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Ůk®„        €í-j4':
Bůh jest  Eáska.

Úvod:  »riospodin   nás  přitáhl  k   sobě  nesčetnými  dů-
kazy  své  lásky  iia  nebi  i  na  zemi.  On  zaj-isté  chtěl  se  nám
zjeviti   dílem  přírody   a   neJužšími   svazky,  které   Jen   lidó
mohou  Tymyslit  a  pozmti.«  (»Cesta  ke  Ki.istu«`  str.  5.)

Pohiiutka Božího íedmámí.    `;r`
1,  Ktei.á  Boží  vlastnost  j.est  základem  všech  Jeho  čiiiú`i?

I.Jan4,8.                  1     {"
Á>V  tom{o  vei.ši  zJevuíe  apoštol  Jan  pohnutku  všech  Bo-

:.íg:šínnaůží::es:°iM:2n:::]:iístpvř°ířrí:'d:,yi:muéť:cěen°mzů#.p:Í:[:
v  jeho  lásce  pochopiti.  Bůh  Íes.t...|é.s.ka.   Jeho  příi.oda,  .ieho
zákon  Jest  láska.  Tak  {o  bylo  vždy  a  bude  tak  sťále.  Ten
důstoJný   `á   vyvýšený3   kterýž   u   věčnosti   př.ebývá,   Jeho;;,

::Sttrajas°t:mbneozstT.r:°#:?Íías]?chnoev=,ě:ji]]groN:Íř°v]::ní.:ÍrTé±`::;
•2.  Za   jakých.   oko|nosťi   chce   býti   BÉĚL_1_á§F|:--!,-__l_Íq_I.ŤÍ?

11.  Kor.  13,  11.
3:  Které  dílo jest pi.vním  důkazem  Boží  lásky?  1.  Mojž.

1,1.

»Pi.vní slovo  božského  z.Íeveiií odhaluJe  iiám Boha  Stv(j-
řitele  a  Udi`žitele  všech  věcí.  St`oření  Jest  dílo  Boží  láský..
Každé   zJe`/-ení   stiĚoř.itelské   ``noci   Jest   i-Ýrazem   ueko'nečné
lásky.  Panování  Boží  uzavírá  v  sobě  plnost  požehnáiií  pt.o
Tšechny   stvořené   bytosti.«    (Pati.iai.ch   a  'proroci«   v   něm.   `
stl..   27.)

4.  K  jakému  účelu  stvořil, Bů]L  nebe  a  zemi?  Jz.  45,  1S.   ?  +rt

`,,:=O#iJ.:.,#m
Na  zémi jměly  bydleti  jen   sváté   a  šťastné  bytosti,   mÁ  .< ,

které  by  Bůh  dobrotu  své  lásk}.t-a  moci  vylíti  Íiiohl.  Zůstá~`''-`.'
vá  stej.ným,.  jest-li   stává  tisíce  iiebo  miliardy  obydlenÝch
5větů.  Boží  nekonečriá  láska  tlovede  opatřiti  všíin  dobrým
všech  pi.ávě  tak,  j.ako  .iednoho.  Všecko  stTořen]'  čerpá  7;  .nt--

5. :|:, 3:.::Tjí`..{Ž:J!##":. P?žrí .#o.ř+igké

kone,čné  13{)ž]'  1áskv.



Boží  úmysl  sů  stvořením.'Lt.`#ri+&         j,   +

6.  Proě  náleží  Bohn  čest  fl  s]áva?  Zjev.  4,  ů'1.  az.  d5,  g.
?.  Kdo  má  slávu  Boží  z.jeviti9  11.  Tess.  1,  10.  Iz.   60,  21.
Vysok}€  cíl  Boží  lásky  spočívaLl  v  tom,  stvořiti  č]ověka

k   obrazti  Božímu.  To  bylo  také  Božím  přáním.  I,idé  měli
b}<ti T jeho  blízkosti  a Pán  chtěl  s  nimi přebývali.  Jak  př.e~
di`'ná  jest  to  myšlenka pro  nás,  že  ten velik.ý  a  \-ěčný  Bfiii.
plnost  si-é  lásky  a  slávy  nám  udělili  chce.  Tak  málo  si  Tá-
žíme  {éto  milosti!  Pomysleme  ,Ťen,  j.ak  nezištn+`  je  Pán  Te
sT'é  lásce.   On  se  nespokojuJe  s  hvězdami]  strom?f  ii  kTěti-
nami.   Tyto   sice  zJevuJí  j.eho   velikou,  předivnou  moc,   al(|.
nemohou  opatřiti  tu  ii.oucí  i.adost,  Jakou  mohou  zpi°isobiti
k  obi.ázu  Božímu  stvoř'ené  bytostí.  které  se  podřizují  Jehí)
vi']li  a  opětuJí  Jeho  lásku.

Stvořeiií svědčí o Boží lásce.
8.  Ktei`ou  Boží  Vlastllost ť,=L#8®b,Ěú%°,gť  lrníti  též  na  Zř€-

teli?  Žalm  26,  3.
;>Bůh  zJevuíe  svoJi  moudTost  d  lásku   `..e  svých  skutcíL'h.

0  tom  s`7ědčí  všeobecně, příroda,  a`le,  '/.vláště  též,  tak  misti.n(''
utvořené  uaše   tělo.  I.áska  j-eví  se   Í   v   zákonecli,  o  j`ejich.Ž
účelnosti   se   může   každý   přesvědčiti.   Kc[o   tt.J-  správně  po+
zoruje,  nebude viděti v i.ůzném odříkání  si zakázaných  věci'
oběť   a  sebezapř.ení,  nýbrž   pozná,   jaká    Ýelik.á.    ni:změrná
přednost   j.cst   mu   i,ím   dáiia.«    (»Vti    šlepějí(.b     Ý-e.l.    lékař.t`{'.
`r   ně,ri.   sti..   142.)

9.  0  čem  vypi'avuÉÍ  nel)esa-ť   Ziúm  19,  2,
;`>Příi`óda  svědčí -o   Stvořiteli,   jeJiž  neomezen}`   v`   moci   a

bohatý  dobi`otou,  inilosrdL`nstvím  a  láskou,  zemi  životeni  a
ra.dostí  napliiil.  I  i)od  kletb()u  hříchu  zJevuje  př`íroda  St'vů
řitele  j.ako  velikého  misti'či  a.  umělce.  Kamkoliv  se  obrátí-
ine,   můžeme   slyšeti   Boží   hl€is   ři    spatřoTati    důkaz?ť   Íeho
dobrotivosti.`í   (»Ve   šlepěJích   vel.   lékaře`{   .v   něm.   str.   590.)

10.  Co nám připomíná každého týdne lásku našeho Stvnď
řitele?  11.  Moj.ž,  .2.0,  8-11.

»]3ůh   si   pž.eje,   ab}-den   odpočinutí  př.iváděl`mysl   čl(]ú
věka   k  uvažování   o   Ťelio   Ý.elikém   stvořeném   díle.   Krás&,
ji'ž,  jest  -země   T}řioděna.   Je,st   znamením   Boží   lásky.   M.}-   .Ťi

2



mů.žéme  spatř.ovati  v  neí)etyčných  horách,  v  kr`ásně  rostot]_-
cíóh.  stroméch,  vť  rozvíjeJících ,se  p:)upatech  Í.  v  krásně  vo..
nících  květínác]].  Ce]á  PříToda  mlui'í  nám  o  laskaTém  Bo-
hu.   Den   odpočinutí,   který  stále  na  Něho   ukazu®Ťe,  nabízí
č!..Ý-ěku  tu.  velikcii  ]mihu  příi.ody  otevříti  a,  iT  ní  stopy  ve-
lili-é  mocí  a  lásky   našehó  S+Tořite,]e  sledo\'ati.ť`   (»Píitriarcl!.
a  pi'orocí«  v  Tiěm.  str.  37.

11.  Z   které   skutečnosti  poznáváme   BožÍ   lásku   k   .Ťeho

[,atei:::%°ÓĚžeí::;`ÍÍ;:É}í#°Tžeriich~á?et"aq"m"pT-t~"
12.  Co  riám  připohíná  krása  příi.ody?  Mat.  6,  28-.30.
»Když  Bůh  obyčeJným  kE3[š±É±ÉPL které  v  j`ed}i.m  dnLL

mohou  zvadnouti,  tolik  něžných  a  rozmanitých  barev  udílí,
čím větší péči bude věmovati těm, ktei.é ku pod()bei]ství sv(|-
mu  stvoř.il!   Toto  iičení  Pám  .Težíše  lze  pok]ádati  j`ako  po-
kárání  za  úzkostlivé  myšlenky,  stai.osti  a  pochybno,qt  ne+tě      *
řících   srdcí.«   (»Cesta  ke  Kristu«   str.   139.)

L:;z]=%nĚ&np#.%Eá4sob=Yé.-5:tL%6aš§Eš+ši%#r::`o`fnb&;:=&=

sa,  posvátné  ticho  noční,  nádhera  hvězdnatého  nebe,  slunc€,
i  měsíc  ~  to   vše.   svědčí  o   sTém   Stvoř.iteli.   Každá   kapka
deště,  a  Tšeliký  paprsek  sluneění  vylitý  na  náš  nevděčn)€
svět,  svědčí  o  shovívavosti  a  lásce  Boží.«   (»SiTěd.  i.«  iT  něm.
5tr.   201:   20'2.)     -

14.  ]aké  zíislíbeiií  dal  Bůh  těm,  kteří  FeJ  očekávaJí?  Iz.
.  40,  29-31.

»Kdybychom  Jen  chtěli  naslouchatí.,  pak  by  iiám  díla
Božího  stvoření  poskytovala  vzácná  ponauč,ení  o  dťwěře  a`
poslušnosii.  PočínaJe  hvězdamí,  které,  ve  svém  iiekonečiiém
oběhTi vesmíru  j.iž po  tisíciletí sledují i'ytkmtou jini  di.áhu
až  k  nej-menšímu  p].ášku  slunečiiímu,  všecko  .test  podřízemj
vůli  Stvořite]ově.  Bůh  pečuje  o  i'šet.ko  a  zachoTává  všecko.
co  s.tvořil.     .

Ani  Jediná  s.lza  není  vyro'něna.g  o  níž  by  Bůh  ne`tě(Iěl.
Není wrůdos±ného. úsměvu,  kteréhož by  nepozoroval.

KdŤrbychom  tomu  .Ťen  chtě]í  irěřiti.  potom  by  bi'zŤ+  zii;i+

`3.



7,ely  vše.cky  zbyťečné  starosti  a  T  život`ě  by-chom  nepociťo-
`rali  tak   často  zklamání.  Radostně  bychom.iršecky  malé   i
vel.ké,  stai.osti  poi.oučeli  Bohug   jemuž  žádné  sta].osti  a   n`á-
mahv  neísou   př.ílišné.   On   se   nikdy  necítí  pod   j-ejich   tíží
i`tísněn.   Potom   bychom   se   těšili   diichoi7nímu  klidu,   Jehož
mnozí  dloTiho` neznali.«   (»Ce'sta  ke  KristTi«,  sti..  .93.  94.)

15.  Pi.o  ktei.ých  pět  důkazů  lásky  dobroř.ečí  ki.á]ovskí'

•,i,q.+=±fítiv€:`:". ?:-o.:Ť:_::_%.ržSE*E';:š míď rt (   ,\  t
`  í ,`  j ``grť;ť`T` r áa*.` m-#.ů~ái á2-.i.`riťÉ*'áJ

`,f,Ť`<:=f`CŽ,.ťlrÝ-`9..Í              siovo   zasiíbení.

Sv;   +.r`_   ,`  )  1 L   '    í`

/#Ú „``9
Úv o d :  Zaslíbení  Boži  jsou  jednodticháS  př.esri,  obsa-

hově bohatá,  ale  m  podmínkách  založená.  Vyhovíš-li  těmto,
pak můžeš  míti plnou  důvěi.u k  Bohu.  On  svému  sloiru  Jistě
dostojí.  Teho  zas]íbení  jsou  stále  přítomná.  Pán  všccka  svo-
je  zaslíbení  vyplní.  Co  BTóih .sl`íbil,  to  také  jistě  splní.  neboť
On  j'est  vě.mý  ve  všech  zaslíbeních  sv.ých.«

C;`bléb života.
1.  Jakou  důležitou  nauku  dal  Pán  lidu  staré  smlouvp..?

v.   Mofž.   8,   3.  c7 ,,,- 2   -L  r. íťť

»Jsouce  živeni  „ch|eb,ep `_s  iiebe",  byli  denně  vyučováni,
žeg  j-douce  `u  víře,   \t  zaslíbení  Boží  třeba  pouští,  jsou  právě
tak  zbaveni všeho  nedostatku  Jako  v zemi kananejské, plné,
krásnýcl]  zahrad  a  úi.odných  polí.  S  nebe  padající  maiina.
.Q]oužící  k   zachov`án]'  lidu   na  poušti,  byla  předobrazem  na
Pána  .Težíše,  kterÝ  .Ťest  sám  tím  chlebem  pravým  k  zacho-
vání   věřícícli   k   věčnému   životii.«   (»Patriarch.   a   prorQci`'<
T  něm.   str.  295.)

2.5:E#n]zv=ůgobježTLíg,o%:ZŽuíE,.ívÍ:[Í:e„:##ť:,č:O~T,zŠF::T[ť,.Pťq.

»Bůh  padlého   člověka  mopustil.   Dával   se   mu   znát
zvláštními  zieveními.   [eho  potěšuJící  a  pomoci  plná  slova
nechala .v  srdci  ělověka  vzeJíti  opět  naději.  Božská  zJevéní
byla  ir  každém  čase  obsahem  a. účelem  poselstvím,  j`ež  BůTi
dáti  chtěl  lidu,

Ei



Slo`-o   ži`'élio   Bolia   ljylo   iietoliko   psáiio,   čile  Í   nilu\-c]itj.
\''  i)ísmě  sv.  mluví-k iiám  Bťih právě  tak,  jakp' bychom jeht)
hlas   ušima   svýma   Šlyšeli.   Uvážíme-li   toho,   pak   poznáiri(`.
j.dk  je  slovo  Boží  cenné  a  s`raté,  a  Jak  ochotiiě  ])ychom .iiiěii
slova  j`eho  následoTati.  Při  čtení  a  u`.ažoi.ání  sloTa  Božího
ináme  si  počíiiati  tak,  Jako  ])ychc`m  E-e  si»  saniýin  žiTým   13ii.-
h{?m  setkali.«  (Test.  ó,  str.  593.)

3.  ]aký úmysl ]ná Bůh se svý]ii sloveni?  11.  Tim.  5;  16.  1?.
Každá  kapitola  a  kažcl?'-  Terš   i'  Písmě  s`.č`tém   obsa].uij(`

.ji.stě  sdělení  Boží  ]idem.

Naděje  pi.o  hříšmíkčT.
4.  Co   íiiilézá   ob+ižené   srdce   hříšiiíka   v   Slově   Božiím?

Žalm  ll9,  28.  49.  50.                                                      `'
»Páiiit  biidiž  vzdái.án  dík  a  cliTála  zči  jasiié  obi.az}',  .je,;

]iái.u  dal!   Sesta\'me  si  jeho  laskaTá  zaslíbení  a  i)ožehmáiií
tak,  abychom  je  měli vžcly  přecl  sebou:  Syii  BožÍ,  jeiiž  opii-
stil  tri°m  sťélio  otce  i  své  božsti7í.a  vzal  iia  sebe   způsob
ť:loTěka,  aby  mo]il  `'ykoupiti  lidst\ro  z  iiioci  salaiiw}-.   Jeiii}
`'ítě'zsLií,  které  pi.o  i]ás  dobyl,  c`tvíi.aj-e  lideni  iiel}esa  a  d()-
])řái7ajc  iiám  iiahléciiioT[ti  do  království  bož,ské  slái.y.  Padlť`
[)okole]ií   lidské,   `-ysv'obozeiié   ocl   zahynutí,   do   kteréhp   .Ťt.`i
přiTedl  liř.ích,  Jak  je  opět  uTedeiio  ve  společenst\-í  s  BohL.iii.
Jak  obstálo  ve  víře  ve  Vykupitele  a  Spasitele  svého,  oděi}()
L``pi`avedlnos[Í   Ki.istoTou   a   vyvýšteno   k   j.elio   ti`ůnu.   -   l'i`
jsou  obi.azy,  ktei.é  nám  Bůli ukazuJe  proto,  abychom  o  nicl`
přemýšleli.«   (»Ces'ta  ke  Ki.istu«,   sti..   130.)

5.  ]ak}'r  úči]i.ek  bude  mí{i  slov,o  Boží  ]ia  ty  ktéř.í  j,e  ])í.i..
.Ímoli?   Iz.   55,   |0.   ii ..,... /f .

