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Naučení ze života starozákonních proroků.

Všeobecný úvod.

I

Netvrdíme, Že tyto úkoly vyčerpaly tak bohatý a mnoho
stranný životopis oněch mužů. Mají sloužit spíše k tomu, aby 
podnítily k hlubšímu a pilnějšímu zkoumání života mužů, je- 
jichžživotopis pokládal Pán za vhodný, aby jej. zahrnul do 
svého svátého Slova.

Proto jsme vynechali proroky, které známe toliko podle 
názvů knih, jež nesou jejich jména, a poměrně málo víme o 
jejich osobním životě. Do této třídy náležejí Izaiáš a Eze
chiel. Jonáš tvoří výjimku. Ačkoli jeho historie je vtěsnána 
jen do čtyř kapitol a rnluví, pouze o jedné velké zkušenosti 
jeho života, přeoe je bohatá na poučení pro dnešního křesťa
na.

Úkoly pro toto čtvrtletí jsou vzaty ze života proroků 
Starého Zákona. Osobnosti nebyly voleny z jejich vlastních 
spisů. Byly spíše vyňaty, poněvadž v Písmě nacházíme bohatý 
životopisný materiál, který nám skýtá osobní popis dostatečný 
k vytvoření řady úkolů, v nichž se klade důraz spíše na cha
rakter a méně pozornosti se věnuje událostem, které souvisí 
s jejich zkušenostmi.



Úkol 1. - 5.října ly57.

přít el_Bož í ^Gás t_I_.

Zlatý verši Žid.11,8.

1

Co odpověděl Abraham na řeč Boží ? l.M.12,4

Abrahamovo náboženství.

4^ Ve kterém městě pobyl Abraham nějaký čas ? l.M.12.4 
a 11,51.32.

2.
1.M.12,

3o

"Ještě nyní bývají zkoušeni mnozí jako kdysi Abraham.
Neslyší sice hlasu Božího, jenž mluví k nim přímo s nebes,ale
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Abrahamx

a žid.11,8.

Co byl Abraham ? l.M.20,7.
Odkud byl Abraham povolán a proč ? Co mu Bůh zaslíbil?
1.2. Joz. 24,2.3.

” Po rozptýlení od Babylona stalo se opět modlářství 
skoro všeobecným a Pán konečně ponechal zatvrzelé přestupníky 
jejich vlastnímu osudu, když byl vyvolil Abrahama z pokolení 
Semova a učinil ho ochráncem svého zákona pro budoucí poko
lení. Abraham vyrostl uprostřed pověry a pohanství. Ba i ro
dina jeho otce, v níž se uchovávalo poznání Boha, podléhala 
obklopujícím ji svůdným vlivům a "sloužili Bohům cizím". 
Pravá víra však neměla uhasnout."

5. Co naznačuje, že náboženství tohoto muže a jeho rodi
ny bylo působivé a přitažlivé ? l.id. 12,5.

"To nebyla malá zkouška, kterou tu Abraham skládal; nemals 
oběť byla tu na něm žádána. On však se nezdráhal uposlechnout 
vyzvání. Bůh promluvil a jeho služebník musel uposlechnout; 
ne j šťastnějším místem na zemi bylo pro něho místo, kde ho chtěl 
mít Bůh."



tl

Abraham_v Egyptě.

10. Jak zasáhl Bůh do této záležitosti ? V. 17-2o»
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" Za svého pobytu v Egyptě Abraham ukázal, že není prost 
lidských slabostí a nedokonalostí. Tím, že zatajil skutečnost, 
že Sára jest manželkou, prozradil nedůvěru v Boží ochranu. Bůh 
však nemohl schválit žádnou-úchylku od přísné poctivosti."

•'Výstraha, které se dostalo faraónovi, osvědčila se Abraha
movi jako ochrana v jeho pozdějším styku s pohanskými národy i 
nebot tato událost nemohla zůstat utajena a ukazovala, že Bůh 
kterého Abraham vzýval, chránil by svého služeoixíka a pomstil 

•f by jakékoli bezpráví na něm spáchané. Jest nebezpečné urazit 
dítko nebeského krále."

8. Kam se odebral Abraham, když v Kanaanu nastal hlad ? 
l.M. 12,10.

9. Která příhoda svědčí o Abrahamově nedostatku víry ? 
V. 11-16.

On povolá je učením svého slova a řízením své prozřetelnosti. 
Mohou být povoláni, aby opustili svou životní dráhu, která jim 
slibuje bohatství a úctu, aby se vzdali vnitřních a výhodných 
styků, aby se odloučili od svých příbuzných, aby nastoupili 
cestu, jež se zdá, Že jim přinese jen sebezapírání, nesnáze 
a oběti."

7. Jaký vliv měla Abrahamova poslušnost-Boha na jeho rodi
nu a okolí ? l.M. 18,19; 26,5.

6. Jaký druh zbožnosti pěstoval Abraham ve svém domě? 
l.M. 12, 7.8 ; 15, 4.18.

Abraham, přítel Boží, podává nám důstojný příklad. Jeho 
život byl životem modlitby. Všude, kde si zřídil příbytek, po
stavil blízko něho oltář, k němuž volával k ranní i večerní 
oběti všechny osadníky tábora. Když byl jeho stan stržen, jeho 
oltář zůstal. Když v pozdějších letech někteří Kananejští, je
doucí kolem, přicházeli k tomu oltáři, poznávali, kdo tu před 
nimi byl. Tu často mnohý z těch, kteří byli poučeni Abraha
mem, postavil tu stan, opravil oltář a vzýval tu živého Boha."



Abrahamův návrat do Kanaanu.

se Abraham

pova
hy ?
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Úkol 2. - 12. října 1957.

iž

ť' 'A:

protiví se zásadám evangelia, 
nelze ukrýt

\
Zlatý verá:

Abraham,

1. Vylič Abrahamovo setkání s Melohisedechem ! 1. M. 
14,18-2o. ( .

7 /' : é'"‘' r.‘S --

Tato zkušenost nám ukazuje, že desátek jako znamení věr
nosti a závislosti nepochází od židů.
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, 15. Kterými slovy poukazuje Nový Zákon na nutnost těchto 
vlastností ? &ím. 12,lo. Fil. 2,4.

14. V jakém vztahu byl Abraham ke svým sousedům ? 
l.M. 14,15.

"Abraham byl okolními kmeny ctěn jako mocný muž, moudrý a 
znamenitý vůdce. Neuzavíral se ve svém vlivu na své sousedy. 
Nepokládal své náboženství za drahocenný poklad, který musí 
žárlivě střežit, aby ho jeho majitel sám užíval. S pravým 
náboženstvím nemůže se tak nakládat, neboí takové smýšlení

Dokud Kristus přebývá v srdci, 
světlo jeho přítomnosti nebo je učinit matnějším."

11. Při které další příležitosti dopustil 
stejné chyby ? l.M. 2o, 1-5.15.

12. Kdy zjevil Abraham šlechetnost
l.M. 15,7.-9.

Jakub 2,25. :
Abrahamova povinnost hospodářského správce.

"Zde zračilo se ušlechtilé a nesobecké smýšlení Abrahamovo. 
Jak mnozí za podobných okolností uplatňovali by stůj co stůj 
svá osobní práva a výhody. Jak mnohé rodiny však z nedostatku 
takového nesobeckého smýšlení se rozpadly $ mnohé sbory se 
rozdrobily a věci pravdy se staly příslovečnými a na posměch 
mezi bezbožníky."

/
a nezištnost své



znovu projevil Abrahamův ne-
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6. Proč mu byla přičtena spravedlnost ? V.6. Řím.4,2-6.
Tři slova "spravedlnost^skrze víru"/ vyjadřují nejpodivu

hodnější změnu v tomto hmotném světě, kterou lidský rozum ob
sáhne. Vyjadřují největší dar Boží v jeho nekonečné plnosti, 
který mohl dát lidstvu. Tato veliká skutečnost, vyjádřena tře
mi slovy, byla předmětem rozjímání, výkladů, předmětem, z něhož 
se radovaly miliony lidí v minulosti a ještě dnes je thematem 
největší důležitosti pro lidskou rodinu. /

3. Kdo promluvil k Abrahamovi po vítězství a co mu pra
vil ? M. 15,1.

4. Která veliká otázka zaměstnávala patriarchu ? V.2.3.
v 'zyv. .-'ý'. .

5. Co mu Pán odpověděl ? V. 4.5. '
'U /rU-irUeCi. -v

Udělení ®2£®:X®dlnostiA

2. Při které příležitosti se 
sobecký duch ? V. 21 - 24. 

J-Z.v'. f.~í' '

"Podle válečných zvyklostí náležela kořist vítězi; avšak 
Abraham podnikl toto tažení bez úmyslu na zisk a zdráhal se 
těžit z nešťastníků ; požadoval jen, aby jeho spojenci dostali 
díl, na který měli právo. Málokteří, kdyby byli podrobeni ta
kové zkoušce, ukázali by se tak šlechetnými jako Abraham. Málo
kteří by odolali pokušení, aby si opatřili bohatou kořist. 
Jeho příklad je výčitkou sobeckým, ziskuchtivým duchům."

