víry?
Je to dílo Boží, které slávu člověka snižuje do prachu, 

ale přitom pro člověka dělá to, co není v silách člověka, 
aby udělal pro sebe.

ne našeho;

Který další lék nám nabízí nebeský lékař? Zj 3,18 
Co je kollyrium, neboli oční mast? 
Mast na oči je ona moudrost a 

ňuje rozlišovat mezi dobrem a zlem 
jakoukoli maskou.

Jenom moudrost a milost jako ovoce Ducha svátého 
v srdci nás může uschopnit vidět sebe tak, jak nás vidí



5. „Kárám a trestám“

u
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Bůh. Jenom pod působením Ducha budeme schopni roze
znat hřích a vidět ho v celé jeho hříšnosti. Cím budeme 
blíže Ježíši, tím jasněji nám vynikne rozdíl mezi jeho do
konalostí a naší hříšností. Cím více budeme obeznámeni 
s čistotou Kristova charakteru, tím více bude vynikat na
še spravedlnost, naše nepravost, naše hříšnost. Jedině hle
děním na slávu a krásu neposkvrněného života Ježíšova se 
mu stáváme podobni. Cím jsme citlivější k Božímu hla
su, tím víc se přesvědčujeme, jak jej velmi potřebujeme 
a jsme ochotni nechat ho působit v nás i skrze nás.

Jakou závěrečnou radu nám dává nebeský Lékař? Zj 
3,19

Pokání je odpovědí na dílo Ducha svátého v našem ži
votě. Zahrnuje lítost nad hříchem a odvrácení se od něho. 
Hříchu se nevzdáme, pokud nevidíme jeho hříšnost. Po
kud se neodvrátíme od něj v srdci, nenastane v našem 
životě žádná opravdová změna. Někteří křesťané si myslí, 
že pokání je první projev a první krok v křesťanském ži-

Co je důkazem, že nás Pán Bůh miluje? Zj 3,19
Důvodem kárného poselství Páně je jeho láska a jeho 

věčný plán zachránit nás.
Co musí Pán Bůh udělat, aby zlomil naší tvrdošíj

nost a obrátil naše srdce k sobě? Žid 12,5 — 8
Vytváření charakteru, naše způsobilost pro nebesa, si 

vyžaduje zásahu Božího kárání, trestu a určitých zkou
šek. Tento obraz však nesmíme uplatňovat příliš doslov
ně, protože to není vlastně Bůh, který posílá zkoušky. 
Spíše dovoluje vytrpět soužení, které vždy přichází od 
nepřítele. Ohnivá pec však nikdy není horší, než kolik 
můžeme snést. Když jsme v těžké situaci, Bůh je v ní 
určitým způsobem vždy s námi. Nenechává nás samotné.

■.......................................................................... .... ;

6. „Rozhorli se, a čiň pokání



3. úkol — dne 19. července 1980

Tříbení
Zákl. verš: Amos 9,9
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votě. Avšak pokání je zkušenost, kterou se bude vyzna
čovat život Božího dítěte na každém kroku cestu až do 
konce boje. Pravděpodobně neuplyne ani den bez potřeby 
pokání.

Když poznáváme svou hříšnost, nečekejme, až se po
lepšíme. Nesmíme čekat na silnější obviňování, na lepší 
příležitost nebo na posvěcenější náladu. Sami od sebe ne
můžeme nic udělat. Musíme přijít ke Kristu takoví, jací 
jsme.

k Kristus nám nedal ujištění, že dosažení dokonalého 
charakteru je snadné. Ušlechtilý, vyrovnaný charakter se 
nedědí. Nezískáváme jej náhodou. Ušlechtilý charakter se 
získává osobním úsilím skrze Kristovy zásluhy a jeho 
milost. Utváří se tvrdým bojem s vlastním já. Proti zdě
děným či získaným špatným sklonům je třeba vést usta
vičný boj.

Tato prorocká slova se týkají starého Izraele. Pán se 
rozhodl rozptýlit je mezi pohanské národy. Způsobil jim 
zármutek, který je měl navrátit k Hospodinu.

Bůh dbá na to, aby jeho církev byla připravena na 
poslední události. Chce svůj lid a svůj dům očistit a docí- 
lit úplnou reformaci, aby mohl svému lidu poslat hojnou 
taiíru Ducha svátého v posledním dešti, aby jeho dílo 
mohlo být dokončeno. Je církev připravena na tuto velkou 
událost? Tříbení je proces, který proběhne současně s re
formním hnutím v církvi. To patří k přípravě na pozdní 
déšť a tím vlastně na druhý příchod Ježíše Krista.



2. Příčiny pádu (1)

3. Příčiny pádu (2)
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v kritic-Co zjevil Pán Ježíš svému učedníku Petrovi 
ké chvíli jeho života? Luk 22,31.32

Petr potřeboval prožít tuto trpkou zkušenost, aby si 
uvědomil svůj vztah, svou slabost a svou absolutní po
třebu Krista. Později poznal tento pyšný a sebevědomý 
učedník, jak byl nestálý a zbabělý, když třikrát zapřel 
svého Pána. Každé Boží dítě jednotlivě a církev jako ce
lek budou muset podobně jako Petr projít v těchto po
sledních dnech zvláštní zkouškou víry. Tříbení nebo pro
sívání je zvláštní zkušeností rozdělování příslušníků círk
ve na ty, kteří Pána následují a na ty, kteří následují 
hříchy světa.

Co je třetí příčinou odpadnutí při tříbení? Mat 7,26.27 
Povrchní poznání a neochota uvést pravdu do praktic

kého života je dalším důvodem, proč v kritické chvíli mno
zí odpadnou. Budou svedeni falešnými naukami. Boží 
Duch osvítil každou stránku Písma svátého, ale mnohé 
to zajímalo jen málo, protože mu nedostatečně rozuměli. 
Když přijde tříbení z podnětu falešných nauk, tito poJ 
vrchní, nikdy nezakotvení čitatelé budou jako sypký pí
sek.

Co je čtvrtým důležitým důvodem, proč mnozí při tří-

Proč má křesťan bdít a modlit se? Mat 26,41
Bdění a modlitba jsou nebeská opatření, která nám 

umožňují čelit každé krizi života. První z příčin odpad
nutí při tříbení je lhostejnost a nedbalost, ne
dostatek zájmu a opravdového úsilí o vítězství. Další pří
činou odpadnutí při tříbení je neposvěccnost osob
ního života v poslušnosti Bohu.

1. Popis a podstatné rysy tříbení



své prorocké řeči? Luk 21,

spisech

5. Církev nepadne
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budoucJ 
rozdělo-

Jak vyjádřil Pavel pravdu, že ho nikdo nemůže odlou
čit od lásky Kristovy? Řím 8,35 — 39

Apoštol Pavel podle všeho naznačuje, že soužení, tí
seň, pronásledování nebo jakékoli jiné těžké zkušenosti, 
kterými křesťan musí procházet, nejsou překážkami úspě
chů, ale přímo příležitostmi k vítězství. Jsou to zkušební 
prostředky víry.

Kristus ze svých úst nevyplivne církev, ale jenom vlaž
né, lhostejné a polovičaté její členy. Jenom ty, kteří ne-' 
jdou k Boží moci, kteří se Bohu upřímně neodevzdali a 
nedovolili mu působit v jejich životě. Při tříbení odpad
nou jenom ti, kteří se nezřekli vlastní spravedlnosti a ne-' 
přioděli se spravedlností Kristovou. Avšak církev jako 
taková bude očištěna a vejde do Božího města.

bení odpadnou a Kristus je vyplivne ze svých úst? Zj 3,16 
Svědectví zaslané do sboru v Laodicei podnítí některé 

věřící k většímu zvěstování pravdy. Jiní se však postaví 
proti svědectví. Důsledkem toho je tříbení lidu Božího.

4. Čas tříbení

Jaké napomenutí dal Ježíš ve
28

Mnozí lidé si myslí, že tříbení je stále ještě v 
nu. Ale není tomu tak. Tříbení Božího lidu v 
vání církve na dvě odlišné skupiny už začalo.

Jaký náznak máme ohledně času tříbení ve 
Ducha prorockého?

„Mocné tříbení už začalo a bude pokračovat. Vyčleněni 
budou všichni ti, kteří nebyli ochotni zjevně a neochvěj
ně se postavit za pravdu a obětovat se Bohu a jeho dílu.“



6. Jak

k výšinám.

4. úkol — dne 26. července 1980

Oživení a reformace

Zákl. verš: Joel 2,1
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se vyhnout pádu

Jakou moudrou radu dává apoštol Pavel? 1 Kor 10,12 
Život křesťana je boj. Je to pochod vpřed a k výšinám. 

Cesta je úzká a brána je těsná. V určitém bodě na této 
cestě každé dítko Boží zažije určitou krizi, čas prosívání. 
Toto prosívání na sítu soužení a pokušení musí však vy
držet.

Pán neospravedlní ty, kteří pravdu znají, jestli slovem 
i skutkem nebudou poslouchat jeho přikázání. Jestli ne- 
vynaložíme žádné úsilí, abychom získali lidi pro Krista, 
budeme odpovědni za dílo, které jsme mohli vykonat, ale 
pro svou duchovní lhostejnost jsme je nevykonali. Ti, 
kteří patří do Božího království, se musí opravdu snažit 
o záchranu lidí.

Tato božsky inspirovaná slova napsal prorok jako na
pomenutí tenkrát, když nepřítel napadl Boží lid. Vztahují 
se tedy na určitou historickou situaci. Tato slova však 
byla zachována proto, že se do určité míry vztahují i na 
dobu před druhým příchodem Krista. Příprava lidu na 
den Hospodinův vyžaduje velké reformační úsilí. Bůh vi
děl, že mnozí z jeho lidu se nepřipravují pro věčnost, 
a proto ve svém milosrdenství jim posílá poselství, které 
íje mělo vyburcovat z jejich strnulosti a připravit na 
příchod Páně.

Boží dílo na zemi musí být dokončeno, avšak přípra-



1. Potřeba oživení a reformace

kritické době? Joel

2. Odhalení satanských svodů
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Na co musí pamatovat věřící podle slov Pána Ježíše? 
Jan 8,44

. Původce hříchu se vždy snažil zfalšovat pravou du
chovní reformaci, kterou si Pán přeje vidět mezi svým 
lidem. V celých církevních dějinách se žádná reformace 
nevyhnula vážným překážkám. Tak to bylo i za ap. 
Pavla. Kdekoli tento apoštol založil sbor, našli se takoví

Jaká Boží rada platí pro Boží lid v
2, 12,13

Oživení pravé zbožnosti mezi námi je naší největší 
a nejnaléhavější potřebou. Snažit se o ni má být naší pr
vořadou záležitostí. Náš nebeský Otec dá ochotněji svého 
svátého Ducha těm, kteří ho prosí, než pozemští rodiče 
dávají dobré dary svým dětem. Je však na nás, abychom 
vyznáním, pokorou, pokáním a opravdovou modlitbou spl
nili podmínky, za kterých nám Bůh slíbil dát své po-- 
žehnání. Bez oživení a reformace Boží lid neobstojí ve 
zkoušce.