6.  Jak  ]iás  Bůh  vede,  když  Mu  sloužíme?  Iz.  30,  20.  .21..

ři3ůli  mlu\.í  k  ]iám  ski.ze  své,  slovo.  Podlc  toho,`jiik   ;`i
si.(lcem  k   slo`.u  Božímu   stojíine,  b-iLdc  celý  žiTot  iiáš   i[pi.:i~
\cii.  Tak  J€`ko  plavec  potř.ebuJe  ziialého  lodivo(1a,  a])}.  t.1o]}-
í.(}  ])i.oplout.i  mohl  mělčinou  nebo  úskalím,  tak  my   všichjii
i.otř.ebtLJemc  jisté  vedení,  aby  lodička  našeho  života  šťíistn{V`
i>i.oi)Iou{i  ]i]olil.a  úskalím  všecli  těžkostí,  j'ež  tento  poi`ušeJi}'`
}.ivot   s   sebou   přináší.   Kde   i'šak   tak   (1obrého   lodivo(.[a   iií`-
l('`zti?    O(lk{riziijei)ie    `ás    m   knihii    ži`'ot{`.    Toto    sloT(),    nc'`m
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(láiié  od  Bohů,  psané po.svěcenými  muži,  ř.Ézením Ducha  svzi-
tého,  obsahuje  životní  pravidla  Jak  pro  dospělé,  tak  i  pro
mládež„   Slovo  Boží  i]oi.náší  ducha,  utěšuje  srdce  á  plní  j'e
božskou  ]'adostí.  Ono  iiás  bezpečně  vede  cestou  života.  Pi`o-
to  při.Ími  Je  za  svého  rádce  a'průvoclce  si;ého  života.«  (T.  5„
stl..   264_)

Veliká a drahocenná zaslíbenío
?.  j;a,kí. 4t;,Í:štfěrnj*.?.:.Lž`í]  ;?i:š::jé,+H`Sť.y  j.est  nám  dáno?   Te}..

Kc[o  nccliává  ijoselství  Boží  na  své  si`dce  působiti,  bu{1c
`qám   ducheni   lásky   ovlivněn.   Jak   mů,že   iiěkdo   slovo   Boží
čísli  a  nepoznati,  že  Bůh  JéJ  miluíe!  Pán  sám  toi].ží  po  tom,
aby  člověk  byl  pro  věčný  život  záchráněii.

;..:o:.Í:y:Ct:dezdt;ií:e:L:::pBé::S]úC:ě::.]íír;a;Í3ar]]:LJ:,::;::;:m°
SV.i   IZ.   b.4,10.1?.                                                                                   ~b     v€,

10.  ťaké  výmluvné  svědectví   i)i.avdy   Božich   zaslíbeiií'
i.odal  ]azue?  ]oz.  23,  14.

11.  ]ak  oziiačuje  apoštol  Petr  Boží  sliby?   11.  Peti..   1,  4.
»]est  iiemožiié  pochopiti  i7elíkost  a  .bohatstT-í  Božích  zau

qlíbeiií.   Zde  možno  pocítiti  sláyu   a  ki.ásu,  tam  opět  milo\qt
n   {liišc`   se   i)1ní   nebeským   sT-ětlem.   Cel()ii   tu   ]3oží   sláv`,L   by
lic[skÝ   (hi(.li   z(+e   aiii  iiesiicsl.   Přesto   však  můžeme   okoiišeti
rťi{1ošt   z   +oliog   co   Bůli   iiám   T   Písniě   sT.   zaslibiije.   Test   za-
rimiciúícJ',  žcj  někdy  tak  mi]olio  z  bohatství  Boží  milosti  zii~
stá\.á  nei)oužit().  Neiiiáine  se  spoko.jiti  jen  částí  duchovního
l}ohatství,  když  nám  je  Pán  celé  dává.«   (T.  stT.   111.)

Zaslíbemí  pro  našg  diiy.
12.  Co  řekl  Páii  Težíš  o  stálosti  j-eho  slova?  Mat.  24,  35.
>Pok[.okii  dí.1a  Božího  1)udou  se  staTěti  různé  př.ekážki'7

a`.ši3k   ne.bojte   se!   T(m   všemohoucí  K].ál   všec,h  králfi,   ktei.íť
"  s  m'imi  iizce  spojil,  sám  zaiijímá  me,zi`,iiáirii  místo  ně,žné-
]m   a   nii]iiJícílio   i)aStýř'e.   Je]io   inoc   je`st   neomezeJiá   a   také
nJíii  nic  neintJiže  státi  v  ccstě.  Právě  ta  jeho  veliká  moc  jest
iiáiii  zái'iikoii.  že  Páii  všecka  zaslíhení,  která  účinil  díl.kám
s\}'rm.  jist(Y`  Tyi)Iní.   on  mi°iže  Tšeóky  překážky,  které  by  se
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jeho.~.d.Ílu`.p`ošťarily{ `r   cestu,   odsti'aniti.   On   má  .pi.o'st.ředk}'    `
•k`:.o'dstranění každé těžkosti.  |eho  dobrota  a láska Jeát neko+
]iečná  á  Jeho  smloi.wa  nezměnitelná.<:  (Z.  11.  sti'. .104.  105.)

;,13.  |aké  zvláštní  po'znáiií  dává  Bi°ih  li.du. svénm  v  dob:ě,'`         Vníž   žijeme?   II.Petr.1,19-21.   „/   \``,')'`"            r`      Í,L,        u

14.  :d|qi:::=iiJ?ít,otžJ;z;.Slj?:á: `:á::-Jt:::lt.,+ F?t+eří  slova  jello  zilJ

ý`-      # €kif-c3.`#úii,ďž---
y"  Slovo těl:m učiněno jest.

``Iáni:;i?a`qí|:»#i:hpš.:nJěeíLÍĚd]:i=L=íoíu:psr\;`t:ž:})°;Zoein:žaé]n:nj]'+`,',-,
kázati  evang'elium chudým poslal  mne,  a  uzcli.a\Tovati  zki.o:i-
še]ié  srdcem,  zvěstoTati  iatým  propuštění  a  slepým  vidě]`í
a  i)i'opustiti  Ja,té  v  svobodu.«   (Luk.  4,  18.)

»JehQ   skutky   svědčily  o  jeho  božském  poslání.  Lásk€i,
milosrdenst`rí  ;i  hluboký  soucit  zJevovaly  se  T  každéin  po-
í..inu  Jeho  života.   .|elio   srdc,e  v  upř'ímném  slitování  hledal.)
lidstvo.  On  př.iJal  lidskou  i)oclobu, .aby  takto  lépe  mohl  po-
tř'eby  lidské  zasáhnouti  a  Jim  porozuměti.  NeJchudší  a  ]iej-.
nepa.t.i.i]ěJší   liclé   neostýc.hali   se   Jemii   se.   přil)1ížíti.   1.   c[í[k`)`
měly  k  Němu  přítuliiost.  Tyto  dítky  i.ády  sedávaly  u  .teho
ní)hou  i  na.  Jelio  kT]'ně  a  hledělv  mu  do  `-Ý].azného  oblíče.Ťe.         _
zářícího   lá§kou.«   (»Ce!{a   k`3   Ki.istu«.   stT.   4.   5.)

Život  Pána  ]ežíše  -  svědectví  Boží  lásky.
1,'BĚhýlEj_,;,zdÁJěe|í.i,'á,ÉB;:#.ižoís:;ai?.IOŤSJti:V:::c:::í:JídTii|:::`'|!;'b?;'::

u  lidí  lépe  poz]iána  iiež  Jak  je  zjevovala  i)říi.oda,  že  tř.eba
přímého  zjevení.   Oii  poslal  Sym  svého. na  tento  svět,  ub-}J  '
poqstata  a  vlastnos+i  neviditeliiého  Boha  mohly  býti  zie`.7e.
]iy,  pokud  by  to  pi.o  lidské  oki)  bylo  snesitelné.«   (T.  VJ.1l.,
str.  265.)

2,  V   čem   dosáhla   láska   Boží   iie,Ťsiliiějšího  vyJádř'eiií?
1.  ]aii  4,  9   Tit.  3,  4o  5.

`                     (,(.,         ,      r ,,,,,,-  i-f S

!
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ÝGelé  dílo  milosti  Ťest  ustů`-ičmá  slúžba  lásky,  seb€zir
pření  a  sebeobětování.   V  každé  hodině  života  Pána  Jež`íše,
na  této  zemi  vycházely  z  Něho  proudy  Boží  lásky.  Všic}im.
jeho  násleclovníci  měli  by  se  z  této  lásky  učiti  a  ve  vzá.
jeniném  spolužití  vžclycky  lásku  i)i'okazova{.«  .(»ŽiTot  Pám
Ježíše«j  v  něm.  str.  594.)

3.  ]ak  veliká  byla  BožÍ  láska?  |an  3,  ló.
Míi.a`  tohoto   (lčii.u:   Vysokost   Jeho    království,    širok{)si.

.jeho   následovJiíků`   dlouhost   j.eho   ti.pě.livosti   a   hlubok{).qi
jeho  obětí.

;>Silněj.ší nežli  sin].t  Jest  láskti,  Jakou Bůh touží po  svých
c`lítkách.  Tím,  že  iiám  dal  svého  Synaj  dal  nám  v  tom  jedí-
ném  daru  celé  iiebe.  Život  a  smr[  Spasitele,  j.eho  prostřed~`
iTictví  mezi  iiámi  a  Bohem,  služl)a  an.dělů,  zastoupení  j`eho
Ducha -Tšecko,  čím  v nás  Bůh p`ůsobí,  slouží k  vykoupe[]í
padlélio  lid,stva<:  .(»Cesta  ke  Kristu`{,  sti..  1?.)

±,  V  čem  spočíi-á  to  i)řediviLé  símě  Boží  lásky?  1.  Jmi
4'  10a.

.|est  přediv.né  že  Bíih  iiás  miluje.  Že  my  JeJ  miluJeiiii...
jest  pochópiteli)é.   Alci   Boží   láska  k   nám   j.est   nepřirovn€i-
I(}lJlá.

»Uvažo\,.átií o  Páiiu  Ježíši i.řivádí nás m břeh nekonečné,
lio  moře  lásky.  Chtěli  bychom  tuto  lásku  popsati,  ale  nena-
lézám€`  (]osti  sloT.  Přemýš]íme-li  o  Jeho  pobytu  na  zemi, o je-
l]t]  oběti  za  nás,  o. jeho  prostřednic.kém  díle  v  nebesích,  ja-
kož.  i  o  pří])ytcích,  které  připi.čLvuJe.těm,  kteří   JeJ  milu.Ťí.
i)ak  můžeme  jen  zvolati:  Ó,  Jaká  j.est  vysokost  a  hluboko*t
lá^qky  Ki'istovy!«   (i>Sku+k.  ap.«  v  něm.  sti'.  268.)

ř.  Jak popisiiJe  ap.  Pavel  v Ki.istu z,Íevenou Boží  láskuť
Hf.  3..1Z.  i8.                                 /

»Všeckči  otco\'ská  láska,  jež  přechází  z  pokolení  na  T)iJ-
k()lení,   do+ýka.ŤÍc.í   se   si.c[ce   člověka:   všecky   studnice   nčž.-
nosti,  které  v  sJ.dcích  lidských  vypr)'7štiti  mohou,  j.sou,  v piim
i.oi7nání  s  nevyčerpateliiou  Boží  láskou,  Jen  nepati.iiou  kč[-
pičkou  iiekoneč.ného  oceámi.  Ústa  ji  nemohou  vyJádřití,  anj
péro  popsaú  Měli  bycliom  každého  j.itra  o  tom  pře]nÝšleti
a   Písmo   s.,'até  pozomě   i)i.oix,i'tatí,   ahychom  Boží  lásce,   roz-
`uiič{Ť   mol]li.    I   k(l`ž   I)}.chom   vše(.hn}~   sTé   síl?T   a   .`chopní)sti
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věnovaii  k  vystižeiií  té  BožÍ,  otcovské  lásky,  nedosáhneinť
toho.  Kdybychom  celý  svůJ  život  o  ní přemýšleli,  př.ece  ne-
porozumímem  plně  té  délce  a  širokos'ti,  vysokosti  a  hlubo-
kosti lásky Boží, která Sym svého vydala T `oběť za padléJio
č.1ověka.«    (Z.   T.   st]..   81.   82.)

/

Z,ievení Otce v Syiiu.
6.  Koho  chtěl  R-risťus  zj.eviti?  Mat.  113  27.

]ásk;=rásít]::típř;Íš%tá]ÍakbéyhonásEto:r±Éů=:;S:=#jí:#žjackhotěp:s]:.:
tan  trůn  Boží  obestříti.  Pán   Ježíš   odstranil,   a  Otce  svého
z.Ťevil   světu   .Ťako   světlo   života.«   (Z.   1.   str.   80.)

?.  Koho poznáváme  v  Kristu?  .Tfln  ld,  ?.
Kristtis  př-išel  na  světj  aby  nám  též  Jsoucnost  Boží  přcd-

stavil.   SleduJeme-1i   život  Pána   Težíše.`   a   slyšíme-li   o   Jeho
odporu  k  hříchu,  o  Jeho  mí].nosti  a  trpělivosti  vt°]či  hííšní-
kům,  o  jeho  láskyplné  pohotovosti  druhým  pomoci,  o  Jeho'
moci  a  zdrženlivosti,  pak  patříme  v  obličeJ  Boží.   Ki.is.:iis
byl  živÝm  obi`azem  svého  Otce.  On  nám  zíevil tolik  ze  sTči:
tosti  a  slávy  Boží,  kolik  .Ťe  čloTěk  vůbec  schopen  chápati.
Abychom  se  naučili  si]dce,  Boha  Otcp  z]iátí.  palc  můžeme  Ťen
na  Pána  Ježíše  hleděti.

8.  Jak se  €hovftl  Pán Ježíš  k hřišníkům,  pokání  činí€Í",
ti  jak  k  těm,  kteří  se  zatvi.zele  chovalí  k BožÍ  láqel`?
]an 8,  11. Mat.  23, .13-39.

}>Pan Ježíš nezadržel  ani Jedinélio slova praTdy. Vždyc.l{ }'
však  Je  mluvil  s  láskou.  Ve  svém  každodenním  styku  s  ]id
mi  jevil  vždy  jemný  cit,  způsobnostg  vždy  býTal  pozorii`,'7  a
pečlivý,  vždycky   samá  laskavost.  Nikdy  nebyl  nezdvořil}'.
iiebo   nelaskavý.   Nikdy   nepromluvjl   bez   příčiny   tvrdéím
slova  a  nikoho  zbytečně  nezarmoutil  v  Jeho  pocitech  srd('Í.-.

` On mluvil pravdu,. všák vždycky v lásce.  Li(lské  slabosti  ne-
odsuzoval,  za  to  ale  přísně  káral  a  odsuzoTal  pokrytech`í.
ne`Těi.u  a  nespra`Tedlnost.  Ale  i  to  činíval  se  slzami  i.  oč,]'cli
€i  'pohnutým  hlasem.4T.   (»Cesta  ke  Kristu«,  str.  5.)

9.  ]akou  účasť  prokazoval  Pám    ]ežíš   m    bolestech   ů
]iouzi  lidu!  Skutk.  10,  38,
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Přítel  hříšníků.

10.  Jak  zjevil  Pán  iežíš  lásku  Boží  k  hř.išníkůih?  Ma{.  `j,
10-13.

11.  Jaké  Jméiio  obdi.žel  Pán  od  stimos'pravedlivých?  LUK
7,  34b.

Pán  Ježíš  byl  nazván  pří'telem  lidu  i  hříšníků.  '.1`o  bylo
také  nejlepší  označení  jeho   úkolíi,   Jako   Spasitele   lidstva.
i  když  byl  od. farizeů  posmíván  a. pohi.dán.  Kdyby  Pán  ne~ .
])yl  přítelem  hříšníků,  nebyl  by   se  stal  člověkem.   Všichiii
lidé   byli   smrtelně   nemocni.   ,Pán   Težíš9   Jalm   velikÝ   lékí`ř'
př.išel  na  tuto   zem,   aby   licl  iizdravil.   On  žil   s   lidmi,   j{.(T1
s  iiimi  a  v?  všem   žil   s  nimi  v   obeceriís.tví.   Nemohl   J'e   nt`-

:l?.:;t:ížůJ:J:jgv:l::Tsá:i.l:reši:ll.nsíio'átoez#ezJIIpř::I,1Enáž'řťí,trekl:,l::
i)e,ní  vylučo`-ali.

12.   lak  pi.ojevil  Páii  hluboký  soucit  s  miiožstvím  li{lii,
jež  ho  následovalo?  Mark.  6,  51.  34.

»Pán  Ježíš uchýlil  se  s učedníky  svými na  odlehlé iníw
iť  ústi.aní,  ale  i  zde byl  z  odpočinku brzy  vyi.ušen . . .

S  Jednoho  vrchu  patřil  na  veliký  zásttip   lidí,  Jenž   ho
obklopoval.   Pociťoi.a]   nad   iím  lidem   hlubokou   lítost.   Oiii
ho  vy}.ušili  z  malého  odpočjnkH  Jehož,  sám  j  učednící  jeho
potřebova.Ii,   ale  přece   se  na  lid  ]iehoi.šil.   Čím  větší  .zástiLp
byl,  {ím  ochotnější  byl  Páii  k  i]omoci.  Slj.tovalo  se  iriu  jich,
že  byli  Jako  ovce,  nemaííce  pastýře.  Od  kněží  a  zákoiiíki°i~
nemohl  tento  lid  očekávati  žádné  pomoci`.  Od  Pána   Ježíše
itšak  prýštily  spasitelné  vody  života.  On  Jim  zjevoval  1}oŽí
lásku  a  vedl  .Ťe,  cestou  spasení.«  (»Život  Pána  Ježíše«  T  pěm..
str.   202.)

