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Seznámení s Bohem.
Přátelství a Bohem.
Služba a Bohem.
Odpočinutí a Bohem.

I.
II.

III.
IV.

čtvrtletí :

Při každém úkolu jest uveden rozvrh čtení bible 
Jitřenka.

Kéž Duch svátý, který sám nás může uvést ve všelikou 
pravdu, požehná ‘ tyto ■> úkoly, aby nám posloužily ke vzrůstu 
ve známosti Boží a k našemu spasení.

Poznání.Boží jest naší největší potřebou. Pán Ježíš 
praví : "Toto jest život věčný, aby poznali Tebe, samého pra
vého Boha." J 17,3. Pán Ježíš přišel proto, aby nám oznámil 
jméno Boží J 17,6. Je to největší dar, neboí slovo Boží pra
ví: "Nechlub se moudrý v moudrosti své, ani se chlub silný 
v síle své, aniž se chlub bohatý v bohatství svém, ale v tom 

O 

necht se chlubí, kdo se chlubí, že rozumí a zná mne, že já 
jsem Hospodin, kterýž činím milosrdenství, soud i spravedl
nost na zemi, neboí v těch věcech libost mám, dí Hospodin." 
Jr 9,23.24* A byla to těžká výtka,-když apoštol musel říci 
•někteří neznají Boha, k zahanbení vašemu to pravím."
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II.

Zkratky ‘biblických knih:

A/ Starý Zákon.

/

B/ Nový Zákon.
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Te Tessalonicenským
Tm Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům

Izaiáš 
Jeremiáš.
Pláč Jer. 
Ezechiel 
Daniel 
Ozeáš
Joel
Amos

Jo
Sd 
at

Sofiniáš
Aggeus 
Zachariáš

Gn
Bx
Lv
Nu
Dt

Mi
Na

Jb
Ž

Př

1,2
1,2
Tt ’ 
Fm 
Žd

Job
Žalmy 
Přísloví

Kaz Kazatel 
Pis Píseň fial.

Ag
Za
Mal Malohiáš

Micheáš 
Nahum 

Abk Abakuk 
Sf

Iz 
Jr 
PÍ 
Ez 
Da 
Oz 
JI 
Am
Abd Abdiáš 
Jon Jonáš

Genesis, l.Mojžíšova
Exodus, II. * 
Leviticus, III. • 
Numeri, IV. •' 
Deuteronomium, 

V.MoJžíšova
Jozue
Soudců
Kut

1,2 S Samuelovy
1,2 Kr Královské
1,2 Pa Paralipomenon
Ezd Ezdrášova
Neh- Nehemiášova
Eat Ester
Est Ester

Mt Matouš
Mk Marek
D Lukáš
J Jan
Sk Skutky apoštolů



Týden 1.

Čtení bible : Gn 1 — 19.

I stvoření nám připomíná Boží pravdu.

Úkol 1.

Potřeba zjevení.

Zlatý verš: Sk 17,30.

78- 6 -

Pán nás hledal a zachránil.
Boží láska působí jako rosa.
Věrnost tvorů příkladem pro člověka.
Bůh nás bezpečně ochrání.
Hřích je nebezpečným škůdcem.

Římanům
K Xbrintským 
Galatským 
Efezským 
Filipenským 
Kolosenským

fi 
1,2 
Ga 
Ef 
F 
Kc

Jk Jakubova
1,2 Pt Petrovy
1,2,3,J Janovy
Ju Judova
Zj Zjevení Janovo

1. 0 Sem svědčí skutečnost, že náboženské vědomí a představy 
jsou majetkem celého lidstva?

0 jsoucnosti Boží praví Plutarchos, dějepisec řecký 
z l.stol. po Kr. toto: "Můžeš vidět města bez zdi, 
bez zákona, bez pa 10vniká, ale národa bez nábožen
ství, bez Boha, bez náboženských úkonů, modlitby 
a oběti nenalezneš."

Své věrné nese Bůh na křídlech orlích.
42,2.3. Buše dychtí po Bohu jako jelen po prameni.

Ú. Iz 53,6.
S. Oz 14,5 .
Č. Iz.l, 3.
P. Mt 23,37.
3. Pis 2,15.

N. Ex 19,4.
P. Ž



2. Jak si představovali Boha různí národové ?

5. 159,1-12.
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10.

Měli falešné představy, zbožňovali přírodní síly a 
bohům přivlastňovali lidskou nebo zvířecí podobu a 
lidské slabosti.

5. Co praví slovo Boží o neschopnosti člověka poznat povahu 
Boží? Ž 50, 21. Usuzujeme podle sebe.

6. Co praví Písmo sv. o neschopnosti člověka poznat Boží 
záměry ? 1 K 2,11.14.16.

5. Co poznáváme ze skutečnosti, že se náboženské představy 
lidí tak velice liší ?

Že potřebujeme zjevení,
dání

9. Jak se přes to Bůh člověku osvědčuje ? Sk 14,17. Mt 5,45.
Co musí tedy člověk činit, aby se stal schopným poznávat 
Boha ? Sk.17,50. Pokání. Překážka není v rozumu, ale ve 
zlém srdci, vě zlé vůli. ”

11. K čemu vybízí Bůh člověka ? Sk 14,15. 17,27.50.

7. Co praví Písmo sv. o neschopnosti člověka poznat Boží 
smýšlení s lidmi ? Jr 29,11. Mi 6,6-8. Ř 11,54.

8. Co hlavně brání lidem v poznání Boha ? Ř 1,18—22. Lidský 
hřích. Ef 4,18.

Prve nežli člověk zhřešil, nezatemňoval ani mráček mysl 
našich prarodičů, který by zastiňoval poznání povahy 
Boží. Byli v úplném souladu s vůli Boží. Příroda byla 
jejich učebnici, v zahradě zjevovala se jim jsoucnost 
Boží a jeho vlastnosti zjevovaly se jim v mnohých vě
cech, které spatřovali v obklopující je přírodě. "Nevidi
telný věci jeho, totiž tu jeho věčnou moc a božství 
viděli hned od stvoření světa po věcech učiněných. Ř 1, 
20.

že bez něho člověk ve svém hle- 
Boha pouze tápe a upadá do modlářství.

4. Co praví slovo Boží o neschopnosti člověka vystihnout 
představu Boží ? Jb 11, 7—9. Jb 56,26. Ž 147, 
90,2-4. .....



Týden 2.

Čtení bible : Gn 20-39.

Boží moc a velikost.

Úkol 2.

v

1.

2.

3.

-/Z4.

c
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Ve stvoření, 
v_Kristu.

N. Ž 
P. Jb 
Ú. Ž
S. Iz
Č. Mt
P. Ž 
s. ž

147,5.
37,22.
62,12.
40,28.
19,26.
59,17.
91,2.

Boží moc a moudrost jsou nekonečné. 
Veliký v moci a plně spravedlivý. 
Boží je moc.
Mocný a nevystižitelný Stvořitel. 
Bohu není nic nemožné.
Mluvme a zpívejme o mocném Bohu! 
Doufejme v sílu Hospodinovu!

v Pí smě sv.,

6. Jak ho máme hledat ? ..
a/ odvracet se od hříchu. Oz 10,12.

A k

ca v pf- -• ,1 ) _

i'. - > •
u. ✓ '/• ■

Zlatý verš : Jr 31,3.

Proč se nám Bůh zjevuje ? \ zyn<'Za'.
_Z Bůh J0 Bohem všeliké milosti, jeho trůn je

'/'.trůnem milosti. Bez poznání Boha bychom zhynuli bez na—
'■'““děje. Žd 4,16 1 Pt 5,10. Ef. 2,12. V* m z

'<■ ■ ÍM - • < 1-..^ .7 Á j
5. Jakou povinnost má člověk ? Př 2,1—6. Db 4,29», 1 Pa 28,9.

Př 8,17. Iz 55,6. - '• ' " "J

>> -?1

. Bůh se zjevuje.

’1 A'S f. ,»l /77ti f!
Cí".)v‘ y&Vt ‘i. í>if.

Proč nemůžeme Boha spatřovat svým zrakem ? 1 Te 6.,16.
-Ly žA-'.- 

v *■* * i l ť J •»

í!C ■

'A1-'

Iz 45,15. ■ W'1’,

K čemu nutí Boha jeho dokonalost a láska \ '
Že se zjevuje a nás různým způsobem oslovuje. Žd 1,1.