Jaký rozdíl je mezi oživením a reformací?
Probuzení a reformace se musí uskutečnit pod vede

ním Ducha Svatého. Probuzení a reformace jsou dvě od
lišné skutečnosti. Probuzení znamená obnovu duchovní
ho života, oživení myšlenkových a citových schopností, 
vzkříšení z duchovní smrti. Reformace znamená reorganiza
ci, změnu smýšlení a názorů, zvyků a pracovních postu
pů.

va na všechny tyto závažné události vyžaduje, aby církev 
Boží jako celek i její jednotliví členové zažili hluboké 
oživení a úplnou reformaci, tj. obrat k Bohu a změnu ži
vota. V tomto úkolu chceme uvažovat o potřebě reforma
ce a o jejích znameních, o způsobech jejího provedení.



3. Nové světlo
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a dusili lásku k prav-

a nevybral si nějakého osa-

vyznavači víry, kteří přinášeli bludy 
dč.

Původce hříchu se snaží mařit reformační úsilí církve 
trojím způsobem: 1) zašívá ducha neshody a sváru; 2) 
podněcuje destruktivní kritiku vedení; 3) vede k fana
tismu.

Nadešel čas začít s důkladnou reformací. Když tato 
reformace začne, pronikne duch modlitby každého věří
cího a z církve vypudí ducha neshody a hádek. Další 
překážkou reformace je fanatismus. Ten se projeví i mezi 
námi. Vyskytnou se bludy takového charakteru, že kdyby 
bylo možné, svedly by i vyvolené.

Jakým měřítkem je třeba posuzovat každé učení? Iz 8, 
20

Pod záminkou oživení a reformace v církvi povstali ur
čití jednotlivci s tvrzením, že přinášejí „nové světlo“. 
Takovým způsobem se původce hříchu snaží svádět neopař 
trné věřící. Když Duch Boží osvědčí, co je pravda, potom 
tato pravda zůstává pravdou na věky. Žádné další do
datky, které by odporovaly Božímu světlu se nemají při
jímat.

Které tři znaky provázejí každé skutečné nové světlo?
1. Úplná shoda s Božím slovem.

„Povstanou lidé s tvrzením, že mají nějaké nové 
světlo nebo nějaké nové zjevení, které podkopává víru 
ve staré mezníky. Jejich učení nesnese zkoušku Bo
žím slovem, ale přesto svedou mnohé.“

2. Nebude protiřečit žádné základní a ustálené pravdě.
„Bůh nedává jednotlivci nové světlo, které by od
porovalo ustálené víře celku“.

3. Zvěstovatelé skutečně nového světla se nebudou vy
vyšovat nad jiné a nebudou se pyšnit svou vyvole- 
ností.
„Bůh neopomenul svůj lid



tam jako jediného nositele

4. Znamení pravé reformace

5. Některé reformační prvky
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Co je jedním z nejdůležitějších znamení pravosti určitého 
hnutí? Mat 7,15-16

Falešní učitelé se vždy budou jevit jako andělé světla. 
Nemohou však zapřít svou vnitřní povahu. Dříve nebo 
později projeví své sobecké zájmy a záměry.

Jaké jsou znaky pravé reformace?
1. Duch přímluvné modlitby a díkůčinění.
2. Duch pravého obrácení, změny života.
3. Duch aktivního svědectví.
4. Duch štědrosti a obětavosti.

v práci, odpočinku, při

mělého jednotlivce tu a 
jeho pravdy.“

Jakou radu dává ap. Pavel ohledně reformace v ži
votě? Ef 4,22-24

Ap. Pavel je velmi určitý, když poukazuje, že refor
mace zahrnuje úplnou změnu v lidské osobnosti. Refor
mace bude jak vnější, tak vnitřní.

Které vnější znaky je možno pozorovat u reformace?
1. Osobní zbožnost. Nemůže být nějakého duchovního 

života a pravého obrácení bez každodenního modli
tebního společenství s Bohem a bez studia Písma.

2. Láska nahradí nenávist.
3. Rodinné vztahy budou proniknuty radostí, pokojem 

a vzájemnou láskou.
4. Zdravá životospráva podle osvědčených rad Ducha 

prorockého.
5. Svědectví slušného křesťanského zevnějšku.
6. Věrnější zachovávání dne Páně.
7. Pravý křesťanský charakter 

výběru četby, hudby atd.



6. Uskutečnění oživení a reformace

5. úkol — dne 2. srpna 1980

Spravedlnost skrze víru

Zákl. verš: Iz 61,10

139

Podle slov Ducha prorockého by téma spravedlnost skra- 
ze víru mělo převýšit všechno ostatní. Je to vlastně Jádro 
Ježíšova evangelia. Tvoří základ každého dalšího pojetí 
pravdy. Kristova spravedlnost je připočtená i udělená. 
Ospravedlnění se děje na základě víry v Krista. Posvě
cení rovněž na základě víry v Krista. Představuje odpuš-* 
lení hříchů a vítězství nad hříchem. Výrazy připočtená

Jak vystihl ap. Pavel osobní reformaci? Rím 12,2
Reformace začíná vždy vnitřně obnovením mysli. Když 

člověk přichází ke zdroji duchovního života a podřizuje 
se Kristu, dostává se pod vliv Ducha svátého, který za
číná působit změnu.

Jak to máme dělat, aby Duch svátý mohl působit v naší 
mysli a provedl duchovní obnovu? 2 Kor 3,18

Když svou mysl i srdce otevřeme překrásnému, šlechet
nému a dokonalému charakteru Ježíšovu, dovolíme tím, 
aby se v nás odrážel jeho charakter.

Co je ještě nevyhnutelně nutné, chceme-li prožít re
formaci? Mat 5,16

Skutek lásky pramení ze skutků víry. Biblické nábo
ženství znamená ustavičné úsilí. Máme být horliví v dob
rých skutcích. I když je pravda, že ani naše největší 
úsilí nám ke spáse nedopomůže, je pravda i to, že víra, 
která nás spojuje s Kristem, nás podněcuje k činnosti.



1. Potřeba spravedlnosti

hříšnosti? Mat
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spra
lo je

všeobecný výkřik lid-

od těžkého břemene. Mnoho lidí chodí na 
a činí různé úkony v

Která slova je možno označit za 
štva? Job 25,4

Vědomí hříšnosti a pocitu viny nejsou povrchní poci
ty. Jsou hluboko zakořeněným přesvědčením v lidském 
srdci, protože je to Duch svátý, který usvědčuje — křes
ťany i nekřesťany — o jejich přirozeném stavu. Pokra
čuje ve svém působení, pakli se mu ovšem člověk ne?a- 
tvrdí. Takový člověk je pak duchovně nevnímavý a nečiní 
pokání.

Co říká ap. Pavel o všeobecné hříšnosti člověka? Řím 
3,10.23

Hřích a s tím související pocit viny je u člověka vel
kým problémem. Nic netíží srdce a neznepokojuje mysl 
tak, jako hřích a vina. Většina tělesných a duševních 
útrap má svůj původ právě zde. Lidé jsou ochotni platit 
každou cenu, jen aby získali zpět duševní klid. Z toho 
důvodu celé zástupy lidí chodí ke zpovědi, aby mohly 
někomu odhalit své hříchy a nesprávnosti. Proto velký 
počet lidí navštěvuje psychiatry, aby ulehčili svému srdci 

pouti, podstu
pují tělesné oběti a činí různé úkony v naději, že roz
řeší tento velký problém. To všechno však pro spasení 
nemá žádnou cenu. Jenom to řešení má význam, o kte
rém je psáno v Písmu.

Co je jediným lékem proti hříchu a 
11,28-30; Žid 12,1.2

Žel, že mnozí lidé jdou nesprávným směrem, aby si roz-

i udělená spravedlnost neznamenají nějakou dvojí 
vedlnost. Je jenom jedna spásná spravedlnost, a 
spravedlnost Kristova. Projevuje se však ve dvou růz
ných podobách a obě jsou nutné a navzájem nezaměni
telné. Jediný způsob, jak si tuto spravedlnost zabezpečit 
v obou jejích fázích, je víra.



2. Lidská metoda a Boží metoda

naše jediná
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lik křesťanů iná 
v další části.

řešili svoje základní duchovní problémy. Je smutné, že to- 
.... ----------- „..i v tomto ohledu zmatek, jak to uvidíme

Které dvě spravedlnosti staví ap. Pavel proti sobě? 
Fil 3,8.9

„Moje vlastní spravedlnost“ je jedna forma spravedl
nosti. „Spravedlnost Boží“ skrze víru v Krista — je druhá 
spravedlnost. Lze také říci spravedlnost skrze skutky proti 
spravedlnosti skrze víru. Snaha získat spasení nějakým lid
ským úsilím nebo spoléháním na lidské skutky či záluhy 
je absolutně mamá. Spásu je možno získat jen z milosti, 
z milosti Boží, a to je výsledkem přijetí Kristových zásluh 
skrze víru v něho.

Jsme my jako adventisté s.d. také v nebezpečí být na 
tom jako staří Židé, kteří se snažili dosáhnout spasení 
svou „vlastní spravedlností, která je ze zákona“? Jsme — 
a to vždy tenkrát, když ztrácíme ze zřetele důležitost Kris
tova díla a spoléháme na vlastní úsilí anebo zásluhy, 
abychom získali nebesa. Kdykoli spoléháme na své dobré 
skutky, upadáme do téhož závažného omylu, jako Židé 
za starodávna. I mnozí jiní křesťané dělají tutéž vážnou 
chybu.

Jediným zdrojem spravedlnosti je Bůh a 
spravedlnost je v Kristu. Člověk se od začátku snažil 
o vlastní spravedlnost, proto dosazoval vlastní lidské úsi
lí na místo Božího plánu. Kain pohrdl Boží cestou — 
obětováním beránka, což by bylo projevem jeho víry v při-: 
cházejícího Vykupitele — a přinesl oběť bez spásné moci. 
Adam chtěl zakrýt svou nahotu fíkovým listím. Avšak 
Pán měl pro něj oděv ze zabitého zvířete, jako symbol 
Kristovy smrti.



3. Připočtená spravedlnost

4. Udělená spravedlnost
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tato pravda, tj. 
protože ví,

v Boha, spoleh- 
a jeho sprave-

Jak poukazuje ap. Pavel na jediný způsob, kterým mů
že být člověk ospravedlněn? Řím 3,24.25.28

Když přijímáme Ježíše jako svého osobního Spasitele 
a věříme v něj, přijímáme okamžitě smíření s Bohem. 
Hříchy jsou nám odpuštěny a my jsme pokládáni za do
konalé. Před Bohem to je jako bychom nebyli nikdy 
zhřešili.

Podstatou křesťanství je toto: důvěra 
nutí na něj a úplná závislost na Kristu 
dlnosti, která se skrze víru stává naší.

