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1. ÚLOHA — 7. JÚLA 1962

Ježiš ako Boh i člověk

SLOVO A BOH
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1. Co učí Ján o večnom Slově? Ján 1, la.
Slovo bolo cez celu věčnost; nestalo sa takým 

len neskoršie. Preto bol Kristus vždycky Bohom. 
(Žid. 1, 8.) Ján tu zdórazňuje nepřetržité trvanie, 
časové neohraničenú existenciu Kristovu před Je
ho vtělením. V minulosti nebolo doby, o ktorej 
by sa mohlo povedat, že Slovo neexistovalo. Syn 
bol s Otcom od věčnosti.

2. Aký bol poměr Slova k Bohu? Ján 1, 1b. 2.
Skutečnost, že Slovo bolo u Boha, tj. s Otcom,. 

vysvětluje, že je druhou bytosťou. Zo súvislosti 
vysvitá, že Slovo bolo spojené s Bohom v jedi- 
nečnom a výnimočnom zmysle. Slovo bolo »u Bo- 
ha« v odvekej minulosti; stalo sa však telom, aby 
přebývalo „s námi“. Zmyslu vtelenia neporozu-

Základný verš: Ján 1, 14.
O vod: JEDNO S OTCOM. „Ježiš Kristus bol 

od věčnosti jedno s Otcom; bol obrazom Boha, 
obrazom Jeho velkosti a velebnosti, wodleskom 
jeho slávy«. Svojím príchodom na tento svět mal 
zjaviť Jeho slávu. Prišiel na tuto hriešnu zem, 
aby zjavil světlo Božej lásky, aby bol Bohom s ná
mi. Preto bolo o Ňom prorokované, že sa bude 
volat »Emanuel«. Keď prišiel medzi nás, mal zja
viť Boha ako l'udom tak i anjelom. Bol Slovom 
Božím; zvěstoval úmysly Božie." EGW



Kristovom stvoriteF-

SLOVO A SVĚT
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6. Ako připravoval Boh Fudí pre příchod tohoto 
Světla? Ján 1, 6—8.

7. KoFko Fudí móže mať úžitok z příchodu tohoto 
Světla? V. 9.

„Pravé světlo, které osvěcuje každého člověka, 
byl ten, který přicházel na svět.“ (Žilka.)

Ako má každý člověk život skrze Krista, tak

mieme bez pozadia večnej praexistencie Krista 
ako Boha, ktorý je jedno s Bohom-Otcom. .

5. Kde svietilo to Světlo a s akým výsledkom? 
Ján 1, 5.

4. Čo obdržal člověk skrze Slovo? Ján 1, 4.
Nejde tu o nějaký fyzický život, ale život věč

ný, ktorý je výlučné Božím vlastníctvom. Tento 
život málo Slovo, ktoré bolo u Boha a bolo s Bo- 
hom. Fyzický život obdržal každý jednotlivec. 
Tento život nie je však věčný ani nesmrtelný, 
lebo Boh, darca života, ho odnímá. Ježišov život 
je póvodný, nevypožičaný, neodvodený. Tento ži
vot člověk nededí. Móže ho mať jedine v Kristu.

3. Čo přehlasuje Písmo o
skom diele? Ján 1, 3.

Ak Kristus učinil všetky věci, potom existoval 
skór než všetko toto. Toto poselstvo je tak jed
noznačné, že o tom nemusí nikto pochybovat. 
Kristus bol Boh v podstatě a v najvyššom zmysle. 
Bol s Bohom od věčnosti, Boh nad všetkým na
věky požehnaný.



SLOVO SA STALO TELOM
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8. Ako bolo přijaté to pravé Světlo, ktoré přišlo, 
aby bolo k požehnaniu všetkým? Ján 1, 10. 11.

Viac než tisíc rokov očakával národ židovský 
příchod SpasiteFa. K tejto události upierali sa 
všetky ich nádeje. V piesňach, proroctvách, chrá
mových obradoch i domácích modlitbách uchová
vali Jeho měno. Žial', keď prišiel, nepřijali Ho.

isto skrze Něho dostává každá duša istý papršlek 
božského světla. V každom člověku je nielen ro
zumová, ale i duchovná sila: cit pre spravedlivost 
a tužba po dobrom. Proti týmto zásadám však 
bojuje satan. Následok neposlušnosti je zřejmý 
v skúsenosti každého člověka. Už v jeho prirodze- 
nosti je sklon k zlému, sila, ktorej sám nemóže 
odolat. Ak má proti tejto sile obstát a dosiahnuť 
toho ideálu, ktorý v hlbinách svojej duše pokládá 
za jedine hodnotný a cenný, móže nájsť pomoc 
len v jedinej sile. Ňou je Kristus. Jednota s Ním 
je naša najváčšia potřeba.