`13.   |ak  se   choval   Pán   Ježíš  k    dítkám    g.9  k   mlídcž,i?

Mal.k.10,14.          ,    L'J``.     ť                                      `hú.'.    T`

\;Kristus  s  námi  cítí  diies  práTě  tak,  jako  za  dni°.i  s\'ého

pobytu  na  zemi.  On  i  dnes  i.ád  pomáhá  matkám  Jáko  tenu
krát,   když   nechával   k   sobě,   dítky   přicházeti.   Naše..dítkr
peJsou  ceněny  méně,  než  tehdeíší.  Vždyť  j.est. to  ieho,  krví
vykoupené  vlastnictví.ó{   (»17e  šlépě.Ťích  vel.   1ékaře€,  `v  něm.
•str,   42.)
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t4.psříÉ:í#kvi[qů°nmuímmíi:t:[tžíeBSoeží;ž::.]::jív5:tšíí§;tí`íš}:ík

ý,ď/S.J;  TJjFJOJL 4.

Kříž  ve  světle  lásky  Boží.
'.      Úvod:   »Kristi].s  netrpěl  sám.   Řekl:   »Já  a  Otec  jedno

jsme«.  Bůh  trpěl  spoht  s  Pánem  Ježíšem.  Člověk  nikdy  ne-.
pochopí plně té  oběti,  ktei.ou věčný Bťih přinesl, když  svého
j-ednoi'ozeného,  milého  Syna dal, aby zde snášel potupu, lianii,
úzkost  a  konečně  i  smi.t.  Když  Bůh  Syna  svého  na  záchT.a-
nu    světa   dal,    ukázal    tím    i}ekonečnou    ]ásku    k    liclem.«
(»Uúpení  KristoTo«.)

Nikdo  memá. větší  lásky.

`::Tlavn::3;LIBgo!`.F]aí`sakn;eÝ];;r.T]Scí:tno;tí,š,íev}:dr@]:ří:'L°čÍTe]há;],::rT?n`;..
`-šri4      ;ri.1`:€   t,   .`     ;,1    '   1         ::ít    ti.I     lťl``,    -

dalekosáhl}''  význam  žádná  ústa  ne\ťypi'a`Tí,  ž,á(l]ié,  péro`.iie-
vypíše .a  žádný  lidský  i-ozum  plně  népocliopí.   Illedíce  ke
kříži na Golgatě, můžeme také my jenom doznati:  "Nebo ialc
Bůh   miloval   svět,   že  .Syna   svého   jednoi`ozenóh(>   dal,   ciby
každý,  kdož  věří  ir  Něho,  nezahynul,  ale  měl  ži.`rot  věčn}'r,..«
(»Ve  šlépějích  vel.  lékaře«  v  něm.   str.  403.)

:.s:a:=up:Ís;Teážíi?ožísBkoážťálásekyreTiokdéllípt:t;:eE.n.E.:|líl.:-tal2ť?úh`
rlá   květinka   v   krásných   ])arvách   a  příjcmnou   vťini,.jíž   S(`   t?ťcč,JaG`.` \ 37
l.ěšíme,  j.est  nám  clána  od  Boha.   Slunce  i  měsíc  jest  stirt)ř{3ii.        f`-  L`
od  Něho.  Není  čmi  jediié  hvězdy,  j=íž  l)y  I?ůii  neučinil.  Kaž-c\`'*   4
dou  kapkou  deště,  svlažující  naši  zemi,  i  každím  papi.skem  `,`
slunečním  přiJímáme  svědectví  c`  lásce  Boží  v  Ki-istu  Težíši.    L
Kdyby   nebylo   oběti  Syna  Božího,  'netěšili  bychom   se   aii.i
z   přírody,   nebot`   bychom   neměli   ani   poze]fiskélio   ži`vota.
Abychom  se  těšiti mohli  ze,  života  pozemskéh(),  tím  `iíce  pak
ze  života  věčného,  musel  Kristus,  Bož]'  Syn  zci  nás  i)oložiti
život  na  kříži.«   (»Ve` šlépějích  `vel.  1ékaře<<  `r  něm.   sti..  40i,
404.)
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|aii   l5,13.        ,_` ,,,,

5,  8-1`0.

iiie,   mťižeme   si  iičiniti   o   Božím   charakteru   si)i.á\mý-   úsu-

;:::.i,;;,,-IÍÍ.#bšk?:-,i2.:l;Íf=ei[:é:h:,-Ig±:§Í|il;ě:-:Z:J,:á::
(Z.    1..    ,qtl..    80.)

5.  |ak   se   vyja(lř'uje    ap.  P[|vel    o   lást.e   Boží   7,jevt+iié
v   Ki.istu?   Řím.   8,   3S.   39.   `..f'3:t`í`P  ,            `   ,   /`                       t.+L}#,i`...`,j

»Tako`'á  láska  j.est  óJedinělá  a  iiic  se  jí  i.o\|iati  ncm!'i-   .

:,;:::lf):;g:ei;ýld;[;!:lít(:íiŤiůJTbž:|lrll;,r::;l:á::Í;11,Oic:t::r|r;i|e;,Sav:i.t#;e:.;iti,|l:t,í|i:,t`í
kdyl)T7   sc   stal. přítel   při'+eli   ite`ěrn?''m,   k(1y`b}-matky   pt''€`~
staly   sTé  dftky  miloťčiti,  kdy])?-   nel)e   a  země,  pomiiiuly  ~`

f,`.í:_;*ť]airí]±±.:is]2p°to:|sí:2b°i`-amkt#:|šTtr;í',FÍ]::rriisHeriř?ěcin;ůá'Í:`;,títn]~cŠ#cT:íád`t:;:

``.rd(;c   `:ůli   13ož,Í.   Čím   vít't`,    T`třcmýšlíme,    o    oso+iité    pt)ťazti
Kristoi\.č    i'e   s`r(Vitle   kříže,   tím   Tíce   shledáT'áme.milosi.dci.ii-,
ství,   ]ásky   či   o(lT)iištění,   ozář.ených   sTětlem   nesti'cinnosti   €`
`r}i.avcdlnosti.   Tím   pak   zře.Ťměji   poziiávámc   nesčíslT`é,   di'`i-
kazy  láSky  Boží  neskoiialě,  i  `Tě,čné.  'l'aké  .iiám  lze  pochopiti
`ipř.ímn}f  s()iicit,  př.evyšiijíc,í  toi].že.bnou  láskii  matěinu  k  ti`'{'`-
im    di'ť{V`ti.   p€i(1lémi    éi    zti.čiceT]ěim.«    (»Cestii    ke   Kriqtii«    qli..

o.     ,1.)                                                                                                                                                                                         '

»|i'i  a  ótec  jedno  .isme«.
íi.    tTak  líčí  evangeLista  Tan  po]Ti{VLi:  ]ii?zi  Ot(.cm  i`  S]7nc»i?

Jan  l0,  30 .,,.              `    ,
»Jcžíš  Kristus  S?'n  J3ožÍ,  ktcí.`;ť  j.-é'st  od   \ěkfi  t`  tr\tá.ii:`

` ěky,  jest  ,iLidiio  se  s`.y'-m  Otcem,   a  př.ece  Jest  samostatii()i]
bytostí..   Jsa   sám   o].i.az   Boha    otcel,   byl   po   Bohii   ne,`Ťi,T?-šš{
bytostí  j.iel)es.  Všichni  andělé  sc  skláně]i  i)řed  Ním  a  \-zdá-
\talí  :remu  čes{.  }iž  od  počátku.1>yli  o{ec  a  Syn  .tecLiio.  Z  nicli
`tycházelo  sTětlo  a  s]ái'a.  To  Jes{  to  sTětlo,  které  i  zde  si.ítí

'J.2



/`

qh.iwí`!.  1  .
v  místech  temných  a  i'ozlévá .všude nebeský  Jas.«  (E.

g::gok3thvoořílesvmšíe:tyz:pě:ií::t:tůřsivší:ion[|F:1cel4áalo;b;t;.,1.
Pána  Ježíše  za  padlé  lidstvo?  ]an  3,  16.  Eíez.  5,  2.

kBůh
miloval,  že  dal  sama

'-#Í»iďl^fkh
že  dal  svého  S «   a   »KristiLs   }iás     `
e.«  Jest  to  láska  otce  i  Syn`a,

př.i.9e.slaL  tu  největší  oběť  pro  zachránění  člověka.

"€
l`-1_erá   G+./

`j*,`.11

ou  účast  měl  Bůh  na  smi.ti  Kristově?  Řím.  S,  5í2.
si7ólil,  aby  pro  zácliranu  padlého  lidstva  byl  Pái]

Ježíš  obětován.   Otcem  byla  oběť  Kristova  Posvěcena.   Sám
Stvořitel,  ten  všemohoucí  B`°ih  ti`pěl  spolu  se  sv}úi  Synem.«
(E.  G.  W.)                     Ňejvětší  obět'.

io,  ]aké  chování  člověka  h-něvá  a  poi)iizuJe  Páiia  Boha?

HřžcafmJe4s:,É.o:;ol:in3t;:ií::.ná,stlí:-oig.neiúžáž,;Í.eJ,t::..Šá-,.,,,ř„
Vždyť   hřích  způs,obil   tak   hrozné   ti`ápc`ní.   Pt.)mysli   .Ťen,   co
to   znamenalo   pro   čistého,   svatého   a   spravedliii-é,ho   BÍ)ha,
př.ijíti  do  tak  blízkého  spojení  s  hřícliem  a  vzíti  hřích  ne
j.ednoho   člověka3'  ale   celého   světa  na   sebe.   0  Páni[   jc`žiši
se  i)raví: Onne ale   hříšitíka   ]ríil.)\Ta|.

11.  Které  těžké  břímě  iiesl  Páii  ]ežíš?  Iz.  55,  Í]. # Il+ú,Ů,ťó

Otce.  Pán  Ježíš  boJoval  hrozný boJ  a  přib].Ížil  s.3  až  k  eiiir[.i./#,t.g`

Fo%].okeážp3;1aiiá:dč,|áě;ivéuhdoi,v::|y:noĚ3ř,o:tl::,.I;Pši:|CilejcpJo;:1ri*`"
vzdechy,  když  k  svému  největším  zármutku  miiseii  i`atři-  ''L b\:»
ti,  j.ak  Bůh  s]ávu,  Iásku  a  světlo,  nenecháv['i  i7íct-,  5yniL  s\.é.-
mu  svítiti.  Pak  by  .iistě  lépe  roziiměli,  Jak  ve`iký  a  3hav]iý
.jest   hřích   v   očích   Božícli.«     (»Uti`pení    Ki.[ittj\.,iÁ<,    v    i]t..`m.
t€tr.    11.)

12.   Proč  musel  Pán  Téžíš  umříti?   Mat.   2?,   46.     St,      .`L``  ,.;
»Bolest,  kterou  žádné  lidské  srdce  i.ozumť`t.i  ani  pocho-

piti  nedovede,  pronikla   srdcem  Pána   Ježíše,   neboť   v  této
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hodině  největší  .i'izkosti  i  sáin  Btóih  se   od  Něho   odTrátil   čt
jre.Ť  opustil.«   (»íziTot  Pám  Ježíše«  `r  něm.   slr.  454.)

13.  ]Ť:l?n]i).y±aor?  ;l,°:;:lěým.,r.ti{ ??`Iest  Páiia  iežíše  zmíi3mv`.

`Otec   milLL.je   nás   nikoli`-   i)roto,   Jako   by   k   tomu   1})'1

pí)hniit  tepi.Te   smíi.iiou   obětí,  iiÝbi`ž   On   sám  přinesl  smíi'-
iiou   obět'   proto,   že   nás   miloTal.   K].isti[s   stal   se   p:i-ostře,d-
iiíkem,  ski.ze  něhož  13ůh  mohl  iia  svět,  padlý  T  hř.íš{ch,  .`'?-~
1Íti  svou  ncskoiiab)u  lásku.  Neboť  Bťih  ]`)yl  i'  Kristu,  iT   iní`'
`iTodě   siTět   s   sciboiL   (11.   K`)i..   5,   19.)   j3{1l`.   +rpěl   se   sv}'m   S}`~

]iem.  V  diišeTní  úzkosti   i-zahi.adě   Ge{semai]ské,   `re  smi.te,l-
]iém  zápasc  iiči   G(}1gatě,  `.č.č,ná   láska   zaplatila   cenu   7jci   iiciši``
\.ykotipení.«   (>>Cesla  ke,  Ki.is+u«   sti`.   ?.   8.)

ttik  veliká  ol}ět.  př.Íneseiia.?   G.il.  1,

»Ká.o 5in,t#ft,tc,é,,:u g,dh,,3-: ` č|ověkčt   occnitff   Chceš-|i   7,ná|i
j(3j.í  cenu,  ted}-  jdi  (lo  G(i.tse`ma,ne  a  tam  ]idi  s  Ki.iste,m  \r  1.it)-.
ílinách   hořkáho   J.oJc,   kde   krůpějc   i)otii   jako   kre,v   t`ekl}.   ,
Pohleď   na  Pá'`iia   Ježíše   iičt   kř.]'ži.   Slyš   vo]ání   Pánť>   v   je,-iio
úzkosti:  „Bože  mi°ií,  Bože  mi°ij,  i)i.oč  jsi  inne  opus{il?!"  Hleď
na  zraněnou  hlčiir`i,  m  prť)])ité  i.ucc`  a  nohy  č`  kopím  ])rok}i'r
t)ř  bok.   Pamahi,j`  že  Páii   Jež,íš  ]ia  zác}irom   t`'oji   vym`1t)žil
i;šecko,   Když,   ii   prahii   kř.ížc   ])iideš   i.[TažoTalj`   že   b}r    Páii

]ežíš  na  záclii'amL  třebas  jen  j-edinélio  hříšníh-a  `'y(Lll   saniŤi
.iebe,  pa]c  m`.ižcš  ži`i>t  člo`'ěkč`  occ`J]i.tí.«   (P()dol)e]istTíó{  `'   nř]ii.

si]..   194.)

15.   Iak}'rni.i\.`lov}T  z,jevuje   ai}oštol   |:?i}.  l/€t:ku  BOží.?   1.   Jflii.

:'  ti;`   J.'  "        `   rfjKfjjL->   .`;/r.|}_t@   Wfrgů

BožÍ.jednání  ospravedlňuje   ~
hříšníka.

Úv od:   »S€itan   sTecll   lidst\.-o   k   toimi,   že,   iiiělo   Bohti   zi`
1>}'Lost,  Í,ejíž  hlavní  Tlastno,qt  záleží   `.  ztrmilé  si.].a\.cdlii`iú,

]ií:~:::`.ž;tT°spt:tí:Fj::,°.S.:tqukdo"'h?:}torsdt:''h`]:i'éTit{E'`:tend:oThT°ěř?`€Ě}=t]:}e;.raT:}:
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pozoi.LLJe   slabosti   a   hříchy    lidstva3    aby   Je   potom    mohla
trestati..  Právě  proto  Pán  Ježíš  přišel  k  nám  lidem  na  zem,
aby  odstrai]il  tento  temný  stín,  který  zakrývá  neskonalóu
lásku  Boží  k  nám.«   (»Cesta  ke  Kristu«,  str.  3,  4.)

1.  Z   Jakého   důvodu   zlořečil   Pán   po   hříchu   člověk`t
zemi?  1.  M.  3,  17.

»Život  plný  námahy   a  starosti,   jenž  měl   být   iia.dále
člověh  údělemg  byl   od  Bohá'  zase  j`en  ž  lásky   stanoTeji.
Byla  to  škola,  ktei.ou  hř.ích  učinil  potřebnou,  aby  ukáJeiií
žádostí  a  vášní  by]a  učiněna  meze,  {iby  se  nadále  vyvíJeti
mohl  člověk  T   sebeopanování.   By]a  to   část  plánu  Boží]io
k  znovupostavení  čloirěka  ze  záhuby,  do  níž  měl  upadno.dti
příčinou   hříchu.«   (»Patriarch.   a   proroci«   v   něm.   str.   49.)

2.  Kde  se  člověk  nesměl  déle  zdržovati?  1,  MOJž  5,  23,
»Po  hříchu  nesměl  Již  Adam  a  Eva  bydleti  v  ráJi.  Ve-

lice  o  to  prosili,  aby  v  domovině  Jej'ich  nevinnosti  a  radosti   ,,t
směli  zůstati.  Oni  poznali,  že  veškeré  právo  iia  toto  šťastné         r
místo  ráj`e  ztratili,  ale  zaručovali  se,.že  v  budoucnu  budou
hlasu   Božího   plně   poslouchati.   Bylo   jim   však   oznámerio,
že  JeJich  přirozenost  se  tak  zhoi`šila,  že  Jej`ich  síly  k  odpo~
rování  zlému  nyní  néstačí,  když  n`ecliali  satanu  k  sobě  pří~•stup.  Dokud  žili  v  nevinnosti,  moh]i  sami  každému  pokii-

šení  odolati,  ale  nyní  ve  znaniení  víny  neinohli  se  Již  víť,e
sami  ospravedlniti.«   (»Patríarch.  a  pi.oi.oci«  T  něm.  str.  51.)