Jak se nám Pán Bůh zjevuje ?
v dějinách, osobních zásazích,



Ž 159,7-12.
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Zz

,A’'dx* 'Iv- a -/í«< ;í '5 ; _ . ,,-

' /1, ri *h' ? Z /

1Ó. Co nám zjevil o sobě ?
a/ Bůh je jeden Dt 4,55
b/ Bůh je Duch J 4,24.*^
c/ Bůh je ňáš Otec Mt 5,52.
d/ Bůh je stvořitel všeho i nás Gnl,l.
e/ Bůh je všemohoucí Gn 17,1.
■£/ Bůh je svátý Iz 6,5. 1 S 2,2.
g/ Bůh je dobrý Mt 19,17.
h/ Bůh je všudypřítomný Jr 25,25.24.
i/ Bůh je vševědoucí 1 S 2,5.
j/ Bůh je milosrdný 2 Pa 50^'9.
k/ Bůh je milostivý Ž 105,8.
1/ Bůh je dlouhoshovívající Ž 145,8.
m/ Bůh je nezměnitelný Žd 6,17. Mal 5,6.
n/ Bůh je věčný Ex 5,14* Ž 102, 25-28.
o/ Bůh je věrný 2 Tm 2,15.
p/ Bůh je veliký Jb 56,26.
r/ Bůh je silný 18 2,2.
s/ Bůh je spravedlivý Ž 11,7.
t/ Bůh je slitovník Iz 54,10.
v/ Bůh je pravdomluvný Dt 52,4•
z/ Bůh je láska 1 J 4,8.

•Bůh je láska*. Jeho přirozenost, jeho zákon — to je 
láska. Bývala vždy a vždy také bude •••• Každý projev 
stvořitelské moci je výrazem nekonečné lásky • •••
Zákon lásky byl základem vlády Boží, blaho všech rozum-

4. *’v
b/ modlitbou Ezd 8,22.23. 2 Pa 7,14 
c/ věrou Žd 11,6.

7. Dá se nám Bůh najít, když ho hledáme ? / '* ' 7- ■ 
Dává se najít a dává nám smysl, abychom ho mohli poznat. 
Xz 41,17. 45,19. Jr 29,12.15. PÍ 3,25.1 J 5,20.

8. Co zaviní člověk když Boha nehledá ? Iz 51,1. Jon 2,9.
Zbavuje se dobroty Boží. . .

9. Jaké poselství posílá Bůh lidstvu v nynější době ?
14,6.7. '■.<■7?/Z< a. 4i>- ť. =
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Úkol 3.

Zjevování Boží v přírodě.
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f.7 o-

19,9.10.
107,29.30.
58,11.'
59.4.
93.4.

132,2
„ 6,28.29.

i , - • ■ - ,. ■ *

CH ,*• • ‘ „> ' ,. - ■
. .<•< ; - ■*' -'7/< ■' !

ných bytostí závisí na jejich dokonalém souzvuku s vel
kými zásadami spravedlnosti. Bůh očekává ode všeoh svých 
stvoření službu lásky, službu, jež vyvěrá z vážnosti 
k jeho charakteru. On nemá záliby ve vynucené poslušnosti 
a kf všem dává plnou svobodu vůle, aby mu mohla proká
zat dobrovolnou službu.

ž.
z.

Ú.Iz.
s. ž. 
č. ž.
P.Iz.
S.Mt

< Zth* <>■< 'X- . (s&S' í? 
oA •' > !v'< •

Boží moudrost převyšuje cenu zlata. 
Hospodin tiší bouře života.
Zavlažuje naše srdce i v době sucha 
Celá naše země je v jeho rukou.
I dutí moře je v jeho moci.
V Hospodinu je naše útočiště.
Jeho lásku a slávu zrcadlí i polní 
kvítka. ' '

.. f,. Týden 3. .
. .Čtení bible Gn 40 - Ex 11.

Naučení z knihy přírody.

Ýcrž' /ply
Zlatý verš : Jb 37,13.

I. Co praví žalmista o nebesích ? Z 19,1» a ďc r A<áíK-/^:” 
^2. Co. praví Job o svědectví stvořených ,věcí? Jb 12, 7-10.
3. Kolio musíme spatřovat' zá přírodním děním ?<’íř"‘Í4,22. /

Ž 104,13.14. 24-30. Jb 36, 26r34. Iz 44,24. 45,7 Mt 5,45./<
zt4. K čemu přivedlo žalmistu pozorování lidského těla ? Z 139, 

14-ia/'145,5-7.
.... . . X-'í

J. K čemu nás mělo přivést pozorování stvoření? Ř 1,20.
6, Byli někteří badatelé přírody zkoumáním přírody přivedeni
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Když jistý proslulý přírodcgpytec otevřel svou přírodo- 
vědeckou školu, připomenul žákům, že hodlají započít 
zpytovat tajnosti přírody a že má být odhalen velký plán 
a záměr Nekonečného ducha, jak se jeví ve složení a 
vlastnostech mořských organismů® A pak pravil i ’hluší

k víře v Boha? Ano, ku př® Liebig, veliký chemik, praví* 
"Poznání přírody je cesta k obdivování„Stvořitele®

7® Proč nejsou všichni lidé přivedeni zkoumáním přírody k Bo
hu? *■ ’ ‘/i'ou'c

Záleží nejen r<a našem rozumu, ais i na naší vůli, jaké 
děláme závěry es svých pozorování. V přírodě je často 
vedle sebs vonná a léčivá květinka a smrdutý blín. Z jed
né a téže půdy vybírá si jedna léčivá a druhá jedovatý 
látky, podle toho, jaké je vnitřní podstaty. Tak i člo- 
Y^k.® J 7 17e ‘'í*<ír'<í;-ř ? ’./• •• •■ /rw.tť/;< . /2-K, ’■ '< ■'' A ^'s .

-A/X z</. . Szr-. . . •
'Je poznání Boha z přírody dostatečné ? ✓ z'<-;' ■ ' " ' ' z-

Poznání přírody může vzbudit pobožné cítění, nemůže nás 
však dovést, k Bohu. Bává nám jen důkazy o jsoucnosti vše
mohoucího Stvořitele,’ ale nemůže nám ho objevit®
Všechny stvořené věci ve své původní dokonalosti byly 
vyj ádřením Baších myšlenek®
Příroda ještě mluví o svém Stvořiteli, ale toto zjevení 
je jen částečné a nedokonalé® A v našem padlém stavu s osla
benými schopnostmi jsme neschopni je správně chápat a 
vysvětlovat® Potřebujeme plnějšího zjevení, jež nám Bůh 
dal ve svém^Slově. a v Pánu Ježíši.

9® Co nám příroda nemůže sdělit o- Bohu ? »
V přírodě platí zákon s Co člověk rozsévá, to bude i žít® 
Ale není v ní nic c■ odpuštění... a.milosti*

10.Může nám však být zkoumání prospěšné ? Ano 
a/ učí nás pokoře Ž 8,4® 5 Jb 25.1-6® 
b/ učí nás spravedlnosti Ga’6,7® Jb 54,10.12. 
c/ učí nás oslavovat Boha Jb 56,24® 
d/ učí nás důvěře Jb 56,5 
e/ učí nás úctě Jb 42,1-6

, nebot



Týden 4.
Čtení bible Ex 12-29.

Charakter bible.

S.
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17,17.
35, 4.

Slovo Boží je pravda.
Slovo Boží je pravé a stálé.
Slovo Písma čistou záštitou.
Slovo Páně je věčné.
Hospodinovo slovo dává radost a klid.

abyohom ss první as všsoh skláněli před přítomností toho 
Nekonečného a tak poznávali jeho svrchovanost, nejvyšší 
moudrost a dobrotivost. A tento proslulý profesor obna
žil hlavu, sklonil ji a v přítomnosti všech_st modlil. 
Byl*to opravdu slavnostní výjev, který hluboce dojal 
všechny přítomné"

11. Jaké napomenutí nám dává Pán ? Jb 37, 13. Ž. 148. 150. 
■Zastav se a pozoruj divý Boha silného^/” ' 4
Jak mnoho lidí čte Písmo svaté a přece je jim knihou 
zapečetěnou! Proto se žalmista modlí : "Otevři oči mé, 
abych viděl věci ze zákona tvého.” Ž 119,18. Podobně se 
to má i s knihou přírody. Jak mnoho lidí chodí v ní ne
všímavě a ona jim nemá co říci. Je také n&-místě _podobná 
modlitba, aby nám Bůh otevřel oči, abychom viděli ty 
věci v knize přírody. Kdo na př. pověděl včele, že nejví
ce medu se vejde do plástu, když bude dělat jednotlivé 
buňky šestiboké? A kdo ji naučil, jak šetřit voskem a 
stavět plást s obou stran u jednoduchých mezistěn? A kdo 
ji ukázal, jak zpevnit dno buňky, aby se neprotrhlo tíží 
medu, který nanáší s jedné strany plástu ? Zpevňuje je 
tak, že dno není rovné jako u hrnce, nýbrž ve tvaru troj— 
boké pyramidy, tupé o třech shodných kosočtvercích. Kte
rý matematik ji vypočítal, jaké musejí býti jejich tupé 
úhly, aby plást byl pevný a aby .se při největší úspoře 
materiálu do něho nejvíce vešlo ?

N. J
P. Ž
Ú. Př 30, 5.

L 21,35.
Č. Jr 15,16.



í

Úkol 4.