9. Čo dal Kristus-Slovo tým, čo Ho přijali a uvě
řili v Něho? Ján 1, 12. t

10. Ako sa rodia dietky Božie? Ján 1, 13; 1. Pet.
1, 23; Jak. 1, 18.

11. Ako popisuje evanjelista Ján spósob, akým 
sa Syn Boží stal Synom člověka? Ján 1, 14.

Kristus nemohol příst na túto zem vo svojej 
póvodnej slávě, lebo hriešni 1’udia by na Něho ne
mohli hladieť. Preto zahalil svoje božstvo plášťom 
člověčenstva, aby tým nepřerušil svoje božstvo. 
Spasitel' prišiel, aby zaujal miesto v čele padlého



2. Okol — 14. července 1962

Ježíš a jeho první dva divý
Zlatý verš: Jan 2, 11.

VESNICKÁ SVATBA

112

1. Kde se naskytla Ježíši příležitost pro první 
zázrak? Jan 2, 1.

Ježíš nezapočal svou službu nějakým velikým 
skutkem před vysokou radou židovskou v Jeruza
lémě. Svou moc zjevil příležitostně na svatbě

12. Za ktoré duchovné dary vďačí veriaci Kristu? 
Ján 1, 16. 17.

13. Kto teda dokonale zjavuje ludskému pokole- 
niu Boha-Otca? V. 18.

■ pokolenia a dělil sa o jeho skúsenosti od detstva 
až k plnému veku.

O vod: PŮSOBIVÁ VlRA. „Nemáme věřit 
proto, že vidíme anebo cítíme, že nás Bůh slyší. 
Musíme důvěřovat jeho zaslíbením. Přijdeme-li 
k němu s vírou, bude slyšet všechny naše prosby. 
Prosíme-li o jeho požehnání, máme věřit, že je 
přijmeme a děkujme mu za to, že jsme je při
jali. Pak konejme své povinnosti a vězme, že 
v nejvyšší nouzi přijde i požehnání. Naučíme-li 
se tomu, poznáme, že naše modlitby jsou vysly
šeny.“ EGW
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3. Který nepříjemný nedostatek se tam projevil? 
V. 3a.

V tehdejší době trvala svatba obyčejně několik 
dní. Před koncem slavnosti se zjistilo, že zásoba 
vína nepostačí. Toto zjištění způsobilo starost a 
bezradnost. Při slavnostních příležitostech bylo 
nemyslitelné obejít se bez vína; porušení tohoto 
zvyku bylo pokládáno za nedostatek pohostinství.

v malé galilejské vsi. Zde dal najevo svůj soucit 
s člověkem a svou touhu pracovat pro štěstí lid
stva.

„Na slavnostním místě, kde se přátelé a pří
buzní spolu radovali, začal Ježíš svůj veřejný uči
telský úřad. Takto posvětil manželství a uznal je 
za zařízení, které sám ustanovil.“ EGW

MATKA A SYN 
♦

4. Na koho se Maria obrátila o pomoc v této 
nenadálé příhodě? V. 3b.

Když Maria uslyšela svědectví učedníků o Jb- 
žíši, zaradovala se jistotou, že její dávné naděje 
se již brzy splní. K tomu se družila i přirozená 
chlouba milující matky. Když pozorovala tolik po
hledů na Ježíše, zatoužila, aby. podal svatební

2. Kdo byl také pozván? V. 2.
Ježíš se vrátil od Jordánu do Galileje. Tam se 

měla konat svatba v Káni, v malém městečku ne
daleko Nazareta. Novomanželé byli příbuznými 
Josefa a Marie. Ježíš, který se dověděl o této 
slavnosti, přišel do Kány a byl pozván se svými 
učedníky na svatbu.



PRVNÍ zázrak

divém?
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6. Jak projevila Maria naprostou důvěru v syno
vu moc a autoritu? V. 5.