7.:aEv%íízj°ežv=°3,Vřgs.V:.%ÍÁPí:.žj.P,ř4í^=.T°`*ťd;(:°:Ě:..ťfr#+],n?T`i€c`r#

»Nediv   se   tomu]   jestlíže   na   odstranění   ostrých   i'ohů,  h  +  A

:|Tieihooutcih:roaf|teorpuětm=;síto:ůkhte::Ítándltáit:|r?í.kiaodhi:ažáái};fsčí3;-ť-,.,,,
věk  sám  nedokáže,  to  může  učiniti  .Ťedině,  Bůh.  Proto  bt[ď
uíištěn,   že   On   žádnou   zbytečnou   ránu   nedopustí.   Každír
úder  děje,  se  v  lásce  k  tvému  dobru,  k  věčnému  spasení.
On  zná tvé  nedokonalosti  a  pracuJe  k  tvéinu  dobru,  k  tvé-

•.'rim,u   znovuzřízeníg  ale  ne  ke  zkáze.«   (Z.  I.S  sti..  240.   241.)

lí'.rTžeF8:Jestf€:%ž,:Ťírá\iíd{tikť:`Zen:st?...,Ť#.tíL6ipří`CTtL,~hiT,ž

»Z  toho,  že  Bůh  -na  nás  dopouští  soužení,  můžeme  po-
2nati,  že  i7  nás  Tidí  něco   ce,nného,  Go  má  bÝti  v  cmen  deii

],Ě



zjeveno.  Pakli  by  tak  nebylo,  kcLyž  by  Pán  v  nás  nenalezl ,
nic,  čím  by  své  j.méno  oslaviti  mohl,  tak  by  si  s  námi  ne-
dal  čas,  aby  nás  vytříbil.  Tako  zlčttník  nedává  bezcenny`  k{)v
do  tavícího  kelímku,  ale  odhoclí  j-eJ,  tak  i  Bůh  tříbí  j.en  ty.
v  nichž  vidí  cenu.  Podobně  jako  i  koTář.  drží  železo   iiebo
ocel  v  ohnig  aby  j.e  zpi.acovati  mohl,  +ak  i  Bůh  prohání  vy-
volené   své  pecí   soužení,   aby   Je  i7ytříbi]   a  pro   ki.álovství
Boží  upravil.«   (Ve   šlépěJích   ve[.   lékaře«   \-   něm.   str.   45

:!....,5.  ]aké bohaté požehnání přináší Boží kázeň?  Žid.  12,
*ái.4                »Všecko,  co  se  nám  zde  tak  ťaJemn?'-m  zdá.,  co  nás  ziie-

•#,átTE:ioJt:J;e|.vaez::::áá:Š;bž,:d:ánímB#|,iě|čál|:ěstitíuip1::oJiaasznot:l[
`+,`y`., .dobrodiní,  když  naše  přání  vžclycky  nevyplnil  a  iiašim  tiiž-
~            bám   nevyhově].«   (»Ve   šlépějích   ve,].   1ék.<``   v  něm   str.   456.)

\ry\L.-c} ,
Boží  cítění  s  člověkem.

``

ó,  Takou   účast   béře   Bi°ifi    v   soužení   svýcži    (l.ítc.k?   Iz.
ó3,   9.

»Pohlédneš-li  ire  svém  žití  trochu   zi)ět, .poznáš9  Že  ti  ve
všech   těžkých   a   strastiplných`  hodinách   milý   iiáš   Spasite]
byl   a  iest  blízkým  a   že  ti  pomocí   chct.+  abys   zase  si.,ětlé
chvíle  prožívati  mohl.   Také   Otec   nel)eský   i;voJÍ   láskoi.i   a
stai.ostlivou  účastí  .Ťest  stále  s  námi.  I  kdy.ž  se  nám  !iěkd}-
zdá,   Jako   bychom   bylí   od   Bohii   opiištěi`Í,   O]i   přece   j`est
nám  blízko  a  pomámá  nám.  My  vidíme  Pái!a   Ježíš,e  7ř.ídka
tak,  j`ak  j.est  a  nebýTáme  vždycky  ochotui  přiJii"iti  ieho
pcmoc  tak,   jčik  `On   j.est  ochoten  nám  pomoci.«   (Z.   4.)

7.  ]aké   iiaš'e   uedostatky   vz{i]   Pám    ]ežíš   ma   s€}be?   Iz,
53,4.    í;f,„,4,   #q      t.`   t   t\\,   ^                   \,    ,ré,ť`                             ,.

»DouíeJme  a  důTěřu.Ťme!  Malomyslnost  ve  5hTžbě  ]3ohii

Ťest  nerozumná   a   hř`íši]á:   neboť   Pán   irí  zcela  určitě    čeho
potřebujeme.   Jako  Král  Tšech  králů  j-est  všemohoucj',  j.čikú
Bůh  smlouvy  j.est  však  též  dobrotii'Ý-  a   stai.ostlivýg  poclób-
ný  něžnému  pastýři.  Jeho  neomezená moc  jest  souč,asně  zá-
rukou za  j.isté  vy.plnění  svých  zaslíbení  všem`  kteří  Mu  dů-
věřuJí.  On  Jest  mocen  každou  tě,žkost  odstraiiiti.  Jeho  láska
převyšuJe  i'še  tak   vysoko,.. Jako  Jest  nebe  vzdáleuo   i.id   ze-
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mě.   A  {akovouto  neomezenou  věčnou  láskou  bdí  Púii  nad
lidem  svým.«   (»^Ve  šlépěJích  vel.  1ék.«  v  něm.  str.   4ó4.)

8.  ]aké zaslíbemí dal Bůh skrze Sym svélio hříchem  oh-
tíženému  lidstvu?  ]aké  požeh]iámí  Jest zaslíbeiio těm,
kteří  pozvání  Páně  uposlechnou?  Mat.  11,  28-30.

? ďií`~,     , 9.  jak  se  Pán  chová  k  lidskému  utrpení?
b4rgt. »Na   této   zemi   přicházeJí   ri°.izná   zklamání;

ý~j     očekávati   Jen   soužení.   Můžeme   však   všecka,   ať   velká   č:i-'
malá,  přenechati  Bohu.  On  nezůstane  bezra.dným  a  nebu([e

•  přemožen `Šebe  větší  tíhou  našich  staros+í.   Jeho   starostlivá
-    péěe  vztahuJe  se  na  každou  domácnost  a  zahi.nu.Ťe  v  sebí`       `'

každého  JednotliTce.  On  sám  má  též  na  našich  záležitostec.-h
a  starostech  účast.  Počítá  i  naše  slzy  a  cítí  s  námi  i  v  na.-
šich  slabostech.  Všechny  zkoušky  a  těžkosti,  které  nás  r}tj-
haJí,  Pán  dopouští,  poněvadž  nás  miluje.  On  si  přeJe,  aby-
chom  dosáhli  svatosti,  a  dokonalé  radosti,  jež  v  Jeho  př.í-
tomnosti  j.est  k  naležení.«   (Z.   1,   str. $4.)

_,8íí;íá.KŤe;nop:SuTš:]Ťohrozka]íbe::ZíaE;

F:TÍ+#_p,3,`..

Jak se chová Pán k bezbožným.
10.  Jak   vyíádřil  Páii   Ježíš   svoJi   i'ásku   k   ]erusalémi[?

Mat.  23,  37.  Luk.   19,  41.
»Spasitel  plakal  iiacl  Jei.usalémem,  městem,  j.ež  tak  mi~

loval   a  které  se  zdráhalo  přij.mouti  toho,  který  j-est  cesta`
pi.avda  i  život.  Ačkoliir  obyva.telé  Jerusalemští  zavrhli  Si)a-
.s].tere,  přece  pohlížel  na  ně  s  milosrdnou  láskou.  Teho  ži`Íot

+ttbyl  plný.sebezapření  a  pečliTé  lásky  dol)ročinné  k  jinÝm.
. U  Něho  byla  vždy  každá  duše  vzác]iá.  Třebaže  si  stále  zi`-

:wř~:][á3=gťš:,Lb::su::tt:ÍLosdenoss±]c:ng]Znke:eTcoasžtáépí:ceč]Tážndtí;ídnsekjé
*     rodiny.  Pán  Ježíš,  j.at  úti.pností pohlížel  ]ia  Tšecky  lidi  .Ťako

.[ia  padlé  duše,  jichž  irysvobození  od  Těčhé  smrti  bylo  jeh!)
posláním.«   (»Cesta  ke  Ki'istu«  str.  5.  ó.)    .

11.  yt  čem  nemá  Bůh  zalíbení?  Ezech.   18,  23.  32;  35,  ií.

od  odpadlých?  Jer.  31,  20.
13.  Kteří  nebudQu.

Gal.  5,  19-21.
".?.čle5Tl`.'á"f:;'llbá.:lbťožŤ
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qL' ki;álovstvi  nebeské"?
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Hřtih#   by-   se   ncmohl   radov&t'i   z   přítomnosti   BÓží   a
h]'ozíl by  se  styku  a  spolužití  se  sv&tými bytostmi.  I  kdyby
měl  i)ř'ístup  do  nebe,  nemohl  by  Je  nikdy  míti za  místo  bla-
žené  radosti.  Nezištná  a  obětovná  láska,  jaká  tam  ovládá

ů+*ú``.:[okht]earábáevvží€7]oú3:ác;pÍ:t]:z:ínoehs,kaos=:,;:Lh:ás.]=;:]eBnokž;;:.:á:

i       `+   A jmyg  pohnutky   úplně  by   se  lišily   od  těch,  ktei.é  tam  ua-

p.lňiLJí  srdce  obyvatelů,  kteří  j.sou  zproštěni  hříchů.  V  so.ii-
zÝuku  a  v  líbezné  shodě  nebes  nastal  by  zlozvuk.  Nebesd
by   se  mu  stala  místem   trápení   a   muk;    on   by   nasadil
všecko,   aby`  se  mohl   skrýti  před  Tím,   ktei`ý   jest  věčným
světlem  a  střediskem  vešk`eré  blaženosti.  Není  to  přece  ně-
JÉiká  libovolná  a  nei.ozvážná  i.ada  Boží,  která  bezbožník?.
vylučuj.e   z   nebe.   Oni   sami   v]astní   vinou   se   vy]oučilí   ze
svatého   společenství.«   (»Ces.ta   ke   Kristij«,   stT..   13.)

í        í                      ,    '      rfJwol6.4//{~,!ftif l
#AC`J             Dokona|é  ospravedlnění.

Ú it o d:  »DěJiny  velikého  boJe  mezi  dobrem  a  7,iem,  od
Jeho  počátku  v-  nebesích,  svržením  vzpoury  ž  nebes,  až  d(t
úplného  vyhlazení  hříchu,  j.sou  rovněž  z.ievením  nezměni-
telné  Boží  lásky.«   (»Patr.  a  proT.«,  v  iiěm.   sti..  28.)'Č  7     Bůh  koná  své  dílo  neobyěejným  způs;bem.

` F.+:+  ~=-   1.  rak  nazývá  proi.ok  soud  nad  bezbožn}'mi?  Iz.  2S,  21
_-    u-_-_--_,J        __     J(_   ___      _          _

z>Boží  soud  y-ykonán  bude  nad  těmij  kteÉ'í  Boží  lid  Íit`is+'
kují   a   .Ťej   ničí.   Teho Teliká   sliovíTaTost   iiad

sÉ±ýln.4
Jen   Jistá

FdÝ-ž-`-Jé.ii-áŤl' odplata  .ŤeitčěúJiÉHestnpQřé±
oddálena, a    hT()z,ná.« (}.,Velkír   spo ,,.,t-
r n:2TtstčTám70á)á Bůh za.|íbení?  Mich.  ?,  |8.  -.  44.Z=,

#*O#'jíobě utrpeiií

!:s;ž:řž,%l,giz

3JŽ&&LLC:ťo?t,á#Čp#o~ž#Az&*

4.  ]akou   j`istotu   vyslovil   David,   k
vání  se  Boží  k  lidem?  Žalm  103,

9Bůh    j`est   zdro.Ť€`m    všeho   milos]'denství:

ts.



`

.Íest   »lítosti`..i'-   a   mí]osLiv}C«.    (rT.   h`1.   3J!,   ó.)    NeJediiá   s   námi,

.Íak   bychom   +olio   7,asloužjli.   Ne{áže   se.   Jsme-li   j.elio   lásk`r
hodni,  iiýbi.ž   zahi.]iu,Ťe  nás  ]}oliatst`ím   své  'Ičí`sk}.+   a  t{ik  ".``s
činí  j.í  liodný]iii.  Neiií  msti`.-ý,  uechc.e  ti.estati,  iiýb]'ž  `.ykt)ii-
iJití.    Přísnost   JeTící    se   `.   jcho    Pi.{t7,řetelnostj3    jest    jedi.ncY>
ke  si)asciií  odpčidlíkici.  'I`ouží  `'elic.,c  i)o  tom..  aby  uti.pciií  lid-
sh7a  mom   zmíi`niti   a  jeji.ch   i.ány  1.alsámem  pomazal.i.   Jest
sice  pi.aTda.  že  Bi°ih  iieospi.avedlňuJ(`,  vinnélio   (11.  M.  54,  ť.),
íivšak   Oi]    clicc   `:jj±j]jj:[gíjiti.«    (`;"yšleiiky   s    ho].y    l)1ali.<
stl..   55.)

5.  Také   poi.oviiáJií   čiiií   Bůh,   aby   iLLká'Í,al   L.'.voje   (.ítěiií   i`
s]Iiilováiií  se?  Iz,  49,  15 ,...

»K(lyb}'.   sc   slalo,   že   by   iiěktei.}'-oígg.sc   zapomi}.ěl   [!i`
své' h]adové  clěcko,  iiezťLsta]ic  křik  tohoto   c}iudého,  ub`)hc'>-

i'áos|:l.:v}:ckč:|,;":.`,Ť::|'|í|š|;-,`:||t'.T:3:1|c:.i!|g*i;:':'Íet',`rj`:,Sk`oěb:ríčáůi|á`;.;|`á`|'|.T(;
i]epečoi'.č]1,   nechť   `-zpomenc  poselství  niilu,iícího   otct)`Tskél]t)
srdce,    ktei.é    i)ra`í:
(,`,`M`rš|€mk!r«    v    iiě.ni. sllčíi-(Ý.,Én-té!<

Boží  hiiěv.
6.  Pi.oč  BůlL  den  sou{lu  ti`k  {1.alecc  o{LdáLil?  11.  Pi`tr.  7,  9.`(PoiwneJ:  1.  Petr.  3,  20;  1.  M.15,  '16.)

Bc`žícti.pěliTost   jest   tak  ťelíká,   žc   si   ji   ?ot,\'a   pře(lsič`-
`'i{j   doTedem(`.   On   nám   svojí   si)ťaTed]i`ou   odplatu    iii}ri``~
clia,l  ještě  i)ocítiti.  Alc`  Oii   .Ťistě  povslane,  f`by  hř.íšiiík}-,  kti}~
r.í  Še   `.z(T()i.ně  pro+j   ,jeho   zákomi   pozd`ilili,   si)T.a``edlivě   ii(t~
t.1.C.S[al.

Pán   dá`Já   li(l(mi    (1ost   {Y.,tisu   k   sel)ezkušo\.áiií   a   k   obj.{í~
t.tmí  sc.   Jediioho   diic  `'šak  bud(`   Boží   ti.pělivost  vyčei.i)ám
n   jeho   s()u(ly   iia`-štíTí   lid   tc'`to   7:emě.   Bť.ih   .má   miiolio   trp`V>~
1ivosti   s   li{lmi.   Ze   s€tm(`ho   milosr(leiistTí   sTélio   `.žd?'

* `  :-€,\ái'lá?5::[ác:Iá lj]Ě;`.```G:`Vi:;7   hněyem,   ktel'ý   i`.dl`O``   1'``   ne:`"j
`S.~,.'`.-

ffi,

`?.  Také   vážiié   mLpomeiiutí   dostává   i)osle(liií   i]oko`I{?J.iŤ? á`.

Zjev.  14,  9`-1.1.
;)Přestui)níci  bii(loii  \.záJc;mině  ziiičeiii  a   všichni  ]]ezbí)ž-

i].í{.i  hucloTi   kone`čně  `7yhki';(mi.  Moc.  @   a{ttoi.itci  božské  vT.árl}r
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přispěJe  k  potlačení  vzpoury  proti  Bohu.  Vykonaná  spra-
t-edlnost   bude   však   odpovídati   charakteru    Božímu,    jeho
shovívavosti,   dobi.otivosti   a   velikého   milosrdenství.   (»Spor
\.ěků«  v  iiěm.   str.  ó]9.)