Zlatý verš : Da 2,21.
•j Vf. r^i-
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Iz. 45,18. Ž 116,16

' •' * fy T /r'

P.
S„

Sousední města, obydlená stejným národem, ale jak různí
cí se osuu. Tyrus měl být vyhlazen a to tak, ž« po něm

CIV

6. Co svědčí o tom, že
měrů? Iz. 43,9-14. 45,11-13. Da 2,7.8.11.

7. Proč nám Pán Bůh předem tyto věci oznamuje ?
k/ K výstraze! Varuje. Jon 1,2. 3,1-10. Jr 18,1—11.
Jeho hrozby jsou podmíněny, obrátí-li 80 lidé, odpuatí 
a odvrátí pohromu. Tyto výstrahy*, jsou důležité i dnes. 
Iz 24.1-20, Jr 4,19-27.
B/ Má se k nám jako přítel Am 3,6.7. Gn 18,17.J 15,15.
C/ Jsou svědectvím pro slovo Boží Jr 23,16—32.

8. UveS některá splněná proroctví,
a/ 0 Babylonu : Iz 15,19-22. Jr 51, a 52.
b/ 0 Týru : Ez' 26, 1-11. 12-21. ' 
c/ 0 Sidonu : Ež 28,22-24.

/

1. Ky čemu stvořil Bůh člověka ? Gn 1,26.
zfi-' /i-'1-’, 'c ',r Vy a’'*//.:> {

2. Jak určuje Stvořitel běh tohoto světa? Sk 17,24-27. •Vymě
řil cesty a cíle člověku. •

• ' 'Y ' ' i
2,21. 4,17-34.

Zjevování Boží v dějinách.
• ééi *-''.' ■* '•
. ž ,,/>L i1- ' C •' -J- ' 
^ř/C.1 ť' /'.(''l'-’-,

k trih.w.

E 2,16 Boží slovo přináší život.
Ž 119,103 Jeho výmluvnost je sladká.

3. Jak to dosvědčují dějiny lidu izraelského ? Dt 4,34.35.39. 
Sk. 13,17.21.22. Dt 28, Ma 3,6. Jr 30,11.

4. Zasahoval Bůh i do dějin jiných národů? Da 
Ig 45,1-7.

5. Proč Pán Bůh zasahuje do dějin národů?
Pán Bůh má plán s lidmi. Gn 1,26.
Zj 21,1. Tento plán provede přes všechrgr překážky.
Ef 1,9.10.

Pán Bůh je si jist splněním svých zá— .
• .;J, / í»-> /
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Naproti tomu město Sidon stojí podnes,- ale trpělo mno
ho. Po všechna staletí šlo z ruky do ruky a "krev bylp 
na ulicích jeho", ale není rozbořené.

prozrazuj í, 
, “přišla 

lysina na Gázu“. Gáza Filištinských, která ležela asi

d/ 0 Filištinských : Sf 2,4-6. Jr 47,5. Krajina kdysi 
velmi úrodná a zdroj moci a blahobytu Filištinských 
jest posud úrodnou půdou a bohatou pastvinami, ale je
jí pevná města jsou zkažena a původní obyvatelstvo 
zmizelo beze stopy. Azot, který byl dobýván 29 let, 
jest nyní jen ubohou vesničkou o několika hliněných 
chatrčích. Aškalon zpustl, ale v jeho rozvalinách 
jsou ještě zahrady a stáje, ale Akaron je “vykořeněn" 
a jen občas rolník při orbě narazí na nějakou zapad
lou studni nebo na mlýnský kámen, které 
že tam bývalo město. Gáza byla opuštěna a

neměly zůstat ani trosky. Nevyplnilo se to najednou. 
Nabuchodonozor dlouho dobýval město, ale obyvatelé ee 
během obléhání » pevniny přestěhovali na blízký ostrov, 
kde vystavěli nové město. Nabuchodonozor dobyl pobřež
ního města, ale nemaje loúatva, nemohl dobýti i ostrov
ního města a musel se spokojit rozbořením a odtáhl s ne
pořízenou. Ez 29,18—20. Tyrus byl rozbořen, ale trosky 
zůstaly; nebyl obrácen ve skálu vysedlou, na níž by 
rybáři sušili sítě, jak pravilo proroctví. Byla malá 
pravděpodobnost, že se proroctví naplní. Kdo by se pře
ce ještě mstil na rozvalinách a dával si práci, aby je 
naházel do moře a vymetl i prach z nich do moře ? A 
přece se tak stalo. Vzpomeňme jen co praví Abk 2,3. Jen 
vyčkat. Pán Bůh má pokdy.Z^advě stě let po té přitáhl 
na svém válečném tažení k městu Alexander. Také neměl 
loastva a přece dobyl i ostrovní Tyrus. A k tomu mu 
posloužily rozvaliny starého Tyru. Dal je rozkopat 
a naházet do moře a tak vytvořil násep, po němž jeho 
vojsko přitáhlo k městu a dobylo ho. A potřeba materiálu 
byla taková, že i ten prach vymetli do moře a Tyrus 
byl obrácen ve skálu vysedlou, přesně podle proroctví.
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Týden 5.
Čtení bible Ex JO - Ev 7»
Moc, kterou nám Bůh dává.

N.
P.

? ási 300 
druhém pří—

Iz
Ef

"Syn člověka jda jakož psáno o něm.
od kolébky po jeho nanebevzetí bylo by lze 
ze starozákonních předpovědí.

Celý jeho život 
I

sestavit

40, 29-
6, 10.

Posiluje slabo a zemdlené. 
Naší silou je božská moc.

9. Jak byl předpověděn první příchod Pána Ježíše ? lír 26,24.

Jak je předpověděn druhý příchod Pána Ježíše 
míst ve Starém a Novém Zákoně mluví o jeho 
chodu, který bude závěrečným aktem lidských dějin.

2 míle od nynější Gázy směrem k moři, zmizela. Zastalo 
po ní jen několik písčitých pahorků se sporými známka
mi po městě, pusté bez travičky, bez nějakého sloupu neb 
kamene, který by zbyl jako pozůstatek starého města. 
Vpravdě přišla elysina na Gázu**, ale nebyla vykořeněna 
a'snad jednou ještě vykopávky vynesou na povrch něja
kou známku ze slavného kdysi města.
e/ 0 Egyptu : -Ez kap. 29 a 30, Na 3,8. Jr kap.46. Jak 
rozdílný soud byl vynesen nad jeho městy! V Memfis, 
v bibli zvaném Nof, měl být učiněn konec modlám. Bylo 
to kněžské město s proslulými chrámy, ale po jeho sochách 
není takřka památky. Jen kolosální socha Ramsesa II. 
leží povalena a v blízkosti je roztroušeno několik 
zbytků kamenných soch zvířecích. Théby, biblické No, 
strhl jiný osud. Mělo být roztrháno. Ez 30,16. Toto 
veliké město, které samo posílalo 70.000 mužů do vá
lečných výprav nebylo vykořeněno jako Memfis, ale ač 
pobořeno, přece zůstávají jeho veliké stavby chrámů 
s nádhernými sloupy s malbami v živých barvách, jakoby 
je dnes malíř nanesl, roztroušeny v devíti okolních 
osadách.



Úkol 5.
Zjevování Boží v zásazích do života-

mužů

Zlatý verš : Sk 9,4.

nika,

10

- 16 -

Mi
Ž
Ž
L

Ef

33.
36.
49.

>.
18,
68,
24,

Ú.
S.
č.
Pos.-

8. Jak připravil a vedl Pán Bůh Samuele ? l.S 1,9-11.24—28. 
3,3-21.

í/

Naše odhodlanost je v síle Ducha. ■ 
Přepasuje nás udatností.
Hospodin dává moc a sílu svému lidu. 
K službě je třeba nebeské moci.

3,20.21.Jeho moc. působí v našem nitru.

9. Jakou zkušenost s Bohem učinil David ve svém' mládí ? I S 
17,33-37. 45. 

o r* ■ *. Jak svědčí o Boží prozřetelnosti kniha Ester ?
Kap.l. Královna Vasti odřekla poslušnost.
Kap.2. Ester ustanovena královnou.

Božích i jiných lidí. , f
c. ■. 1.0. l.y - ■■ J:

; í; čt. u > . • •)»«■ .i' ■

1. Co praví žalmista o Božím zasahování do života jednotliv- 
ce ? Ž. 37, 2«5.

2. Jak zasáhl Bůh do života Abrahamova ? Gn 12,1 
Gn 13,14. 15,1. 17,1. 20, 3-18.

3. 0 čem byl přesvědčen Abraham, když posílal svého služeb- 
aby přivedl manželku synu Izákovi ? Gn 24,7.

’ ,* ť ý?'

4. Jaké předivné řízení na cestě zakusil tento služebník ?
Gn 24, 7-21 50.56. .

C-5. Jakou zkušenost s Bohem učinil Jákob na své cestě z domo-
va ? Gn 28,11-22.''’: i ' 4 ‘

6. Jakými podivuhodnými cestami vedl Pán Bůh Josefa ? Gn 39
2.21. 45,4-15. 50,20. ./ . ;

. ’ . -. . . <:■ c <* ’■ 7
7. Jaké zkušenosti učinil ve svém životě Mojžíš ? Sk 7,17.