7. Jaké pi*osté příkazy dal Mistr služebníkům? 
V. 6—8.

Štoudve — sudý obsahovaly podle attické míry 
asi 35 litrů. Na oné svatbě bylo pravděpodobně 
mnoho hostů.

9. Který vyšší cíl dosáhl Ježíš tímto
V. 11. z

8. Jaký byl požehnaný výsledek poslušnosti slu
žebníků? V. 9. 10.

„Víno, které Ježíš opatřil hostům, a to víno, 
které dal učedníkům jako symbol své krve, byla 
čistá hroznová šťáva. Nekvašené víno, které opa
třil svatebčanům, byl zdravý a občerstvující ná-

hostině důkaz své božské moci. Doufala, že nyní 
nastane pro něho příležitost, aby učinil zázrak. 
Maria jako příbuzná mladého páru pomáhala 
v přípravách k slavnosti. Proto se obrací na Je
žíše slovy: „Vína nemají.“

5. Co odpověděl Ježíš na matčinu výzvu? V. 4.
Tato zdánlivě drsná odpověď nevyjadřovala 

žádný chlad nebo nezdvořilost. Odpovídalo to 
úplně tehdejšímu orientálnímu zvyku. Takového 
výrazu se užívalo při oslovení osob, jimž se měla 
prokázat úcta.

poj." EGW



DRUHÝ ZÁZRAK
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13. Jaký byl bezprostřední výsledek důvěryplné-
' ho jednání otcova? V. 51. 52. (

14. Jaké trvalé požehnání vzešlo z otcovy počá
teční důvěry v Ježíše? V. 53. 54.

Tento člověk zatoužil dovědět se více o Kristu. 
Když později slyšel i .jeho učení, uvěřil s celým 
svým domem. Všichni se stali jeho učedníky. Je
jich soužení posloužilo tak ke spáse celé rodině.

10. S jakou naléhavou žádostí se setkal Ježíš, 
když znovu navštívil Kánu v Galileji? Jan 4, 
46. 47.

11. Jak zkoušel Ježíš žadatelovu důvěru? V. 48.
Spasitelova slova odkryla srdce královského 

služebníka jako světelný záblesk. Poznal, že hle
dal Ježíše ze sobectví. Poznal svou nestálou víru. 
Nanejvýš zmaten si uvědomil, že jeho pochybnosti 
mohou stát synův život. Viděl, že stojí v pří
tomnosti toho, jenž čte myšlenky a.může všecko.

12. Co odpověděl Ježíš, když zoufalý otec pro
jevil prostou víru? V. 49. 50.

V pokorném zoufalství prosí: „Pane, pojď, prve 
než syn můj umře“. Uchopil se Krista vírou jako 
Jákob, který v boji s andělem řekl: „Nepustím tě, 
leč mi požehnáš.“ A zvítězil jako Jákob. Spasitel 
se nevzdaluje od duše, která k němu volá v nouzi. 
„I řekl: Jdi, syn tvůj žije.“ Královský úředník 
odchází od Ježíše uklidněn a cítí dosud nepozna
nou radost. Uvěřil nejen tomu, že syn se uzdraví, 
nýbrž v pevné důvěře spolehnul na Krista jako 
vykupitele.



3. ÚKOL — 21. ČERVENCE 1962

Ježíš a Nikodém

líbení
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Zlatý verš: Jan 3, 5.

O vod: ČLOVĚK JE ČASNÝ, ALE MpŽE 
MlT SMYSL PRO VĚČNOST A PRO VĚCI 
DOSUD NEPOZNANÉ. Myšlenka, že jsme zde 
na světě, v přítomnosti velikého tvůrce vesmíru, 
který učinil člověka ke své podobě, nás po
vede do širokých vznešených oblastí uvažování. 
Myšlenka, že Bůh nad námi bdí, že nás miluje 
a pečuje o nás tak, že dal svého milého Syna, aby 
nás vykoupil, abychom nemuseli zahynout, je 
opravdu veliká. Ti, kdož otevrou svá srdce pro 
přijetí a uvažování o těchto věcech, nenajdou za- 

v plytkých řečech a mělkých myšlenkách.

