Studium

Po přečtení daného biblického textu vyplň vynechaná místa.

1. Jaké události vyznačují počátek 1000 let?
1 Tesalonickým 4:13 Sám _____________ _____________ z nebe a tehdy jako první
_____________ mrtví v Kristu.

Ďáblova Kobka - 2. Letopisů 36:11-21
Náš svět byl stvořen s dokonalou rovnováhou v přírodě. Člověk, zvířata a rostliny
žily v naprosté harmonii. Ale s příchodem hříchu se vše změnilo. Člověk začal jíst
zvířata a zvířata se začala navzájem požírat. Všude vyrostlo trní a bodláčí. Nákaza
hříchu zničila i půdu. Bůh řekl Kainovi: „Když budeš obdělávat zem, už ti nedá svoji
sílu“ Genesis 4:12.
To je jeden z důvodů, proč Hospodin přikázal synům Izraele, aby zemědělskou půdu
nechali každý sedmý rok ležet ladem (Exodus 23:10-11). To by dalo půdě šanci
obnovit svou vitalitu a poskytnout chudým obživu z plodin, které samovolně
vyrostly. Ale většina Božího lidu tento zákon ignorovala nebo se jím prostě odmítala
řídit. Pak přišel strašlivý den soudu. Babylónský král Nebúkadnesar přišel do Judska
a popravil ty, kdo kteří se proti němu vzbouřili. Ostatní byli odvlečeni do zlatého
města Babylonu. Izraelská země zatím klidně ležela v troskách, „po celou dobu
svého zpustošení konečně užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let“ 2.
Letopisů 36:21. Za 70 let se přeživší vrátili do Kanaánu, aby znovu osázeli zaslíbenou
zemi a obnovili Jeruzalém.
Již 6 000 let Ježíš zasévá semeno evangelia. Bible říká že „u Pána je jeden den jako
tisíc let a tisíc let jako jeden den“ 2. Petr 3:8. Brzy král Ježíš přijde, aby sklidil úrodu
na celém světě. Někteří budou zabiti jasem jeho příchodu, a ostatní budou
přeneseni do jeho zlatého království. Pak bude tato stará unavená planeta
zachovávat tisíciletý sabat a stane se opuštěnou kobkou, bezednou jámou, která
uvězní Satana v řetězech, dokud neskončí tisíciletí – právě včas, aby mohl začít nový
svět.

Zjevení 20:4-5 Ti ožili a kralovali s Kristem _____________ let. Ostatní mrtví však neožili,
dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je _____________ vzkříšení.
POZNÁMKA: Tisíc let ze Zjevení 20 se často nazývá tisíciletí. Slovo „milénium“ je jednoduše
latinské složenina dvou slov: „milli“, což znamená „tisíc“, a „annum“, což znamená „rok“.
Druhý příchod Ježíše a vzkříšení spravedlivých znamenají začátek tisíce let. Svatí všech věků
(ve verši 6 popsaní jako „požehnaní a svatí“) budou vzkříšeni při tomto prvním vzkříšení.

2. Co dalšího se stane při prvním vzkříšení?
1 Korintským 15:51-52 Všichni nezemřeme, ale všichni budeme _____________ – naráz, v
okamžiku, za zvuku polnice ohlašující konec. Až zatroubí, mrtví budou vzkříšeni k
nesmrtelnosti a my budeme proměněni.
Filipským 3:21 Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho _____________ těla, a to
mocí, kterou je schopen podmanit si vše.
2Tesalonickým 2:8 Až se pak objeví ten bezbožník, Pán Ježíš ho zahubí dechem svých úst,
zničí ho _____________ svého příchodu.
Zjevení 16: 18-21 Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké _____________ – tak veliké
zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. … Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se
nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké _____________ těžké jako cent.
Zjevení 20:1-2 Potom jsem uviděl anděla sestupujícího z nebe … Ten se zmocnil draka, toho
dávného hada, jenž je ďábel a satan, a _____________ jej na tisíc let.
POZNÁMKA: Přehled událostí, které se se odehrají na počátku tisíciletého období, najdete
v přehledu na straně 6.