20-22, Ex 2,1-10.

' .■ •’ ?\h'- * '•••••• ■: • ■■■

'■■I. '■ -r.í. ■Xs.-.Z*'- /<

.. Iz 51.1.2.
»<«.- .‘Cl • '.'■v. * V
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o svém obra—

Týden 6.

Čtení bible Lv 8-25.

Moc Písma a Slova.

/

- 17 -

v C. Cu.

Kap.2,21 Mardocheus zachránil králi život.
Kap.5,1-15 Úklady proti Židům.
Kap.4. a 5. Úklady proti Mardocheovi a prosba Estery.
Kap.6. Zvelebení Mardochea.
Kap.7. Porážka Amana.
Kap.8. a 9. Vyvýšení Mardochea a záchrana Židů. Est 9,1*

16, Máš také takovou zkušenost s Pánem ? Vypravuj 
cení a o Božím vedení ve svém životě.

Ga 1,1.11-16.
se Samaritán—

s. č.
p.s.

8.9.Bylo nástrojem při díle stvoření/.^ 
Slovo Boha našeho zůstává na věky. 
Přináší ohrožující vliv.
Je dáno k_naučení a k potěšující naději. 
Přináší vysvobozeni a uzdraveni

*. O 1 S-vf- '.-V; A1^/;

14, Byla to výjimka ? Co o tom praví Pán Ježíš ? J 4,25. 
Bůh hledá. Ž 14»2.

15. Co nám dosvědčuje obrácení pohana Kornelia ? Sk 10,4.54.
55. '

12. Jak se stal Božím zásahem z nepřítele církve její nejhor— 
. < ’ iivější apoštol ? Sk 9,1—18.
15. Jakou práci si dal Pán Ježíš s jednou duší, 

kou ? 5.4,6.10.25.

11. Naučení z této knihy pro nás. Est 4,15.14. Nemysleme jen 
na sebe, ale i na druhé. Důvěřujme v Boží prozřetelnost. 
9,1.

N. Žd 4,12. Živé slovo Boží nad ostrost meče. i.~:■,.
P. 2Tm 2, 9 . Má neomezenou moc. a

rÚ.^ Ž 1'55/ 8-Q“Bvlo nástroi em oři díle stvoření . •»<
Iz 40, 8.
IPt, 25.
Ř 15, 4.
Ž 107,20.
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Čím se slovo Boží neboli Písmo sv. odlišuje 
náboženských knih ?

Úkol 6o

Koho poslal Bůh hlásat radostnou zvěst o Vykupiteli? Žd
4. Jak pečoval Bůh o to, aby se toto poselství uchovalo 

do poslední generace ?
Přikázal je napsat a ono se předivně zachovalo. Jr 
>6. kap.

, 1 o

5. Který národ byl pověřen ostříháním tohoto poselství ?
3 3,1.2. ' ’Á

Zjevení Boží ve Slově.
'ňcKík. 6/,mi

4 /i &cr.\ y,/-r. •>,<‘ríť;Viv>>*zi-K<
Zlatý verš "sJ 2 Tm 3,16*-*i*«,;i:* J .A ''"o .

' ' i J -1. Proč je potřebí dalšího zjevení kromě zjevení Božího 
v přírodě ?

Člověk zhřešil a potřebuje poselství o Boží milosti a 
o Božím odpuštění a lásce. Potřebuje slyšet radostnou 
zvěst evangelia^

2. Kdy bylo prvně hlásáno evangelium ? Hned po pádu v ráji
. Gn 3,15.- ;

Jiné náboženské knihy obsahují výsledky přemýšlení 
člověka o záhadách, kterými se zabývá lidská.mysl od 
nepaměti a podávají více nebo méně dokonalá naučení 
o mravních závazcích lidí, plynoucích ze zkušenosti 
lidské. Naproti tomu je Písmo vdechnuté poselství Bo- 
žíj> 2 Tm 3, 16. -e' A{ 'v ■■■' 'w* z

Co to znamená, že Písmo sv. je vdechnuté ?
Ža jeho pisatelé mluvili a psali.pod vlivem.JJucha  
Syjítého,. že skrze ně mluvil Búh. 2 Pt 1,21. Sk 1,16. 
4,>24 »25» 28,25. .rx.t ‘ ■

Jak doznávají sami pisatelé ? 2 S 23,1.2. Jr 1,4.9.
Ga l,ll»12o Ef 2,3. 1 Te 2,13. 7 ’ ‘ óí
h * . ’ < <
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Bible jako celek je inspirována. Vše co je psáno, je 
inspirováno. Tak bible nejen obsahuje slovo Boží, ale

Bibli přijímáme v jejím celku s tímtéž ubezpečením jako 
slovo Boží, jako kdyby Ježíš Kristus napsal sám každé 
slovo místo Mojžíše, Davida, Izaiáše, Ezdráše, Daniele, 
Matouše, Marka, Lukáše, Jana, Petra, Pavla a Jakuba, 
Vše to je Boží slovo pro nás a my je přijímáme a vyklá
dáme nikoli na základě nějaké teorie, nýbrž prostě jako 
slovo Boží.

9. Jak to potvrzuje Pán Ježíš ? J 5,39.10, 35. L.24>25.26.
ž 48, Mt 26,54-56. L 1C, 25.26.^^^^;,^-

10. Co vyznával apoštol Petr o listech ap. Pavla ? 2 Pt 3,15*lo.

Inspirace Písma je__skutečnost, nikoli teorie. Je dosti 
obtížné vytvořit správnou teorii i o takovém vlivu 
Ducha sv., jaký jsme sami zakusili v obrácení a znovu
zrození. Jak tedy můžeme s určitou mírou-.jistoty vytvo
řit teorii o vlivu, který jsme sami neprožili? Přijí
máme tedy skutečnost, o níž samo slovo Boží svědčí a 
v hojné míře potvrzuje, že ačkoli je psáno lidmi, je 
přece od Boha a že idee, které před námi rozvíjí, jsou 
oděny do takových slov, které On zamýšlel ve své lásce 
a moudrosti. My je můžeme přijímat bezpečně a jistě 
jako vyjádření jeho myšlenek, které nám chtěl oznámit 
k našemu naučení a vedení.

Nemůže být pochyby, že Kristus i apoštolé přijali celý 
Starý Zákon jako inspirovaný v každé jednotlivé části, 
od první kapitoly Genesis do poslední kapitoly proroctví 
Malachiášova. 0 všem tom věřili, že je to slovo Boží. 
A od těch dob byl názor celé křestanské církve, že 
bible je slovo Boží. Je to slovo Boží psané.

Bible jest autoritou, protože v ní od desky k desce 
mluvčím jest sám Bůh. Člověk mluvil a tak slova mají 
všechny charakteristické známky těch, kteří je vyslo
vili. Avšak inspirující dech byl od Ducha svátého a tak 
její výpovědi nejsou ničím méně než výpovědi živého 
Boha.
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a mocná* a

je slovem Božím. Obsahuje zjevení. Všechno není zjeve
no, ale všechno je inspirováno. Proto se tam tak často 
vyskytuje oslovení : "Takto praví Hospodin", kterého 
je použito ve slově Božím asi 2000 krát.

11. Čemu přirovnává Pán jiné knihy ? Jr 25,28.
plevě do pšenice?"

Bůh, který vdechl v člověka dchnutí života, a tak se 
stal duší živou, vdechl také do své knihy dchnutí ži
vota a proto "živá jest zajisté řeč Boží 
"slovo Páně zůstává na věky.*

12. S jakým významným vybídnutím se proto na nás prorok 
obrací? Iz 1,2. Abk 2.on.$<>/•

í r 1---

Abk 2,20.1^4*
* A i.-.v-trkí (L jm,. *•, << U S. U

"Slovo živého Boha nebylo pouze psáno, ale také mlu— • 
véno. Bible Je„Boží „hlas, mluvící k nám tak jistě, jako 
bychom je slyšeli vlastníma ušima. Uvědomíme—li si to, 
s jakou svátou bázní bychom měli otvírat slovo Boží 
a s jakou vážností bychom měli dbát i jeho . předpisů. 
Čtení a přemýšlení .nad Písmem mělo by býti pokládáno 
za audienci u Nekonečného. " EGU

Všechno Písmo jest organický celek, mající v sobě 
zvláštního ducha a život, inspirovaný Puchem svátým, 
který viděl konec od počátku a který postupným zjevo
váním předkládá rozmanitou plnost Božího zacházení 
s člověkem od samých začátků.
Pán Ježíš, náš Spasitel a Soudce věřil v úplnou inspi
raci Písma a pro něho základem všeho výkladu bylo: 
"Nemůže býti zrušeno Písmo.”