7. Ačkoli měl Boží zaslíbení, po čem Abraham stále toužil? 
l.M. 15,8. z“Á4 /•■’ zz>z

•
8. Jak milostivě se splnilo jeho přání ? V. 17.18.
í?/ • />?>• zaíZbM»«'X<’
9. S jakým ujištěním bylo Abrahamovi opakováno Boží za

líbení ? l.M. 17, 1-5; 15-17. ;

z r J \

WIA / 'iV“; -zí^-

10. Jak se zachoval Abraham vůči třem neznámým hostům ?
l.M. 18, 1-5. Srovnej žid. 13,2. J

*•
" Bůh propůjčil Abrahamovi velikou čest. Andělé Boží pu-



l.M.

ti
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III.

film. 4,20-22.Zlatý verš:

Izák a Izmael.

l.M.

Úkol 3. - 19. října 1957.
Abrahamx_gřítel_Boží^_Část

Láska k duším jdoucím do záhuby oduševňovala Abrahamovu 
modlitbu. Syn Boží jest sám velikým Přímluvcem za hříšníky. 
On, který zaplatil za jejich vykoupení , zná hodnotu lidské 
duše. S ošklivostí před hříchem, jakou jen může mít neposkvrně
ná čistá povaha, ukázal Kristus lásku k hříšníku, na jakou 
může pomýšlet jen nekonečná dobrota. Ve smrtelných bolestech 
ukřižování, sám obtížen strašlivým břemenem hříchů celého svě
ta, prosil za ty, kteří se mu posmívali a ubíjeli ho.M

13. Proč se zastavil Pán u Abrahama, než zkazil Sodomu ?
18, 17-21. Srovnej Amos 3,7. . •
14. Které vlastnosti Abrahamovy povahy vynikají z jeho 

prosby o odvrácení soudu určených pro Sodomu ? l.M. 18, 24. 
25. 28 - 32.

< {<

v domácnosti Abrahamově, když se X

./; 11. Jaké ujištění se 
hostů ? Jak se zachovala

Abrahamovi dostalo před odchodem 
Sára ? l.M. 18, 10 ; 12 - 15. 

/
12. Přes tento projev lidské slabosti co bylo znovu opa

kováno ? V. 14. < • < ‘ ■"

tovali a mluvili s ním jako přítel k příteli. Jeho jednání 
s anděly dává také krásný příklad pohostinnosti.*

1. Jakého věku dosáhl Abraham před narozením svého syna? 
21,1-7.
2. Jaké nesnáze vznikly 

dostavil Izák ? l.M. 21,8-12.
c- ■ c- ' ' ' ' '■ A .

" Pro Agar tato událost byla zhroucením zamilovaných plá
nů její ctižádosti. Izmael, nyní jinoch, byl ode všech v tábo-



Příkaz k obětování Izáka.

Abrahamova největší hodina.

V.8.

4. Které přikázání Boží měl podle lidského úsudku pře
stoupit ? 2.M. 2o,13.

6. Kterou palčivou otázku vyslovil Izák cestou k obětní
mu místu ? l.id. 22,7. •'’* -

7. Jak zněla ohleduplná odpověú otcova ?
8. V kterém směru byla tato slova prorocká ? V. 13.

Jan 1,29.36. Jan 3,16. Sím 8,32.

z? '

ý. -1Ó- '

že se musí mýlit, 
a Bůh by nepožadoval,

"Satan byl připraven, aby mu našeptal, 
„ Nezabiješ! *

•} "
" Duševní bolest, kterou, vytrpěl v temných dnech své•a; V. /

ý. -1Ó- ■• •/V-, ,vr-

ře pokládán za dědice bohatství Abrahamova a jeho potomků 
.zaslíbeného požehnání. Tu byl znenadání postaven stranou a ve 
svém zklamání nenáviděli oba, matka i syn, Sářino dítě. 
Všeobecná radost stupňovala jejich žárlivost, až se Izmael 
opovážil veřejně zesměšňovat dědice zaslíbení Božího. Sára 
spatřovala v Izmaelovi sklony zasévání neklidu, neustálý pra
men rozbrojů, a prosila Abrahama, aby Agar a Izmael byli po
sláni z tábora pryč."

3. Když se zdálo, že zaslíbení se šíastně splnilo a 
smlouva vešla v platnost, jaký příkaz obdržel Abraham ?

x'l.ií. 22,2. ' Z / ■* '•

" Izák byl javětlem jeho domu, útěchou jeho stáří a pře
devším dědicem zaslíbeného požehnání. Kdyby smrt takového sy
na byla způsobena úrazem nebo nemocí, bylo by pukalo srdce 
něžného otce ; jeho bílá hlava byla by se zármutkem nachýlila, 
ale bylo mu nařízeno, aby vlastní rukou prolil krev tohoto 
syna. Přicházelo mu to jako děsná nemožnost."

nebol zákon Boží velí ;
co jednou zapověděl."

5. Proč se zdálo, že tento příkaz je v přímém rozporu 
s obsahem smlouvy ? l.M. 15,4.5.
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loMo

Ho
67o

Izákova ženitba.

24,

strašné zkoušky, dopustil Bůh, aby Abraham z vlastní zkušenosti 
pochopil něco z velikosti oběti, kterou učinil nekonečný Bůh 
k vykoupení lidí* - Na Abrahamovi požadovaná oběí prospěla bla
hu nejen jeho samého, ani nebyla výhradně k dobru pozdějším po
kolením, ale byla poučením hříchu prostým bytostem nebeským a 
jiných světů. Bůh chtěl prokázat věrnost svého služebníka před 
celým nebem a ukázat 
naprostá poslušnost, 
ský plánOM

"Abraham ukázal nedostatky víry v zaslíbení Boží, satan 
obvinil ho před anděly a před Bohem, že nesplnil•podmínky smlou
vy a že není hoden jeho požehnání. Proto chtěl Bůh prokázat věr
nost svého služebníka před celým nebem a ukázat, že nic menšího 
nemůže být přijato než naprostá poslušnost."

lo. Jaké opatření učinil Abraham, 
hu smlouvy ? 1OM. 24, 2-4* „ . ■ .,r.> ..

” Za starých časů byly manželské svazky obecně uzavírány. 
rodiči, a to bylo zvykem u těoh, kteří uctívali Boha. Od nikoho 
se nežádalo, aby vstoupil ve sňatek s někým, koho nemohl milo
vat i ale usudkem svých zkušených, bohabojných rodičů byly děti 
nepřímo vedeny, komu mají věnovat svou náklonnost. Jednání pro
ti tomu bylo považováno za pohanu, ba i za zločin spáchaný na 
rodičích,.

aby došlo ke splnění obsa-
f-. ‘ 11.1c b o f t v <

Byl Izák spokojen s 
' i ň. • c $.t J 1

/ /
12. Který příkaz, 

hama směrodatný ? „"5oM.

, že nic menšího nemůže být přijato než 
a také před nimi zcela rozvinout vykupitel-

9. Proč bylo Abrahamovi přikázáno obětovat Izáka ?
22,1 a

Důvěřuje v moudrost a lásku svého otce, byl Izák s tím 
srozuměn, přenechal mu tuto záležitost a také věřil, že Bůh bu
de řídit vhodnou volbu.M

výsledkem otcova plánu ? 1„M. (>'■
■ ' ' ■' .'i r-

daný později Izraelitům, byl pro Abra- 
1-4.



24,

o
i

Úkol 26. října 19574.

jemuž_není_rovno. Část I

Z.
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14 
rodinného života před 
27-29.

AVU 
M-U

"Starší Izraele "byli poučeni od nejstarších, že blízko 
jest čas jejich vysvobození a že Mojžíš jest tím mužem, jehož 
použije Bůh ke splnění této úlohy. Také andělé poučili Mojžíše, 
že Hospodin ho vyvolil, aby zlomil jařmo svého národa."

> • i - ■ ' ' '

. Co praví Písmo o době Noemově se zřetelem na poměry 
druhým příchodem Kristovým ? Mat.

1. Přes to, že se Mojžíš stal adoptovaným synem princezny 
egyptské, kdo měl na něho nejmocnější vliv ? 2.M. 2,8-lo.

13. Kterými slovy ee tento příkaz opakuje v Novém Zákoně?
2o Kor. 6,17. . . . ' ' '

Mojžíš^-VŮdce^

"Jak daleko tu sahaly účinky vlivu této hebrejské Ženy, 
která byla jen vyhnankyní a otrokyní ! Celý budoucí život 
Mojžíšův, veliký úkol, který vyplnil jako vůdce Izraelských, 
dosvědčuje, jak důležité jest dílo křesťanské matky. Žádná 
úloha nedá se s ním měři.t. Matka má v největší míře osud dětí 
ve svých vlastních rukou . " Z/;} >■>,.

. ťV. >./<.< 'a- šem.

"•Když Mojžíš zabil Egypťana,) propadl témuž omylu, kterého 
se tak často dopouštěli jeho otcové - to, co slíbil Bůh učinit 
vzal do vlastních rukou. Bůh nechtěl, aby se jeho národ osvobo-

Zlatý verš : žid. 11, 24-25. ,':Z
/

Boží_úmysl

,U2. Co zamýšlel Bůh s Mojžíšem ? Sk. 7,25.
ií. ] j/ 1 ,14 /ív /V'v/ o O'&■ C'9J-
J 3. Při které příležitosti vidíme Mojžíše, jak usiluje do

sáhnout dobrých výsledků špatnými prostředky ? 2.M. 2, 11-14..
' t '•



jak Mojžíš myslil, nýbrž Jeho vlastní silnou mocí.