3. Kdo bude vzkříšen při druhém vzkříšení a kdy se tak stane?
Jan 5: 28 a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali
_____________, budou vzkříšeni k _____________.
Zjevení 20:5 Ostatní mrtví však _____________ , dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je
první vzkříšení.
POZNÁMKA: Bezbožní budou vzkříšeni při druhém všeobecném vzkříšení na konci tisíce
let.

4. Jaký je stav země během 1 000 let?
Izaiáš 24:1 Hle, Hospodin _____________ zemi, zcela ji zpustoší; zohaví její vzezření, její
obyvatele rozptýlí.
Jeremiáš 4:23-26 Viděl jsem zemi – hle, pustá a _____________, vzhlédl jsem k nebi – bylo
bez světla. Viděl jsem hory – celé se chvěly, otřásaly se všechny pahorky. Viděl jsem a hle –
nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem – a hle, sad se stal pouští, všechna města
_____________ před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv!
Jeremiáš 25:33 Mrtvoly těch, které Hospodin v onen den _____________, budou rozsety od
jednoho konce světa po druhý. Nikdo je neopláče, nikdo je neposbírá ani _____________.
POZNÁMKA: Země bude zcela zpustošena zemětřesením a krupobitím, které udeří při
Ježíšově druhém příchodu. Zůstane v naprosté temnotě. Mrtví lidé budou ležet roztroušeni
po povrchu země a nikdo nebude truchlit, protože nikdo nezůstane naživu. Všichni
spravedliví budou v nebi a všichni ničemní budou mrtví. (Viz dodatek „Bezedná propast“.)

spravedlivé (Zjevení 22:11-12). Tato fáze soudu je pro prospěch svatých. Předpokládejme
například, že se dostanete do nebe a zjistíte, že váš milovaný pastor tam není – zato je tam
nějaký nechvalně známý zločinec! Pravděpodobně byste potřebovali vysvětlení. Andělé nás
provedou knihami záznamů, aby vyřešili veškeré pochybnosti. Na konci této fáze soudu
budou všichni zcela přesvědčeni o Boží spravedlnosti, lásce a nestranném jednání se všemi.
Budou prohlašovat: „Pravdivé a spravedlivé jsou jeho soudy“ Zjevení 19:2. (Viz dodatek
s názvem „Přehled 1000 let“.)

6. Co se stane na konci tisíce let?
Zachariáš 14:1-5; 9 Hle, přichází Hospodinův den! V onen den stanou jeho nohy na
_____________ _____________, ležící východně před Jeruzalémem. Olivetská hora se
tehdy _____________ vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory
ustoupí na sever a polovina na jih. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude
Hospodin jediný a jeho jméno jediné.
Zjevení 21:2 Uviděl jsem svaté město, Nový Jeruzalém, jak _____________ od Boha z
_____________, připravený jako nevěsta okrášlená pro svého muže.
POZNÁMKA: Na konci tisíciletého období sestoupí Nový Jeruzalém se svatými uvnitř z nebe
a zakotví na dnešní Olivové hoře. Pán tento kopec srovná se zemí, aby vytvořil velkou pláň
pro místo přistání města.

7. Co se bude dít dál, aby byl Satan vysvobozen ze svého vězení?
Zjevení 20:5;7 Ostatní _____________ však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je
první vzkříšení. Až uplyne těch tisíc let, satan bude _____________ ze žaláře.

5. Kde budou svatí během tisíce let a co budou dělat?

POZNÁMKA: Po vzkříšení bezbožných bude mít Satan opět možnost je oklamat a
manipulovat s nimi.

Jan 14:3 Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy
_____________, kde jsem já

8. Co udělá Satan, až budou bezbožní vzkříšeni?

Zjevení 20:4 Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen _____________.
… Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Zjevení 20:8-9 Vyjde _____________ národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga,
aby je shromáždil k boji – takové množství, jako je písku v moři. Zaplnili celý obzor,
_____________ ležení svatých i to milované město, ale z nebe sestoupil oheň a pohltil je.