13. Jaké zaslíbení máme při čtení a slyšení slova Božího?
11,28. zj 1,1-3.'■ íT‘‘

’ i' L- •, Mw**. -.7' ‘ Bible se svými drahocennými pravdami nebylá psána jen- 
pro učené. Naopak byla určena pro obyčejného člověka 
a výklad obyčejného člověka za pomoci Ducha svátého 
souhlasí nejlépe s pravdou, která je v Kristu Ježíši. —~    .
Veliké pravdy potřebné ku spasení jsou podány tak 
jasně jako poledne a nikdo nebude zaveden a neztratí



Týden 7.

Čtení bible : Lv 26—Nu 16,

28,18

Úkol 7.

Zlatý verš

/Vv4- '1 'L 24,27.
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Všechna moc je dána jemu.
Přijal ji od svého Otce.
Působil v moci Ducha.
X nám propůjčujé svoji moc.
Jediný má moc odpustit naše hříchy.
Vrátí se v moci a slávě.
Nebesa vyvyšují jeho slávu.

4,14
1,12
9, 6

24,50
5,15

U.
8.
Č.

•Ježíš jest život a světlo lidí". Totéž jest pravda 
o Písmu. Ježíš pravil: *Sl$va, která já mluvím vám, 
Duch jsou a život jsou".' Žalmista praví: "Svíce nohám 
mým jest slovo tvé a světlo stezce mé". Ná nevysvětli
telný způsob se Ježíš ztotožňuje se Slovem. "To Slovo 
byl Bůh .... a Slovo to tělem učiněno jest". A až vítěz
ství evangelia bude dokonáno a Ježíš se ujme svých 
práv, bude slouti jeho jméno "Slovo Boží" /Zj 19,15/.

N. Mt
P. 2 Pt 1,17 

L 
J

Mt 
P. Mt 
S. Zj

M. /I 5'' -c'
7<-i.
” ' J 1.

r ■ , i

Zjevení Boží v Kristu.
■?;.v•«.-4f. ct.r< /'p..

• O V A & /ísr.f ,V. -V ct'•ť-
• 2 K 4>b’

'------------------ ----- -■ í ' ■ I. *
w .v1'.;; ■. ?. » •

1. Které zjevení.Boží je nej jasnější ? Zd 1,1. 2 K 4,6.
1—5,9, ’ '■ m •

2. Co bylo hlavním úkolem Starého Zákona ? J.5,59.46. J 1,46.Ý\ - ( / 7'<- ř -

správnou cestu kromě těch, kteří jdou podle svého 
úsudku místo podle jasně zjevené vůle Boží.
V bibli nalézáme historii vykoupení, neboli velikého 
díla nápravy lidstva ze stavu hříchu a zkázy, které 
Bůh provádí od pokolení do pokolení.



3. Jak zobrazuje Starý Zákon Pána Ježíše ?

na němž měl být obě-
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David — porazil Goliáše a stal se panovníkem v Izraeli. 
Pán Ježíš porazil satana a bude panovat na věky.
b/ V četných obřadech izraelské bohoslužby :

Beránek velikonoční - jeho krev na veřejích zachrá
nila prvorozené před andělem zhouby a lid izraelský 
se jim musel posilnit na dalekou cestu. Pán Ježíš je 
ten pravý Beránek Boží a jeho tělo a krev je nám du—

Izák - šel s otcem a nesl dříví, 
tován.Pán Ježíš poslušně nesl kříž a dal se vést po
slušně Otcem až na Golgatu a tam skutečně obět podstou
pil?
Melchisedech,

Jako v. zrcadle a podobenství. 2 K 3,7-18.
4. Jakými různými způsoby líčí nám Starý Zákon Pána Ježíše? 

a/ V četných předobrazných osobnostech :
Adam-Pán Ježíš jest nazýván druhým Adamem. Jako 

Adam byl otcem padlého pokolení, tak je Pán Ježíš jako 
druhý Adam otcem vykoupeného pokolení.
Ábel - trpící pastýř, Pán Ježíš položil duši svou za 
ovce a jeho krev volá lépe než Ábelova. í

král spravedlnosti a pokoje bez počátku 
a konce..Pán Ježíš je knězem podle řádu kle Ichi se decho
vá.
Josef — ponížením a utrpením došel ke trůnu a stal se 
záchrancem v době hladu. Jen u Josefa byl chléb. Tak 
Pán Ježíš sestoupil do hrobu, ale byl. pravicí Boží zvý
šen, aby bylo dáno pokání a život věčný těm, kteří 
k němu přijdou a dává sám chléb života a vodu živou 
těm, kteří se k němu obrátí. 

A
Mojžíš vyvedl lid izraelský z otroctví, Pán Ježíš nás 
vyvádí z poroby hříchua vede nás do nové země. 

- ■ —~ —

Jozue - uvedl lid izraelský do odpočinutí v zaslíbené 
zemi. Pán Ježíš nás uvede do království Božího.
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o stavu mrtvých, o životě a nesmrt elnosti nebo 
které se mají státi brzo ? /Zj 1,1.22,6/.

9.

- eů?í

Jen ze zjevení poznáváme methodu Boží milosti. /á 1,17/ 
Vskutku všechny neviditelné věci, které se nás tak 
hluboce dotýkají, jsou věcmi zjevení, které nám Bůh 
dal ve svém Synu Ježíši Kristu. Co bychom věděli o nebi 
a pekle, 
věcech.

Sil© Gaa 4%10-t. Hvězda z Jákoba Nu 24,17. Prorok Dt 18, 
15® Anděl Hospodinův Joz 5,13—15®
Předivný, Rádce, Bůh silný, Oteč věčnosti, Kníže pokoje 
Iz 9^6© Syn člověka Pa 7/13® Hospodin spravedlnost naše 
Jr 23,5®6® Výstřelek'Za'6,12®'Panovník Mal 3,1.
Anděl smlouvy Mal 3,1®

' n A- <

1 •£.'

Jaký nový pohled na Boha odhalil nám Pán Ježíš ? J 17,6.26.7.
' ; 16,27. Mi 5,9. - ■

- ■ < - 1 1 ttr: mu <• e ? řUv <.8. Proč se Bůh nemohl dříve zjevit lidem ve sve sla 
se tak nemohl zjevit ani Mojžíšovi ? Ex 33,18.20.

, t O".(. '» í-Jakým způsobem umožnil Bůh padlému lidskému pokolení spatřo
vat slávu svého charakteru? Zjevil ji v lidském zastření 
v osobnosti svého Syna tak, abychom tuto slávu snesli.
J 1,18. lít 11,27. Ex 33,11-23. 34, 5-8.

chovním pokrmem a jeho krev naší záštitou před zhoub
ným třes tem, který stihne bezbožné.

Svatyně, její uspořádání bylo symbolické a znázor
ňovalo jak obětmi tak kněžskou službou různé fáze 
Kristova díla pro vykoupení člověka.

Jaká jména jsou dávána Vykupiteli předobrazně ve Starém 
Zákoně?

6. Jak ořevyšuje osobnost Pána Ježíše všechna ostatní zje
vení ? Mt 11,27® J 1,18. 5,11. 17, 6.26. z-- 7”' '"ť

i • . A" í 7 /'/p I i ’ . . <• a
r '* ' ' 1 *-'6-’v• /p-.L'VvC• £/<.*“*’ r ’ 1

Bůh viděl,-že jest zapotřebí jasnějšího'žjevení o jeho, 
osobnosti a charakteru než může poskytnout příroda. 
Proto poslal svého Syna, aby zjevil světu podstaxu a 
vlastnosti neviditelného Boha, pokud jej člověk může 
chápat® , ,



2,8.9. J 10,30.

cVavt.

Týden 8.

Ct.er.í bible : Nu 17—34.

Slovo jako proměňující moc.

Úkol 8.

Proč

«, < 'ri <

7827!- 24 -

11. Je Boží zjevení
1 J 1,1-6.

9,41.
12,36.45.46.

.. I z,;</ í’ ^1- • - X‘'

Působí na ty, kteří je přijímají. 
Chrání nás před hříchem.. , 
Je nezbytné pro duchovní život. 
Je světlem, které nás vede. 
Propůjčuje nám moudrost.
Očišíuje a mění charakter. 
Ty, kdož mu věří, vede k životu.

? • -

se nám Pán Bůh zjevuje ?

N. x Te 2,13.
P. j 119,11. ''
Ú. Mt 4,' 4.
S. Ž 119,105.
Č. 2 Tm'3,15.
P. Ž 119,'9. ’
S. J 5,24.

» crý- d^dd-rd- '■Pohanská představa o bozích byla, že potřebují k životu 
lidské dary a oběti. Je tu vyjádřeno už v Gilgamešovu 
eposu o potopě. Latinský název pro náboženství je "reli— 
gio", to znamená vzájemné vztahy, něco za-něco. Podobné 
představy jsou i v náboženství Indů a jiných starých

' Boží zájem .o člověka.