Z:
Povolán za vůdce Izraele.

/<
Pouší vítězí.

Jíl l-cv Zt

V.

t

4o

2-5. /, /voJ.-#"Ly < a a

)

a>--: 5. Kdo se 
obdržel a' proč

■ f !‘

i

v tomto postavení, néměl Mojžíš z následků
- > '*ť ,/•<( tj ? f .

e vysvobodil z této pasti?
?. > -A' /*>.<’

- * r* -/ /
n [i.n ,íí,í •.«. x.7 7/4

dil válkou, 
za níž čest toliko jemu samému bude přináležet.”

a jaké zkušenosti učinil v zemi své- 
;< Z- > <• z z f3,1. / , .. - . / z ’ >> ,

z .'.9 /s o

Kam uprchl Mojžíš 
ho exilu ? V. 15-17 o 21.

ťl

V 
/. - n <X« *

7. Když Pán přemohl všechny jeho námitky, jaké rozhodnutí 
Mojžíš učinil ? 2. M.4, 18o AZÓ ů -a-u- /?£./r.f^ &/■>

8. Jak si počínali Izraelité přes podivuhodné vysvobození 
2 Egypia, když se octli před Rudým mořem, a co odpověděl Mojžíš 
na jejich nářek ? 2. M. 14,10-14* k Ť? 5 (l" P-

> //. '.v;< >< ^.y/- -£ ’ /'í™ oí,^i
•'Jest správné, že nezasáhne-li Bůh na jejich vysvobození, 

pak nebude možno uniknout, poněvadž však poslušností Božích na
řízení octli se 
vůbec obav.” '

9» 
29o3o.

A-| -/ |V’ C <j d’- ' 
í

■ i-

s Mojžíšem setkal u hořícího keře ? Jaký příkaz
? 2.M. 3,

,>■')> GÓ. Z.‘-' z- ,
” Pokorou a učtou mělo by se vyznačovat chování všech,kteří 

přicházejí do blízkosti Boží. Ve jménu Ježíšově můžeme před Něho 
a důvěrou předstoupit, ale nesmíme se k Němu přibližovat s drzou 
opovážlivostí, jeko bychom mu byli rovni." v

£ z ‘i’’-.'6. K čemu byl Mojžíš povolán a co odpověděl ? 2.M. 3,10;
4 ? 10.13*' . ' <' i' ,■ •'/ wy' "7 : 4..
r' . -r z’’-'- ’ f’ •' ‘ ‘ ‘ i'-' y

" Tyto vytáčky’ vyplývaly z pokory a z nedostatku sebedůvě
ry 4 ale když Pán přislíbil, že odstraní potíže a dopomůže mu 
k uspěchu, další zdráhání a nářek na ne schopnost ukazovaly nedů
věru v Boha. Obavy dávaly najevo, že Bůh nebude s tp uschopnit 
ho pro tak velkou úlohu,1 k níž ho povolal, nebo že se zmýlil ve 
volbě muže."

/
Který podivuhodný zázrak j 

v ■u.c/íc*- /> w < ». »
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jakým výsledkem?

Mo^ží š_a_ Je t ro o.

zel? 
i 1 '

Když se Mojžíš spojil se
2.M. 18,13-16.

•’ V tom znázorněné veliké naučení platí pro všechny doby. 
Často je život křestanů pln nebezpečí a zdá se těžké konat po
vinnost. Obrazotvornost maluje před námi blížící se záhubu a 
za námi je otroctví a smrt. A přece hlas Boží mluví zřetelně: 
,Jdi vpřed!* Měli bychom uposlechnout tohoto rozkazu, zejména 
nemůže-li náš zázrak proniknout .temnotu a cítíme-li chladné 
vlny kol.svých nohou..Překážky, které brání našemu postupu, ne
zmizí před kolísavým pochybovačným duchem. Ti, kteří s posluš
ností otálejí, až zmizí veškerá pochybnost nejistoty a nezůsta
ne nebezpečí neúspěchu, neposlechnou vůbec.“

lo.
2.M. 17,
Ůl-C- V

Kdo bojoval s Izraelem v Rafidim a s 
8-12.

svou rodinou, co pozoroval

Co se dověděl. Mojžíš.od Hospodina, zatím co dlel na 
,u‘ó(A'#,' J ’

11.
Jetro, tchán Mojžíšův ?

Co radil Jetro Mojžíšovi ? Jak se k tomu zachoval 
V.17-24.

Odgadnutí_u_Sinaje.

13o <
hoře ? i_ 2.M., 32,7.8/ a ' /,/, 1 f*a Z * z^C. číi/ » /ú A \ i

14. Jaký návrh předložil Pán Mojžíšovi stran lidu Izrael- ■
ského a co odpověděl Mojžíš ? V. 9-13.
V X ÁVT C'j, .

" Jeho zájem o Izraelity prýštil z nesobeckých pohnutek.
Blaho vyvoleného národa Božího bylo mu milejší než osobní 
pocta.”
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jemuž neníL

Zlatý verši

^i^ísova-Veli1:/ st.

Nesnáz mezi lidem.
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rovgého. ČástMojŽÍŠ^

4. Která opatření byla učiněna, aby se Mojžíšovi dostalo 
pomoci? 4.M. 11,16.17.24-. ,r > - vzzz

z;/wiu

. “Bůh vyvedl Izraelské z Egypta, aby je jakočistý, svátý 
a šíastný lid usídlil v zemi Kanaah...Oy .oho cíle dosáhl, podro
bil je výchově pro jejich vlastní dobro á pro dobro jejich po
tomků. Kdyby byli bývali ochotni ho uposlechnout, aby v moudrém 
uskrovňování zapí ali svou Žádostivost, byly by jim zůstaly 
neznámými slabost a churavění. Jejich potomci byli by měli du
ševní a tělesné zdraví. Byli by měli jasný postřeh pravdy a po
vinnosti, bystrou rozlišovací schopnost a zdravý úsudek.

Mojžíš nezbýval mysli. On prosil úpěnlivě, aby Izrael ne
byl vyhlazert třebaže jeho vlastní potomstvo mělo se stát ve
likým národem.“

3. Jak si počínal Mojžíš, když cestou po poušti vznikla 
mezi lidem nesnáz o potravu ? 4.M. 11,4.10.13-15.

1. Která slova Mojžíšova zjevují jeho podivuhodnou nezišt-
- ost a naprostou oddanost lidu? 2.M. 32,3o-32. '/ " " 
. , / ■'f c' /l f. Z- -Z-1 J/i/A -,L

2. Jaký důvěrný rozhovor vedl Mojžíš s Hospodinem bez
prostředně po odpadnutí u Sinaje ? V. 12-23i 34,1-9.

“ Tato zkušenost, především zaslíbení, že přítomnost Boží 
ho bude provázet, byla pro Mojžíše zajištěním úspěchu.v nastá
vajícím ukolu, a on to považoval za nekonečně cennější než 
všechny učenosti ezptské nebo všechny své úspěchy státníka a 
vojenského vůdce, z^adná pozemská moc nebo dovednost nebo vzdě
lání nemůže nahradit místo trvalé přítomnosti Boží.“

vůdce± jemuž není^rovQého^ Část I.
/•'•'c'' "s*ť'.'*6'a-



a jevil Mojžíš svou, šlechetnou tichost a

kého vůdce.

Těžkosti^v_rodině Mojžíšově.
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n 6/-l
1-3

5. Jak znovu 
nesobeckost ? V. 27-29.

"Toto znovu dokazovalo vznešené* nesobecké smýšlení veli— 
Dva ze sedmdesáti* kteří se v pokoře pokládali 

za nehodné postavení* nepřidali se ke svým bratřím před stánken 
úmluvy; ale Duch Boží sestoupil na ně tam, kde byli, a také 
oni nabyli prorockého ducha. Jozue, když o tom uslyšel* chtěl 
této nesrovnalosti učinit přítrž, nebot se obával,, že by to 
mohlo způsobit rozkol, žárlivý na čest svého pána, pravil: 
"Pane.můj, Mojžíši, zabraň jim." Mojžíš odpověděl: "Proč ty 
horlíš pro mne ? Nýbrž, ó kdyby všecken lid Hospodinův proroci 
byli, a aby dal Hospodin Ducha svého na ně !"

"Pán dovolil Mojžíšovi* aby si sám vybral nejvěrnější a 
nejráznější muže, kteří by se s ním dělili o odpovědnost, a 
aby jejich vliv pomáhal mu držet na uzdě prudkost lidu a kva
sící vzpouru. Jejich volba měla nakonec zlé následky. Kdyby 
byl Mojžíš ukázal víru, která by odpovídala důkazům moci a do
broty Boží, jež viděl, nebyli by byli vybíráni."

7. Jak odpověděl Bůh na tyto útoky ? V. 4-15.
"Nemělo by se pokládat za něco malicherného špatné mluve

ní o jiných nebo odsuzování jejich důvodu a jednání. Jak^j.
11. Kdo se opovažuje sám své bližní soudit a odsuzovat * oso
buje si právo Stvořitelovo."