1 Korintským 6:2-3 Copak nevíte, že svatí budou _____________ svět? … Nevíte, že budeme
soudit anděly? Čím spíše běžné životní záležitosti!
POZNÁMKA: Během tisíce let budou svatí v nebi a budou se účastnit soudu. Nebudou
rozhodovat o tom, kdo je spasen a kdo ztracen, protože to již bude stanoveno Bohem.
Budou pouze potvrzovat Boží soudy „neboť tvé spravedlivé soudy byly zjeveny“ Zjevení 15:4.
Bude potvrzena spravedlnost Božího trestu pro ztracené, stejně tak jako odměny pro

POZNÁMKA: Satan oklame lidi, aby uvěřili, že byl nespravedlivě sesazen z nebe a že se
společně mohou zmocnit města a převzít nad ním kontrolu. Když si bezbožní uvědomí, že
jsou ze svatého města vyloučeni, zorganizují útok, aby dobyli Nový Jeruzalém.

9. Co v tomto rozhodujícím okamžiku vše zastaví?

12.Co Bůh udělá pro svůj lid po vyhasnutí ohně?

Zjevení 20:11-12 Tehdy jsem uviděl veliký _____________ _____________ a Toho, kdo na
něm seděl … Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak _____________ před trůnem, a byly
otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle
toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.

Isaiáš 65:17 Hle – já _____________ nové nebe a novou zem; na minulé věci se
zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet.

POZNÁMKA: Na nebi nad městem se náhle objeví Boží trůn a začne závěrečná fáze soudu.
Útok na Boží město se tak okamžitě zastaví. Budou otevřeny knihy a život každého člověka
se před ním promítne. Vše bude otevřeno, aby viděli bezbožní i spravedliví (Lukáš 12:2-3).

POZNÁMKA: Na konci 70 let babylonského zajetí se Izraelci vrátili do zaslíbené země a znovu
vybudovali město. Po skončení tisíciletí budou svatí svědky toho, jak Ježíš stvoří nové nebe
(atmosféru) a dokonalou novou zemi, kde hřích už nikdy nezvedne svou ošklivou hlavu
(Nahum 1:9). Ráj, který Adam a Eva ztratili hříchem, bude obnoven v celé své rajské kráse.
Na Božím lidu navždy spočine pokoj, radost, láska a dokonalé štěstí!

2 Petr 3:13 my ale vyhlížíme nové nebe a novou zemi – domov _____________.

10.Co se stane poté, co budou bezbožní odsouzeni?
Římanům 14:11 Jak je psáno: „Jakože jsem živ, praví Hospodin, _____________ koleno
přede mnou _____________ a každý jazyk se vyzná Bohu.“

13.Kde bude nakonec žít Bůh a spravedliví?

Filipským 2:10-11 aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a
každý jazyk aby ke slávě Boha Otce _____________, že _____________ Kristus je Pán.

Zjevení 21:3 Uslyšel jsem mocný hlas z trůnu: „Hle, Boží příbytek mezi lidmi. Bude
_____________ mezi _____________a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude
jejich Bohem.

Zjevení 19:1-2 Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: „Haleluja! Vítězství,
sláva i moc našemu Bohu! _____________ a spravedlivé jsou jeho _____________.

Matouš 5:5 Blaze mírným, neboť dostanou _____________ za dědictví.

POZNÁMKA: Všichni hříšníci otevřeně přiznají, že Bůh byl spravedlivý a čestný a že se
zoufale snažil je zachránit, ale oni se otevřeně rozhodli ho odmítnout a žít sobeckým
životem v hříchu. Po tomto všeobecném přiznání bude spor o hřích navždy vyřešen a
hříšníky bude možno zničit.