8.  Jaké  navštívení  Boží  stihne  Jednou  bezbožné?  ZJev.
15,  5-?;  16.  kap.

`tosprairedlnění   hříšníka   nenastává    změnou    sinýšlení
Božího,  nýbrž  obrácením  člověka.  Dveře  milosti budou  uza-
`7řcmy  ne  proto,  že  by  Éůh  přestal  býti  milostivým  a  milo-
srdnÝm,   a.le  proto,   že   lidé   hltigů-Fi5ťJžvání   Božího    více
sjyšeti   nechtí.   Netouží  po   obi.ácení   a   od   svého   Stv-oř.ite[e
se  úplně  odvrátili.  Pi.ptQ  Tusí  také  Bůh  neobyčeiným  zpť!-`
sobem  zasáhnoi.iti  a  svůj  odpor  k  hř'íchu  vý].`azně  ukázati.«
(»Spor  věků«   v  něm`.   sti..?09.)                                                                         }

9.  Jakým   způsobem   bFdou    hřích    i   hříšníci    znič®ni?      (
žjeí. 20, -7-9. /Z-#-  ' .

»Toto   není   žádné   ]ibo.v7oliié   j.ednání   Boží,   spíše   ti,   cct

::±vkl:hvl:e,Eóil::ti-ot:L%í:.dž.P.:ťtá]Í-?ŠT|C#aEi.í:f|g|:`;.d3:1|T|JJeesstep.oÁ
Boha  a  tím  i  od  života,  ktei.ýž  j.est  z  Boha.  Pán  Težíš  pi.avil
i'isty   proroka:   »Všichni,   kteří   mne   nenávidí,   miluj-í   sm-L`t«.
(Př.ísl.  8,  3ó.)  Bůh  je  nechává  něJaký  čas,,aby  se  mohli  vy-
vinouti  a  {ak  zásady .svého  života  zjeviti.  Pak  každý  přijí-
má  ovoce  své  vlastní  volby.  Životem  vzpoury  vycházeJí  sa-

::€:Sříteo]::n::ts[:do°ž:rn]Íůísóúbpí[nněazn!eť:]:t:h:]:hsažížríaví:,:í::<a(»ž::
v()t   Pána   Ježíše«   v   něm.   sti..   4ó5.)

E=

Bůh jest spi.avedlivý.

2,  i2  posl.  'část.

•í'

;,,\,,,,ri,„

?:   1to: ±+1u.Sí vb,ezbožný  ZaFyiiouti?  Jer.  17,  10n  11.  Peti.:

Á  á4 *.Lář3íerGýa]:í:,ot;:í 8:ákon  jest  ]Lám  Přípomí][áng  ]ak.   2.^

v+Í"fáť#]akému  uJištěiií  vzhledem  koiice  ěas

--        .ť3.?r,oĚ  přišel.Pán  Ježíš?  I.  Jaii3,  5.jg

í=-Žir_ šitii   Náh.1,  9.   `\r'      '                                                                                  \   ,J~'.'Í

ákon  Boží,  jenž  jest lidein  od  sata.iia  jako  Jho  služeb-
nosti  oziičičen,  bude  lidem  Božím  jako  zákon  sirobody  ctěn,    D `
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Zkušené3  zachovalé  stvoření nikdy  více  i]eodpadne  od  Boha.,
jehož  cha.t.aktei.  zjevil  se  v  nevystižitelné  lásce  a  nekoiieč-
né  moi[di.osti.«   (;>Spor   věků«   v   iiěm.   str.   57?.   5?8.)

)         0-.,(     _              ŤIJwf ri    ,#S/ť:,"

Tr+alé  znovuobnovení.
Úvo(l:   »Veliký  boJ   jest   dokoíiěeii.   Hříchu   a  hř.{šníků

iieiií   víc.e.   Celý   vesmír   jLest   opět   čistý.   Svoi`nost   a   rádost
`.ládne   opět   v  celém  nezměrnéni   .3tvořéiií.   od   Bolia   Stiro-
řitele  proudí  opět  život.,  světlo  a  i.adost  v  nekonečném  j.eh()
království.   Od  nej.menšílio   prášku   až   do   iiej.větších   svět()-`
vých  těles  v  neporušené  kráse  a  v  dokonalé  i.adosti  vyp.ra+
Vtúe  Vše,  žíEÉijg±.«  (»Ve,Iký  spoi.{(  v iiěm.  str.  ?ó5,)

Poží i.odina.  #
1.  0   ktei.é   v(iliké   i.odině   podává   iiám   zpi.ávu   Písiiio  .

svaté?  Ef.  3,  14.  15.      :  '

;riFííc]i:]]]'gi3isí[8:.i][i°]Sdtsttv€:°jé.:doí]d[gpp:]:':,šeaT:'té[žZ:ož9'#`'
]iích  členů  této  BožÍ  rodiny,  kteř.í  nepadli.   Obyvatelé  bez-
hř.Íšných  světů  sleduj.í  s   velíkým  zájmem  .iidálosti  na  naší
zemi  a  toiižebiiě  očekávčiJí  návrat  čloTěka  dc»  té  veliké  BÍ)';.i'
i`odiiiy.«   (»Život  Pána   Ježíše«,   v  něm.   str.  459.)

3.=tgdíoesťeí:]á[=,rozí=]:;e:y±ní.3]íEdf:],á;ío7Pít2o7j,#L€];áťřŤ#„ť€

»r\Tebeská   radost.  zahrmíe   v   sebe   též   naši   vyko`ipen(){L  ,v{^t  r,u  ,`.Á:
zemi.   Slova   Pána   Ježíše   před   svým   na   nebe   vstoupenítn
znějí  kra,jinamí  světa:  Vstupuj.i  k  otci  svému  a  k  Otci  `.a~
Šemti,  k   Boliu   svému   a  k   Bohu   Vašemu.   (Jan  20,   17.)   Ne~
beské  zás'tupy  zahmují  v  sebe  i  věřící  této  země.  Také  i)i.o
nás  odešel  Pán  Jež,íš  do  nebe  a  pro  nás  též  ži.Ťe.  Pi.oto  talcé
může   dokonale   spasiti   těch`,   kteří   skrze    Něho    př.istupují
k   Bohu.   On   žÍJe   a   prosí   za    nás.«    (»Ž.ivpt    Páiia    Ježíše<<
`   něm.  s[r.  522,.)

*.  Co   .Ít`sť   nám   o   znovuo]moveiií    v    KTistu    i)paveno?    ;,^íf„
F.fez.   1,   9---12,

1`       _+     _     b-ť
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5+  Co   hdává   Pá[t   za   Př.íčí]tu   S`réht,   {huhé]Lo   [,říc,[Othtť
Jan   14,  5.

Jest   lo   již   dloulié.   i)ř.áiií   Otce   Í   Syii*   ab.}.   iiiohli   1))"
s    v.}'koupenými   lidmi   opět   spojeiii.   P.án    ježíš   přišel,   íil)}r
lidstvo   zpět   k   Bohu   Otci    př.iTedl.    Láska    iie.má    zalíhe.iií
`r   i.ozloučení   a   `    i'ozdvoJení,   Proto   také   Bůh   dopus+il    lH
iiejTětš]'  obět'  za  i]ás,  aby .se  s  iiámi  opět  spojiti  mo.hl.  Di"
hý   příchod   PánčL    Ježíše   jest    součcisně   ozná-nien{m    `.,+elik{.rl
lásky  Boží sTému  lidu.

Í.,  U  koho  chc{}  Bíih  pře])ývati`?  '/.jev.  21,  3.

NováT.S"ň€.ff\
ť.  Jak   se   vyjádřil   itp.   Pavcl   o   tt}m,   co   Bi'i}i   t_.h(.e   (láti

těm,  kteř.í  lej.  milují?  1.  Koi..  2,  9,  1().
»Lidsk'ý-  .Íazyk  jest  necloslaleímý  k  vyJádř.ení  {olio.   o

Bi.ili  pro  lid  svt'i,j-i)ř.ipi.avil.  žádný  smr+.elný  č,]ověk  T`.t3iiiiižt!

ijochopíti  sláT+u   nebeského   ].áj{`.   To  ;Í)ude   mt)žné   .ieu   .t{"ii[.
kdo  ho  sám  bud{>  účasten.«

8.:eom,í.Íež;ej;.#t4.Páájo#o#;:`t#:kottpenÝc]L

`j:ŽJist,'otě
',2,9.  Co   ocmámil  Pán   o  tomto.  `ž,

Izaiáše?   IZ.   35,   4-'10.    /t/á'Ů  r

pl.qr"kť,
í`l.í         ,-

-y`íl,-:ú.,       "    +.L,             `         -

Ti.` aié  ziiávuobiiovení.  ÍH=~

[)ít:L:\#::]ř:L:i:ti;i:i:Á::s:;Va`e;;dí(:::[iTe#ťL,:[t?éž];r;,:L:;
hé   ].adosti   `i.   požehmnýcli   iiívác.Li.   i'a(los{ného,   bezstai"
iiélio   života  pi.míc.1.   1idí  ~   to   Jest   ta  ii_aše  kt.ásná  nadč`,.i(>
Znovuzř.ízei`í  i`č`jskc'`ho  donio`'a,  pi.avé,ho  p()ko`ie  a  s.v-até  "
(lostí,   nepopsiitelné   štěstí   v   místech   cl(`konalého    souladu
jesť   dědictví   těcli,   ktei..í  budoii  `7y-kcHipeiii.` Oni   ol)di.ží   vš{=
po  č`m  srdce  Již  tak  dlouho  +ouží.

::.{T:í::i;Fe°`t;.g;:í:]š::k(`t`v::na`-aá:::;::`:::tt;tíTÍ;:3.°6:;a*í?í;í:`.2é
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13.  ]ak   dlquho  bude   žítí   člověk\  iia   ]iové   zemi?   Iz.   6ó.
7,22.  Zj. `22,  9:7\''   „_ `  `_  , 7     „ ,.{,  ;  : u:`,<,

»Skutečnosti  vyko`ipení  budou  zaiiiěstJiávciti  si.dce,  my,il
i   jazyk  vykoupených  po   i.-šechen   čas   í-ěčnosti.   Budou   i.o-
7,uměti  pravdám,  které  Páu  Ježíš  s\rým  iičedníkům  ]]y  tak
i'ád   zj.evíl,   j.imž   však   scháze]a   víi.a    L-   plnému    pochopům'.
Vždy  více  budou  se  otvírati  7]raky   k  stále  noTému   p()z[iá~,
i-ání  dokonalosti  a  slávy   Ki.isto\ry.   V  době  iiekonečné  i.ě{V.-
Tiosti  budou  vykoupe[ií  č{?rpati  stai.é  i  no;-é  z  nevyčei.pcitel-
ných   pokladů   laska`.ého   otc.e.«    (>bpodobenstTí.:`.   \    iiěm.   .3iL..
i3i.   '132J                                    Úkol8.         #

ď/-`

•,ff    .  -,

u.g+                       /3y

BožÍ  vlastflictví.
Ú `. o d:  »Bůh  nikoho  k  ničemu  nLQEfio.u   i]{.iui'i  zalíbt`-

.l,l:h:Í`m?#;+gťíg-g::És.t?ásTkýsih:áeeí|e.,g:yc|i.eeJ,s;t:-,?ř%.í
všiclmi  poslouchali,  poněvadž  kažclý  mi°iže  oceniti. Jeho  lás-
ku,  moudrost.  .spi.avedlnost  i  velkoinys]nost.  TÍ,  kteří  mči.ií
i)ochopení  o  těchto  Božích  vlastnostech,  budou  Jej  miloTati`
{`  také  rádi  pos]ouchati,«   (»Velký  spoi.«   Ý  něm,   sti..  ó20.1

Boží charakter Jest zjeveii.
1.  V  čem  se  shi.nuJí  všecky  Boží  vlastnosti?  1.  jaii  ±,  `1,
»Bůh   j.est   láska.   Láska.   zahi.nu`Ťe    v    sebe    (.elou    B()ži'

vlastnosti.   -BožÍ  lásicíi

jest  nesmí[`ná,  mepocaopi{e]ná,  nekonečná  a  rie\'yčc]`patel"i,
Jak  i  Písmo  s`-até  zJevuje.  Všecky   studnice   iiěžiiosti,   i'   pí.>-.
]..ovnání   s
kapkou  1,- nlá,|eťť7|:?:|Péa:eloncoetám:.:žtz.`áT:ksotl|:.'8J1.:í"1ár€e:-;n`ťa!n"+,í

2.  faké  přání  proijevil  Mojžíš?  11.  Moj.ž.  73,   1S.    '
My  smíme  snažiti  se  Pána  Eohii  blížeii  poznáTaii.   i'i.(.`-

io  také  P€'m  Bůh  nekái.al  MOJžíše,  když  prosil,  aby  mu  iiká-
zal  slávu  svou.  Pán  docela  vyhověl  Jeho  pi.osbě  a  řeld  ini}.
•>Tá  zpt°isob]'m  to,  aby  šlo  mimo  tebe  př.ed  tváří  tvou   \-še('ko

dobú:É  mé.«  ftn  M.  3-5,'  ig.
3.  ,Tak  se  t.rojei'ila  BožÍ  sláÝ{i?ďH.  M.  34,  3~--r`

+,-
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Pro  MOJžíše  to  bylo  důležitějším,  nechati  si  odkry'ti  Bo-
ží tcharakter,  než  pa+řiti  na  Něho  tváří  `.  tvář.  Jako  hř-íšiií~
ci  i]emůžeme   tvář`e  BožÍ   viděti,   ale  může.me   se   stále   \7íce
pi.ohlubovati  v  poznávání  Jehó  cha].aktei.u.  Čím  více  se  bii-
deme  i].čiti  Jemu  i'ozuměti,  tím  více  a  ochotněJi  budeme  mu
důvěř'ovati  a  všeliké  n'epi'avosti  se  vzdalovati.«  (Z.  1.  str.  79,)

#' Dvě zvláštní Boží vlastiiosti.
4.  Kterými  vlastnostmi  se  I}ytoE.t  Boží  zv]áště  vyzname-

]iává?  V.  M.  32,  4.  IV.  M.  14,   18.

jící.:ť:ŠqtTfigó#.%-ri,;.sl:iio.S|:g::|S:VÉyJ:Soovunái7Va;,í.ZKváíšžťbvyy::E::
zela  Jedna,  ztratil  Boží  charakter  svoji  dokonalost.  »Zásad}-
přívětivosti,   milosrdenství   a   lásky,   Jak  j[e  učil   a  prožívii]
náš  milý  Spasitel,  j.sou  odrazem  vůle  a  charaktei'u  Božího.
Pán  Težíš  vysvětluJe,  že  on  nic  neučil,  co  by  od  svého  otc.c
nepřiJal.  Zásady  Boží  vlády  shodují  se  úpliiě  s  učením  na-
šeho  Si)asitele.  MiluJte  iiepřátely  své.  Bůh  dává  zlým  cítiti
svo`Ťi   spravedlnost.   On   by   j.e   chtěl   též   učiniti   šťastnýnii,
kdyby  to  bylo  ve  shodě  se  zákonem  Jeho  vlády  a  se`spi..i-
vedlností  Jeho  chai'aktei.u.  Pán  j.e  zahmuJe  znamením  sTé
lásky3  dává  jim  poznáváti  svůJ  zákon  a  předchází  je  nabí-
zením  milosti.   Oni   však   opovrhli   Jeho   láskou,   přestupuií
jeho   zákon   a  zaTrhli  Jeho  mílost.«   (»Velký  spor«,  T  něm.
str.   260.')

;L=žtíe]2éái:Í::dkytei.Sy9TLbyvi:E::á:'Ťevd]tt:Cuehi:''sř:]o]|}v#].
měřítkein   spravedlnosti   a   soudi]..   Tento   zákon   vysloviJvíil
i)i'o   přestupníky   oi.tel   smrti.   Nad   záko]iem  byla   však   sli-
tovnicej  která. zJevovala  Boží  přítomnost.   Odtud  vycházelci
inoc  smíření  pro  ty,  kteří  v  opravdovém  pokání  -iia  miTios+
Boží   očekávali.   Tato   sltovnice   ukazovala   iia   Boží   lásku,
zJevenou  v  Krist.u   Ježíši.   Tak  potkaly   se  spolu  milosrden..
ství   a   víra,   a   spravedliiost   a  i)okoj   daly   sobě  políbení.«
(»Patriai.ch  a  proi'.«,  v  něm  sti'.  348.)

6.  V  čem  Lse  smíiiie   jeiL  chlubiti?   ]ei..   tj,   23.   24.
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_=,.._
Spasitel. a soudce.

7.  ]ak   se   Bůh   vy.ŤadřuJe   o   sobě,    s.a]iiéni?    Iz.    45,    21ó
posl.  část.

4. 4É   g.. =:e|=ůŠ:asptí.:$7išeB:initm±a.ž.a|2|,n.6.|í., #,; rá##:f_:
oť2t#10.Jakpán]Lap°]:ínkáBhií]š,ri:k;yu?dí.eď:;4"c.,

. #;ígžl` :_                                                               `

í:zgk:odi:B#-;:dsJ:t/:mr;Ív#:]::d]±U`=aíí;,:};Li::í[!.)[LTsá'=°'z2{=;:.