"Projev Boží nelibosti měl být Izraelským výstrahou na 
utlumení ducha neposlušnosti a nespokojenosti. Kdyby závist

6. Kdo vážně zaútočil na Mojžíšovu autoritu ? 4.M.12,

;f "Mojžíš snášel jejich obvinění s trpělivým mlčením. Zku
šenost, kterou získal v letech trampot a pobytem v zemi Ma- 
diánské - vyvinutý tam duch pokory a shovívavosti - * byla tím, 
co připravilo Mojžíše, že s trpělivostí snášel nedůvěru a rep
tání národa, pýchu a závist těch, kteří měli být jeho neochvěj
nými pomocníky."



Aron a jak se Pán na to dí-a

tf

svým ukvapeným činem ?

Zaslíbená země.

žid. 11,

J
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10. 
val ?

11. Jaké přednosti se zbavili 
V.12.

V čem pochybil Mojžíš 
V. 10.11.24.

a nelibost Mariina nebyly zjevně potrestány, bylo by došlo 
k větší ještě pohromě. Závist'jest jedním ze satanských tah' ., 
které mohou zachvátit lidské srdce,,a jest.nejzhoubnější ve 
svých následcích." gřísUJZa

8. Co učinil lid v Kádes, když se mu nedostávalo vody ?
4.M. 2o, 1-5. | ■

9. Jak zněl příkaz Boží v odpověJ na Mojžíšovu a Aronovu 
prosbu ? V, 6-8.

12. Jakou vznešenou zásadou se řídil Mojžíš ? 
24-26.

*' Mojžíš byl poučen o konečné odměně, které se dostane 
pokorným a pc ilušným služebníkům Božím, a u porovnání s ní 
klesal světrrý zisk v pouhou bezvýznamnost."

15. Kdy vstoupil Mojžíš do země Kannanské ? Mat. 17,5. 
J ud a 9 •

teologický sehihAř
1 clrwe adventy s.d.

K N 1 H O V H A

V době, kdy s° nedostávalo vodyt reptáním a pozdvižením, 
lidu byla otřesena jejich vlastní víra ve■splnění Božího zaslí
bení. Unavení a bojácní, Mojžíš a Aron nesnažili se zadržet . 
rozbouření lidu. Kdyby bylí projevili neochvějnou víru v Boha, 
byla by se ta věc ukázala v takovém světle, že by byli s to, 
obstát ve zkoušce." . •
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Zlatý verš: l.Sam. 16,7

4

52.
3,

i

. ■ ....

1. Co učinila Anna a jak si při tom počínala ? 1. Sam.l, 
11.17.20.24.

Povolání Samuele_za_proroka.
•^*14 A/ /tř--7 /?<;/. ‘/W / /.■V,.-/
Kterými slovy je vylíčen Samuelův vzrůst ?
2 Z .* aZ/x-U'

2. Která slova věnování promluvila Anna, když plnila svůj 
slib ? V. 26-28.

"Eli byl hluboce dojat vírou a zbožností-této izraelské 
ženy. Sám jsa příliš shovívavým otcem, cítil ae pokořen a od
souzen,-když viděl velikou obět této matky, jež se odlučovala 
od^svého jediného dítěte, aby je zasvětila službě Boží. Musel 
se sám vinit ze své sobecké lásky a v pokoře a zbožnosti sklo
nil se před Pánem a modlil se."

5. Jak pečovala matka o Samuela, zatím co jako dítě slou
žil v chrámě ? l.Sam. 2,18.19.

"Když byla odloučena od svého dítěte, nepřestávala její 
JLáskyplná péče. Každým dnem byl předmětem jejích modliteb. 
Každým rokem dělávala vlastní rukou pro ně suknici, když při
cházela se svým manželem do Silo, aby se modlila, dávala dítěti 
tuto památku své lásky. Každá nitka malého šatu byla tkána s 
modlitbou, aby mohl být čistým, šlecheteným a věrným. Nemodlila 
o o světskou velikost svého syna, nýbrž.vroucně prosila, aby 
mohl dosáhnout takové velikosti, kterou hodnotí nebe, aby Boha 
ctil a svým bližním mohl sloužit k požehnání."

Samuel^-^rorok  soudce.
A . ti c<’

■' 1 - zr' Kp* •* 'I'
• 'u' t ' z-f >1

Věrnost Samuelovy matky.

/

4. Kterými‘slovy je vylíčen Samuelův vzrůst ? V.26.Luk.2,

5. Jakého uznání se dostalo tomuto proroku ? l.Sam.
19-21. , '<J- - 'vy h- '"■ k
i • "V letech od té doby, kdy se Pán po prvé zjevil synu Anninu,
iznával povolání Samuele k prorockému úřadu celý národ. Tím, že— - , —•
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,í . ; , Z
( » Ml ít /r.CCiVUwzj
- *'-.(77 7*.

‘ '7 e.
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"Letitý prorok postřehl v žádosti žalobu, na samého sebe 
a přímou snahu, aby byl odstraněn. Neprozradil však své pravé 
city. Nevyčítal, ale v modlitbách přednesl záležitost Pánu a 
jen u Něho hledal radu."

9. Jaký pocit se zmocnil Samuele, když vyslechl jejich 
žádost ? V.6. . <■ ■■■■' 7~/.

6. Jaké dílo konal Samuel po svém povolání za proroka? 
l.Sam. 7, 3 --6 .• • z

"Nespravedlnost těchto soudců způsobila mnohou nespokoje
nost a byla lidu záminkou, aby žádal změnu, kterou si již dávno 
přál. 0 zlořádech mezi lidem Samuelovi nevyprávěli. Kdyby byl 
znal špatné jednání svých synů, byl by je neprodleně sesadil; 
avšak to by nebylo bývalo ono, co si prosebníci přáli. Samuel 
viděl, že sváry a pýcha byly pravou pohnutkou a jejich žádost 
dobře uváženým, rozhodným úmyslem,*

10, Koho ve skutečnosti lid zavrhl ?
"Stále se ještě v t.zv. lidu Božím jeví touha, aby byl ro

ven ve světských mravech a obyčejích, Cím více odpadávají od 
Boha, tím více se lopotí po zisku a slávě světa. Křesťané se 
stála pokoušejí napodobovat mravy těch, kteří vzývají boha 
tohoto světa.*

věrně vyřídil Boží výstrahu domu Elího, i když ona povinnost, 
byla bolestná a.namáhavá, podal Samuel důkaz své věrnosti jako 
posel Hospodinův."
v1
Jak byla jeho práce pro lid odměněna ?

^doat^králeo
*.,/»« *»''** '' • » ”

7. Když Samuel sestaral, koho ustanovil za soudce a co se 
■prnvi o povaze těchto mladých mužů ? l.Sam. 8,1-3.

" Synové prorokovi nedbali předpisů, které se jim snažil 
vštípit. Nenásledovali svého otce v čistém nesobeckém životě. 
Výstraha daná Elímu neovlivnila Samuele tak, jak by byla měla. 
Býval v jistém smyslu shovívavý £e svým synům a následky tohoto 
ukázaly se v jejich charakteru a v jejich životě."

8, S jakou žádostí přišli starší v Izraeli k Samuelovi ?
l.Sam, 8,4.5. ' "” "



Samuelův vztah k Saulovi.

2

I

jaký příkaz mu dal ?
til.- A /{- . . A

t
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12. Jaké poselství měl prorok pro Saula, který se vrátil 
boje ? l.Sam. 15,10.11.

" S poraněným srdcem povstal prorok příštího jitra, aby 
zbloudilému králi vyšel vstříc. Poselství o zavržení Saula 
způsobilo nevýslovnou bolest v srdci prorokově. Prorok byl 
hluboce zarmoucen chováním odbojného krále a plakal a modlil 
se po celou noc, aby Bůh ráčil odvolat straěný rozsudek."

2.E1 ab se nebál Pána. Kdyby byl býval povolán na trůn, 
byl by býval vladařem pyšným a náročným. Vnější krása nemůže 
učinit srdce libým. Z omylu Samuelova se můžeme poučit, jak 
pošetilý jest úsudek, který spočívá na kráse obličeje nebo 
ušlechtilém držení těla. Můžeme se učit, jak nedostačující 
jest lidská moudrost bez zvláštního osvícení z neba, aby po
rozuměla tajemství srdce a pochopila.Boží radu."

15. Co promluvil Bůh k Samuelovi a 
1.Sam. 16,1. ■’■■■ '•■ /■

14. V čem se lišilo Samuelovo hodnocení Eliába od Božího 
měřítka ? l.Sam. 16,6.7.

shromážděným Izra-.11. Jaké prohlášení pronesl Samuel ke 
e 1 i t ům ? 1. Sam. 12,1-5. ?' • -• -

"Samuel nechtěl jen ospravedlnit své skutky. Již dříve 
oznámil zásady, kterými se měl řídit jak král, tak i lid, a 
chtěl vlastním příkladem dodat váhy svým slovům. Od dětství 
byl ve spojení s dílem Božím a po celý dlouhý život vznášel 
se před ním jen jediný cíl: čest Boží a nejvyšší blaho Izraele."
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<3

Odsouzené modlářství.

proroka.