ROSTOUCÍ UZNÁVÁNÍ JEŽÍŠE

1. Jaký účinek měly Kristovy zázraky na mnohé 
v Jeruzalémě? Jan 2, 23.

2. Proč se Ježíš nesvěřoval těm, kteří se uká
zali ochotni v něho uvěřit? V. 24. 25.

3. Kterými slovy vyjádřil člen synedria ocenění 
Ježíšových vlastností? Jan 3, 1. 2.

„Nikodém by byl velmi rád s Ježíšem promluvil, 
nechtěl ho však vyhledat veřejně. Kdyby jako 
přední muž projevil sympatie k neznámému uči
teli, bylo by to pro něj příliš ponižující; židovská 
rada by Nikodémem pohrdla a odsoudila by ho. 
Rozhodl se tedy pro tajnou rozmluvu. Zjistil, že 
Spasitel tráví chvíle oddechu na hoře Olivetské, 
proto jej tam v noci vyhledal." EGW



NOVÉ NAROZENI

Ježíš Nikodémovo smýšlení?
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6. Jaký rozdíl dělal Ježíš mezi fyzickým a du
chovním světem? V. 6.

4. Kterou podmínku spasení vyslovil Ježíš, aniž 
by se pozastavil nad uznáním, které Nikodém 
úvodem pronesl? V. 3.

„Nám není možno, abychom vlastní silou unikli 
prohlubni hříchů, do které jsme zapadli. Naše 
myšlení jsou zlá, a my se nemůžeme změnit. Vy
chování a vzdělání a všecky lidské snahy a po- ' 
kroky mají své opodstatnění, avšak v tomto pří
padě jsou bezmocné. Mohou být s to, aby přivodily 
vnější změnu mravů a mravnosti, avšak srdce 
nemohou změnit. Nejprve musí v srdci působit 
jistá moc, musí přijít s hůry nový život, než se 
člověk obrátí od hříchů k svatosti. Touto mocí 
jest Kristus. Jedině jeho milost je s to znovu 
obživit mrtvé duševní síly a vést je k Bohu, k do
konalé svatosti." EGW

5. Jak opravil
V. 4. 5.

Ježíš ve skutečnosti říká Nikodémovi: Učené 
debaty ti nepomohou, důvody pro sporné otázky 
tě neosvítí. Musíš mít nové srdce, jinak království 
Boží ani nepoznáš. Musíš se znovuzrodit. Potře
buješ nové zdroje, z nichž by vyvěralo tvé jed
nání. Dokud v člověku nenastane tato změna, kte
rá Činí všechny věci nové, i nejsilnější důvody 
vyjdou naprázdno. Ten nedostatek je ve tvém 
vlastním srdci: všechno v tobě musí být změněno, 
neboť jinak království Boží neuvidíš.



svou
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10. Jaké jedinečné odůvodnění měl Ježíš pro své 
prohlášení? V. 13.

SPASITELNÉ POSLÁNI SYNA 
BOŽÍHO

7. Kterým obrazem znázornil Kristus tajemnou 
povahu působení Ducha svátého? V. 7. 8.

Jako účinky větru lze vidět a cítit, i když jej 
nevidíme, tak to je také s působením moci Ducha 
svátého na srdcích lidských. Ona přetvořující moc, 
i když ji nevidíme, tvoří v duší nový život.

BOŽSKÉ VYSVĚTLENI

8. Kterou otázkou prozradil Nikodém svou ne
vědomost i svůj zájem? V. 9.

9. S jakým prohlášením a s kterou otázkou se 
obrátil Ježíš na Nikodéma? V. 10—12.

Nemohl-li Nikodém přijmout Kristovo učení 
o působení milosti, jak mohl pochopit podstatu 
jeho slavného nebeského království? Jestliže ne
pochopí Kristovo dílo na zemi, jak pochopí jeho 
dílo v nebi?

11. Kterým zobrazením poukázal Ježíš na 
budoucí oběť? V. 14.

Tyto věci Nikodém znal velmi dobře. Obrazem 
povýšeného hada na poušti se mu ujasnilo Spasi
telovo posláni, neboť to byl symbol Krista. I dnes 
je mnoho těch, kteří se musí naučit téže pravdě 

^^odém: pochopit smysl tohoto obrazu.
~ Jako Nikodém, tak i my si musíme uvědomit, 
ze -něm v žádném jiném spaseni; neboť není
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12. Který důvod uvádí Ježíš pro své vyvýšení? 
V. 15.