Co je pravá víra a jak se projevuje? Jak 2,14.17.18
Pravá víra v Ježíše zahrnuje i citové schopnosti člo

věka, jeho srdce, jeho lásku, kterou dává Bohu. S. Whiteo- 
vá popisuje dokonalou víru jako podřízení se Bohu. Nebo 
řečeno jinak: spásná víra je dohoda, na základě které 
člověk, který přijímá Krista, vstupuje do smluvního vzta
hu s Bohem.

Spravedlnost skrze víru není tedy jenom nějakým po
vrchním učením. Je to zkušenost, smluvní vztah s Bohem 
a Ježíšem Kristem. Tento nový vztah s Bohem mění celý 
život. Člověk se úplně podřizuje Kristu, který mu dává 
odpuštění, vítězství a očištění.

Je důležité, abychom ospravedlnění skrze víru pocho
pili z vlastní zkušenosti?

Nepřítel Boha i člověka nechce, aby se 
ospravedlnění skrze víťu, zvěstovala jasně, 
že jakmile ji lidé přijmou, jeho moc bude zlomena.

Co je tajemstvím vítězství nad hříchem? 1 Jan 5,4 
Když jsme byli ospravedlněni skrze víru v Ježíše, po

třebujeme Boží moc, Kristovu přítomnost v našem živo
tě a působení Ducha svátého na našem srdci, abychom 
mohli vítězit nad hříchem.
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Co je Božím plánem pro člověka po ospravedlnění? Jan 
8,11

Když Kristus odpustil ženě hříšnici, řekl jí: „Jdi, a ne
hřeš víc.“ V tom je Boží program pro jeho děti.

Jak jsou tyto dvě fáze Kristovy spravedlnosti zapojeny 
do jediného procesu?

Spravedlnost, kterou jsme ospravedlněni, je připočte
ná. Spravedlnost, kterou jsme posvěceni, je udělená. Prv
ní nám umožňuje vstup do nebe, druhá nás uzpůsobuje 
pro život v nebi.

Když jsme činili pokání ze svých hříchů a vyznali 
jsme se Bohu, žádali odpuštění ve jménu Ježíše a přijali 
jeho oběť vírou, potom jsou nám hříchy plně odpuštěny 
a jsme pokládáni za spravedlivé. Jsme ospravedlněni. To 
je okamžitý, zázračný zásah. Před Bohem jsme dokonalí, 
zbaveni viny a připraveni pro nebe. Kdybychom v této 
chvíli právě zemřeli, jsme spaseni. Spravedlnost, kterou 
jsme ospravedlněni, nám umožňuje vstup do nebe.

Když žijeme dále, pak spravedlnost, kterou jsme ospra
vedlněni, musí být okamžitě provázena spravedlností, kte
rá nás posvěcuje. Když je naše víra opravdová, projeví • 
se ve skutcích a ve změně života, Tento změněný život nás 
uzpůsobuje pro nebe. Víra a skutky spolu splývají. Za
tímco ospravedlnění je okamžitý zásah, posvěcení je dílo 
celého života. V ospravedlnění nám Bůh připočítává nebo 
připisuje spravedlnost Kristovu. V posvěcení nám uděluje 
dokonalost Kristova charakteru.

Co říká ap Jan o obou stránkách Kristovy spravedl
nosti? 1 Jan 2,1 2

Jak i v dalším bodě uvidíme, Pán se plně postaral 
o uskutečnění této zkušenosti v lidském životě. I když . 
budeme mít svou hříšnou přirozenost až do dne našeho 
proměnění, stále budeme potřebovat ospravedlnění 
ustavičného procesu posvěcování v našem životě.
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Co je předpokladem, aby mohl Kristus přebývat v 
ci křesťana? Gal 2,20

Předpokladem získání roucha Kristova je umrtvení vlast
ního já, uznání vlastní neschopnosti a potřeby Krista.

Co je druhou podmínkou získání Kristovy spravedlnosti?
Denně, ba každou hodinu obnovovat své podříze

ní se Kristu.
Když se člověk odevzdá Kristu, zmocní se jeho srdce 

nová moc. Nastává změna, kterou si člověk nemůže sám 
přivodit, je to nadpřirozený zásah, který do lidské povahy 
vnáší nadpřirozený prvek. Duše, která se odevzdala Kris-

Jak nám Pán Bůh umožnil dosáhnout tohoto cíle? 2 Petr 
1.4

Bůh nás chce učinit účastníky božské přirozenosti, chce 
v nás obnovit svůj obraz. Je ochoten udělit nám svůj do
konalý charakter. To je bílé roucho, které nám slíbil dát.

Žádné pokání není pravé, pokud nezpůsobí změnu (re
formaci). Kristova spravedlnost není pláštěm na přikrytí 
nevyznaného a neodpuštěného hříchu. Je to zásada života, 
která proměňuje charakter a ovládá chování. Svatost je 
úplné odevzdání se Bohu. Je to podřízení srdce i života 
trvalým zásadám nebes.

Jakou vysokou úroveň duchovního
křesťanům Pán Ježíš? Mat 5,48

Představa dokonalosti podle originálu: „být zralý, do
spělý“. Život křesťana je trvalý duchovní růst. „Ale stez
ka spravedlivých je jako světlo jasné, které se rozmáhá

• a svítí až do pravého dne.“ (Přísl 4,18).
Co říká ap. Juda o Boží ochotě a

nás svaté a neposkvrněné? Juda 24
Když jsme oděni Kristovou spravedlností, nebudeme mít 

žádnou chuť ke hříchu, protože Kristus bude s námi spo
lupracovat. Můžeme se zmýlit, ale budeme nenávidět hřích, 
který způsobil utrpení Božímu Synu.
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tomto procesu získávání Kris- 
jeho spravedlnosti? Je to vyznání 

jeho zaslíbení skrze

tu, se stává tvrzí Kristovou a j 
útoky. Dokud se však neodevzdáme vedení Kristovu, ovlá
dá nás nepřítel.

Co je třetím krokem v 
tova charakteru a 
a zřeknutí se hříchů, dožadování se 
víru.

Co je dalším požadavkem, když chceme žít vítězným 
životem?

Je to živé a trvalé spojení s Bohem.
Dokud nenavážeme živé spojení s Bohem, nemůžeme 

odolat hříšným účinkům sebelásky, samolibosti a hříšným 
pokušením. Můžeme dokázat zbavit se mnoha špatných 
zvyků, můžeme dokázat rozejít se na čas se satanem; bez 
živého spojení s Bohem a bez ustavičného odevzdávání 
se Bohu však budeme nakonec přemoženi. Bez osobního 
poznání Krista, bez stálého obecenství s ním jsme pone-1 
cháni na milost nepříteli a nakonec budeme provádět 
jeho vůli.

Proč byli mnozí poraženi ve 
vání?

Snažili se chránit se před hříchem, ale důvěřovali ve 
vlastní síly. Musíme jít k Ježíši takoví, jací jsme, vyznat 
mu své hříchy a ve své bezmocnosti se plně spolehnout 
na našeho soucitného Vykupitele. To je pokoření pro na
še pyšné srdce a ukřižování vlastního já.



6. úkol — dne 9. srpna 1980 

Zapečeťování
Zákl. verš: Zj 7,3
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1. Pokud nevložím pečeť

Co říká bible o zapečeťování? Zj 7,1 — 14
Za časů Ezechiele dostal jistý muž příkaz, aby vložil 

pečeť na čela těch, kteří „vzdychají a naříkají“ nad ne- 
pravostmi Jeruzaléma (Ezech 9,2—6). Právě před po
čátkem doby soužení a před vylitím posledních ran an
děl vkládá pečeť živého Boha na ty, kteří dosáhli úrovně 
charakteru 144.000. Dělá to proto, aby byli zachováni 
před všeobecným zničením během „dne Hospodinova“.

Jaké podobné označení provádí odlišná moc? Zj 13, 
16.17

Pečeť živého Boha dostávají lidé připravení. Když se 
toto dílo skončí, čtyři andělé, kteří brzdí čtyři živly, je 
uvolní, a přijdou poslední rány.

V Písmu i ve spisech Ducha prorockého čteme o za
pečeťování dítek Božích. Co je to zapečeťování? Je to du
chovní proces posvěcování, nepostihnutelný lidskému zra- 
tku. Je to osobní dílo v tom smyslu, že začíná v den 
obrácení člověka a končí závěrem jeho času milosti. To 
může být při smrti člověka nebo na konci vyšetřujícího 
soudu.

Zapečeťování koná Bůh skrze Ducha svátého a skrze 
’ anděly. Spočívá v napsání zásad Božího zákona — včet

ně 4. přikázání — na desky „masitého srdce“. Jinak 
řečeno, výsledek zapečetění je proměna života jednotliv
ce, který představuje dokonalý charakter Krista. Proces za
pečeťování probíhá již dnes a končí na počátku doby sou
žení, tj. na konci doby milosti pro lidstvo.
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falešným učením, 
na ty, kteří 

její obraz, místo, aby uctívali pravého

Co bylo pečetí spravedlnosti u Abraháma? Řím 4,11
V dobách starozákonních byla obřízka vnějším zna

mením smlouvy ve vztahu Boha k Abrahámovi a jeho 
potomkům. Když Izraelité porušili tento přímluvný vztah, 
obřízka přestala být významným obřadem a stala se pou- 
hou chirurgickou záležitostí. (Řím 2,28.29). Pro křesťany 
obřízka nemá žádný symbolický význam. Životně důle
žitá je víra působící skrze lásku

Co je viditelným znamením nebo viditelnou pečetí křes
ťana? Jan 13,35

Když křesťan zachovává Boží přikázání, přijímá Boží 
svrchovanost. Když zachovává čtvrté Boží přikázání, při
jímá Boha jako stvořitele nebe a země.

Čeho znamením je sobota ještě? Ez 20,11.12
Čtvrté přikázání je jediným ze všech deseti, v kterém 

nacházíme jméno i titul Zákonodárce. Je to jediné přiká
zání, které ukazuje, jaká autorita je v pozadí zákona.

Co říká ap. Pavel o zapečeťování, které chce Bůh pro
vést v našich srdcích? 2 Kor 1,21.22

Tím, že nás Bůh povolal k určitému dílu, dal nám 
pečeť souhlasu. Skutečnost, že máme Ducha svátého, kte
rý působí v našem životě, je zárukou, že je tomu tak.

Co je posledním Božím poselstvím pro umírající svět? 
Zj 14,6-12

První anděl zvěstuje věčné evangelium ve všech od
lehlých končinách světa. Vyzývá každého, aby uctíval Stvo
řitele, protože nastala doba soudu.

Druhý anděl varuje před bludným a
Třetí anděl zvěstuje dopad Božích soudů 

uctívají šelmu a 
Boha.

Kdy se děje zvláštní zapečeťování? Zj 7,2.3



4. Posvěcení a příprava
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Kdo nás zapečeťuje? Ef 4,30
Je to sám Bůh skrze Ducha svátého, který zapečetí lidi 

pro věčnost. Ze souvislosti tohoto verše vyplývá, že se 
má křesťan vyhýbat hříchu. Hřích zarmucuje Ducha svá
tého. Protože Duch svátý nemůže schválit hřích, nemůže 
ani dát pečeť na 'toho, kdo hříchu povoluje.