1

Pohostinnost odměněna.

i

Boží_péče_o
i

5. Vylič Boží péči o proroka v prvních měsících hladu !
.X- ■. ' .ji e. ■

4. Které další opatření učinil Bůh ve prospěch Eliášův ?’ 
1.Král. 17,7-9. 7 ' ** \ 7.

”To nebyla žena izraelská. Neokoúšela předností a požehnání, 
kterých se dostávalo vyvolenému lidu Izraelskému, ale věřila 
y_pravého Boha a_yěrně chodila ve světle, které ozařovalo její 
cestu. A když v zemi izraelské nebyl Eliáš bezpečen, poslal jej 
Bůh k této ženě, aby v j^JCm domě nalezl útočiště.*

2O Jakou hroznou předpověď pronesl Eliáš jako nápledek 
modlářství ? l.Král. 17,1. ;

Sliášx

1. Jakého rozsahu nabylo modlářství v době Eliáše proroka? 
1.^1.16,29-33.; &'.///■ •:
> ' "Nynější svět má také svého Achaba a Jezábel. Nynější věk 
je zajisté věkem odpadnutí, tak jako tehdy, kdy žil Eliáš. Ne
musíme vidět žádné oltáře, žádné obrazy, a přece tisícové jdou 
za bohatsvím, slávou, rozkošemi a příjemnými báchorkamijež 
lidem dovolují hovět náklonnostem neobrácených srdcí. -.Velmi 
mnozí mají falešnou představu o Bohu a jeho vlastnostech a 
slouží právě tak jistě falešnému bohu, jako tehdy sloužili uctí- 
vači Bálovi."

5. Jak dalece byla tato vdova a její dítě postiženo hla- ,* 
dem ? l.Král. 17,10-12.

’ " ” ’ ‘ . ....... - <?<•-£>-ó k-
* V témto chudém domě těžce dpléhal hlad a nedostávalo se

člověk jjako jjiní lidé, fiást I.
" ý "T". 77.7”” ”77”7">' ’

Zlatý verš: Jak. 5 .17 . 41 ť
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Prorokovo pokárání

n
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Tato slova nepozbyla postupem času své moci. Náš otec ... 
nebeský stále ještě dává svým dítkám rozličné příležitosti,které 
jsou zastřeným požehnáním, a ti, kteří jich využívají, prožívají 
velikou radost."

nejskrovnější potravy. Příchodem Eliášovým v onen den, kdy se 
žena domnívala, že se musí vzdát zápasu o děrní.chléb, byla, 
největší měrou zkoušena i její víra v moc živého Boha, aby ji 
opatřil životními potřebami. Ale právě ve své největší nouzi 
osvědčila svou víru tím, že naplnila prosbu cizince, který 
prosil, aby sé s ním rozdělila o poslední sousto."

9. Kterými prostými a jasnými slovy pokářal Eliáš Achaba ? 
l«Král, 18,18.

Také dnes je zapotřebí hlasu největšího pokárání, nebol 
hrozné hříchy odloučily lid od Boha. Mírná kázání, tak-často 
zvěstovaná, nepůsobí trvale. Je mnoho tak zvaných křesťanů, 
kteří, kdyby měli vyjádřit své nejvnitřnější cítění, řekli byt 
Proč je zapotřebí tak zřetelně mluvit?"

6. Co odpověděla žena na Eliáševu prosbu a slib ? 
1.Král.17,13-16.

"Nemohlo být požadováno větší zkoušky víry nad tuto. • 
Tato vdova chovala se vždy ke všem cizincům přátelsky a štědře. 
I nyní bez ohledu na bídu, která ji a její dítě mohla zničit, 
učinila tak, jak jí Eliáš přikázal..Pevně důvěřujíc v Boha., 
izraelského, který.může pomoci v každé nouzi, obstála v nej
větší zkoušce pohostinství.

Předivné bylo pohostinství, které tato fénická žena po
skytla proroku Božímu, a předivně byla odměněna její víra a 
ochota."

7. Kterými slovy poukazuje Izaiáš na pohostinnost a ucti- 
vost ? U*

.  ....
8. Které novozákonní verše doporučují křesťanskou ocho

tu a štědrost ? Mat. lo, 4o-42. ■' ' • "c'



slovy ? l.Král.

14. Co praví Jakub o víře Eliášově ?

- o - o -

4;

” V plné důvěře mluvil jen ta slova, jež mu Duch Páně při
kázal mluvit jako odměnu za jeho pevnou víru. Po.celý den ne
ochvějně konal vůli Boží a nyní, když všecko vykonal,-co bylo 
v jeho moci, věděl, že nebesa udělí opět zadržené požehnání."

, . / ' -V/’ sr
‘sn ^7 ■* f‘c 7SProrokova síla a slabost.

Jak. 5,17.18.
"Takové víry je nyní zapotřebí ve světě. Víry, která.se 

chápe zaslíbení slova Božího a nepovoluje, dokud v nebesích . 
není vyslyšena. Takováto víra nás úzce spojuje s nebesy a dává 
nám sílu, abychom mohli bojovat s mocí temnosti. Vírou máme ny
ní také my všeho dosahovat od Boha. Můžeš-li tomu věřit ? 
Všecko jest možné věřícímu."

v’-; '<

Zlatý verš: Mal.4,5.6.

10. Z čeho byl lid obviněn těmito prostými 
18,18 b.

11. Kterým přiléhavým výrokem zasáhl prorok nerozhodné a 
kolísavé 1 l.Král. 18,21.

Věrnost proroka_._

• • f o

I

Úkol 8. - 25.listopadu 1957.
Eliášx člověk ^ako *Jiní lidé, část II.

' Ztt o- ,/■*<’

1. Který čin Eliášův zjevuje jeho pokoru ? 1.Král.18,46.
2. Z čeho jde najevo, že Eliáš nebyl prost křehkostí,které 

jsou i při jiných lidech ? l.Král. 19,1-4.
" V životě všech lidí přicházejí údobí těžkých zklamání
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12. Jakým pozoruhodným způsobem ospravedlnil Eliáš Boha ? 
l.Král.18,22-24.5o-59.

15. Oč mohl Eliáš - jsa poslušný u víře - prosit ? o 
V. 42-45.

kter%25c3%25a1.se


Boží jednání s Eliášem.

. ■• 'T.' "7Orr

18.

Za Eliáše jen částečná reformace.

I

- /5r f
!<' '< k. • ‘*{1'-

6. Co naznačuje, že modloslužba Bálová neskončila podivu
hodnou událostí na Karmelu *? l.Král. 22,51-53.

7. Když král Ochoziáš utrpěl úraz, 
pomoc ? Co mu vzkázal Eliáš ?

J. í w ( /i d G&. /Yvk^P- /; \ .24.
• i

4. Jak se zjevil ^ůh Eliášovi ? V.11.12.
" Bůh se nezjevil svému poslu v mocném projevu .své bož

ské moci, nýbrž.v hlasu .tichém a temném. Chtěl, aby se Eliáš 
naučil nespatřovat v projevech něčeho zdánlivě velikého správ
ný způsob nejúspěšnějšího provádění Božích úmyslů..

Lidská srdce nebývají získána výmluvností nebo rozumovými 
důvody, nýbrž tichým vlivem Ducha Božího, který působí tiše, 
ale tím jistěji mění a rozvíjí povahu.”

5. Které Boží, poselství dodalo Eliáši nové naděje ? V.8.

" Bůh má mnoho tisíců těch, kteří, svá,.kolena nesklonili 
před Bálem, ale kteří touží, aby lépe porozuměli pravdám.o 
Kristu.a jo zákonu; mnozí jsou přesvědčeni, že Pán Ježíš brzy 
přijde, aby učinil konec panství hříchu a smrti."

ke komu se obrátil o 
2.Král. 1,2.3. 

i

n malomyslnosti, dni, v nichž se dá těžko vě*it, že Bůh je 
.stále ještě dobrodincem svých pozemských dítek, dni ,kdy zár
mutek tísní duši tak, že si člověk přeje raději smrt nežli ži
vot. Kdybychom v takových dobách duševním rozhledem mohli po
znat úmysl Boží prozřetelnosti, viděli bychom anděly, kteří 
se snaží nás zachránit, usilujíce postavit naše nohy na onen 
základ, který jest pevnější než nebetyáné hory, a naše celé 
bytí bylo by oživeno novým životem a novou vírou.”

3. Z čeho poznal tento muž, že nebyl opuštěn ve své málo- 
myslností ? l.Král. .19,5-8. , , , ,, v-n

. "Zapomněl Bůh na Eliáše•v době jeho soužení ? Nikoli. 
Nemiloval svého služebníka méně, když se Eliáš domníval, že 
jest opuštěn od Boha a od lidí, než tehdy, když v odpověá na 
jeho prosbu oheň spadle nebe."



Eliášův nástupce.

mezi

přichází ke každému 
jako Elizeus, ani

Které školy byly obnoveny činností Eliášovou ? 2. Král.
Srovnej 2 .Král. 4,1.58; 6,1. •< ~

12
19,21.

"Elizeus přijal pozvání k službě, aniž 
jemnosti a pohodlí, které opouštěl.

11.
plášť ?

9
2,3.5.