Zlatý verš : Ef ** •

1. Potřebuje Pán Bůh něčeho od člověka ? Skz17, 24.25. Ž 50,7—15.
• ', 6 (btdúud•vs _ n  i _> _* „ _ ji i______ _  n -i _ _   _ u_ _ t_ s -* 1. X 4 J...

10* Koho tedy můžeme spatřovat v-Kristu? J 14,9. Mt 1,23. 
2 K, 19. ko 1,12-15.

v Kristu úplné? Ko 1,19. d.4. fd V- .
12. Jaká je naše povinnost k tomuto zjevení? J 6,29.

•; . <• *C< '■•v y .&(k '-*■ Js uC'■ ?7 v. C-Vav

’ 13. Jaké napomenutí nám dává Pan ? J 6,27.
>4 c j • y. ‘ ■

.1, ’ ‘ ř •,<-
. « ,‘.v- <-*«•' r' ’■ •

> r !.

t. 41? . i
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náboženstvích. Proti tomu se staví slovo Boží se vší 
rozhodností. /

•ti'

7-7.

4.

Milpst._je láska Boží k_Jař.íšným „lidem. Je to svobodný 
dar Boží člověku. Láska člověka k člověku je něco vzá
jemného, je jako řeka, která plyne po rovině. Láska 
Boží k člověku je jako řeka, která teče dolů. Je to 
milost, láska svátého Boha k hříšníku, láska bohatého 
Boha k chudému a oloupenému člověku, láska spravedlivé
ho Boha k rebelovi?

? Ef 1,4 o
1 íU *- C (4 /'í 
•<«-' a-’ 6,/fC 

/ / ‘ .

( Bůh přírody je také Biu? milosti* Nestvořil svět, aby 
ho maně nechal otáčet kolem své osy asi tuk, jako když 
my natáhneme hodiny a necnáme je jiti, dále si jich ne
všímajíce. Nikoli, Bůh je láska. Ta láska, která nas

9, Proč má Pán Búh takový zájem o padlého člověka ? 
; .. 2,7ÍIa 45,7. ty. ■■

Nestvořil svět

C •/ f .

/ z .><.Bůh nás miluje ne proto, co jsme, ale pro to, co.chce 
z nás udělat.

Odkud má svůj původ ?
fj

Je to vlastnost Boží,■věčná láska Boží, která se nám 
zjevila v_Eristu Ježíši. Je to dar Boží. Jr 51,5./^ z;> 

/ . Ž 105,17.. 2 Tm 1,9. 1 Pt 5,10.
(ř'‘: / ■ Í'<1AV A. .

8. Jaký cíl s liimi sleduje tato milost ? Ef 1,4.5.6.12

A ilkcrť.

2 tm 1, 9. .
6. Co je to milost ? 1 Tm 1,14. Ř 5,15-17.

2. Proč toho Bohu není potřebí ? •' ,

Je tak svrchovaný a vznešený, že mu nikdo nemůže nic 
přidat. Nepotřebuje ani lidské chvály, neboí nepadlé 
tvorstvo ho uctívá lépe a i to nejlepši, co bychom mu 
chtěli přinést, je poskvrněnó naším hříchem. Iz. 6,1—5. 
Jb 55,6-8. 22,2.

5. Jakou otázku si klade žalmista? Ž 116,12.
Jakou otázku si klade prorok ? Mi 6.7.3/>^.-7^^-íť

5. Co je^?edy, že se nám Pán Bůh zjevuje 
z‘-Clífv', y 

Pouhá nezasloužená milost.



Proč stvořil Pán Bůh svět ? Iz 45,18. *■

15c Koho Bůh poslal

\
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10,

llo

12 o

V člověku., poskvrněném a porušeném hříchem, vidí neomc 
zené možnosti vykoupení. Srdce, která byla bitevním 
polem ve střetnutích se satanem a která byla vyproštěna 
mocí lásky, mají pro Spasitele větší cenu nežli ta, která 
nikdy nepadla. Bůh nikdy nepohlížel na lidstvo jako na 
špatné a bezcenné, nýbrž hleděl ná ně v ICristu a vidě.', 
čím by se mohlo stát v moci vykupující lásky.” LGw

oJj*i ■ ^-í , ~v "

zvolila za své dítky, když jsme byli ještě mrtví ve 
vinách a hříších, zachovává i nepatrného komára. Vše je 
dílo rukou Božích a vybízí nás ku chvalořečení. Všechr; 
věci dohromady tvoří jakoby oděv Boží, totiž zevní, 
viditelnou známku jeho neviditelné slávy.

”Nena prázdno, ale _k by dl e ní č lově ka. " Pro ně ho vy
tvořil vhodné podmínky, jaké jsou právě na naší plane- 
tě.

Komu dal tuto zemi ? Ž 115,16. V-j/w
oJj^lJaký úkol dal Pán Bůh člověku? Gn 1,26.2,15.

Kdo chtěl zmařit tento plán ? L 4,6.
4-

14. Jak zaručil Bůh provedení svého plánu/? Žd 6,17—19. Ř 14,11.

no súii podal, aby tento plán dokonal ? 1 J 5,8.
Mna aj'^, /Tř.a^ i f ■ ■

“Podobenství o 'kupci,'který pátrá po "pěkných perlách", 
má dvojí význam: Lze je vztáhnout nejen na lidi v je
jich hledání nebeského království, ale i na Krista, kte
rý shledává své odcizené dědictví. Kristus, nebeský 
kupec, hledající "pěkné perly", videi ve ztraceném 
lidstvu "perly velmi drahé. "

782‘í



Týuen 9.

Čtení bible : Nu 35 - Dt 19.

ty [Wi

Úkol 9.

/

/

2 l

Iz 26,9. 
. </'/ jv-ía '

S.
Č.

•Zry > «-«/•» x

Po

/r^ r

• - • " $

Iz 58,1-9.

Př 22,20,21.
P. Lít 13,23.
S. 1 J 2,5.

2.

' ,'j! 'r' 1'•' ••• z< chyzy*' 'Wt
Jeziš sám býl ztělesněním Slova.
líáme následovat Mistrova příkladu.

má vyznačovat náš život , -T^ 'f •

Uvést slovo v čin.

1, 1.1'4.
J 2, 6.

N. J
P. 1
Ú. 2 Tm 3,16.17.Písmo

Sk 22,20.21. Slovo vzdělává k nebeskému cíli. 
Vede k pravdě a službě.
Rozumět slovu a měnit je v život.
Poslušnost slova je znakem lásky k Bohu.

4<- Jak ho máme .hledat ?
aZ Celým srdcem ,/Z 119,10
b/ Se vší pilností Př 8,17.
c/ Nelitovat pro to
d/ Vytrvale Iz 50,4.5.

Které prostředky nám Pán Búh pro to dává ?
-7'. -c- ' -‘t •e/ Opravdovou modlitbu Iz 55,6. 64,7.

b/ Čtení slova Božího Iž 34/7 66,2./-
c/ Napravování cest svých Oz 10,12.

/?hC« >» í, y,- )< t y’,< h'*' ■"(
At c , i Á«’ < •' : ’»4 ‘ t 1 * *í

( z'.-. > ? .

■ -.1 - .Jak má člověk odpovídat na Boží zjevení ?
r(/ -.t>sw^ , zt-o/vtic ,< c->n».v zz- <>( c>í

• /, !.n^ z».<5-
LíXo-Vj verš s Iz 64> 5*M-fz/L-tčzíó'/-*'* 

X4íZaCl't5r-X' a, .z a. číZ 'Ó-UZ/Z^LÍ_

1. Čeho se dostává člověku s milostivým zjevením Božím ? ;
_lz 55,1. 65,1.2. Mt 11,28./.

Co nám vzniká s tímto'milostivým pozváním ? Abychom tuto 
příležitost neopomenuli a nepromarnili. Žd 2,1—4. ;')r" ‘

,ť /-
28,9. ^'7 Wv “ Z1".: ‘ 

i-*’<L>.'y-^l' y ■ ■'

c-r-Č

K čemu nás "tedy Pán nůh vybízí ? Pa 16,11.

; ób h/.1 /'
‘ Jk 1, 5-8. . ' .

2,1-5.
času lák 1, 35.
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&• Co činí Pán hledajícím ? Iz 64,5. Ezd 8,23. 7' / ’ ř ,.
,2- € ,/jy -fa/

1, Kterým podobenstvím znázornil Pán Ježíš tuto čekající V 
a odpouštějící lásku Boží ? L 15,11-24.