* Jak bezpečni jsou Boží vyvolení u Boha? Jan 10,27 — 
29

Pán Ježíš velmi jasně říká, že jestli slyšíme jeho hlas 
a následujeme ho, můžeme být bezpečni před jakýmkoli 
protivenstvím. ZapeČeťování je duchovní příprava pro pozd
ní déšť a hlasité volání. Ono uschopní věřící, že v době 
soužení budou neochvějní.

Kdy provždy skončí příležitost získat Boží pečeť? Zj 
15,5-8

Pán Ježíš je ve svém svátém chrámu a chce přijmout 
naše oběti, naše modlitby i naše vyznání vin a hříchů, 
aby nám odpustil všechna přestoupení, která musí být 
vymazána dřív, než vyjde ze svatyně. Když Ježíš opustí 
svatyni, pak svati a spravedliví zůstanou svátými a spra
vedlivými, protože všechny jejich hříchy budou vymazá
ny a oni budou zapečetěni pečetí živého Boha. Avšak ti, 
kteří jsou nespravedliví a poskvrněni, zůstanou i nadále 
nespravedlivými a poskvrněnými.

• Souvislost těchto veršů naznačuje, že Boží lid jc za
pečetěn právě před konečným požárem. Čtyři andělé' brzdí 
válečné vichřice, pokud se koná zapečeťování, protože ti, 
kteří jsou zapečetěni, nebudou zasaženi rozpoutanými živ
ly. Krátce nato je Jan viděl v nebi. Čas zapečeťování jc 
velmi krátký a brzy skončí. Ted je čas, abychom utvrdili 
své povolání a vyvolení.
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Kdo kromě Ducha svátého má účast na zapcčeťováni? 
Ef 1,13

Souvislost tohoto textu nám říká, že Boží slovo slyšíme 
a potom mu věříme. Když mu věříme, býváme zapečetě
ni. Tato pečeť je darem Ducha svátého, který se stává 
zárukou vykoupení, jež se definitivně splní při druhém 
příchodu Krista.

Jak jedině můžeme být spaseni? Ef 2,5 — 10
• Když jsme byli mrtví ve vinách a hříších, Bůh se 
ujal iniciativy a zachránil nás pro svou nevýslovnou 
lásku. My přijímáme tuto lásku se vším, co .v něm máme 
a Bůh dokonává své dílo v nás. Je to úplné Boží dílo 
a dokonalý dar od něj. Člověk tedy nemá nijakou mož-

Kdo jsou ti, kteří jsou zapečetěni? Zj 7,4
Mnozí se zajímali o počet těch zapečetěných. Je to 

číslo doslovné, nebo symbolické? Zdá se, že je správné 
předpokládat, že 144.000 nejsou skuteční Židé, ale symbo
lický Izrael, tedy duchovní Izrael, který tvoří křesťanskou 
církev. Protože je na světě více křesťanů než jen 144.000, 
problém zůstává nerozřešen.

Není Boží vůlí, abychom vedli spory o otázkách, kte
ré duchovně neprospívají, jako např.: kdo tvoří skupinu 
144.000? Vyvolení Boží to budou zakrátko nepochybně vě
dět. Snažme se ze všech sil, které nám Pán Bůh dal, 
abychom byli mezi těmi 144.000.

Jaké duchovní rysy mají lidé spasení? Zj 15,2 — 4
Píseň Mojžíšova je písní vítězství, píseň Beránkova je 

písní chvály a velebení Toho, který připravil tak obdivu
hodné vysvobození. Svatí zvítězili nad každou pozemskou 
mocí a hnutím, které chtělo zaujmout místo Boha. Ne
dali se svést, ale v každém soužení a utrpení zůstali věr
ni Bohu. Jan je viděl v bezpečí na skleněném moři.
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Duch svátý
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Duch svátý má tak důležité místo v plánu spasení a 
tak souvisí s naší přípravou na společnou krizi a do
končení díla Božího na zemi, že bude dobré, když o něm 
budeme uvažovat pozorněji. Mnozí nesprávně vykládali 
přirozenost a poslání Ducha svátého. Je tedy krajně dů
ležité, abychom si objasnili naše představy o něm, o jeho 
podstatě, o jeho moci a vztahu k Bohu, ke Kristu a k Bo
žímu slovu, jakož i k nám lidem a k velkému dílu, které 
se uskuteční v této poslední fázi lidských dějin. Jestli 
se budeme vírou dožadovat zaslíbeného požehnání přije
tím Ducha svátého, pak ostatní požehnání přijdou s ním. 
To se stane jenom tenkrát, když budeme chápat jeho po^ 
váhu a poslání v našem životě a v církvi a připravíme

nost něčím se chlubit, protože může jen přijímat to, co 
Bůh vykonal a co pro něj ještě chce učinit. Tato milost 
však neznamená, že člověk může dál hřešit a přesto být 
spasen. Naopak, když je člověk věřící, jeho spojení s Kris
tem znamená, že žije novým životem. Ježíš nás přisel 
zachránit z našich hříchů a dělá z nás lid „horlivě násle- 
dovný dobrých skutků“.

Jaké zaslíbení máme, že jsme-li denně ve stálém spo
jení s Kristem, je vítězství zaručeno? I Kor 15,57

Ti, kteří zvítězili nad světem, tělem i dáblem, získají pe
čeť živého Boha, ale ti, kteří nemají čisté ruce ani čisté 
srdce, pečeť živého Boha neobdrží.
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svá srdce pro jeho trvalý příbytek. Pak se můžeme těšit 
z požehnání jeho společenství a moci.

Je pochopitelné, že v tomto úkolu nechceme rozvinout 
nějakou teologickou rozpravu o tomto tématu, ale spíše 
vyjádřit naše osobní poznání toho, co všechno může Bůh 
v našem životě vykonat skrze Ducha svátého.

Na základě kterého textu Písma věříme ve Trojici?
Mat 28,19; 2 Kor 13,13

Slovo „Trojice“ se v Písmu nenalézá, ale texty Písma 
jasně mluví o Bohu, který při veškeré své jedinosti za
hrnuje tři osoby — Otce, Syna a Ducha svátého.

Bůh se hebrejsky jmenuje ELOHIM (Bohové). V zá
znamu o stvoření používá Písmo množného čísla na oznaJ 
čení Boha. Je zajímavé poznamenat, že toto množné číslo 
(podstatného jména je použito s jednotným číslem slo
vesa. Tím je naznačeno, že jeden se projevuje ve třech 
osobách. Všechny tyto tři osoby jsou úplně jedno v jejich 
myšleních a plánování, v lásce i podstatě. Všechny tři se 
podílejí na stvoření i vykoupení.

Kde v Písmu se nejvýrazněji mluví o absolutní jednotě 
těchto tří osob božstva, jakož i o jejich vzájemné odliš
nosti? Mat 3,16.17

Je pravda, že Trojici nemůžeme pochopit. Pro naši 
omezenost a Boží nekonečnost nedokážeme proniknout 
svými rozumovými schopnostmi toto tajemství. Tak jako 
není možné přelít vodu z oceánu do jednoho hrnečku, 
tak není možné nekonečnou mysl Boží vtěsnat do naší 
omezené mysli. Žádná lidská mysl nemůže pochopit Bo
ha, ať se o to snaží sebevíc. Je zbytečné spekulovat o jeho 
přirozenosti. Zde je na místě jen mlčení. Všemohoucí 
Bůh je mimo každou diskusi.
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o

3. Zástupce

152

2 Kor 13,13 
zhřešit proti němu:

osobě mluví ještě tyto texty
i

Co řekl Pán Ježíš učedníkům dříve, nežli od nich ode
šel? Jan 16,7
. Duch svátý je Kristův zástupce, ale bez lidského zjevu 
a na něm nezávislý. Jako člověk nemohl být Kristus osob
ně na každém místě. Bylo proto v zájmu učedníků, aby 
odešel k Otci a na zemi poslal Ducha svátého jako své
ho zástupce. Pak už neměl nikdo přednost být s Kristem 
v osobním styku. Skrze Ducha svátého mohl být Spasi
tel přítomen všem. V tomto smyslu měl být svým násle
dovníkům blíže, než kdyby nebyl vstoupil na nebesa.

Z kterého textu Písma vyrozumíváme, že Duch svátý je 
osoba? Ef 4,30

O Duchu svátém máme sklon domnívat se, že je to 
určitý „vliv“ nebo „moc“ anebo ho vždy nějak odosob- 
ňovat. Písmo nás učí, že Duch svátý je osoba. Výraz 
„nezarmucujte“ není možné vztahovat na nic jiného než na 
osobu.

O Duchu svátém jako
Písma:

1. mluví: 1 Tím 4,1
2. učí: Jan 14,26
3. kárá: Jan 16,8
4. přimlouvá sé: Řím 8,26
5. člověk se ho snaží klamat: Sk 5,3
6. miluje: Řím 15,30
7. člověk může mít s ním spojení:
8. můžeme jej urazit, pokoušet a

Žid 10,29; Sk 5,9; Mat 12,31.32
Duch svátý je osoba, protože svědčí našemu duchu, že 

jsme Boží děti. Když svědčí, tak toto svědectví je už 
samo o sobě důkazem. Tenkrát věříme a jsme jisti, že 
jsme dětmi Božími.
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Co je prvním posláním Ducha svátého na světě? Jan 
16,8

Z hříchu.

v našem modlitebním ži-

Prvním dílem Ducha .svátého je pře
svědčit člověka o hříchu a vést ho ku pokání.

Ze spravedlnosti. Duch přesvědčuje o spra
vedlnosti, tj. nabádá člověka, aby přijal připočtenou i udě
lenou spravedlnost Kristovu.

Ze soudu. Duch svátý varuje člověka před přichá
zejícím soudem a probouzí v jeho mysli touhu odevzdat 
život Kristu.

Co je dalším posláním Ducha svátého? Jan 16,13
Dalším velmi důležitým dílem Ducha svátého je při

vádět člověka ke studiu Božího slova a uvádět jej do 
všeliké pravdy. Chrání nás před upadnutím do bludů a 
umožňuje nám nové chápání pravdy, upozorňuje na du
chovní potřeby a rozšiřuje duchovní obzor.

Jaké další poslání má ještě Duch svátý? Mar 13,11

Duch přesvědčuje o

Jak nám Duch svátý pomáhá
votě? Řím 8,26.27

Svým omezeným poznáním a v lidské slabosti, jakož 
i neznalostí budoucnosti nejsme schopni modlit se o to 
pravé a správným způsobem. Duch svátý nás nabádá

Jaký užitek měly mít Boží děti z Ducha svátého po Kris
tově nanebevstoupení?

Od této chvíle skrze Ducha svátého měl Kristus usta
vičně přebývat v srdcích svých dčtí. Jejich spojení s ním 
bylo užší, než kdyby byl býval s nimi osobně. Jediný 
způsob, jak Kristus může v nás přebývat, je skrze Ducha 
svatého. A jediný způsob, jak my zůstaneme v něm, je, 
že vírou přijmeme jeho zaslíbení, že budeme zkoumat jeho 
slovo a žít životem modlitby.