Výzva, položit všecko na oltář služby» 
jednotlivci. .Nejsme všichni vyzváni sloužit 
nejsme vybídnuti prodat všecko, co máme, ale od každého z nás 
Bůh žádá, abychom jeho službu dali na první místo ve svém ži
votě a dbali o to, aby neuplynul ani jeden den, v němž bychom 
něco nevykonali pro pokrok jeho díla na zemi. Důležité přitom 
je posvěcení života i všech zájmů."

13. Když Elizeovi byla dána možnost žádat dar na rozloučení, 
oč žádal a s. jakým výs^.edrkem ? 2 .Král. 2,9.10.15.

•"Elizeus nežádal světské cti ani vysokého postavení
-25-

se ohlížel na pří-

8. Jaký těžký soud dopadl na bezbožného krále ? V. 4.17.
" Apoštolově téměř všech druhů spiritismu osobují si moc 

uzdravovat. Přičítají tuto moc elektricismu, .magnetismu, tak 
zvaným souhlasným prostředkům nebo utajeným silám lidské mysli. 
A nemálo je těch - i v tomto křesťanském věku - , kteří jdou 
k těmto "lékařům", místo aby důvěřovali v moc živého Boha a 
v schopnost opravdových lékařů."

10. Koho měl Eliáš z příkazu Božího ustanovit za proroka ? 
l.Král. 19 ? 15-16.

Co učinil Elizeus ve chvíli, kdy Eliáš uvrhl na něj svůj
V.19. . r ý ■■

i
" Elizeus byl povolán za proroka ve chvíli, kdy s čeledí 

svého otce obdělával pole. Konal práci, která mu byla nejblížší.
Věrností v malých věcech se Elizeus připravoval pro důleži

tější úkol. Nikdo nemůže cele poznat úmysl Boží výchovy, ale 
všichni mohou být ujištěni, že věrnost v malých věcech je zřej
mým důkazem způsobilosti pro větší odpovědnost."

Jak se Elizeus zachoval k pozvání Eliášovu ? 1. Král.



17,3.

—o—

Úkol 9.-30. listopadu 1957.
Prorok

Elizeus a mužové z Jericha.

2,

ti

ti na-

t
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Mat. 5,13.
pro nějž je určena; musí

velikými tohoto světa. To, 
v *

Ducha,

l.Proč přišli mužové z Jericha k Elizeovi ? 2.Král. 
19.18.

V* Ó-"C
Zlatý verš: Mat. 5,13*. u R A >

A
Nedaleko Jericha, uprostřed úrodných ovocných hájů., byla 

jedna z prorockých škol; po Eliášovi přišel tam Elizeus. Pra
menů, které v dřívějších letech byly čisté a vydávaly život a 
hojně zásobovaly vodami město i jeho okolí, nebylo možno po
užívat.”

"Eliáš charakterisuje svaté, kteří budou žít

s_dvojnásobným_darem Ducha. Část I.

po čem toužil, byla přehojná míra 
jímž Bůh obdaroval tak hojně toho, který měl být poctěn 

proměněním. Věděl, že toliko Duch, který spočíval na Eliášovi, 
může jej zmocnit ke splnění povinností v Izraeli, k čemuž jej 
Bůh povolal.".

14. Kdy se vrátil Eliáš na tento svět ? Mat.

na zemi v do
bě druhého příchodu Kristova a kteří při zatroubení budou v okam
žení proměněni. Eliášovi bylo dopřáno stát s Mojžíšem po boku 
Kristově na sklonku Ježíšovy pozemské služby na hoře proměně
ní. Učedníci, kteří je viděli v této slávě, dovedli si učinit 
malou představu o budoucím království vykoupených."

2. Jakým podivuhodným zásahem projevil Bůh svou péči o 
obyvatele Jericha ? 2.Král. 2,2o-22.

Z uzdravení vod jerišských vyplývá mnoho duchovního 
učení. Nová nádoba, sůl a prameny mají obrazný význam."

. 5. Co pravil Spasitel o soli ?
i,■v-'-" Sůl musí vniknout do předmětu,



Elizeova prorocká úloha ospravedlněna.

Pohostinnost opět odměněna.

ze
4,8-12.

této ženy ?

jej proniknout, aby se uchoval. Osobním spojením a společen
stvím jsou duše zachraňovány mocí evangelia. Nejsou zachraňo
vány v množství, nýbrž jednotlivě.

Znečištěný pramen představuje duši od Boha odloučenou.
Hřích netoliko odlučuje od Boha, ale ničí v lidské duši i mož
nost jej poznat. Hříchem je porušeno celé ústrojí lidské; mysl 
je převrácena, obrazotvornost je zvrhlá; schopnosti jsou osla
beny."

8. Co podnikla tato žena, když jí smrt později vyrvala
syna ?' V. 18-25. /,‘J^ fy/ac

9. Jak Pán změnil její smutek v radost skrze službu Eli-
zeovu ? V.25-37. c’/. ‘tc, ■, • í. c*. < (CÁ>-

"Kristus, veliký dárce života, navrátil jí jejího syna. 
Podobně budou odměněni i jeho věrní, až při jeho příchodu ztra
tí smrt svůj osten a hrob bude oloupen o .své-vítězství.-Tak 
navrátí svým služebníkům dítky, jež jim byly smrtí odňaty."

-27-

7. Jek odměnil Bflh pohostinnost a laskavost
2 .Král. 4,11-17 . (

4. Jak se zachovali někteří mladí lidé vůči Elizeovi
2 .Král. 2$3. /-ř/ 7-7 ' '

"Dítky" zde znamenají "bezbožná mládež", "Jdi lysý" zname
nalo "vstup vzhůru*!" Zřejmě šlo o mládež, která byla plně od
povědna za své jednání.

5. Jaké odstrašující opatření učinil Pán k zachování^-/5/'
, <i'i j ■’/ ■důstojnosti u^adu prorockého ? 2.Král. 2,24. '' ~ **—

"Kdyby byl Eliseus nedbal posměchu a dovolil jim v posmí
vání pokračovat, bylo by mu bývalo nadále spíláno a luza by jej 
byla nadále hanobila, jeho poslání vyučovat a zachraňovat národ 
v době mravního nebezpečí by bylo bývalo znemožněno. Tento pří
klad veliké přísnosti,stačil k získání úcty pro celý život."

6. Jakou pohostinnost prokázala Elizeovi jedna žena 
Sunem ? 2 .Král. 4,8-12. ** * y *■< ly f.



Případy nadpřirozené péče.

o

tfkol 10. - 7. prosince 1957.'

II

Elizeus a Náman.

r ; —

-28-

lo. Kdy použil Pán Eliáše, aby své nástupce uchránil p*ed 
smrtí ? 2.Král. 4,58-41.

. J

Zlatý verš: 2.Král.6,16.«

svém poslání 
ve

V ,''óv í fV
1. Jaký lék byl nabídnut 

okolností ?

akcí f+eA.
' ' (/ 'TVťA

"Chování této mladé dívky

"Elizeus jako předobraz Spasitele lidstva ve 
spojoval učení s uzdravováním. Bylo to při jedné návštěvě 
škole v Galgala, kde napravil jedovatou kaši."

"Taká blahosklonnost byla u Krista, když skrze svého posla 
vykonal div, nasytiv hladové ! Ač ne vždy tak pádně a zřejmě, 
přece vždy znovu a znovu působil Spasitel ke zmírnění nedostat
ků lidských. Kdybychom měli jasnější duchovní zrak, poznali 
bychom mnohem zřetelněji, než dosud poznáváme, soucitné Boží zacházení s lidmi."

£rorok_s_dvojnásobným darem Dncha. část

11. Kterým zázrakem zjevil Pán svou moc, aby opatřil pokrm 
pro lid ? 2. Král. 4,42-44.

. 12. Který zázrak Ježíšův podobá se zásahu Elizeovu ? 
Mat. 14,15-21. 15, 52-58.5 /

" Z toho plyne naučení pro dítky Boží v každé době. Když 
Hospodin poručí vykonat dílo, necht se nikdo nepozastavuje, 
Žádaje rozumové důvody pro splnění příkazu. To, co mají ve 
svých rukou, může se jim zdát nedostačující ke splnění všech 
potřeb; ale v rukou Božích to bude mnohem více než dostačují
cí."

c',iU 4 (/ ‘4^ c~ u.f. a
malomocnému Námanovi a za jakých

2 .Král. 5,1-15 .
v domě pohanském mocně svědčí

o důležitosti výchovy v rodině. Není vyššího povolání pro



za

Válka mezi Sýrií a Izraelem.

2.Král.6,13.
14.

4. Jak odsoudil Pán skrze Elizea tento podvod ? V.25-27.
"Chování Géziho mělo být kamenem úrazu Námanovi, jehož 

mysl byla dotčena podivuhodným světlem a který byl příznivě na
kloněn službě živému Bohu."

5. Který bod zdůraznil Ježíš ve spojení s uzdravením Náma-r 
novým ? luk. 4,27.

"Bůh pominul mnoho malomocných v Izraeli, protože jejich '-'j' 
nevěra uzavřela dveře dobru. Pohanský šlechtic, který byl věrný 
spravedlnosti a cítil potřebu pomoci, byl u Boha mnohem hodněj
ší jeho požehnání, než postižený Izrael, který odpadl a zavrhl 
Boží přednosti.

diče nad svěřenou jim péči o děti a jejich výchovu. Oni kladou 
základy pro život a povahu mladého pokolení. Budoucnost jejich 
dětí je velice závislá na příkladech a naučeních rodičů."