POZNÁMKA: Bůh Otec i Bůh Syn budou žít se svými svatými na nové zemi. Jen si to
představte – mít Boha za souseda!

Tvá odpověď

11.Co bude následovat?
Zjevení 20:9 Zaplnili celý obzor, obklíčili ležení svatých i to milované město, ale z nebe
_____________ oheň a _____________ je.
Zjevení 20:15 Kdokoli nebyl nalezen zapsán v knize života, byl uvržen do _____________
jezera.
POZNÁMKA: Boží oheň pak dopadne na bezbožné a vytvoří kolem Božího města obrovské
ohnivé jezero. Tento oheň je nakonec všechny promění v popel (Malachiáš 4:3). Ďábel
nebude mít nad tímto ohněm, který se nazývá peklo, žádnou kontrolu. Místo toho bude on
a jeho andělé také potrestáni v ohni a poté se promění v popel (Zjevení 20:10; Ezechiel
28:18). Z tohoto ohně, který se nazývá druhá smrt, neexistuje žádné vzkříšení (Zjevení
20:14).

Ježíš říká: „Jdu, abych vám připravil místo.“ Jan 14:2. Má pro vás sídlo ve svatém městě.
Přijmeš nyní jeho nabídku věčného života, aby ti mohl dát nové narození a připravit tě pro
své království?
ODPOVĚĎ: _____________

Dodatek
Tato část obsahuje doplňující informace pro další studium
Přehled 1000 let

Události, kterými začíná 1000 let:
1. Ježíš se vrátí PRO své svaté a spravedliví mrtví budou vzkříšeni.
2. Zlí jsou zabiti příchodem Pána a navíc ničivým zemětřesením a krupobitím.
3. Žijící spravedliví jsou proměněni, pak jsou vytrženi, aby se setkali s Pánem ve
vzduchu.
4. Oblak nese spravedlivé do nebe.

1 000 let
Podmínky a události během 1 000 let:
1. Svatí v nebi se účastní soudu nad bezbožnými.
2. Satan a jeho andělé jsou nuceni zůstat na zemi v
naprosté zkáze a temnotě.
3. Na zemi nejsou žádní živí lidé.

Události na konci 1000 let:
1. Ježíš se vrací se svými svatými a svaté město sestupuje na Olivovou horu.
2. Bezbožní jsou vzkříšeni a Satan přesvědčuje bezbožné, aby zaútočili na svaté
město.
3. Bezbožní jsou souzeni a poté potrestáni ohněm z nebe, který nakonec pohltí
ztracené.
4. Bůh stvoří nové nebe a novou zemi na popelu očištěné země.

Bezedná propast
Termín „bezedná propast“ ze Zjevení 20:1 je často chápán nesprávně.
Překládá se jako z řeckého slova „abusos“. V řeckém starém zákoně se toto
slovo používá pro označení beztvaré, temné země, jaká byla před
stvořením. „Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad
vodami se vznášel Boží Duch.“ Genesis 1:2. Slovo „abusos“ je opět použito
v Lukášovi 8:31, aby ilustrovalo stav, kdy démoni nemají koho ovládat nebo
s kým manipulovat.
Během tisíce let je ďábel spoután okolnostmi, „aby už nesváděl
národy“ Zjevení 20:3. Doslovný řetěz by nikdy nemohl spoutat duchovní
bytost. Jen jedna věc by mu zabránila v pokoušení lidí, a to kdyby žádní lidé
nebyli naživu! Až Ježíš přijde, všichni bezbožní budou pobiti a spravedliví
vzati do nebe, takže Satan a jeho andělé budou omezeni na tuto planetu a
nebudou mít koho pokoušet. Tisíc let se budou potulovat a pozorovat
ovoce své vzpoury. Nikdy se nevytvořil krutější řetězec okolností. Právě
tímto způsobem jsou satan a jeho andělé spoutáni. „Budou nahnáni jako
vězni do jámy, budou zavřeni v žaláři; po dlouhé době pak budou
souzeni“ Izaiáš 24:22.