6. Přítomnost v životě
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a na- 
: tedy

na duchovní potřeby ; 
měli modlit. Když se

ve Sk 1,

Kde Duch svátý rád přebývá? 1 Kor 3,16.17
nás skrze svého svátého Ducha. Chce 

nás udělat chrám, příbytek Ducha svátého. Stále klepe 
být s námi ustavič-

Bůh chce bydlet v 
z 
na dveře našeho srdce. Touží vejít a 
ně a požehnávat nás svou přítomností.

Jak a za jakých podmínek je Búh ochoten dát svým dě
tem Ducha svátého? Luk 11,13

Jako všechna ostatní zaslíbení, je i toto dáváno za před
pokladu splnění určitých podmínek. Búh očekává, že o něj 
budou lidé žádat a že se pak budou podle něj řídit. Toto 
zaslíbené požehnání, požadované ve víře, přináší s sebou 
všechna ostatní požehnání. Dostává se nám jej z bohat
ství milosti Kristovy a Kristus je rád dopřeje každému 
tolik, kolik unese.

Jak zmocnil Ježíš své učedníky před svým nanebevstou
pením? Jan 20,22.23

k modlitbě, upozorňuje nás 
íztnačuje, za co bychom se 
modlíme cele odevzdaní Bohu, Duch naši modlitbu zdo
konaluje a přimlouvá se za nás. Búh snad nevyslyší naše 
prosby tak, jak bychom si to přáli, protože by to nemu
selo být k našemu dobrému. On však odpovídá na doko
nalou modlitbu Utěšitele, který zná naše potřeby, ale zná 
i vůli Boží.

Na které další poslání Ducha svátého v našem životě 
upozorňuje apoštol Pavel? Řím 8,16

Ujišťuje nás a dává nám svědectví, že jsme dítkami 
Božími. Je to krásná a potěšující jistota.
'Jaké další důležité poslání má ještě Duch svátý? Gal 

5,22.23; Jan 3,5
O jakém velkém poslání Ducha svátého čteme 

8?



8. úkol — dne 23. srpna 1980

Dílo Ducha svátého

Zákl. verš: Skut 9,17
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1. Přesvědčující moc

Co je nejdůležitějším úkolem Ducha svátého? Jan 16,8 
Duch svátý má trojí základní poslání. Především pře

svědčuje člověka o hříchu. Vědomí viny je důkazem pů
sobení Ducha svátého. Tím to vsak nekončí. Upozorňuje 
na spravedlnost, která je možná jen skrze Krista. Nako
nec upozorňuje každého, kdo odmítá přijmout Boží plán 
spásy, že ho čeká soud. Ze všeho nej těžší bývá první krok, 
protože člověk musí uznat, že je hříšný, dřív než přijme 
Spasitele.

Co se stalo s těmi, kteří slyšeli Petrovo kázání o let
nicích? Sk 2,37

Samotné důvody apoštolů, i kdyby byly jasné a pře
svědčivé, by nebyly odstranily předsudky, které odolává-* 
ly tolika důkazům. Avšak Duch svátý svou božskou mo
cí umožnil, aby toto přesvědčování zasáhlo srdce. Slova 
apoštolů byla jako ostré šípy Všemohoucího a přesvěd
čovala lidi o jejich velké vině, Že zavrhli a ukřižovali Pá
na slávy.

Hned jak se Saul podřídil Ježíšově moci a chtěl býti 
jeho učedníkem, poslal Pán Ananiáše, aby mu oznámil, 
že může být „naplněn Duchem svátým“.

Boží vůlí jo, aby každý učedník dostal plnost Ducha 
a dosáhl úrovně, o které je možno říci, že je naplněn 
Duchem. Předností každého z nás je dovolit Duchu svá
tému, aby působil v našem životě. V dnešním úkolu 
o tom chceme hovořit.



2. „U vás přebývá“

učedníky

3. Uschopňující moc
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Jaký křest zaslíbil Pán Ježíš svým učedníkům? Sk 1,5 
Učedníci měli zůstat bez Kristovy viditelné přítomnosti, 

ale měli být obdařeni novou mocí. Měli dostat plnost 
Ducha svátého, která je zapečetí pro jejich práci.

K jakému účelu Kristus slíbil poslat svého svátého 
Ducha? Sk 1,8

Jak uzpůsobil Duch svátý první učedníky ke svědecké 
službě? Sk 2,4-11

Tento zázračný dar byl mocným důkazem světu, že je-

a nikdy nejsme opus-

v životě skrze Ducha svaté-

Jaké opatření udělal Ježíš, aby mohl být s 
po svém nanebevstoupení? Jan 14,16.17

Ježíš vylíčil svým učedníkům působení Ducha sváté
ho a tím se pokoušel vzbudit v nich radost a naději, 
kterou sám v srdci pociťoval. Vydatná pomoc, kterou Bůh 
zajistil své církvi, ho potěšila. Duch svátý utvrzuje dílo, 
které vykonal Vykupitel světa. On nám pomáhá k čistotě 
srdce.

Jaké přednosti má věřící
ho? Jan 3,3; Gal 5,22.23

1. Jsme znovuzrození a můžeme vidět Boží království.
2. Přinášíme pokojné ovoce Ducha.
3. Jsme uvedeni do každé pravdy.
4. Naše modlitby jsou účinné.
5. Máme společenství s Bohem

těni.

Když hříšník odpovídá na přesvědčující vliv Ducha 
Svatého, přijde ku pokání a uvědomí si důležitost posluš
nosti Božích požadavků. Když Duch svátý přesvědčil člo
věka o hříchu a ukázal mu normu spravedlnosti, pak 
usměrňuje lásku člověka od věcí přízemních ke svatosti.



4. Pozdní déšť

chce upřím-

5. Přijetí Ducha
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ně sloužit 
dectví.

jich poslání má nebeský původ. Od té doby řeč učedníků 
byla čistá, jednoduchá, přesná, aí už mluvili svým rod- 
ným jazykem nebo jazykem cizím.

Jak ochotný je Bůh dát Ducha svátého těm, kteří ho 
prosí? Luk 11,13

Pán Bůh nebrání nikomu v přijetí Ducha. Chyba je 
v nás, že my o něj nežádáme, nepociťujeme jeho potřebu 
a nepřijímáme ho, abychom mohli žít vítězným životem.

Jsou nějaké podmínky pro přijetí Ducha svátého? Sk 
5,32

Když učedníci očekávali vylití Ducha svátého, činili 
pravé pokání a vyznávali svoji nevěru. Když si připomí
nali Kristova slova před jeho smrtí, více chápali jejich 
význam. Pravdy, na které zapomněli, byly jim znova při
pomenuty a oni si je vzájemně opakovali.

Na koho vylije Pán Bůh svého Ducha svátého v po
sledních dnech? Sk 2,16 — 21

Vylití Ducha svátého je v Písmu zobrazeno symbo
lem raného i pozdního deště. (Viz Zach 10,1; Joel 2,23) 
^Vylití Ducha v době apoštolů bylo začátkem „raného“ 
deště a jeho výsledky byly slavné. K dokončení pozemské 
žně je zaslíbena zvláštní duchovní milost, která má při
pravit církev na příchod Syna člověka. Toto vylití Ducha 
je připodobněno k „pozdnímu“ dešti.

Jak jedině je možno oznámit světu evangelium v po
sledních dnech? Zach 4,6

Jaké povzbudivé ujištění máme, že celý svět uslyší 
zvěst evangelia? Zj 18,1.4

Bůh může dát nový život každému, kdo mu 
ně sloužit a uzpůsobit každého upřímného k vydávání svě-



6. Každodenní zkušenost

9. úkol — dne 30. srpna 1980 

' Raný a pozdní déšť

Zákl. verš: Joel 2,23
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Co je velmi důležitou podmínkou přijetí zaslíbení Du-< 
cha svátého? Gal 3,14

Když se zvěstovatelé každé ráno sklánějí před Pánem 
a obnovují mu své sliby věrnosti, pak je obdaří přítom
ností svého Ducha a jeho posvěcující moci. Když jdou za 
svými každodenními povinnostmi, dostávají ujištění, že ne
viditelné působení Ducha svátého je uschopňuje být Boží
mi spolupracovníky.

Tento verš měl v dějinách své naplnění. Pán Bůh za
slíbil požehnání deště pro různá období, protože pravidel
nost deště byla základem dobré úrody a hojné potravy. 
Raný déšť podporoval klíčení a vzrůst, protože přicházel 
v době setby. Pozdní déšť přicházel před dozráváním obili 
a před žněmi. Pán používá tyto přírodní jevy jako sym
bol Ducha svátého. Uvedené zaslíbení se nevztahuje jen 
na život křesťana jednotlivě, ale na dějiny církve vše
obecně. Raný déšť představuje vylití Ducha svátého o let
nicích až do konce apoštolské éry, zatímco pozdní déšť se 
týká mocných projevů Ducha svátého na konci dějin svě
ta, při dokončování díla Božího na zemi.

V dnešním úkolu chceme uvažovat o raném i pozdním 
dešti, který se projevuje v duchovní zkušenosti jednotliv
ce, jakož i v dějinách církve.



1. Historický raný déšť

2. Zaslíbení pozdního deště

posledních dnech bez mocného vylití Dupha
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Kterými slovy oznamoval prorok Joel Boží zaslíbení 
pozdního deště? Joel 2,23

Pán Bůh slíbil Izraelitům, jestliže mu zůstanou věrni, 
že jim pošle déšť v pravý čas. Podle Božího záměru sled 
jednotlivých ročních období neměl být porušen. Když 
však Izraelité nezůstali Bohu věrni a zapomínali, že Bůh 
je zdrojem veškerého požehnání, dopustil Bůh sucho jako 
za dnů Eliáše. Lid si potom uvědomil, že jenom Bůh je 
zdrojem požehnaného deště. Bůh je vždy ochoten dát lidu 
duchovní i časné požehnání.

Jaké ujištění nám plyne
Oz 6,3

„Když přišla plnost času, Bůh poslal svého Syna“, 
a když přijde čas pozdního deště, splní Bůh rovněž svůj 
slib.

Podle kterých znamení smíme očekávat příchod pozd
ního deště? Joel 2,30.31

Tak jako raná církev by nebyla mohla prosperovat 
bez zkušenosti letnic, tak ani dílo Boží nemůže být do
končeno v [  '■ ~
Svatého.

z raného i pozdního deště?

Co se stalo podle slov Písma o letnicích? Sk 2,1 — 4 
Podle slov ap. Petra tato zkušenost byla naplněním Joe- 

lova proroctví. Zatímco v dobách starozákonních bylo du
chovní vedení lidu závislé na jeho vůdcích, v novozá
konní době měl lid přímý přístup ke zdroji poznání skrze 
Ducha svátého.

Jaké výsledky přinesly letnice? Sk 2,41—43.46.47
V Kristově škole si učedníci uvědomovali svou potřebu 

Ducha Svatého. Tam získali konečnou způsobilost a šli 
do celého světa. Už nebyli nevědomí a nevzdělaní.