2. Jak se zachoval Elizeus, když mu Náman nabízel dar 
podivuhodné uzdravení ? V.16. >.c c£'c.'

3. Která vada charakteru přivedla Géziho do hanby ? 
2.Král.5, 20-24.

6. Jakým způsobem mařil Elizeus plány syrského krále v do
bě války mezi Sýrií a Izraelem ? 2.Král.6,8/-12.

O Z> • Tť • • jí Cv'*/1- s .-C-’ « • .*
7. Jaký pošetilý plán vymyslil syrský král ?

i’.;//-' 7. ?£/•• <
8. Jak dalece se dotklo Elizeova služebníka, nástupce Gé

ziho, obklíčení vojskem syrským ? V.15. .<• - -w .
I9. Proč Elizeus viděl situaci v docela jiném světle ?

V.16.17. ž. 91,11. žid. 1,14. /' //
■ • . y í i ■ i'

" r" "Mezi služebníkem Božím a vyzbrojenými vojsky nepřítele 
byly ochranné zástupy andělů. Přišly g velkou mocí, nikoli však
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V.16. stecte í 
i

"Neslušelo se od něho vzít odměnu za požehnání, které
přišlo z milosti Břží."

V každé zemi jsou dnes upřimné-duše a nad nimi září nebeské 
světlo, Dbají-li věrně toho, čemu rozumějí a plní-li svou povin
nost, dostane se jim většího světla."



Hlad v Izraeli.

Úkol 11. - 14. prosince
Prorok Jonáš.

Zlatý verš: Ez.55, 14.16.

Jonášovo poslání.

-50-

o - o -

11. Vylič zoufalé poměry, které vznikly po krátkém míru 
následkem nové invase syrské armády ! V. 24.25.

' / ... •z*'* *» .’.*c"Nikdy nebyl Izrael přiveden do takových nesnází jako v do
bě tohoto obležení." /Z--'

12. Komu přičítal lid vinu na tomto neúspěchu ? V.5o-55 .
15. Jak povzbuzoval prorok krále i lid v tomto neštěstí? 

Jak se splnila slova Elizeova ? 2.Král. 7,1.6.7.16.
14. Kterou obraznou řečí vyjádřil král izraelskf, čím mu 

Slizeus byl? 2.Král. 15,14.
"Vliv jeho služby byl tak účinný a byl takzrozšířen, že 

v době kdy ležel na smrtelném loži, dokonce i miadý král Joarj, . 
modlář, který měl jen málo ústy k Bohu, pokládal Elizea za otce 
a proroka v Izraeli a přiznal, že jeho přítomnost mezi nimi 
v době nesnází měla větší cenu než zástup k'c£& a vozů."

ničit nebo vymáhat slib věrnosti, nýbrž položit se táborem 
a sloužit slabým a bezmocným dítkám Božím.

Jpou-1í dítky Boží uvedeny do nesnází a není pro ně vý- 
chdiska, Hospodin sám musí být j-jich útočištěm."

10. Jakým laskavým způsobem odvedl Pán obléhající vojsko? 
2.Král. 6,18-25.

1957.

•, c'<fsfx ‘v ;-A
’A''

> jcU. 7t //. A.V'.r. (A <£«. 4***- ' ' ' ‘ ' 
i C4- r-yí- i-'-

... :"l ,1.4/’ r
1* Kterému velkému městu měl Jonáš zvěstovat poselství 

Božť Ý Jon.l,1.2. , -^.^')' . 6,( . >/;>? j
v- 1 "Z toho plyne naučení pro posly Boží dnes, kdy.města a 
národy potřebují pozn^>í vlastností a úmyslů pravého Boha,jako



/A'

Nesnáze.

)

z’-V’~-£. X
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při stavbě věže babylonské, vzkvétalo 
neobyčejně velikým městem "cesty tří

8

"Jonáš nakonec poznal, že spasení náleží jedině Hospodinu. 
Pokáním a uznáním zachraňující milosti Boží přišlo vysvoboze
ní."

tehdy Ninivetští v dávnu. Boží poslové mají lidem ukazovat 
lepší svět, který upadl v zapomenutí."

2. Jak se zachoval Jonáš k Božímu poslání ? V.5.z’

Co odpověděl Bůh na pokání Ninivetských ? V.10.

/ ’* v- 

• -** ? z
JŠÍM- ,'u x ’■

zrí'<-' . !_

5. Jaké těžkosti nastaly skrze Pána živlů ? > V.4-16.
4. Gemu významnému se naučil Jonáš z této nepříjemné zku

šenosti ? Jon. 2.9 b. z7'

" Když prorok přemýšlel o těžkostech a zdánlivých nemož
nostech svého poslání, upadl do pokušení pochybovat o účelno
sti svého poslání. S hlediska lidského se zdálo nemožné dosíci 
něčeho zvěstováním takového poselství v tomto pyšném městě."

Y^atraha velkému městu.
5. Co se praví o tomto městě ?.Jon. 5,5.4,11.-

*; "Mezi městy Starého světa, ve dnech, kdy Izrael byl roz
dělen, bylo Ninive největším a hlavním městem říše Assyrské. 
Postaveno na úrodných březích Tigridu brzy po rozptýlení lidu 

po staletí, až se stalo
dnů "."

6. Jaké děsivé poselství zvěstoval Jonáš obyvatelům města
Ninive ? Jon. 5,4. ;ť‘ •••' •' . Y

7. Jak byla tato výstraha přijata? Jon. 5,5-9.
" Jeho poselství nevyznělo naprázdno. Volání, které zazní

valo ulicemi bezbožného města, šlo od úst k ústům, až všichni 
jeho obyvatelé slyšeli tento zdrcující rozsudek. Duch Boží 
vtiskl toto poselství do všech srdcí a způsobil, že se zástupo
vé třásli pro své hříchy a činili pokání v hlubokém ponížení."



JonáSův spor s Bohem.

Úkol 12. - 21. prosince 1957.
Cást_I.

.4. -zy< 
»? cf.^nlZlatý verš: Dan.6,5.

Zajatci

1. Když Nabuchodonozor po prvé dobyl Jeruzaléma, jaký 
rozkaz vydal stran volby zajatců ? Dan. 1,1-4.

t 4Z .*'■&' /*** ”jl'. * 1't. ’
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10. Kterou otázkou promluvil Pán k Jonášovi? V.4.
11. Kterým názorným poučením měl Jonáš dojít ke správné

mu závěru? V.5-6.

Prorok Daniel
w *****

y^BSB^loně.

-o - oz- o -

12, Jakými pocity h^l Jonáš ovládán ještě příštího dne? 
V.9.

13. Které působivé naučení aloužilo Jonáši k pochopení 
jeho poslání ? V.10.11.

"Necht ti, kteří pracují na záchraně duší, pamatují,žé 
je mnoho těch, kdož nedbají rady B^ží v jeho slově ; celý 
svět se neobrátí k světlu a pravdě na výzvu trpělivého a od
pouštějícího Spasitele. V každém místě , ačkoli plném násilí 
a zločinností, jsou však mnozí, kteří se mohou stát následov
níky Kristovými, bude-li správné učení náležitě předneseno. 
Tisíců se takto může pravdou dosáhnout a mohou být přivedeni 
ku přijetí Krista jako osobního Spasitele."

9. Vylič Jonášův postoj k Bořím!.milosrdenství, které 
prokázal tomuto pohanskému městu ! Jon. 4,1-3.

"Když Jonáš poznal Boží úmysl zachovat bezbožné město, 
které činilo pokání v žíni a popeli, měl být prvním, který.by 
se měl radovat z nekonečné Boží milosti; on však místo toho 
přemýšlel, co se s ním stane, budou-li jej obyvatelé pokládat 
za falešného proroka. V obavách o svou pověst pustil se zře
tele nekonečně větší cenu duší v tomto ubohém městě."

■ ,'aÁ .r 7? ía . '
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3. Proč nechtěli jíst pokrmy královské ? Dan.1,8. 1C, 3.
“Hned na počátku jejich životní dráhy byl jejich charak

ter podroben zkoušce. Bylo jim nařízeno, aby jedli pokrm a pi
li víno se stolu královského. Král jim tím chtěl projevit svou 
přízeň i péči o jejich blaho. Určitá část pokrmu byla obětová
na modlám, čímž pokrm se stolu královského byl posvěcen modlář
stvím; kdo tyto pokrmy požíval, byl pokládán za ctitele baby
lonských bohů. Věrnost Hospodinu nedopouštěla Danielovi a jeho 
druhům účastnit se takového zvyku. Ba i pouhé předstírání, že 
jedí pokrm a pijí víno, bylo by zapřením jejich víry. Učinit 
tak, zaznamenalo by spojení s pohanstvím a zneuctění zásad 
zákona Božího.

Také se neodvážili jieslabit tělesnou, duchovní i duševní 
sílu požitkářstvím. Věděli také, že jejich tělesná i duševní 
síla by byla pitím vína zhoubně dotčena."