„Všichni, kteří žili na zemi, ucítili uštknutí ,hada 
starého, kterýž slově ďábel a satanáš*. Zhoubné 
účinky hříchu mohou být odstraněny jen opatře
ním, které Bůh připravil. Izraelští zachraňovali 
svůj život pohledem na vyvýšeného hada. Tento 
pohled předpokládal víru. Žili, poněvadž uvěřili 
slovu Božímu a důvěřovali prostředku, opatřené
mu k jejich Uzdravení. Tak i dnes může hříšník 
hledět ke Kristu a žít. Dostává se mu odpuštění 
vírou v Ježíšovu oběť. Na rozdíl od bezmocného 
a neživého předmětu má Kristus moc a sílu spasit 
kajícího hříšníka." EGW

jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kte
réž bychom mohli spaseni býti.“ (Sk. 4, 12.)

13. Kterými nesmrtelnými slovy zaznamenává 
evangelista Boží lásku a její vztah ke světu? 
V. 16. 17.

Víra ke spasení není pouhým souhlasem s evan
geliem. Pravá víra přijímá Krista za svého osob
ního Spasitele. (Jan. 3, 16.) Přicházím-li ke Kristu 
podle jeho slova, musím věřit, že obdržím jeho 
spasitelnou milost. Život, kterým pak žiji, proží
vám ve víře v Syna Božího, jenž z lásky dal sebe 
samého za mne.



2 8. JÚLA 1962

Ježiš a Samaritánka

Základný verš: Ján 4,13.14.

si ma prosila, dal bych ti vody živej?'

P R ISTUDNIJÁKOBOVEJ

1. Prečo prechádzal Ježíš cez Samariu?
Ján 4, 1—4.

Ježíš sa na čas vzdialil z Judska, aby sa vyhol 
zbytočným sporom s farizejmi. Rozhodol sa opustit 
Judsko nie zo strachu ale z obezřetnosti. Mat. 
10, 23.

0 vod: PREHtBENIE NASEJ VIERY
V KRISTA. Spasitel dosial koná to isté dielo 
aké konal kedysí: ponuka vodu života. Snáď ti, 
čo sa nazývajú Jeho učedníkmi, pohfdajú opo
vrhnutými a vyhýbajú sa im; Jeho láske k fu- 
dom však nestojí v ceste ani póvod ani národ
nost alebo životné okolnosti. Ježiš oslovuje 
každú dušu nech je akokoívek hnešna: „Keby

2. Za akých okolností požiadal Ježiš Samaritánku, 
aby mu dala vody? V. 5—8.

„Nenávist medzi Židmi a Samaritánmi nedovoTo- 
vaía. žene prejaviť Ježíšovi žiadnu láskavosť, ale 
Ježíš sa snažil nájst kfúč k jej srdcu. Preto s pre- 
javom božskej lásky prosil o láskavosť, sám nič 
neponúkal. Ponuka milosti mohla byť odmietnutá;

vera však vzbudzuje dóveru. Král' nebies při- 
120



DAR CA VODY ŽÍVEJ

MESIÁŠ SA PŘEDSTAVUJE
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8. Ako zjavil Ježíš při tejto příležitosti čo o jej 
živote vedel? V. 16—18.

9. Akě presvedčenie nadobudla žena týmto od
halením? V. 19.

4. Ako využil Ježiš poskytnutu příležitost, aby 
tuto ženu poučil o duchovných pravdách?
V. 10.

V rozhovore so Samaritánkou Kristus neznižo- 
val studnu Jákobovu, ale poukázal jej na niečo 
lepšie. V snahe vyvracať řuďom klamné názory 
skór uškodíme než prospějeme. Musíme luďom 
ponuknut niečo lepšie a nebrat im to, čo majú 
rádi.

5. Ako prejavila žena svoj prebudený záujem? 
V. 11. 12.

6. Ktorým přirovnáním odpovedal Ježiš na jej 
záujem? V. 13. 14.

Vodou, na ktorú Kristus poukázal, bolo zjavenie 
Jeho milosti v Jeho slově. Jeho učenie je ako 
občerstvujúci prameň pře každú dušu. Slovo prav
dy sa tu přirovnává k občerstvujúcim vodám 
Libanona.