•Nekonečný Bůh, pravil Ježíš, dává nám právo, abychom 
k němu přistupovali, jako k Otci. Uvědom si dobře, 
co to znamená! Žádní pozemští rodiče nezacházeli nikdy 
s bloudícím dítkem tak vroucně, jako jedná s přestupní
kem ten, který nás stvořil. Žádný laskavý lidský popud 
nesledoval nekajícího s tak něžným pozváním. Biih přebývá 
v každém příbytku; slyší každé promluvené slovo; na
slouchá každému šepotu modlitby; zakouší zklamání a 
zármutek každé duše, a pozoruje i chování k otci, mat
ce, sestře, příteli i sousedu. Pečuje o naše potřeby, 
a jeho láska plyne neustále, aby ukojila naše moudré 
požadavky.* EGW

8. Mohou míti přístup k Bohu všichni lidé ? fi 10,11-13.
Sk 10,34.35. -■ A-■

9. Jak máme přistupovat v modlitbě k Bohu ?
a/ Se svátou úctou Mt 6,9.

"Posvěcení jména Božího vyžaduje, abychom vyslovo
vali slova, jimiž mluvíme o nejvyšší bytosti, s na
prostou úctou. "Svaté a hrozné jest jméno jeho." Nikdy 
a nijakým způsobem nemáme lehkovážně vyslovit kteréko
li jméno Boží. Modlitbou vstupujeme vlastně do přijí
mací síně Nejvyššího; a před něho máme přistoupit se 
svátou bázní. Andělé zastírají své tváře v jeho pří
tomnosti. Cherubové, skvouoí a svati serafové, přibli
žují se k jeho trůnu v posvátné úctě. Jak mnohem ucti
věji bychom si měli počínat my, smrtelní a hříšní, 
když předstupujeme před tvář svého Pána a Stvořitele!“ 
"Nemůžete posvětit jeho jméno, ani jej představit svě
tu, dokud ve svém životě a charakteru nepředstavujete 
opravdový život a charakter Boží. To můžete učinit 
jedině přijetím milosti a spravedlnosti Kristovy.“ EGW



zejména
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soukromě,

mějte to za svou 
prvou povinnost na prahu každého dne. Vaše modlitba 
budiž: Přijmi mne, Pane, jsem cele tvůj. Všechny své 
úmysly kladu k nohám tvým. Použij mne dnes ve své služ
bě. BuS mi blízek a dej, aby všechno moje dílo bylo 
vykonáno v tobě. To zůstaniž i vaším denním úkolem. 
Každého jitra se posvěíte Bohu na celý den.
Temnost zlého obklopuje ty, kteří modlitbu zanedbá
vají  Bez nepřetržitých modliteb a horlivé bdě
losti se vydáváme v nebezpečí, že se staneme nedbalými 
a že se uchýlíme od pravé cesty. Náš protivník se ne
ustále snaží klásti nám překážky na cestě k trůnu mi
losti, abychom nemohli vroucí prosbou a modlitbou 
získat odpuštění a moc ke zdolání pokušení." EGY/ • 
d/ S upřímným srdce Žd 10, 22 • f' 'C, —- --- —— r"Modlitba není nějakým odčiněním hříchu; není také ''f‘' 
žádnou výsadou nebo zásluhou. Všechna okrášlená slova 
z naší vlastní vůle se nevyrovnají jedinému svátému 
přání. I ty nejvýmluvnější modlitby jsou jenom prázdnými 
slovy, nevyjadřují—li opravdové city srdce. Jivšak modlit
ba, tryskající z upřímného srdce a vyjadřující prostá 
přání duše jest modlitbou víry. Ona očekává splnění s 
naprostou jistotou, jako bychom se dožadovali přízně 
někoho z pozemských přátel. "EGY/

b/ Především skrytě, soukromě, ne pro lidi, ale pro
■ Boha Mt 6,5.6. *

"Měj místo pro skrytou modlitbu. Ježíš si oddělil 
místa pro své spojení s Bohem, a tak máme učinit i my. 
Ve skrytě, kde nás mimo Boha nikdo nevidí a žádné ucho 
neslyší, můžeme svá nej tajnější přání a své tužby vy
povědět Otci nezměrného slitování. Za šepotu i mlčení 
bude_k našemu srdci promlouvat hlas, který vždy odpo
věděl na volání ušlechtilé touhy člověka.* EGW 
c/ Ve vhodný čas, oddělený k soukromé modlitbě,

ráno Ž 55,18. 5,4. A c>4< ' * A'
"Zasvěite se Bohu každého jitra;



Týden 10.

čtení bible: Dt 20 - Joz 8.
Člověk musí mít Spasitele.

{

Úkol 10.

Zlatý verš : Iz 57,14. '

782- 30 -

Bůh nám chce dát království.
Líožno dosáhnout věčné radosti. 
Bude to nový život a nová radost. 
Plnost života a pravého veselí.

N. 
P. 
Ú. 
S. 
č.

,37.

7
A 'f/

4. Jak se staví člověk k pozvání Božímu ? Za 7,11.12. lir 2 3
< ‘ .•'Zr? >F7

5. Z čeho prýští tato zlá vůle ? Sk 19,9. Žd 3,19.
V -T«— 'C-' čj r. . t v ,, 3 z, _ '' ,
6. Jak překáží nevěra spasitelnému poznání ? 2 Ko_y3,14-16.

> z í^zZh7/-/'<ťc.'. •.Je jako zástěra na_.našich-o čích., /2 Ko 4,3.4.1-ík 16,12-14.
7. Co činí nevěru obzvláště těžkým hříchem ? 1 J 5,10.
8. Jak zhoubně působila nevěra v lidu'izraelském? Žd 3,17-19.
/>U .'iV> tí !' S“- /) Z1'. ť•; ' •
9. 0 co připravila nevěra knížete izraelského za hladu v Sa

maří ? 2 Kr 7,2.16—20.

L 12,32.
Iz 35,10..
Iz 65,18. •
Ž 16,11.

Jr 10,23.24.Své cesty nemáme plně ve své moci. 
P,1 Tm 6, 7. Naše ruce jsou prázdné a bez moci. 
S. J 3,27. Všechna naše moc je od Boha,

2. Kdo brání lidem, aby nepřišli ku pravému a spasitelnému 
,.Ái poznání? 2 K 4,4. Ef 6,11.12^'“ ‘ ~

• Co usnadňuje nepříteli člověka toto konání ? 2f 2,1-3. 
Člověk sám je ve vzpouře proti Bohu.

6, 7.

Překážky při hledání Boha.

Zlatý verš : Iz 57,14.' ''

1. Co nařizuje Pán svým služebníkům, aby lidem usnadnil 
cestu k poznání Božímu? Iz. 57,14.
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Týden 11.

čtení bible: Joz 9-Sd 8.

19,10.11.

Úkol 11.

• Ž 14 ,2♦

1

r cvt-a, 

>- cZvti/V

Z/Z

58,11.‘
95, 4. .
93, 4.
32, 2.
'6,28.29.

Naučení z knihy přírody.
f

Boží moudrost převyšuje cenu zlata.
Hospodin tiší "bouře života.
Zavlažuje naše srdce i v době sucha.
I dutí moře je v jeho moci.
Celá naše země Je v jeho rukou.
V Hospodinu je naše útočiště.
Jeho lásku a slávu zrcadlí i polní kvítka.

N. Ž
P. Ž 107,29.30.
Ú.Iz 
S. " Ž 
Č. Ž 
P.Iz 
S. ‘Mt

& 1 ‘f-1

J 11,40.

• 4,'Zz J’ f £
~ //r^/C i Cr.’~

10. Proč nemohl Mojžíš vejít do země zaslíbené, ač si to 
tak velmi přál ? Nu 20, 10r-12. Dt 3,23-2 6.

11. Co je tedy bezpodmínečně nutné při hledání Boha ? Žd 11,6.
12» Co jest především úkolem Ducha svátého? J 16,9.
13. Jaké napomenutí nám dává slovo Boží ? Žd 3,12
14. Jaké zaslíbení nám dává Pán ?

Jak nám Pán Búh vychází vstříc ?
<7? gt frcU.**. />,nu>* cr’ eyXtv f 41 a **7. -~- 

Zlatý verš • Ž 14,2. íííl^JÍ, Wť'6: S ti.

. Jak se staví Pán Bůh k těm, kteří ho upřímně hledají ?
Iz 64,5. Ž 14.2., 
/ J./' /j!6

2 o V kterém podobenství líčí nám Pán Ježíš, jak nám Otec ne
beský vychází vstříc ? 1.15.kap. -v,' '1 •" '<■ < A- z/i

-•>i Z t '■ 'ť & ,r* , t t f.íy(r?'
3. 0 čem svědčí v tomto podobenství okolnost, že Otec uviděl 

■ marnotratného syna, když byl opodál? 1 15.20. ■ , /M '.-v t &&

/ /* '- ,r

15. Jaký příkaz nám dává Pán ? Mk 11,22. 1 J 3,23
í



kteří ho ani nehledali.
Jak se dal najít ženě Samaritánce ? J 4. kap.

■ : -

Týden 12.
t Čtení bible: Sd 9 - 1 S 3.

Moc prostřednictvím Ducha.

71- 52

P.
S.

Saulovi a jak ho přivedl

N.
P.
Ú.

A \

Dar Ducha je božskou mocí.
Noc Ducha rozhojňuje naději.
I Kristus přijal tuto moc.
Také evangelium je prodchnuto mocí Ducha.
Zjevuje nám i skrytou pravdu.
Je mocí, která tvoří silné muže.
Má být přímo v našem nitru.