3. Účel pozdního deště

Kterým prorockým obrazem je vystižen pozdní déšť a je-

4. Důležitost pozdního deště

zemi mohlo být dona

Boží strany, že bohatý déšť
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ho slavné výsledky? Zj 18,1—4
Anděl ze Zjevení 18. kap., který osvětluje celý svět 

Boží slávou, nepředstavuje nějaké nové poselství, snad 
dodatek ke třem poselstvím ze Zjev 14, ale novou moc, 
která posiluje zvěstování trojandělského poselství. Touto 
mocí je působení Ducha svátého skrze vylití pozdního 
deště.

O které dva hlavní záměry jde při vylití pozdního deš
tě?

1. dokončení díla Božího na zemi,
2. příprava svátých na dobu soužení.
Pozdní déšť oživuje a posiluje věřící, aby mohli přežít 

dobu soužení. Jejich tváře budou zářit slávou světla, která 
provází třetího anděla.

K čemu nás prorok vyzývá, abychom obdrželi pozdní 
déšť? Zach 10,1

Kdyby přijetí pozdního deště nemělo pro každého křes
ťana jednotlivě i pro církev jako celek tak velký význam, 
nečetli bychom zde tak důraznou výzvu. Jako déšť změk
čuje půdu a připravuje ji pro setbu, tak Duch svátý při
pravuje půdu našich srdcí pro símě Božího slova. Tak 
jako pozdní déšť pomáhá obilí k dozrání, aby byla bohatá 
žeň, tak Duch svátý pomáhá jednotlivci přinášet ovoce 
.života a služby, aby dílo Boží 
končeno.

Proč je vylití Ducha svátého dnes opožděno? Joel 
2,13

Není to nějaké omezení z 
jeho milosti tak málo zavlažuje lidi. Kdyby všichni chtě
li, všichni by mohli být naplněni Duchem. Seslání Ducha 
Svatého na církev se očekává v budoucnu, ale předností



5. Důvod odkladu

6. Zkušenost raného i pozdního deště
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ale modlitbou 
míru Ducha.“

Jakým přirovnáním zdůrazňuje Pán Ježíš vzrůst křes
ťanské zkušenosti? Mar 4,28

Pán Ježíš ukázal, že duchovní vzrůst je velmi podobný 
vzrůstu rostliny v přírodě. Jsou různé stupně vývoje, exis
tuje určitý postup. Teologové často jakoby zatemňovali 
biblické pravdy, ale skutečností je, že jednoduchost křes
ťanského vzrůstu může pochopil i dítě.

Proč je potřebná zkušenost raného i pozdního deště?
„Boží milost je potřebná od začátku právě tak, jako na 

každém stupni vývoje a právě tak jenom Boží milost může 
dílo dokončit. Snad máme určitou dávku Ducha svátého, 

a vírou máme ustavičně usilovat o větší

církve je mít ho už ted. Hledejte ho, proste o něj, věřte 
v něho. My ho potřebujeme a nebe je ochotno nám ho dat.

Co je podmínkou splnění Božího zaslíbení? 2 Par 7,14 
Boží zaslíbení jsou vždy podmíněna poslušností. Když 

bude Boží lid poslouchat Pána celým srdcem, nemusíme 
pochybovat, že požehnání přijdou.

Co konkrétně Pán Bůh od nás žádá? Přísl 23,26
Srdce představuje vnitřního člověka. Rozhoduje, kam pů

jdeme a co uděláme. Bezpečné je jen tenkrát, když je 
vložíme do rukou Božích. Je možné, že se připravujeme 
o plné Boží požehnání jenom proto, že jsme Bohu plně 
nepodřídili svoje srdce.



10. úkol — dne 6. září 1980 

Podmínky přijetí pozdního deště

Zákl. verš: Skut 3,19-21

1. Vytrvalost v modlitbě

162

Kdy jedině obdržíme pozdní déšť? Luk 11,13
Když o něco vroucně žádáme, pak to děláme proto, že 

si to ceníme, že to potřebujeme a že jsme hotovi to při
jmout.

K čemu nabádá Pán Ježíš každého křesťana? Mat 7,7
Proč je blahoslavené mít hlad a žízeň po spravedlnos

ti? Mat 5,6
Kdyby po Duchu svátém všichni toužili, byli by jím 

‘všichni naplněni. Kde lidé jenom málo dbají o potřebu 
Ducha svátého, tam se projevuje duchovní tma, duchov-

, Tak jako za dnů ap. Petra, tak i dnes je duchovní 
rozvlažení závislé na přípravě Božího lidu. Apoštol Petr 
řekl: „Čiňte pokání a obraťte se.“ Když se toto pokání 
naplní, Pán splní svoje zaslíbení a vyleje na nás moc 
svého Ducha v pozdním dešti.

Pozdní déšť je nutný pro dokončení Božího díla. Bylo 
by dobré, kdybychom znovu četli, co je napsáno o vztahu 
mezi hlasitým voláním a spravedlností Kristovou a jak 
náš lid zbytečně oddaluje Ježíšův příchod nepřijetím to
hoto poselství. Nadešel čas zkoušky, protože hlasité vo
lání třetího anděla už začalo zjevením spravedlnosti Kris
tovy. To je začátek andělského světla, jehož sláva má na
plnit celou zemi. Připravme svůj život na přijetí velké 
nebeské moci a společně se rozhodněme zvěstovat slavné 
poselství o spravedlnosti Kristově. V dnešním úkolu bu
deme uvažovat o nutné přípravě.



2. Pokání a obrácení

3. Dokonalá poslušnost

sva-

poslušnosti?
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řádné zvláštní požehnání, které je promění 
pro službu.

ní úpadek a smrt. Když tedy Duch Boží nám dává sílu, 
proč po něm více netoužíme a nedychtime? Proč o něm 

- více nemluvíme, nemodlíme se, o něj a o něm nekážeme?

Jak vyjádřil ap. Petr podmínku přijetí Ducha svátého? 
Sk 3,19

Petr poukazuje, že pokání a obrácení přináší odpuštění 
hříchů a dobu rozvlažení. Bůh posílá odpočinek unaveným, 
pokoj zneklidněným a nový život vyčerpaným všude tam, 
kde lidé uznají svoji hříšnost a obrátí se k Bohu s pros
bou o odpuštění. Není nad pokoj, který dává Ježíš.

Jak důležité je pro křesťana obrácení? Mat 18,3
Někteří lidé, místo aby rozvážně zužitkovali možnosti, 

které jsou jím dnes dány, Čekají nečinně na nějaký zvlášh 
mí okamžik duchovního linutí, které by je zmocnilo a 
uschopnilo k vydávání svědectví. Zanedbávají povinnosti, 
které mají pro dnešní dobu a svoje přednosti a svoje 
světlo nechávají hořet jenom matně. Stále čekají na nějaký 
okamžik, kdy by bez vlastního úsilí přijali nějaké mimo- 

a uschopní

Co je podle Petra další podmínkou přijetí Ducha 
tého? Sk 5,32

Ze souvislosti tohoto verše vyplývá, že Petr mluvil k ži
dovským vůdcům, že byli neposlušní, a proto Duch svátý 
s nimi nebyl. Existuje úzká souvislost mezi církví a Du
chem svátým, takže lež, kterou projevíme vůči církvi, je 
lží vůči Duchu svátému a čin církve je ve skutečnosti či
nem Ducha Svatého. Avšak to všechno závisí od absolutní 
poslušnosti členů církve.

Co je podle slov ap. Petra zahrnuto v
1 Petra 1,14.22



4. Ochota svědčit

5. Jednota
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kávají na Boha, se jím nechají vést 
milost a tak jsou obdařeni Duchem.

Co o tom říká ap. Pavel? Fil 2,13
Mnozí to však neuznávají. Chtějí se řídit sami, a proto 

ani nepřijímají nebeský dar. Jenom ti, kteří pokorně oče- 
t a spoléhají na jeho

Z které přednosti se může radovat každý křesťan? Sk 
1,8

Pán Ježíš povolal své učedníky a pak je poslal kázat. 
Vyzbrojil je mimořádnou mocí. Vrátili se radostní a vy
právěli o svých úspěších. Pán Ježíš je však napomenul, 
aby z vítězství nad zlem nezpyšněli. Více se měli radoval 
z toho, že jejich jména jsou zapsána v nebesích.

Křesťan je Bohem pověřen k vydávání svědectví. Sám 
ze sebe nemá nic. Je to přednost, že smí být v Boží službě 
a úzké spojení s Pánem mu dává radost a uspokojení.

Jak Pán Ježíš konal svoji službu? Jan 4,34
Velké vylití Ducha svátého, které osvěcuje celou zemi 

Boží slávou, nepřijde dřív, pokud nebudeme mít duchovně 
osvícené věřící, kteří ze zkušenosti vědí, co znamená spolu
pracovat s Pánem. Když se celým srdcem posvětíme Kris
tově službě, Bůh na to odpoví plným vylitím Ducha svátého. 
To však nebude dřív, pokud velká většina církve nebude 
s Pánem spolupracovat.

Kterou zvláštní podmínku museli učedníci splnit, že 
Pán vyslyšel jejich prosby o vylití Ducha? Sk 2,1

Pán Ježíš řekl svým učedníkům, aby čekali v Jeruzalémě, 
a oni skutečně čekali. Čas však netrávili nečinně. Byli 
ustavičně v chrámu a chválili a velebili Boha. Modlili se, 
a jejich víra denně sílila, když přemýšleli o díle svého 
Pána. Zkoumali svoje vlastní zkušenosti, vyznávali své 
slabosti a prosili o odpuštění. Chtěli být pohotovými



6. Přijetí a víra

11. úkol — dne 14. záři 1980

Dokončení Božího díla

Zákl. verš: Mat 24,14
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Kristus nepřijde dřív, pokud evangelium nebude roz
hlášeno po celém světě. Před zakončením se musí stát 
celá řada významných událostí: tříbení, reformace, zape-

Co bylo základem přijetí do církve? Sk 2,41; 4,4 
Jak zdůrazňuje Jakub důležitost víry? Jakub 1,6.7 
Křesťané by měli odložit všechny různice a odevzdat 

se Bohu pro záchranu ztracených. Měli by ve víře žádat 
slíbené požehnání, a ono přijde. Vylití Ducha v době 
apoštolské bylo tím raným deštěm a výsledky toho byly 
slavné. Avšak pozdní déšť bude mnohem hojnější.

Co dále zdůrazňuje ap. Jakub? Jakub 5,7.8
O seslání Ducha svátého bychom měli prosit tak vážně, 

jak prosili učedníci o letnicích. Když jej oni potřebovali 
’ tenkrát, mnohem víc ho my potřebujeme dnes. Bez po
moci Ducha bude marné naše úsilí zvěstovat Boží pravdu.

svědky a čím více se blížili k Bohu, tím blíže si byli 
navzájem. Brzy zapomněli na svoje neshody. Měli jenom 
jeden cíl: zachraňovat lidi pro Krista. Takto „sjednoceni“
byli připraveni na vylití Ducha svátého.