2, Jak se král postaral p jejich denní potřeby ? V.5-7.
"Král nenutil hebrejské mládence, aby se zřekli své víry, 

nýbrž doufal, Že sami časem tak učiní. Dav jim jména předních 
bohů a přiváděje je denně do úzkého spojení s modlářskými zvyi- 
ky a pod vliv svůdných obřadů modloslužby, předpokládal, že se 
dobrovolně-zřeknou náboženství svého národa a přijmou modlo
službu babylonskou."

První zkouška.

"Mezi syny izraelskými, kteří byli odvedeni do Babylona 
na počátku sedmdesáti let nevolnictví, byli muži pevných křes
ťanských zásad, nezkažení sobectvím, kteří ctili Boha rr-.de 
všechno. Oni měli v zemi svého zajetí vykonat úmysl Boží a 
přinést pohanským národům požehnání, plynoucí z poznání Hospo
dina. Měli být jeho představiteli. Nikdy se neměli,, smísit s 
s modláři;. Jako ctitelé pravého Boha měli mít ve vážnosti svou 
víru a svc jméno.. A oni se nezpronevěřili své úloze - v úsně- 
chu i v protivenství ctili jBoha a on ctil je."

4. Jakého požehnání se jim dostalo pro jejich zdrženli
vost a střídmost ? Dan. 1,15. '

'>■/ : - •_/// /ť/’ /.,?• -33-
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7. V jaké nesnázi se octl
V. 13-16. -

10.
ýí/t cu ■»

11.
du snu?

A
Daniel a jeho druhové?

ZZ c «•» >•>»< ,
8. Jakým způsobem řešili tito Hebrejové nebezpečí, v němž 

se octli ? V.17.18. '<■ '■ ■- - /v;; ....

13. Jaký byl výsledek prověrky života a činnosti tohoto
může ? V.4. ^4.

.,/ : < k. "Zkušenost Daniele jako státníka v království babylonském 
a medoperském zjevuje pravdu, že al je člověk v jakémkoli po
volání, nemusí používat úskoků, a zchytralosti, nýbrž může být 
mužem na každém kroku od Boha vedeným. Daniel, nejvyšší ministr 
největšího království zemského, byl zároveň prorokem Božím, 
který přijímal světlo nebeského_vnuknutí. Člověk týmž bídám 
poddaný jako my je Písmem vylíčen jako člověk bez chyby. Přes 
to, že jeho činnost byla podrobena přísné kritice jeho nepřátel, 
byl shledán bez vady. On 1e příkladem, čím se může člověk stát, 
at je v jakémkoli postavení, je-li jeho srdce obráceno i posvě
ceno a jsou-li jeho pohnutky před Bohem správné."

14, V čem spatřovali Danielovi nepřátelé jedinou možnost
utoku na jeho život ? Dan.6,5. ň /oůxa

- o - b -
-34-

9. Jak odpověděl Bůh na vážné modlitby Danielovy a jeho
l přátel ? V. 19. ** A*]x.* A-tl :

z < ,JC^. tet* t , * •.: -■<-<
Slastný konec_krise.

Jak vysvětlil Daniel královu žádost ? V.26-45.

Čeho se dostalo těmto mladým mužům po Danielově výkla- 
V.46-49. -■ • ■’ A

v. . 7 'i’ iK'' ' Daniel a Medoperšané.

12. Jak se dařilo Danielovi po pádu říše babylonské 
vlády krále Daria ? Dan. 6,1-3. : :

5. Jaký byl konečný výsledek jejich studia ? V.17.20.
«./ • t-v< <■ x ,4íí^i ’»-t, ^z. 1

Au nA ílIlSSStl.S.PÍÍl^žitost^

6. Co se přihodilo na dvoře babylonském ve druhém roce, 
labuchodonozorovy 5iády ? Dan. 2,1-12.'^ ^^



Úkol 15. -28. prosince 1957.

Daniel důvěřuje proroctví.

‘ A
í /<'

4. r-
19.20.>

<3.
V. 12.16

6. Čí spisy Daniel studoval s neobvyklou důkladností ? 
Dan. 9,1.2.

•'Daniel a jeho společníci často přemýšleli o těchto pro-
-55-
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1. Jakou léčku nastrojili Danielovi jeho nepřátelé
Dan 6 6 7 ift'c ňAjltrťď

2. Jek si počínal Daniel v této době ? V.10.11.-- 
f ť ?r-. /»- 3/** zúf v oz.

' ý'.- ' \'rr f &S'-
tfS-y21y_í2ePřátel zmařeny.

• YmJU. -z £i'y •c'ZzVj»',<

Zlatý veršs l.Petr .4,14.. „
,Azý*y zl eZ

Nepřátelé obmýšlejí Danielův pád.

zí y • i f- ■rfl.
. ) b)

■ .v. vl

Jak dalece se podařil plán Danielových>nepřátel
^2/ /y / &.rf fC'—-í'.'C* ' . (tt H.C /i A* 4 .■.'Sty,

4vo Zp*-ťi>.xz' ^.í-u. A ■»" ?*

Kdo povzbudil proroka slovy silné víry ? V.16.b;
■, A*'■’<•' *-*eč ■ $. <■£» v€ Zr- ' 'Ifcnt. /zť- *•.«’

,-iy jvtr/;ráií‘ f f-T'

5. Kterými slovy popsal Daniel svou zkušenost v jámě lvů?
Jaký rozkaz vyšel od krále ? V, 22.25. 2S

” Z vysvobození Daniele můžeme se učit, že lid Boží v do
bách pokušení a protivenství má být právě takový jako v době, 
kdy se mu všechno dařilo a měl všecko, co si přál, člověk,který 
spoléhá na.Boha,bude se v hodině největšího pokušení chovat 
právě tak jako v dobách blaha, když se těší milosti Boží. 
Víra patří na Neviditelného a spoléhá na " . věčné hodnoty.

Nebe jest._b.l.í.zké__těm.,_kte.ří trpí__pro spravedlnost. Kristus 
se zastává svého lidu; utrpení svátých je také utrpením jeho; 
kdo se dotýká vyvolených, dotýká se jeho. Moc, která může vysvo
bodit z tělesné bídy a nouze, vysvobozuje také z hříchu; tak 
může služebník Boží za všech okolností zůstat věrný a z milosti 
Boží zvítězit."

Prorok Daniel, část II. , rA

Ct. .*



Daniel se ztotožňuje s Izraelem.

Bůh miluje své dítky.

11.

-36-
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8. Jak ee ztotožňuje Daniel s hříchy svého lidu, ačkoli 
byl bezúhonného chování ? V. 4-6. .<•■■■' '‘ ' z

’* V této modlitbě se cele počítal k. těm, kteří odpadli 
od Boha, a hříchy jejich vyznával, jako.své vlastní. Ačkoli 
Daniel.byl dlouho ve službě Boží a nazván byl "mužem milým", 
přece se ukázal před Hospodinem jako hříšník tísněný velkou bí
dou svého lidu, jejž miloval."

9. 5í zájmy stavěl na první místo ? Dan. 9,17-19.
"Vírou přidržel se Daniel pravého slova proroctví a pro

sil Pána o Jeho rychlé splnění ."

10. Kterým poselstvím zjevuje Bůh svůj otcovský poměr 
ke svým dítkám ? V.23.10,11.

w ♦

rootvích i.o jiných, která poukazovala na úmysl Boží s jeho 
lidem. A.nyní, když rychlý spád událostí ohlašoval, že mocná 
ruka Boží působí mezi národy, Daniel věnoval zvláštní pozor
nost zaslíbením, která byla dána Izraelovi. Jeho víra v pro
rocké slovo přivedla jej k tomu, že učinil předivnou zkušenost, 
která byla předpověděna od svátých pisatelů."

Ačkoli se o Danielovi praví, že je " velmi milý
jak se díval Pán na Izraele ? 5.M. 7,8. 1.Král.10,9.

v v , , C -4 f . , T,12. Kterými slovy, vyjadřujícími lidské vztahy, jé tato 
láska dále vystižena ? Oz. 2,14. Iz. 66,12. l.Jan 3,2."

‘zr^Z^.Ý. .
y.íú-15• Jaké ujištění dal Pán Danielovi ? Dan. 12,1-3.13. •>
‘• > «u- }{. ?■'

"Přesné plnění požadavků nebeských přiňXší^pó^efeňŽní čas
né i duchovní. Neochvějný ve své oddanosti Bohu, nepoddajný 
sobě, získal si Daniel svou šlechetnou důstojností i neporu
šeností, dokud byl ještě mladým mužem, milost a lásku pohan
ského knížete, jemuž byl podřízen. Takovými vlastnostmi se vy
značuje i jeho další život."
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14. Co je zaslíbeno lidu Božímu na konci této knihy ? 
y 9—12 ■'■ /-i' ,-.>.•• > <,

” Když se blížíme přerodu světových dějin, vyžadují 
proroctví, zaznamenaná od Daniele, zvláštní pozornosti, jeli
kož se vztahují na dobu, ve které žijeme. 3 touto knihou by 
měla být spojena naučení poslední knihy Nového Zákona. Satan 
mnohé svedl, aby věřili, že prorockým vylíčením v knize Da
nielově a ve Zjevení Janově nelze porozumět. Zaslíbení však 
jasně praví, že zpytování těchto proroctví je provázeno 
zvláštním požehnáním. Dan. 12,10. ^>.4-1.
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