Jest  zj.evením Boží  vůle,  opis  Jeho  charakteru,  jest vi<razem
Boží   lásky   a   moi.i.drosti.«   (»Patr.   a   proi..«   v   něm.   st]'.   úl..)

12.  Dle  kterého  zákom bude  Bůh  souditi?  ]ak.  2,  1.2.
13.  Na  čem  siiočívá  celý  Boží  zákoF?  Mat.  22,  36-40.
»Zákon   na  Sinai   vyprýštěl   z  námětu   Božf  lásky.   J.est

zievením  nebeského  pořádku  pro  celou  zemi  a  vložen  Jest
do   rukou  Pi.ostředníka,   Účel   svého   zákona   vysvětlil  Bůh
slovy:   Abystq   byli   ]Ídem   svatÝm   přede   mnoii.«.  (»Myšlen.-
ky«,  v  něm.  str.  5ó.)
•    14.  ]aké  následky  .ponese  iie'poslušno§t  pro  ty-3  kteří  Ža-

vrhli   evangeliuiii?   11,   Tess.   ],   6-9.

Úkol  9.

Boží chování  se  k  človělm;
Úvod;   »Když  my  dílu  Božímu  a  cestě  13oží  vždy  cele

nerozumíme,   přece   však   poi.ozuměti   můžeme    Boží    lásce..
nám  v  Pánu  Težíši  zj.e`-ené.  Kdo  má  spoJení  s  Kristem,  ten
liodně   pochopí   z   taj-emst`7í   křesťanského    života.    TakovÝ
vidí  též  láskyplný  Boží  úmysl  i  ve  vÝtkách  a  .Íiapomínání,
Jež  mají  iiaše  srdce  probuditi  a  přetiTořiti.«   (E.   G.  W.).

BožÍ chování se k otcům víry.
1.  ]aký  příkaz  obdržel  Abraliam  od  Boha?  1.  M.  12,  1.

Žid  11'  8.
»Jeho  bezpodmínečná  poslušnost  patří  k  pozoíuhodným
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.'3\'ědectvím  opravdové  víry.  Abi.amu  s{ačil  úplně  Boží  slib.
Oii   vložil   vše  na   s]ovo   Boží   a  následoval   Pá!iia.   Byl   cele
přesvědčen,  že  Bůh  slovu  svému  dostojí  a  JeJ  také  splní.
Kamkolív  j.eJ  Pán  poslal,  všude  konal  svoJi  po`rimost.  Bezc`
strachu   a  pečování.`rydal  sc   do  neznáma  a  bez  bázně  še]
mezi  pohany.   ]e,ho  myšleiika  byla  stále:  Bi.ih  to  řekl  a  já
poslouchám.   On  mne   Jistě   sám  povedc,   a  mne   {aké   chrá-
niti  bude.«   (E.   G.   W.)

»Bůh   Toclí   s`Té  dítki.   cestou3   kterou  nezmj-í.   Pán  však
riezapomíná těch,  kteří  v  Něho  celoú  svoii  clůirěru  skláclají.
Bůh  dopouští  zkoušky  na  člověka,   aby   svoji  Tytrvalostí  a
poslušenstvím   duchoi7ně   oboha.cen   by-1   a   svým   příkladem
takovým  pramciiem   sí]y   i   pTo   .Ťiné   bÝti   mohl.«   (»Patr.   a
pror.«  v   něm.   sti..181.                                                                        \

2.  ]aké  zaslíbemí  ])ylo  otc.i  víi.y  uděleno`ť  1.  M.  12,  2.  .i.
15,  14-17.

`.3.  V   čem.  pi.oJevil   nej.vyšší   pohotwost   k   posluš?nst`Jí?

I.M.22,2.3!Žid,11,1?-19.       "           ťi    ťtJť\
»Celá   nebesa   pozorovala   s   obdivem   a   pochvalou .`iie-

měnitelnou   poslušiiost   Abramovii.   Ukázalo   se3   že   nařčeni
satanovo  bylo  falešné.  Bůh  řekl  věrnému   služebníku   siréT
mu:  »Nyní  j.sem  poznal,   že   se  Boha  boJíš,  kclyž  isi  neod-
pustil  synu  svému,  Íedinému  svému  pro  mne.<{  (1.  M.  22,  12.)
Smlouva  Boží  břed  nebeskými  bytostmi  učiněná   s   Abm-
mem   pot`TrzoTala,   že   Bů]i   i)oslušenstiTí   odmění.<i    (»Patr.   a

pr(m<  v  něm.   str.   14?.)
4.  ]ak  poctil  Bůh   svého  věimého  služebníka?   11.   M.  .3.

13.b.  15;  |ak  2,  23;  Řím.  4,  11.
Od  těch  dob  znánie Boha  ,iako  Bolia Abramova  a  Abt.a-

ina  jako  přítele  Božího.   |est  také  nftzván  otcem  věří.cích.
Jest  to   ne.ivětší  pocta,   Íakou   Bůh   kdy   člověku   prokázaLI.

5.  Jaké  zkušenosti  iičinil  Mojžíš  ve  svém  mládí?  11.  M.
2,  11~21;  5,  1,

»Mojžíš  pro  svůJ  veliký   úkol  nebyl  př.ipi`aven.  Měl  se
učiti  té  samé  nauce,  jaké  se  učili  Abram  a  Jákob:  Nespolé~
hati  se  na  lidskou`sílu   a  moudrost,   ale  spoléha{i  na.  Boží
móc  a  očekávati  Jeho  zaslíbení.   ,Testě  i  Jiné   n&uky`   bylT
zde,  Jimž  se  MOJžíŠ   `-  osamělosti  uč.iti  měl.   Ve  škole  sehe-
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y.ai)řei]í  aL  ]iáimili}.+   iiiěl   sc  učiti  ti.pělivosli  a   své  iiái.iiživo.`ti
iia  uzdě  (1ržetí.  Pi`i.c  ]iež  mohl  moudře  pai}.oTati,  m[isel   s(`
iiauč,iti  p()slou(hati.«   (,`;'Pati..  a  pim.«   `-  něm.  str.  243.)

6.  Tak  ])yl  Mo.ižíš  pott.están  ])ro  vzi]oiizení  se  vůči   Bo~
Iiii!   IV.   M.   20,   12;   V.   M.   52,   ťls-52.

fuspTáT]io.,qt   a   Těi`nost   Mo.Ížíše   iiemohl}7   ()di'i`átiti   ()dpld-
+u  za  `Ťeho  pf.o\`inění.  Pán  i)rominul  ]Íclu   ``ětš`{  poklesky,  al{`
r   hříchem   v   srdci   Tfidce   liclu.   iiemo]il   tak   zacházeti,   .Ťako
s   těmi,   ktc`ré.  \`edl.   i3i°[li   cti]   Mojžíše   Tíc..   než   kteréh`gicoli`.
(`.[ověkii   iia   zemi.   On   mu   zJevil   s`roj'Í   s]á\-u    {i   s`ki.zc   iiělit)
`idělil  ]idst`ii   sirůj   zákon.   Ta   skiitečnosi,`  že   se,  Moj'žíš  tčšil
/,   ia.k   Telikého   světla   a   t.ak   vysokého   p()zná'n]'.,   byl   Jeh{)
liř.ích   tím  větš]'.   Všecka   jeho   i'ěi.nost   ``   minulosti   iiemohla

jeho   špaln?<   čin   odčiniti.'   Čím   vícc   jesl   čloTěh   uclěle]io
i``ětla   a  tím   i  `milosti,   tíin   i7ětší  jes[.  také,   jeho   zodpověd-
iittst.  Tím  těžší  Jsoti   i  jeho.  cliyby  a  pi.otio  Í   ciíehě,Ťší  ti.est.«.

tjpatr.   a   p].ór.{{   v  něm.   str.   422.   d23.)
?.  ]aký  di°ikaz  svaté  lásky  pro.kázal  Bůh  Mo,Ťžíšovi?
Odpověd.:   Pán   jc`J    nene{`hal    `'(1    timrti.   PÍ)T.oi']iej:    ]iidfi

():   Mat.    1?,   5,

Tako   přqi   smrti   a   \-zkříšeiií   Pámi     ježíšc`.     i.oz,`í`inula   se
spJ'avedlnost  a  láska  s{>učasně,   tak  podobně  bylo   i  s  Moj~
žíšem.   Bůh   nedoptistil   `-Jíti   Mo.ižíšoiTi   do   zcmě   zas]íbení`
č`:ímž   obdržel   iiezapt)meT]utelnoii   lekcí,   a]e   Bož.í   láska  .ho

i.řece   iieopustilčL   Pán   nebes   znaJ    všech]ia    ul.rpciií..   jimiž.
inusel   Moj.žÍš   pi'ojí+i.   Znal   též   Těri]é   služ])y3   ji]níž   se   slu,
žebník  Jeho   \.yzmimeiial.  I  když  mu  iiebylo  dovoleno   vjítí
(io  pozemskčho  Ka]]áiiu,  i)řecc  však   closáhl   slaviiého   neko~
ii{itY.i]élio   dědictTí   iie,])eského   Kaiiánii,   neb   Bíih   ho   vzkřJ'sil
opět   k.  živolii.«   (>`Ptit]..   a   pťoi..«   sti..   Jsi`.   J84.)

Boží je{h`iání v životě SiLiila a Davida.
S,  ]aké`důvody  potlává Písmo k zavrže,iií  Sai]la  H  k  7,`;o-

lení  Dflvida?  1.  S{|iii.  13,  14.  Skutk.  13,  22.
9.  Takým   čine`m   tciké.   i   David   Páim   7,k]am{il`?   1,   Kěál.

15,  5.
1().  Jak}t   trest   musel     zíi    to    potlstoupí{Í.?     1}.    Sfim.     1Ž,

10-12.  14-16.
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11.  Ke  komu   se   obracel   ve  své   veiiké   nesnázi?    žalm
51'   3.       ``               '   ,'`,í.-.:},                                      _                                       ,

12:  ]ak  hluboké  l>}71o  Davidovo  pokání?   Žalri  32,   1-Ť:
519  4.  5.  9~12.                                                                                          ,

»Davidovo  pokání  bylo  .oprav`doi7é  a  hluboké.  Nenamá-
hal  se,  aby  hřích  svůJ  zakr.yl  a  hrozícímu  soudu  ušel.   On
vidě]   své   i7eliké  přestoupení  vůči   Bohu   a   potřísnění ,wé,
duše.  I-Tnusil  se  mu   Jeho  hř'ích. .On  neprosil  Jen  o  odpitště
ní,   ale   také  o   č,istotu   si.dce.   Davicl   se  ve   svém  zoufalství
boJe  iievzdal.   On   viděl    v   zaslíbeních   Božích   i)ro    kaJící
hř]'šníky  odpitštění  a  znovu  na  milost  přijmutí.     .

Každý,  kclož  sebe  ponižuj[e  a.kaJícně  hříchy  své  vyzná
Jako`David,   může  býti  uJištěn,   že  bude  vzat   u  Boha  iia
milost.  Každý,  kdož  u  víř.e  zaslíbení, Boží  přiJímá,  dochá/,í
odpuštění  hřích°i.«   (»Pati..   a  pror.«   v  něm.   str.   ?40,)

Petr  ve  výchovné -Boží  škole.
i5.  V  čem  lze Toznati  neopráviiěnou  sebedůvěru  Peti.o~

vu?  Mai.k.  14,  27-29.  31:;  Luk.  22,  23.
»Výchovná  metoda  Pána  Ježíše  byla  neJlépe  pati.na  př.i

Petrovi,  On  byl  zmtTžilý,  ale  příliš  sebedůvěřivý,<byl  i.ychlÝ
v  i'ozhodoirání  a  v  činTi,  náchylný  k  okamžité  odplatě,  však`
přes   to   velkomyslnír   iT   odpuštěiií.   Často   chyboval,   priJto
musel  býti  i   často  kárán.   Pán   .Težíš   j.ednal   s   tímto   svým
prudkÝm  učedníkem  s  ti`pělivostí,  s  pochopeiiíin  a  láskou,
Působil  na  něho  k  odstranění  sebedůvěry,  a  vštěpoval  mu
pokoru,   poslušenství   a   dT°ivěr`T   T   Pána   Boha.<:    (»Vychova-
tel«  v  něm.   str.  89.)

14.  Ktei.ými  slovy  hleděl  Páii  ]ežíš  Petra  vai.ovati  a  Jej
současiiě  i  povzbuditi?  Mark.  14,  30.;  Luk.  22,  31.  32.

15.  Tak prokázal Pán  své  cítění  i láslm  k  učedníku,  kte-
rý  ]eJ  zapřel?  Luk.  22,  61.  62.  Mark.  16,  7=    .

»Když  pohled,  který  Pán  Ježíš  na  Petra  upř.el,  spíše  za-
vržení  než-]i  soucit  prozrazoval,   a  v  předpovědi  o  zapře`ní
nebylo  ř'ečcino  nic  o  naděJi,  Jaký  smutek,   skoi.o  zo`ifalství
naplnilo   si.dce  Pe{rovo!   On  hořce  plakal.                                 „

Však  po  vzkř.íšení Pána  Ježíše  neplatil  Jeho  první  vzkaz
Janovi.  který  s  Nim   šel  až  do  soucl.ní  místnosti,  s  Ním  byl
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i)ocl   kř]'žcm   či   i)i.\iií   u   lii.oJ)u,   ťiiii   di'tilii'un   [Lčediii;kůni:   Jichž
by  jménem  oslovil,  ale  p.latil  Petrov]..  Pán  vzkázal  po  andě-
lu;   .Tclěté,  povězte.učedníkťm  jeho  i  Petrovi,  že  vás  přt`-
dej'de  do  Galilee.  Tam  Je.Ť  uzřífe.  .iakž  poTěděl  irám.«   (»V?--
choTatel«   str.   90.    91.)

Úkol  10.

Bůh  miluje  svůj  lid.
`.                     ,    '     t

Ú `' 0 d:  »AŠ,.jí:Siiťk9:x~Kri*stQva  v ci2edQsta`tc.€ch  ,a  .se.sti{-

:3á%ňpiŤ'eí?e?sť't:.t,-á'dř|eěŤmměítée|`Tóú":Eoií,:s-|1ÍeJavě.táší.kE:ÍZ_?_E`.Prioís!_ÍÍ*
Pán   -sv-o`Ťí  -mof    `r   přetvoření   srdcí.<t    (»škutk.    ap.«   `'   měm.
st,..?.)                                              `     -`     -"

Od Boha vyvoleni.        '
1.  Z  .iaké  viiiti`.ní  pohnutky  vyvolil  sobě   Bťtli   licl  staFé

smlouvy?  V.  Mojž.  7,  6-8.
2.  K  č,e]Fu  iirčil  Bůli  tento  lid?   [z.  íio,  1-3.'           .
»Bůh  sÍ  přál,  aby  Íeho  licl  by]   sTětlem  všem  obyvat(^-

I{'im  světa.  Pán  to  tak  zařídí1,  aby  světlo  a  pravda  byla  nii
ízemi  rozšířena  i]ámahou  a  oběťmi  těch,  kteří  se  sami  stali
`'ičastni  nebeských  darů.  Ve  své  nekonetY'né  lásce  a  moudim
stí,   povolal   P€ín   lidi   k   spolupTáci,   a   i-?'volíl   .Ťe.   ab?7   toto
(h'lo   konalí.<:    (>`Pati`.   a   pi.oi..<c   str.   535.)

:#:á|Sě:||a||:'eo|I:BV,i:a:::a|d;5|o6:J:tí:5:.d,::ÍtJč:er;í:`o;;vř:ť:`|'#;:{,#ž
ochoten?  Žahii.   10Z,  9-13.  Oz.  59  14.   15;   6,  1.

»Bůh  si+ůJ  lid  a  sTé  spolupracovníky  skrze  proroky  níi~
pomínal,  káral  a  trestal.  Prorocké  slovo  bvlo  lidu  Božímn
Tc  Tšech  dobách  Telikým užítkem  a  požehnáiiím.«  (E.  č-. -\`'.)

]edna rodina.
5.  K  .takému  Pozemské]nu  .qvazku  přírovnává  Pá]i  seb€.

a  svůj  lid?  Iz.  54,  5.
6.  Tak  se  chce  Pán  s   dítkamí  svými  těšiti?  Iz.  Ó2,  5.b.
?..K   čeim   vy7,ýval   Pán, vžd};   n   znovu   lid   smlotiv?T?

]er.  59   22.
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církev  v  době riřítómiié.       -
8.  Koho. vyvolil  Bůh  po  odpadení  tělesiiého  lzraele  za

svůi  lid?  Mat.  21,  4.3^.;  1.  Petr.-2,  9.  10.
`  9.  Tak  jest  teiito  lid  nazván?  Žid.  12,  23.  prvá  ěást.