O jakou jednotu prosil Ježíš pro své učedníky? Jan 17,21
Kdo se zříká vlastního sobectví, kdo ve svém srdci 

dává místo Duchu svátému a celý život posvěcuje Bohu, 
ten je velmi užitečný.



proroctví

2. Doba jasného poselství
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1. Zaslíbení a

o dokončení díla

a žádný nemůže zmařit jeho ne-

Co viděl ap. Jan v podobenství tří andělů letících pro- 
středkem nebe? Zj 14,6 — 11

Toto proroctví není psáno nějakou neurčitou řečí. Pro
rok viděl události posledních dní. První anděl zvěstoval 
poselství „silným hlasem“ — tedy dostatečně silným, aby 
jeho zvěst mohl slyšet každý národ, pokolení, jazyk i lid.

Které jiné důrazné zaslíbení a proroctví vyslovil Ježíš? 
Mat 24,14

Bůh koná svoje dílo, 
konečný úspěch.

Co čteme o jiném prorockém ujištění 
v době konce? Zj 10,5 — 7

Když Bůh něco slíbí, pak má i moc a ochotu své za
slíbení splnit. Z hlediska „populační exploze“ býváme 
často zmalomyslněni nad velikostí úkolu při dokončení 
díla. Dílo je však Boží, není naše. A my bychom se ne
měli z nedostatku víry pouštět do nějakých výpočtů, ale 
důvěřujme jeho Slovu, protože žádné Boží zaslíbení ne
zklamalo a nezklame.

čeíování a pozdní déšť. Podle Písma a Ducha prorockého 
kromě toho všeho a současně s tím se Boží lid zapojí do 
díla evangelizace se zvláštní mocí a zápalem.

V dnešním úkolu chceme uvažovat o zaslíbeních týkaJ 
jících se dokónčení díla, o poselství, které je dnes třeba 
zvěstovat, o práci, kterou koná Duch svátý prostřednictvím 
lidských nástrojů a o dvou důležitých podmínkách dokon
čení díla.

Co čteme v této souvislosti u proroka Izaiáše? Iz 60,1.2 
Žijeme ve zvláštních chvílích dějin. Moderní teologie 

útočí na hlavní pravdy Písma a mění Ježíšovo evangelium. 
Původce hříchu mate a svádí zástupy, které dychtí po



neobvyklém díle? Řím

4. Pozdní déšť a dokončení Božího díla
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Co čteme ve Zjevení? Zj 18,1.4
Po vylití Ducha svátého v podobě pozdního dešťě celá 

země bude náhle osvícena pravdou. Poselství se nebude 
šířit ani tak důvody, jako spíše hlubokým přesvědčováním 
Ducha Božího. Důvody byly podány, símě bylo zaseto, 
a ted vzklíčí a přinese ovoce. Literární a misijní činnost 
přináší plody, i když mnozí nechtěli pravdu pochopit a 
poslušně ji následovat. Paprsky světla pronikají ted všude, 
pravda je jasná a mnohým je vzácnější než cokoli jiného. 
Lidé se rozhodují pro Pána.

chlebu života. V této zvláštní době Bůh přikazuje svému 
lidu, aby zvěstoval jasné a přímé poselství.

Jaké poselství se má zvěstovat právě dnes? Zj 18,1—4
Poselství třetího anděla bude zvěstováno tak, jako když 

Duch inspiroval Eliáše, že byl nucen zvěstovat mocné a ká
ravé poselství. V době, kdy poselství bude zvěstováno co nej
mocněji, bude Pán působit skrze své pokorné nástroje. 
Hříchy Babylóna se projeví. Lidé budou probuzeni a ti
síce jich uslyší Boží zvěst, kterou dříve nikdy neslyšeli.

3. Rychlé a neodbytné dílo

Jaké ujištění máme o rychlém a
9,28

Bůh koná dílo na zemi, které bude rychle ukončeno, 
a proto poslové Boží musí urychleně shromaždovat rozu
teklé stádo. Světlo pravdy bude zářit jasně, mocně a 
jako za dob apoštolů se mnozí obrátí k pravdě. Země 
bude osvícena slávou Páně.

Úsilí zadržet postup pravdy poslouží nakonec jen k tomu, 
aby se pravda rozšířila ještě víc. Blud potřebuje masko
vání a utajování. Obléká se do andělského roucha, ale 
každý projev jeho sku ečné povahy jenom zmenšuje jeho 
vyhlídku na úspěch.



jediné moci, která dá schopnost

5. Posvěcení jako prvořadá podmínka

6. Druhá podmínka: svědecká služba
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Co říká Zachariáš o j 
církvi dokončit její úkol? Zach 4,6

S jistotou, kterou máme v pozdním dešti a s ujištěním 
o Kristově stálé přítomnosti měli bychom připravit lid 
a jednomyslně konat dílo v moci Ducha Božího.

Jaký příkaz dal Pán Ježíš svým učedníkům? Mar 16,15 
Žádná odevzdanost nemůže nahradit svědeckou službu 

Žádná modlitba ani studium Písma nemůže být náhradou 
za vydávání svědectví o Kristu. V práci však nikdy ne
jsme sami.

Jak jinak vyjádřil Pán Ježíš naši odpovědnost? Mat 20,4

Jaký příkaz dal Jozue lidu, dříve než se zcela spolehl 
na Boží moc? Jozue 3,5

Dokončit dílo a převést duchovního Izraele přes Jordán 
do zaslíbené země může jedině velký div moci a milosti 
Boží. Tomuto divu však předchází posvěcení. Bůh nemůže 
vylít svého svátého Ducha na světsky smýšlející a ne- 
posvěcené lidi. Nemůže naplnit svým Duchem znečištěné 
nádoby. Je potřebná dokonalá příprava. Příkaz dne zní: 
„Posvěťte se!“

Co udělal Pán Ježíš, aby jeho učedníci mohli být po
svěceni? Jan 17,19

Ježíš nám dal příklad. Právě tak, jak se věnoval dílu 
vykoupení, tak se my musíme věnovat pravdě, žít v ní 
'a zvěstovat ji. Do posvěcení patří mravní čistota a du
chovní smýšlení, které vedou ke zbožnému životu. So
becký život se neslučuje s posvěcením. Uběhlo již mnoho 
času, je pozdní hodina a my budeme muset překročit 
Jordán. Ale dříve než s Boží pomocí budeme moci 
dokončit dílo na zemi, Pán ho musí dokončit 
v našich srdcích.



12. úkol — dne 20. září 1980

Příprava na zkoušku víry

Zákl. verš: Mat 7,24.25

1. Společenství s Pánem
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Co dopřál Pán Ježíš svým učedníkům, když 
něho sešli? Mar 6,30.31

Každé Boží dítko potřebuje nutně zvláštní společenství 
s Ježíšem ve vzácných chvílích soukromého rozhovoru 
s ním. V ruchu a ve starostech života, a to i v díle 
Božím, potřebuje každý věřící věnovat určitou chvíli spo
lečenství s Pánem.

Jakou laskavou výtku adresoval Pán Ježíš zaneprázd
něné a pečlivé Martě? Luk 10,41.42

Každý z nás potřebuje „tu dobrou stránku, která od něj 
nebude odňata“, tj. pokojné ztišení se u Ježíšových nohou 
a možnost mít s ním obecenství. On je jediný zdroj od
vahy, síly a vítězství. Těch několik uspěchaných minut 
každého rána při přečtení verše Písma nám nestačí. Je 
•to sice lepší nežli nic, ale jestli máme cítit Boží pří
tomnost a slyšet plně jeho hlas, pak k tomu potřebujeme

se kolem

Samotné teoretické poznání závažných událostí pozem
ských dějin před druhým příchodem Krista nám nepostačí 
k tomu, abychom bezpečně obstáli v době soužení a 
abychom se radostně setkali s Ježíšem a mohli s ním 
vejít do věčného života. Potřebujeme určitou zkušenost 
a přípravu. Podle podobenství Pána Ježíše přijde příval 
a vichry a naše stavba se bude otřásat v základech. Proto 
by měla stát. na pevné Skále věků. Právě ted bychom 
měli upevňovat naše spojení s Ježíšem, abychom mohli 
obdržet pečeť živého Boha a plnost Ducha svátého.



2. Sám s Bohem

nepil. Byly to dny dů-

3. Každodenní umírání

170

shromáždění je také 
nevyhnutnou nutností

*

alespoň půl hodiny nebo celou hodinu, ve které strávíme 
tiché obecenství s nebeským Otcem a Spasitelem.

v něčím srdci nejlépe ten- 
my jsme sami s Bohem.

zde Pavel zmiňuje o

Jak popisuje ap. Pavel svoji křesťanskou zkušenost?
1 Kor 15,31

I když se 
nebezpečí a

svém životě ustavičného 
pronásledování, mají tato slova i duchovní 

význam v jeho vztahu k Bohu. Pokušení přemůže všechny, 
kteří si neuvědomují potřebu stálé závislosti na Bohu Pů
vodce hříchu chce zneužít naše zděděné i získané povahové 
rysy a zaslepit nás, abychom neviděli, čeho se nám ještě ne
dostává. Jenom tenkrát půjdeme životem bezpečně, když

Jaký zvyk míval Pán Ježíš? Mař 1,35
Rodinná pobožnost je nutná pro zdravý základ domá

cího štěstí. Společná bohoslužba ve 
mocným zdrojem duchovní posily a 
pro náš křesťanský vzrůst. Ale především je nutné mít 
soukromé společenství s Bohem o samotě.

Co se přihodilo Saulovi po vidění na cestě do Damašku? 
Sk 9,9

Saul tři dny neviděl, nejedl a nepil. Byly to dny dů
kladného sebezpytování a pokořování srdce, které strávil 
o samotě. V těchto dlouhých hodinách, kdy Saul byl je
nom sám s Bohem, připomínal si mnohé odstavce Písma, 
které se týkaly prvního adventu Kristova. Podvoloval se 
přesvědčivé moci Ducha svátého, viděl omyly svého ži
vota a uznal dalekosáhlé požadavky Božího zákona.

Kdy slyšel Eliáš „hlas tichý a temný“ oslovující jeho 
srdce? 1 Král 19,12 -

To je hlas Ducha svátého, který musí slyšet každé 
dítko Boží. Duch může mluvit 
krát, když všechno ztichne, a



4. Studium Písma

více vyzbrojili pravdami Písma, ob-

5. Modlitba a společenství

soudci?
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a radovat se zc všech jeho

o vdově a

Jak důležitá jsou Ježíšova slova? Jan 6,63
Každodenní studium Ježíšových slov a uvažování o nich 

jako o Božím slovu je krajně důležité. Kristova slova 
jsou duch a život a jestli se jimi sytíme, pak získáváme 
duchovní život.

Co říká Pán Ježíš o významu Písma? Jan 5,39
V Písmu máme věčný život, protože ono svědčí o Je

žíši. Od první strany až po poslední stránku Písma je 
v něm zvěst o Kristu.