9.

15.

Sk
Ř
Sk

S.l Te
G.l Ko

Sk
J

1,8.
15,15.
10,58.
1,5.
2,10.
4,51.
1,14.

10. Jak vyšel vstříc nepříteli církve 
k obrácení ? Sk 9.kap. 26, 9-20.

12. Co tím Pán Bůh dokazuje? Svoji naprostou svrchovanost. 
Ex 55,19. Ř 9,15.

Ze ho nepřestal milovat, že ho očekával a vyhlížel.
Tak to činí i Bůh. 1 Kr 21,28.29. /

, • - - • ' .. . - 
' W/W? -

■■■

Jaké pravidlo však přes to pro nás platí ? Iz 55,7.
51,20.21.

tV*v >•

4. Jak vyšel vstříc Bůh svým marnotratným synům na celém 
í’

? 18,'11.14. 2 K 5,19-21.
** y x c i „ x,

/ 5.'Jak' vyšel Pán vstříc Korneliovi ? Sk 10,1-6./ ^ " /w • 
sj 60 < c(íč^

6. Jakou zkušenost učinil Zacheus ? L 19, 5-10. c-íú-^'4'
•tv /n »tA./ať / r «•< r.- ť u

7. Jak se Pán Bůh dal poznat pohanskému králi ? Da 4,51-54.
.4/ >»--v :<* ,< > - < *f<* . í 1.-»—

8. 0 čem to svědčí ? Iz 65,1.
Že se dává někdy najít _i těm

11. Jak Pán Ježíš v poslední chvíli zachránil lotra na kříži ?
D 25,59-45. ■' 1

2‘ Pa

1 ■< 'V- 'i? m



Úkol 12.

Jaký to mělo následek ? L 24,13—21.11. Mk 16,10-14.

- 33 -

7,11.
který Kristus k zvýšeni

í ■

Sk 5, 30-32. 10,44-48.

’^'7'- t^rrl ’

*9. ~ '
1

,6, ’

7. Jak tato lidská omezenost učedníku a následovníků Pána 
Ježíše mu ztěžovala jeho vyučování ? J 16,12. 6,59—66. 
3,10-12. • • '•■•••

1. Jakou pomoc nám Pán zajištuje ? P 1,19./

2. Proč potřebujeme tuto pomoc ? 2 Ko 2,7—16.

3* Jak těžko chápali učedníci Páně učení svého Mistra ? 
Mt 16,5-12. 15,16—20. Mt 13,36.

4. Jak je chtěl Pán Ježíš připravit na svoji' smrt fY'’Mt 16,21.

5. Proč učedníci nepochopili tyto věci a pravé poslání Pána 
Ježíše ? Sk 1,6.

Měli tytéž předsudky a představy o Mesiáši jako lid 
izraelský.

Pomoc Ducha Svatého. 
itrJs-Qr ,/^í-/ -Cl.

Zlatý verš: F 1,19./ />
ť >

11. Můžeme my míti tuto pomoc ? Mt 
Duch svátý byl největší dar,

" -X <?• »i< O • •

8.
y . L 24,45. J 2,22. ,

-■ -- ■ 6 i--
Jaké opatření učinil Pán Ježíš, aby odstranil tento ne
dostatek učedníků ? J.16,12-15. 14,26. Sk 1,3.

J’ 1 ■ ■ -V C ' í'v\-^’ .r ........

10. Co ukáže Duch svátý hříšníku nejprve ?
a/ jeho hříšný a ztracený stav 3 16,9.
b/ studnici k obmytí hříchu a nečistoty Za 13,1.

Gn 21.19. Jako Bůh otevřel oči Agar, aby uviděla 
studnicí, tak Duch svátý otevírá naše oči, abychom 
poznali "studnici otevřenou k obmytí hříchu" v Pá
nu Ježíši. , ...- - a • *< • *£ "c/ vzbuzuje pokání Jr 31,19.

Kdy teprve učedníci plně pochopili učení Pána Ježíše ?



12. Jaké Jsou podmínky pro přijetí Ducha svátého ?

1J. Co v nás bude Duch sv. působit ?

r.<‘J'..

Divy přírody a div Boží lásky.

5,45.N. Mt

- 54 -

Týden 15.
Čtení bible: 1 S 4-27.

Bůh dopřává svá požehnání i nespravedli
vým.

-f.č •,

I4i r

a/ známost Boží 1 Kb 2,10—16.’
b/ jistotu synovství Božího Ř 8,15.16.

To činí službou lehkou a kalich sladký.
c/ mocnou modlitbu R 8,26.27. Za 12,10.J.;Čeho se musíme varovat ? Ef 4,50.
Ducha svátého zarmucujeme svými hříchy, svou nedba
lostí, lhostejností a zanedbáváním povinností.

/-CaM ť'W-

i w có** ys*--* ,z <«'■
Duch sv. není věc, kterou my ovlá— 
který chce vládnout v našem srdci.

a/ vědomí naléhavé potřeby. Nehledáme a nežádáme si 
ho opravdově, pokud si jen trochu stačíme.

.. b/ modlitba za Ducha sv. L 11,10—15
c/ víra Ga 5,14.
d/ poslušnoš'1' Sk 5,
e/ úplné posvěcení.

dáme, nýbrž Dán,

svého lidu mohl od Otce vyprosit. Bez jeho působení 
k obnovení srdce byla by jeho oběí marná. Jelikož zlo 
po staletí vzrůstalo a užasnou měrou uvrhlo lidstvo 
do kletby, mohla být moc hříchu plnou měrou zlomena a 
přemožena jen skrze působení Ducha svátého. Tak Duch 
svátý činí přístupné,. co bylo způsobeno skrze Vykupi
tele světa. Očištuje srdce věřícího a činí jej účastna 
Boží přirozenosti. Kristus nám dal svého Ducha, aby 
jeho božskou mocí byl přemožen v nás zplozený nebo 
zděděný hřích a jeho církev byla podle jeho obrazu.



žs.

Úkol 13.

Radost z poznání Boha.

Zlatý verš

7.12.18.

8. Jakou slavnost obnovil Nehemiáš ? 8,14—18.

- 35 -

P. 
ú.

5. Jakou radostnou slavnost měl lid izraelský konat každého - 
roku ? Lv 23,39-43.

4. Jaký trest stihl lid izraelský za to, f 
nuu službou Boží ? Dt 28,47.48./iZ/Zxuz’6^

61,11.
72,6.
1,6.
92,13.
44,22.

že pohrdl radost—

Jaro svědčí o moci vzkříšení.
Láska Otcova je jako tichý deší.
Pochybnosti zmítají člověkem jako vir 
Spravedliví ' -zkvetou jako palmy. \ 
Naše hříchy se rozplynou jako temná 
mračna.
Bůh zastíní ty, kteří mu cele věří.

Iz 
Ž

S. Jk
Č. Ž
P. Iz

2. Co musel vyznat Izraelita, když přinesl děkovnou oběí ?//‘' 
Dt 26,13.14.'

91, 1.

5. Jaká bohoslužba byla opět obnovena, když se lid izraelský 
vrátil ze zajetí ? Ezd 3,10-13. 6,16. ^7

6. Jak byl dojat lid izraelský, když po návratu ze zajetí 
slyšel opět slovo Boží ? Neh 8,14—18.

7• Jaké napomenutí dal Nehemiáš lidu ? 8,9.10—12.

9. Co ztratil David, když zhřešil ? 0 co prosil, když činil 
pokání:-.; ? Z 51,14. o

10. Z čeho čerpal David svoji radost ? Ž 119,111.24.47.54.92.
TOO 1 • •/ ' ...^122 , l*z2Z. 4'c. / -

11. Z čeho čerpali radost jiní mužové Boži ? Jr 15,16. 2 Ko
7,13-16. F 4,1. Z * * ? ’r' ' ■

. Z 51,14. a d ít

1. Jakou bohoslužbu chce od nás Pán ? Dt 12,



a
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-r

~2. Co •věatovali andělé při narození i .na Ježíše ? L 2,10.11.
/r a Cifí ? <Jaké přání měl Pán Ježíš pro učedníky ? J 15,11. 10,10.
iq , a fy z«t' *• r- vva '■

^7zr3;/?^-z) 7 " -— _.\x_ —~u«4v,-;+ .>a«A radost ? zz. < óí .i;-’ .fv~c4_‘

Sk 15,52. S 14,15.
radostí z vyslyšených

,V1 C<'

15.
x/>.v

14. Jak se může rozhojnit xiaše radost ?

a/ skrze Ducha sv. Ga 5,22.
b/ zkušeností s Pánem, zejména

‘ modliteb J 16,22“24.
<?c/ prací pro Pána L 10,17-19. 1 Te 2,19.20.

‘ d/ z jistoty spasení L 10,20. fi 8,16.

• zž-í y './z Č (yZj
!