10.  Také  spo,iení  stává  mezi  Kristem  a  jeho  církví?  Eíez.
5,  23-25.

»Církev  Kristova,  vydáná  všem  těžkostem  +Óhoto  světa, t
Jest  předmětem. Boží.  věčné   lásky   a   jeho   tista'viěné   péče.
Ty   mnohé   důkazy   mílosti   Boží  na  lidských   srdcích,   pod
tlakem   dočasných  těžkostí  vyvinuly   charakte].y  víry,   což
vyvolalo   i   obdiv   u   nebeskÝch   bytostí.   Andělé   vzdáva,Íí'
Pánu  dík   a  chváh],   že  z   chybuJících   a  slabých   lidí  činí
firdiny  víry.«   (E.  G.  W.)

Íí.:i°T2:Z;dě[ap.kan.THEgs"ěchsedmisvícnů?z.Ť.

m  Pánu  Ježíši  j.est  praveno,  že  se  proéhází  uprostřed
těch  zlatých  svícnů.  Tímto  Jest  znázoriiěno  Jeho  postcwen.í
k  církvím.  On  j-est  se  svoJí  cíi`kví  v  ustayičneh  spojení  a
zná postavení  všech  svých  dítek.  Dává  pozor  na  .ŤeJich  sta`T,

jeJich  zbožnost  i  oddanost.  I  když  Íe  Pán  Ježíš  naším  neJ-
vyšším  knězem  a  prostředníkem  v  nebeské  svatyni,  přece
jest  zťb  znázoi'něn  Íako  ten,  ktei.ýž  se  pi`ochází  uprostřed
své  církve.   S  neún_avnou  bdělostí  a.\  opravdovou  péčí  dává
pozor.  j'est-li  pochodeň  některého  ze  strážných  špatně  ne-
ho.ř.í,  nebo  docela  i  ]ieuhasíná.  Teho  ustavičná péče  a  udi.žiii-
jící    milost    j`sou    takovÝm    pramenem    světla    a    života.«
(»Skut.   ap.«  v  něm.  sti..  4?5.)

12.  Jaké  uj.ištěiií  j.est  dáno  lidu  žijícímu  v  době  posled-
ní?  Žalm  46,  1-5.  Iz  43,  1L4.   ,

»Církev,  v  poslední  době  žijící,  ktei.á  prochází  různÝ-
mi  těžkostmi  a  nebezpečími  života,,   těšili   se  může   té  ne`Ť-
věi.něJší  Boží  péči.   Zlo   si  bude   stále   kupř.eclu   i.aziti  cestii
a   satan  také   všecko   vynaloží,   aby   vyvolené   Boží  př`ivedl
něJak  k  pádu.  Pán   Ježíš  všakg   j.ehož   Bůh  učínil  Knížetem
a  SpaLsitelem3  iieuzavře  před  nouzí  clítek  sTy'ch  svoj'e  si.dce.
Pán  nevztáhne  své  pomocné  i.uky  zpět  a  nez.rtiší  nikdv  své
slovo,«  |E.   G.   W.)

\
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Úkol  11;

Láska  Boží  v  podobenstvf.
Úv o d:.   »V   po[ičeníg   j-ež   Kristus   podobenstvími   udí]el,

sledoval  tu  samou  záscidu,  jakoú  irLěla  celá  Jeho  misie  ]ičL
tento  svět.  Aby  nás  Pán  se  svým  božským  charakterein  a
životem   seznámil,   vzal   naši   přirozenost   na   sebe   a   bydlil
mezi  námi.  Božství  by.]o  v  č,lověku,  neTiditelná  sláva  zj.e-
vena  byla  ve  viditcúné  lidské  formě.  PÍ)ně`radž  ]idé  nezná-
`mé  věci  jen^ pomocí  zn.ámÝch  pochopiti  inohli,  byly  i  iiebes-
ké  věci  zemskými  představeny.  Bůh  zjevil  se  v  podobě  člo..
věka.  Když  byl  Pán  Jéžíš  na  téio  zemi,  chtěje  nám  zjeviti
b.ožské  pravdy  a  věci  nebeské,  zpodobňoval  vše  zemskými
íěčmi,   s  nimiž  byli~  všichni  dobře   seznámeni.«   (»Podobe]i-
ství«  v  něm.  str.   1?.)   ,

Bůh nenecliá prosící čekati.
•    1.  Proč  vyplnil  v  podobenství  teii  soudce  ]iepravý  přá-

ní  vdovy?  Luk.  18,  3-5.
Soudce,  o  němž  se  ir  podobenství  vypi.áví,  iieměl  úctu

k  právTt  ani  soucit  s  trpícími.  Vdova,  ktei.á  ho  prosila,  aby
se   J]'   zastal   v   `ŤeJím   právu,   byla. i~yti.\7ale   odmítána.   O.iia
však   znovu   a   znoiru  přicházela   a   dožadovala   se   jeho   po-
moci.   Soudce  věděl,   že   přic]iází   v   spravedlivé  věci,  mohl
j.í  pomoci  hned]  ale  nechtěl.  Tato  vdova  se  však  neiiechala
léhce.odbýti  a  neztrácela  odvahu.  Vždy  znovu  a  opět  pi.o-
sila.  Tento  soudce  ujal  se  konečně,  záležitosti  této  vyt].vale
pTosící  ženy,'ne  snad3  že  l)y  mu  ]ia  iií  záleželo,  clle  aby  ho
konečně  nepohaněla  a  aby   neztratil   sToii   dobrou  pověst.<
(»Podobenství«  v  něm.   str.   162.)

2.  Na   Jaký   veliký   i;ozdíl   mezi   sou{1cem   nepraví7m   n
Bohem  poukazuJe  Pán  ]ežíš?   Luk.   1§,   6-~8.

»Kristus   zde   dává  pórovnání  me,zi  iiepravÝm  soiidcein
a  Bohem.  Ten  nepravý  soudce  vyhoi7ě[  pr{osící  vdovč  jen  z`i
sobectví,  aby  ho  stále  neobtěžoitala.   On  s  ]ií  iieměl  s()ucit,
ani   smilování.   Tejí  trápení  bylo  mu  .1hostejné.   Jak   docelči
Jinak  za.ch.ovává  se  Bůh,  k  těm,  kteří  Ho  prosí.  S  nekoneč-
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[i.ou   útri)ncrsti   a   soucítem   pozoi.uJe   pi.osby   a   ikání   těcii`
'     kteří  pomoci  potřebuJí.  Bůh  miluJe  své  dítky  láskou  neko-

mečnou.   To   nej.dražší,   co   Pán   ma   této   zemi  má,   jest   jeh`}
církev.«   (»Podobenství{{   str.   1ó3.)

3.  jak se Pán  chová k prosbám svého  lidu3  Mat.  Z,  ?~11.
Všichni.   ať   máte  Jakékoliv   soužení,   nebo   jest   s   vámj

.špatiiě  nakládáno.  vóleJte  k  13ohu.  Pán  nikdy  nikoho,  kdož
k  Němu   s   pokoi.ou`  srdce  přichází.  neoclmítl   a  neodmítne.
Ani  .Ťedna  opTavdováj  upřímná  pros])a  iicní  ztracena.«   (>hpo-
dobei]ství«   sh`.   1?2.)

4.  .Proč  riěl  býti  neplodný  strom  iJyt'at?  Luk.   15,  6.  ?.
5.  ]aký  iiávrh  byl  učiněii?  Luk.  13,  6.  ?
V  tomto  podobenství  zahradník  heodporuje  výzvě  pána

svého.  Zůstal-li by ten  strom neplodný,  nechť  `Ťest vyťat.  On
však  věděl  j.aký  zájem  měl  pán  té  zahrady  na  tom  stromě.
proto ho  chtěl udržet.

Ma.Ťitel  i  zahradnik  měli  steJný  záJem  na  udržení  a  za~
chování  vyiToleného  ]idtT.  Z  veliké  Boží  lásky  bylo  vše  uči-
něno,  všecky  prostředky  J3oží.  lásky  byly  použityg  aby  lid
TyvolenÝ  mohl  být  takovým  stTomem  spravedlno,sti,  kter+`
by  přinášel  užitek   a  mol]l  být  požehnáním  světu.   (»Podt?,)
benství«   str.   213.)

6' {hJ]?akdnĚ±:í?Siíž,  2P7r;°;.°k:í.Lás=ťy;,,:í:1°1l  PÉ:i  božského,, `Íža~

`'4~    #',   t`Pózoruješ   a   snad   uziiáváš,   žě   j.si   takov`ou   rostlinou,
~        '  ktei.á   Jenom   zemi  kazí.   Bůli   ve   sv6   veliké   lásce   a  milii~

si.denství  tě  však  přeéái;é.ťSiái:+Upri-á  ``,é".{éb'oú. `soúcit.   NeQd-
vrací  se  od  ťebe  lhoste.Ťně  a  nenechává  {ě  zahynout.«   (»P`)-
dobenství«  stT.   215.)       ť  .+  Ó'ďť;``  ,'.  ,.

Odpust, abys sám` došel  odpuštění.
?.  Co  ,Ťes.t  pi.aveno  v  podobe]iství  o  nevděč,ném  siužeb~

níku?  MaLt.  18,`  23-30.
8.  K   čemu  musíme  býti   sami   ochot]ii,   chceme-li  býti

účastni  požehnáiií  Božího  odputšě]ií?  Mat.  18,  33.  35:
6,   1'4.   15.

»Z  tohoto  podobenství  béřeme  poučení,  že  BožÍ  odpouš-
tějící  milost  j.est  pro  nás  mírou,  jak  my  odpustiti  máme . . .
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Nám   bude   odpuštěno   ne   pi'oto,   že   Jšme   odpustlli,,  č[le   dle
[olio.  Jak  Jsme  odpustili.  Základ  všehcmdpuštění  leží  i-  ne„
zištné  Boží  lásce.   Naším   j.ednáním  však  ukazuJeme,  jé§tli
j.sme   si  tuto.Iásku   os`rojíli.   Proto  pi.aví  Pán   Ježíš:   „Nebo
kterýmž  soudem  soudíte,  týmž budete  souzeni  a kterou  tní-
rou  měříte,  budc  vám  'zase  odměř.enó.'.«  Mat.  ?,  2.   (»Podo-
benství«,  st]..  249.)

• Oťcovské srdce, pliié lá.sky.
9.  jak   velice  se  vzdálil  zti'acený  sy]i,  od  svého   ott`t`?

Ijuk.  15,  11-16.
»Jaký  hrozný   obraz  hříšníka   jest   ii.ám  v   +om[Ú   podo-

benství  znázorněn!   Obklopen  poželmáním  Boží  lásky,  .`'ša}c
přece  č|ověk  usiluJe   odloučiti  se   `)d  Boha,   j:en  aby  i.ispo-  ,
kojil  své  Trlastní  já  a  užil  hodně  svě+.áctví.  Podobefl   tomu
iievděčnému  synu,  dělá  si  nárok  na  všecky  dobré  věcl  od.é
Pái]a,   jakoby   mu   pi.ávop]atně    náležely.«    (»Podobenství.<,
tit'..   199.)

10.  Jak  jest  vylíčem  v  tonito  podobensťví  láska  ueb~
kého  oťce  k  hříšníku?  Luk.   15,  20-23..

>,Povstaniž   a  iiaTi.at'   se  k  sTému  iiebeskému   O[ci!   Oii
ti  vyj.de  vstříc,  když  ty  ještě  budeš  vzdálen.  Když  jei]   j(`.
(Ien   krok   uděláš;   abys   se   t~   1ítosti   a   opi.a.vdo``rém   pokám'
k  Pánu  přiblížil,   On  pospíŠí,  aby  tě  do  náručí  sTé  věčn(á
lásky   přij'al.   Jeho   ucho   Jest   k   i'olání  pokání   čínící   duš{`
\'ždy  otevřeno.  První  zatoužení  člověka  po  Bohu .Jest  Pá[m
z]iámé.  Zůstává  stejné,  j.e-Ii  touha  si.clce  vyJádřená  v  ski.}--
lě,  v  duchu,  nebo  nahlas3  Duch  Boží  to  béře  na  vědomí  i.`  .
`'ychází   dotyčné   duší   iTstříc.«   (»Poclobenství«,   sti`.   204.)

Bůh  vychází  chybujícím  vstříc.
11,  jak  znázoi.nil  Ki.istus  Boží  lásku  k  chybuJícím?  Luk.

15,  3-?'
„Věmý  Pa,stýř.   opouští   stádo,   kteréž,   miluje   a   Jdc`   do

pouště  hledati  a  zachrániti  ov'ečku,  která  se  zti.a{ila.  Nedbt`'`
i`a  těžkosti,  aiii  na  nebezpečí  sTého  vlastnílio  života.  Oii  \í`
kdyby   zaběhlé   ov.ečce  nebylo   spomoženo,   že  by  j'istě  zťi-
!i?-rmlti.   Komčně   t`i   zti'a('t>iioii   (>veěku   po   pc`člí`-ém   h]edání.
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iiaJde .a  z .Íisté  sim`1i..j.i  v-.yprostí.  Ne.žene  ji  před  sébúu,  .alě,,
ač   sám   hladw   a  unaveii,   béř.e   j=i .na   ramena   svá   a   iiesc
zpět  do  .'`stáda.  `|a,k:véliká  Jest  láska  t`)ho  Pastýře  k  zti'€i-
cené  ovečce,  Jíž  Jsme  my.«   (E.  G.  W.)

12.  Kdo  činí  pťvní  krok  k  hledáiií  zabloudilých?   Luli.
`     15,  4.   posl.rčást.
»Ovečka  i+í,   že  Jest.  ztracena,   ale   sama  iienalé`zá   více

cesty  zpět.  Tu  přichází  pastýř.,  aby  ovečku  zachránil  a  zpět
př.inesl.   Tak   j.es+   to   i   s   duší,   která   odešla   od   Boh,q.   Test
bezmocná,  pi`á,vě  Jako  ta  ovečka.  Kdyby  Jí  Boží  láska  ne.-.
šla  vstříc,  aby  j.i  z@chránila,  tak  by  sama  cesty  k  Bohii  Tii-
kdy  iienalezla.  Ó,  zoufalá  duše,  buď  zmužilá,  nezti.ácei =n€`-
ději,   i   když   j=si  bezbožně   Jedna,la.   NedomiiíveJ   sej   že   ti
Bůh'přestoupení  tvá  sna.d  odpus[í  a  že  tí  dovolí  k  Němu
zpět  -se  na`ri=átiti.   Bi°ih   iiž  První  k]..ok   učinil.   Když   Jsi
ještě  ve   vzpouř.e   proti   Němu   stál..i,   On   Íiž   vyšel,   aby
hleda],

V  podobenství  .o  zti.acené  oveěce  uěí  P`án  Ježíš,  že  člo.-
věk  nedosahuj-e  spasení  proto;  že  j=e  hledá,  ale  tím,  že  Bůh
nás  hledá.  My  nečiiiíme pokání,  aby  nás  Bůh miloval,  nýbi"žJ
0n   zjevuJe  nám   svoJi  lásku,   abychom   my  pokání   činili.^č
\»Podobenství«,  sti..18ó.187.)                                                         `

13.  V   kterém    dalším    podobeiiství   ukaziij-e   Bi°ih    svoJÍ
lásku  k  hříšníku?  Luk.  15,  8~10.

•»V   i)odobenství   o   ztra€eném   synu   j`est   nám   ukázánc
Boží  `Ťednání  s.  těmi,  kteří  Boží  lásky  okusili,   a  přece  dc
světa  odešli.  Ztracená  ovečka  ví,  že  Jest  zti.acena.  Opustiki
stáda,  a  sama  se  více  zachrániti` nemůže.   Óm  př.edstavu.Ť(
ty,  kteří  se  od  Pána  vzdálili,  vša.k  i.ůznými  těžkostmi,  i]o.
koi:ováním  a  těžkými  pokušeními  obk]íčeni  Jsou:  a  sami  f`
více  pomoci nemohou.

Zti.acený   g'roš'  však   poukazuje,   iia   ty,   kteří   v   hříšícl
a   iiepi.avostech   Jsou  mrtví,   aniž   by   si   toho   by-li   `-ědon.ii
Jsoii úplně Bohu  odcizeni,'ale  sami o  tom nic nevědí.  V tom
to   podobenství   Páii   Ježíš   učí,.  že   Í3ůh   sám   i   takové   lidi
kteří   se  k  Němu  lhoste.Ťně   chovaj.í,   mihi.Ťe   a  nad   nimi  F,€
.slit()vává.«   (>`Podobenství«,   str.   191.)
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14..]ak   se   chwa,jí  nebesa  .při   ol)rácení   ]iř.íšníka?   Luk.
15,   7.   10.

Ůkol  12.

BožÍ. dobrota  přivádíL k  pókání.
•Ův o d.-»TJorozumíme-li   lásce   Boží,   potom  také   poi'o'Á-

`imíme   velikosti   a   dosahu   hř.íchu.   Kdybychom   tušili   vý-
'znam   a   doL<ali   oběti,  ktei'ou  Ki.istus   za  nás  přii]es],  potom

bT  se. naše  srdce  rozp]ýval`a  láskou  a  vděčností,  ai'šak  takó
i)i.aTou  lítostí  a  pokáním.«   (»Cesta  ke  Kristu«,  sti..  5ó.)