Jak lze zůstávat v Ježíši 
požehnání? Jan 15,7 

Icnoin ti, k'eří sr 
stojí v posledním velkém sporu.

Proč Pán Ježíš uvádí podobenství
Luk 18,1

Bez modlitby nemůže být pravý křesťanský život. V mod
litbě otevíráme srdce Bohu jako příteli. Modlíme se proto, 
abychom ho mohli přijmout. Modlitba nepřivádí Boha 
k nám, ale nás přivádí k Bohu.

Jaké jsou podmínky účinného modlitebního života?
a) musíme cítit potřebu jeho pomoci (Iz 44,3)
b) vyloučit ze života každý vědomý hřích (Žalm 66,18)
c) modlit se s vírou (Mar 11,24)

si uvědomíme svou mdlobu a když budeme trvale hledět 
na Ježíše.

Jak nám Písmo zdůrazňuje naši potřebu ustavičného 
spojení s Bohem? Jan 15,5

Chodte stále v Božím světle. Uvažujte dnem i nocí 
o jeho charakteru Pak uvidíte krásu a budete se těšit 
v Boží dobrotě. Vaše srdce bude zářit vědomím jeho lásky. 
Budete povzneseni, jako byste byli v Boží náruči.



vůlí

a

13. úkol — dne 27. září 1980

Příprava na zkoušku víry
Zákl. verš: Zj 16.15
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V předešlém úkolu jsme viděli, že základem přípravy 
na přicházející zkoušku víry je odevzdaný život Bohu. 
Tento zbožný život, který nás spojuje s Kristem, přináší

6. „Kristus ve vás“

ve své sla- 
nad námi, pak 

podřizujeme

Jak vystihuje ap. Pavel podstatu vítězného křesťanského 
života? Kol 1,27

Jádro tajemství pobožnosti je vyjádřeno jednoduchými, 
stručnými a obdivuhodnými slovy: „Kristus ve vás“. To 
se stává požehnanou skutečností, když se náš život zto
tožní s Kristem a naše vůle s jeho vůli.

Jak vystihl Pán Ježíš úzký vztah mezi člověkem a Kris
tem s jeho požehnanými výsledky? Jan 15,4 — 7

Prostředky milosti, kterými je člověk přiveden do tak 
úzkého spojení s Kristem, že přináší ovoce vítězného ži
vota, jsou: víra v Krista a v Boží slovo, poslušnost, pod
řízenost Boží vůli, studium Slova, uvažování a modlitba 
ve skrytosti.

Jakým způsobem dochází ke ztotožnění naší vůle s 
Boží? Žid 12,2

Když chceme být vysvobozeni z hříchu 
bosti voláme o sílu, která je mimo nás a 
dostaneme Boží sílu skrze Ducha svátého a 
se zcela Boží vůli.

d) modlit se v duchu lásky a odpuštění (Mat 6,12)
e) modlit se vytrvale (Řím 12,12)



nemocnému
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mu 
rozzářil 

se celý

dodávala 
jeho 
jeho

nedáme vést Kristem, ovládne nás nepřítel, 
ze dvou velkých 
s nebeskými si- 

a udělá si

Nemoc 
života, a

z Boží milosti

ovoce úplné odevzdanosti, očištění od hříchů, vítězství 
a nedostatky charakteru, poslušnost a sna- 

také témata, kterými 
na přicházející zkoušku.

nad slabostmi
živou svědeckou službu. To jsou 
chceme doplnit studium přípravy

Ted je doba přípravy, ted je doba spasení. Ted je čas 
bdít a obléci si roucho Kristovy spravedlnosti. Ted je 
rovněž doba, abychom vynaložili všechno úsilí k dosažení 
úrovně potřebné pro nebesa. Ať jsme tedy 
připraveni pro vstup do věčného království.

1. Sebezapření

Co musí křesťan udělat, jestli chce být Ježíšovým učed
níkem? Mat 16,24

Sebezapření je právě podmínkou učednictví. Když ukři
žujeme své vlastní já, pak teprve může Kristus ovládnout 
naše srdce. To naše vlastní já bývá naším nejhorším ne
přítelem. Úplné podřízení naší vůle Bohu je nevyhnutně 
nutné pro duchovní zdraví.

Jak zdůrazňuje ap Jakub nutnost podřízení se Bohu? 
Jak 4,7

Když se
Jsme pod kontrolou jedné nebo druhé 
mocností duchovních. Když nepracujeme 

zmocní našeho srdcelami, původce hříchu se 
z něho trvalý příbytek.

2. Očištění od hříchu

Jaký význam mají Ježíšova slova řečená 
člověku v ev Matouše 9,2?

tohoto člověka byla důsledkem jeho hříšného 
bolest a úzkost mu způsobovaly trpké výčitky. 

Netoužil ani tak po tělesném uzdravení, jako spíše po 
ulehčení břemene hříchu. Slova Spasitele 
síly. Klid z odpuštění ovládl jeho ducha a 
■tvař. Tělesné útrapy pominuly a změnil 
život. Provinilému hříšníku se dostalo odpuštění.



3. Úplné vítězství

křes-
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o očišťující moci krve

a úplným podří-

Jakou nezvratnou jistotu máme 
Ježíše Krista? 1 Jana 1,8.9

Naše očištění od hříchu skrze pokání, vyznání a víru 
ve vzácnou krev Ježíšovu je základem skutečné přípravy 
na dobu zkoušek. Ted ještě předkládá Ježíš svou oběť za 
naše hříchy. Ted nám chce připočíst svou spravedlnost. 
Jednou však tato příležitost skončí a v nebi zazní výrok: 
„Kdo je spravedlivý, nechť zůstane spravedlivý, kdo je 
nespravedlivý, nechť se ještě dopustí nepravosti“ a slunce 
milosti navždy zapadne. Bůh čeká, že svoje hříchy, svůj 
■stav vyznáme. On nám odpouští naše hříchy, když se 
vírou odvoláme na jeho milost.

Kdo jedině nám může zaručit úplné vítězství v 
ťanském boji? Juda 24

Božím posledním cílem v našem životě není odpuštění, 
ale křesťanský vzrůst a vítězství nad hříchem. Často kle
sáme ve svém úsilí dosáhnout úrovně božského vzoru. 
Častokrát si budeme muset zaplakat u Ježíšových nohou 
pro své nedostatky a omyly. Ale to ať nás nezmalomyslní. 
Máme se vroucně modlit, ještě více věřit a znovu se 
pokusit vrůstat do podoby našeho Pána. Čím více si 
zoufáme nad sebou, tím více máme důvěřovat v moc 
našeho Vykupitele.

Jaký vztah existuje mezi vítězstvím 
zením se Bohu?

„Ať nikdo neříká, že se nemůže zbavit svých povaho-: 
vých kazů. Jestli dojdeš k takovému názoru, určitě ne
získáš život věčný. Záleží i na tvé vlastní vůli. Jestli 
nechceš zvítězit, nezvítězíš. Skutečná těžkost pochází z po
rušenosti neposvěceného srdce a z. neochoty podřídit se 
Božímu vedení“.

Které vítězství nám ještě Bůh slíbil kromě vítězství 
nad sebou samým? 1 Koř 15,54 — 57



4. Poslušnost

ne-

5. Svědecká služba

důležitost

Matouš, kteří činili pokání

175

ve vlastním životě (Řím 
a vítězství skrze Ježíše

Co je přirozeným důsledkem pokání? Mat 3,7.8
Farizeové měli jenom citovou zkušenost pokání, ale cit 

neproměnili ve skutky.
Které dvě charakteristické vlastnosti musí být spolu 

podle slov proroka Izaiáše, jestli chceme získávat dobré 
věci země? Iz 1,19

Někdy máme dobrou snahu, ale chybí nám síla uplatnit 
ji prakticky. Pavel to poznal 
7,22 — 24), našel však i řešení 
Krista. Je pravda, že budeme spaseni skrze víru v Je
žíše a pro jeho drahou oběť, ale pravdou je také to, že 
pravá víra přináší ovoce poslušnosti. Jestli nás víra 
změní, pak to není spásná víra, ale mrtvá víra.

Víra a skutky patří k sobě. Pán nežádá od člověka 
méně, nežli žádal od Adama v ráji před pádem. Požaduje 
dokonalou poslušnost a neposkvrněnou spravedlnost. Boží 
požadavek ve smlouvě milosti je právě tak rozsáhlý, jako 
byl požadavek v ráji: soulad s jeho svátým, spravedlivým 
a dobrým zákonem. Evangelium neoslabuje požadavky zá
kona, ale vyvyšuje zákon a zvelebuje ho. I když dobré 
skutky nikoho nespasí, není možné, aby byl někdo spasen 
bez dobrých skutků.

Kterým podobenstvím poukázal Pán Ježíš na 
poslušnosti v životě víry? Mat 21,28

Někteří lidé projeví poslušnost unáhleně, ale nevytr- 
vají. Jiní okamžitě neuposlechnou, a proto se zdá, že jsou 
neposlušní, ale v jejich postoji nastává změna a vyko
návají, co uznávají za správné. Pán Ježíš farizeje upo
zornil, že jejich zdánlivá horlivost pro zákon nemá vý
znam, jestli je nepřivede k úplné odevzdanosti Bohu. Pub
likán, který zřejmě častokrát zákon přestoupil nebo Za- 
cheus a Matouš, kteří činili pokání a pak následovali
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Ježíše, jsou příkladem pravé poslušnosti. Pravý křesťan 
se nevyznačujc tím, co vyznává, ale tím, co skutečně dělá 
a čím je.

Čeho má být křesťan radostným svědkem? Luk 8,39
Ježíš chce, abychom svědčili o tom, co Bůh vykonal 

v nás a skrze nás. Jen tak může být dokonáno dílo Boží, 
aby Ježíš brzy přišel.

Jak líčil ap. Jan to velké shromáždění vykoupených po 
skončeném boji? Zj 7,9.10

Zde je vylíčen slavný konec onoho velkého sporu věků. 
Zde je naplněno proroctví Izaiášc o Kristu, že uzří uži
tek z práce své a bude spokojen. Když se Vykupitel díval 
na ten nesčíslný zástup zachráněných, kteří byli vykou
peni jeho krví, byl zcela spokojen, protože On by byl 
přišel zachránit i jediného člověka.

Kterými slovy končí Janovo poselství ve Zjevení 22,20?
Jan odpovídá: „Amen. Přijd tedy, Pane Ježíši.“ Jakoby 

chtěl říci: Jsem, Pane, připraven, přijd co nejdříve, čím 
dříve, tím lépe. Takovou odpověd-by měl mít připravenu 
každý křesťan.

Jak vystihuje apoštol Pavel svoje životní dílo? 2 Tim 
4,7.8

Čím aktivnější byl život člověka pro Krista, tím je při
pravenější pro Kristův příchod. Ne snad proto, že by měl 
na druhém příchodu nějaký sobecký zájem, ale proto, že 
pro všechny věřící bude tento den dnem velké radosti. 
Určitě musí přijít doba, kdy hřích a žal skončí a Kristus 
přivede své věrné do království míru a pokoje.