Boží  dobrotivost.
1.  Čím  získává-Bůh  srdce  člověka?   ]ei..  51,  5.
Když  se  ten  ztracený  syn  nalézal  v  neJvětší bídě,  i)řecí.

získa[  naději  v  přesvědčeii]',  že  jei  otec  miluJe.  Otcova  lás-
ka  přivedla  j-ej   zpět.  Tak  Jest  i  u.Ťištění  Boží  lásky,  která
hříšníka  přiměj-e,  aby  sc  k  13ohu  navrátil.   o  té  zkušenosti
vypi.áví  též  apoštol  PaťTel:   »Nevíš,  že  dobrotivost  Boží  tebí>
ku   pokání   í7ede?«   Kolem  každé   duše,   Jsoucí  i-   nebezpeč]'3
vznáší   se  milost   a   spolucítící   Boží   láska.«   (»PodobenstTí«,
str.    200.)

2,  Která   BožÍ   i'1astiiost   i)ř.ivádí    člověka   k[i    pokáiií?
Řím  2,  4.b.

3.  ]aký  rozdíl  ]}alézáme  v  pravéiii  a  iiep].avém  zái`miit-
ku?   11.   Kor.   ?,   9.  10.

»Pra.vé  pokání  zahrnuje  v  sobě  opravdo`''Ý  smutek  nad
hř.íchy  a  jich  se,  Tystříhání.  Hříchů   se  nezř.ekneme,  doku(l
iiepoznáme  j.ejich  záhubné  následky.  Skutečná  ziněm  v .iia-
Šem   srdci   nastaiie   teprire   tehdy,   když   se   celým   `srdcem
odvrátíme  ocl  hř.íchi°i.  .|ešt  miiolio  ljdí,  kteř.í  nerozumě.Ťí  pra-
i.ému  výz]iamu. pokání.   Mnozí  oddávají  se   zármutku  nad
svými  hříchy,  zevně  se  i  obi.átí,  pi.otože  se  obávaj.í  násled-
ků  svých  hříchů..  To  však  iiení  pokání  ve  smyslu  slova  Bo-
žího.«   (»Cesta  ke  Kristu«,  str.  19.  20.)

4.  V   če]ii   se    ukazu,Ťo   .Působ]iost    povýše]iého    Krista?
Jall  12'  32.
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ÝJenom   evang.eliu]ii   iiiilosti   Boží   může   č:lo\'ěka   `-yT}'-~
šiti  a  zušlechtiti.  Přemýšleiií  o   lásce  Boží.  zJevené  +'  PáiiH
Ježíší,  uchTátí   a   zahřeje   srclóa   a  probudí   sílir   (luše  k   ná-
qledoirání   Pána.«    (;`Poclobenství«,   str.   2`59.)

Naše odpověd' iia Boží lásku.
5.  jůká  síla  pudí    čloivěki`   k   spi.iívnému    jediiáiií?   11.

TCor.   5,  14.
6.  Kam  povede  i]oziiáiií  Boží  láskyť  1.  jčui  4,   16.
`Testač.í   Boží   lásku   toliko   poznati.   Mi.Lsíme   Ji   ziiáti    íi

\'   iii  věřiti.   Poznání  sa,motné  neiií  Ještě  víi.a,   Poznái]í  je,qt
iieosobní.   Víi.a  i7šak  Jest  osobní  `+yznání  toht>,   co   jsmi  ])o~
ziiali.  Náš  i.ozum  zná  láskii,  ale  naše   si.dce  T  ni  Těří.  Usi-
húme  pi`oto:   abyc~hom  i)oznali  a  `rěři]i.

7.  Taký  j.est  důvod  ]iaší  lásky  k  Bohu?  1.  Jaii.  4,  19.
8.  Co  vypudí  opravdová  Boží  láska  z  našeho  si`dt.e?  1.

Ja]l.  4'  1ť.   18
.Dokonalá  dT°ivěi.a  `r  Bolia.,  pi.o`'ázem  dokoiialoii   lásko`i

k  Němu,  vyh'uií  k€iždou  bázeň,  ať  se  již  týká  pozeiiiské]m
ži`+ota:   nebo   smrti   n   ].`[doucího   postcwení    se   .i)řed    T3ohíi

ja.ko   s()iidce.
•       Bohatství B;ží  dobrotivosti.

`J,  Které   trojí   ziištěni   uka'4uje   Boží   (}€ho{u,   o{lpustiii

hříchy?  Žalm  86,  5.
Bfih  chce  k  pokáiií  čiiií`címu  liříšiiíku  `.ejíti,,  .Íeho   rán`.

7.€iliojili.  j.eJ  od.  každé  vin}-.   očistiti  a.  i`oucheni   spi.€n.eclliiosti
ozdt>biti.«   (E.   G.   W.)

10.  |ak veliká  Jest  Boží  iiiilost  a  dol)rota?  Žalm 103, J.1.12.
11.  Jakou   velkomysliiost    pi.okazuie    Bů'h    hříšníkii?   1/„

55g   ?,

»Mů`žeme  př.es   tato   (1i.ahoceimá   zaslíbení   Bible   poch\'-
l}o\'ati?  Mohli  bychom  se  doninívati,  že  když  ubozí  hříšiií('i
st'   chtěJí   obrátiti   či   hř.í(.hť.i   svýc.h   se   vystř.íha,ti,   že   b}+   ,je
13ťili   zdržoval,   aby-   se   neniohli   zki.o.ušeně   vi.hnouti   Jemii
lc  nohám?   Necht'   nám   ani   iia   mysl   nepř.icháze.Ťí   tako`.`t
]nyšlenky!   Naší   duši   není   iiic   škodlivěJší,   než-1i<podobn('`
i`ázor?r  {)   našem   ni`,beském  Otc.i.  Bťili   iiemá`7Ídí  hřícli,  hříšiií,
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ka  však  miluje,   V  Kristu   Ježíši  dal`  nám    sám    sebe,    ab?
všíchní  lidé  mohli  bÝti  spaseni,  a  aby  se  mo"  státi  dě,dici    ,
věěné   s]ávy.«   (»C.é.Qta  ke   Ki.istu«.   str.   57.)

Z` Boha  narozeni.
12.  ]ak  dokážeme,  že  Boha  'Ánáme  či   \'   jeho  lásf,e  cho-  '

díme?   1.   ]an  4,   7.
13.  ]ak I)udou  »z Bolia iiai.ozeni«  ]iazváiii!  1.  ]aii.  3,  1-3.
»Jak  předivná  jest  historie  clověka!   Neposlušností  .sta-

ly  se  dítky .člověka  násti.oJi  zla.  Obě{í  Pána  ]ežíše  a'vírou
v  Něho  stávaíí ,se  dítkamí  Božími.  Pán  ]ežíš  ir  lidském `těle
představuje  pr?vé  člověčemsi,ví.  Bo`ží  i)řání  Jest,  aby  'dítk}-
člověka,  přes  všechny  zkoúšky  a  oclpo].  sůěta,  opravdovým  `
spoj.ením  s  Páném  ]ežíšem  Jména  »dít.ky  Boží({   obdržely  a:.`
Jeho   hodny   seístaly.«   (E.   G.   W.)

14.  ]akou  naději  máme,  jako  »dítky   Boží«'?   Řím.   8,   1?   `'
první  část;  `Žid.  1,  2.

Stáváme-1i  še  dědici  Ki'istovi,  a  Pán  Ježíš  j.est  dědicem`.
všeho,  pak .očekává  dítky  Boží  iiepochopitelnép   veliké.dě-.'  :
dictví.   Jak  krásný  a, předivnÝ  j.est  Boží  úmysl.  když  chce.
člověka  posvětit   a  ták  vysoko  povznést!

11.  ]aké   slavnostní  zvolání  učiníirie   spolu   s   apoš|tqlem
Pavlem,  Iiledíme-lí  ťéto Boží lásce  v tvář?  Řím.11.  35.'  ! .

Úkol  15.

Přiznání hsé  k  Boží  lásce.j       ,
Úvod:` »Kdyby  křesťarié  za,  svého  deiiiiího  styku  víct` ..

rozmlouvalí  o  lásce  Boží  a  o  drahocenných  pi.avdách  vy-..`
koupení,` potom  b.y  se  jejic`h .srdce  občei`stvilá.   oni  by   se -`,   ,:
společně  víée  těši`'li  a. navzáiem posilov.ali.  Učíine-li  se  kaž-  `
dým  dnem více  od  strého! nebeskéh.)  otce  a  činíme-1i rdenně .;..
ncwé  zkušenosti.Ý  Íeho  milosti,  potom  se.  v  nás  také  pro-
budí  přání,  abychom` o  jerio  lásce  více  mluvili.  Budeme-lí
si  takto  počínati2  naše  srdce  se  rozehřej.e  a  povzbudí.  Kdy;
b?tehom  na  Pána  ]e.žíše.více  myslili  a  iTÍce  o` Něm.m}uiríli, .
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E)ak  byó'hcim   také  .iríce  por,iťovali  Je!io   přítomnósLcr,.(»`Ces.t'íi
ke   Ki.istu«.   str.112.)                                                     +=  Ž  <                            `

Slavte Éoží lásku.  ,  ' -'.
1.  ]ak  Jsm  věř.ící  též ii.azváni?  Iz.  43,  10.  prvá`.Šá§^t.
»Bůh  si  přej.eg  aby  býli5if:ých  dftkách  i)řed  sTětem

oslaven.  On  chce,  aby  všichni,  kteř.í  Jméno  Ki.istovo. ne,sot[.
JeJ  ve   svých  myšknkách,  slovcch  i ,čiTtech  piřeqstavovalí.«
(z.11.    str.'31.,        .    `t   ='``-,t

1.  o  čem  mají  vykoupení  v:zmEjéyhěti?  Žalm  1o7,  É,  2.
»Máme  se  všichni  vychovávati  k  vclě,čnosti.  Př.edevším

jsme  Bohu  zavázáni  díkeh  za  tén  př'eveliký   důkaz  jeho
lásky,  že  nám  Syna  svého  dal,   aby  za  más    zemřel.    Bfih
chce,  abychom býli  vděčnými,  což  se  Jistě,  stane,  budeme-li
iivažovatí  o  j-eho  milosrdenství  a  o  .Ťehg_.Telké  nepřirgvna-`
telné  lásce.«   (»Ve   šlériěj'ích   vel.   lékaře«,   ir  něm.   sti..   4?ó.)•€-`-     3:  K  ě=gEF_q  vybízel Pán  ]`ežíš  uzdi.aveného.od  d'ábelství?

Mark.  ff9.  20.  Luk.  8,  39.
V  evangeliu  Marka  i  Lukáše  čteme,  že  Pán  Ježíš  toho

=:g:::e:eé]Eíé°vděc€'ásb:]ísávíučví:[#=]á.#k-=:;#=E:=z==Ti:ďÝě:at.=
nosti  žád-á,  pán  i  ód -ňás=.r' '--=-=-_-T

4.  Jak   broJevil   Pán   své   zklamání   nad   nevděčností
uzdravených  z  malomoceHství?   Liik.   17,   17.   1S.

»Duše,  která  se  otevře  milosti  Boží,  bude  .iako  svlažo-
vaná  zahrada.   Její  zdraví  bude  viditelné,  j.eií  světlo  bucle
v temnotách  svítit  a  sl`áva  Hospodinova  se  v ní bude  zobTa-
zovati.  Proto  nezapomíneJme  se  nikdy  13oží  dobi.oty  a  j.eh.Ó
něžných  důkaz`ai  lásky k  nám.«  (»Život Pána  Ježíše«.  v  něm.
str.   18?.)

^5.  Iak   proJevoval    svo.Ťi    vděěnost.    královský   pěvec?
Žalm   40,   10.         ,\    `   ®

ó[  |aké rozhodnutí učinil pi'orok lzaiáš?  Iz.  65,  ?.
.`>Kdo  může  tento  vznešený 'plán  vykoupeníg  slávu  Jed-

norózeného  Syna  Božího  poznatig  a  při  tom  ani  slova. chi;á-
1y  Pánu  nevzdati?  Kdo  může  o  té  nevyčei.paatelné  Boží`1ás.
ce,   hledě  na   Golgatug   př.emýšletLa`  pří   tom   mlčeti?   Kd.o
může  věděti  o, záchraně  ze  smrti  a.o  dědictví-věčného  ží-
ťota..  a  nechati  si  Tše  pTo  sebe,?`<   (»M?7šlenkť«.  ii něm.  stiT..53.`)

38



Vyiíčemí  Boží  iásky.       .   ;::7,`,,7.`

Z®  ]aký  pí.esvědčující  důkaz  naší  lásky  k  Bo.hu  můžem(`
podati?  1:  ]aii.  4,  11.

»Jsou-li   lidé   nL`   z   př.inucení    ]iebo    ziskuchtiTostí.   tilc"
1áskou   navzájem   spoj.eni,   bude   v   jeJicli   životě   působení
moci  Boží  iriditelné.  Kde  tato  Jednota  stává,  tam bývá  i  ob-
raz  Boží  v  lidech  znovuzříze]i.    V   této   nové   pfi.ozeiiost,Í
jestiť  dosti  slíy,  aby  čelila  nepřirozeným  mocem  zla  a  i'šL`-
]iké   sobe€tirí   v   člí)věku   přemáhflla.«   (»ŽiTot   Pám   Jéžíše`
.itr.   594.)

8.  Jaké  př.ikázá]ií  dal  iiám  Bůh?  1.  jan.  4,  21.
9,  Z  čeho  poznáváme,  že  Bůh  obývá  naše  srdc.e?  1.  jaii.

4'  12.  15.
»V   srdci   člověka,   Boží   láskou   obnov`e]iém,   jest   láskii

pQhnutkoTi   všech   činů.   Om   přeměňuje   chara.kter,   opano-
vává   pud}f-   člověka,   ř.ídí   náklonnosti   a   všecko   usilováni'.`
Dáine-li  této   lásce  ve   svém   srdci  místo,   zpř'í.Ťemní  náš  ži-
vot  a  bude  působiti  ušlechtilým .vlivem  na  celé  naše  okolí.`<
(»Působení   apoštolů«,   v  něm.   str.   447.)

-10.  Jak  se  zeŤevuJe  tato  láska  v  životě  věřících?   1.  Kof.

13,  4-?'
;Má-li   se   přispěti   k    vzi.ústii    cíi.k`.-e,   musí   především

.iejí  členové  pěsto\.čiti  tu   vzácnou  květii\u  bratrské  láský-.
lrěnujte   tomuto   všechmT   i)éči,   aby   láska   iraše   si.dce   stál{`
\ríce  naplňovala.  Každý  oi)ravdoTvť  křesťan  odhalí  ve  .své,iii
žití   známky   této   vzácn'é   květiri}'.   Takov?''   dá   výhost   zá-
Tisti  i   ctižádosti,   zato   Tšak   budc-   k   druhým   shovívavý.   a
dobrosrdeč]iý.  NebudL`  odpláceti  zlým  za  zlé,  čt nebude  {ak{':
.`tucleným  a  lhosteJným  ke  svým  bližiiíni.  Kdo   tuto  ki-ěti-
iiu   Boží   lásky   pěstu-je,   bude   se   sám   uěiti   sebezapřeiií   ii
níkdv  se  v  bQuři  žiTota  nezti.atí.

Život díků a vyznávání.       ``
11.  Čím,chce  Bůh  srdce  věřících  naplniti?  Řím.  5,  5.
Bude-li  iiaše  s[.dce  nap]něno  Boží  láskou,  pak  ])udeme

inuci   šířiti   i.adost   a   občei.stven]'   inezi   iršeini,   s   nímiž   pří-
Í.bázíme  do  styku.
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12.  Před kterou  Eás#_ou  nás  vš@k Pán  vamje?  1.  jďm 2,  15
Po  této  lásce  ťouží  jen  neobFácené  srdce.   Však  rozk(Jš

světa,  jeho  bohats{ví  a  sláva nepř.inášeJí  žádné  ti``talé  uspo-
koJení..

15.  Kdy  se  usídlí  pravá  i.adost  v  mašem  si'dci.í` Pís.   šal.
3,  4.  První  část.

•    Bezpř.íkladná   a  nevyčerpatelná   lás`ká   Boži  j.est  nejd{)-
konaleJi   zj`evena   v   Pánu   Ježíši.   Kristus    Jest    příkladem
opi`aLvdové   |ásky.    On    j.est    souhi.nem\   vší   touhyS    přáním
všech  nái`odů.  Kdo  Jej  nalezl  a  v  lásce  s  Ním  spoJen  jest,
tén  jedině  může  írelikost  lásky  nebeského  0tce  cítiti  a  JÍ
I'ozuměti.

14,  Pozoi`uJ  Davidův žalm  ch.vály,  a  sleduJ ty  různé  pří~
činy  k  hlasitému  chválení  Bolia!  Žalm  145.

Př.i  uvažování  důkazů  Boží  lášky,  .iaký  úm?rsl  bychom
měli  pojmouti, a  jeJ  též  uskutečniti?.Žalm  104,   55.  i4:  '50,\

14,     15.     7                  ,
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