7. Akú tužbu vyjádřila žena? V. 15.

chádza k tejto opovrhnutej bytosti a prosí ju 
o službu.” EGW
3. Čo odpovedala žena na Jeho žiadosť? V. 9.
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11. Ktorá myšlienka sa prebudila v žene? V. 25.
12. Čo odpovedal Ježíš na jej myšlienky? V. 26.

„So samolubymi Židmi Ježíš nemohol hovorlť 
tak otvorene ako s touto ženou; v styku s nimi 
bol zdržanlivý. Jej však bolo zjavené to, čo bolo 
skryté před Židmi a čo i neskór učeníci mali za
chovávat v tajnosti. Ježíš vedel, že ona oznámí 
ďalej, čo sa dozvěděla a privedie aj iných k zdrojů 
Jeho milosti.“ EGW x

„Poslucháčka sa chvěla. Tajná ruka obracala 
jej života a odhalovala to, o čom myslela, 

že je provždy skryté. Kto je to, že čita tajemstvo 
jej života? Napadala ju myšlienka o věčnosti, 
o budúeom súde, keůy bude zjavené všetko, čo je 
skryté. Svedomie sa jej prebudilo.“ EGW

10. Čo povedal Ježiš o právej bohoslužbě, na ktorú 
sa žena pýtala? V. 20—24.

„Náboženstvo sa nesmie omedzovať na vonkajšie 
formy a ceremonie. Len to náboženstvo, ktoré 
prichádza od Boha, vedie k Bohu. Ak chceme Bohu 
správné slúžiť, musíme byť zrodení z Ducha Bo- 
žieho. Naše srdce bude přečištěné a myseí obno
vená, takže budeme mócť lepšie poznať a milovať 
Boha. Budeme poslúchať Jeho požiadavky. To je 
pravá bohoslužba.“ EGW

13. K čomu sa nakoniec žena rozhodla po rozho
vore s Ježišom? S akým výsledkom? Ján 4, 
28—30.

„Při tejto žene pozoruhodný je účínok prak-
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Zlatý verš: Jan 5, 24.
O vod: KRISTUS UZDRAVOVATEL. Spa

sitel jest pomocníkem všech zoufalých a zápasí
cích. V nevyslovitelné lásce vám poukazuje na 
svou vlastní krev a v nekonečné něžnosti a slito-

tickej viery v Krista. Každý pravý učeník sa stává 
misionárom královstva Božieho. Len čo pozná Spa- 
siteia, praje si. aby Ho poznali aj iní. Spásná 
a posvácujúca pravda nemóže zostať skrytá v jeho 
srdci. Kto sa napil vody života, stává sa sám ži
vým zdrojom; obdarovaný sa stává darcom." EGW

14. Prečo mnohí Samaritáni uvěřili v Ježiša?
V. 39—42.

„V rozhovore so Samaritánkou zasial Kristus 
dobré semeno a čoskoro přišla žatva. Samaritáni 
přišli, počuii Ježiša a uvěřili v Něho. Obklopili Ho 
pri studni, kládli otázky a dychtivo přijímali vy- 
svetlenie mnohých nejasných věcí. Přitom mizla 
ich neistota. Boli ako l'ud, ktorý v úplnej temnote 
šiel za jediným papršlekom, až sa im plné rozed
nilo. Tento krátký rozhovor im však nestačil. 
Chceli počuť viac, chceli, aby aj ich priatelia po- 
čuli tohoto předivného Učitefa. Pozvali Ho do 
města a prosili, aby sa u nich zdržal. Pán Ježiš 
zostal v Samarii dva dni a mnohí z nich uvěřili." 
EGW
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4. Jak zněla odpověď nemocného? V. 7.
5. Kterým příkazem žádal Ježíš, aby nemocný

vání praví: „Chcete být zdrávi?“ Přikazuje vám,, 
abyste povstali ve zdraví a míru. Nečekejte, az 
pocítíte, že jste uzdraveni. Věřte jeho slovu a 
stane se vám! Chtějte mu sloužit a budete-li jed
nat dle jeho slova, obdržíte sílu.

1. Proč mnoho nemocných lidí chodilo k rybníku 
Bethesda? Jan 5, 1—4.

V určitou dobu se voda v rybníku zvířila a vše
obecně se věřilo, že je to účinek nadpřirozené 
síly. Věřilo se také, že kdo vstoupí do vody po 
zvíření rybníka, uzdraví se, ať trpí jakoukoli ne
mocí. Stovky trpících navštěvovaly ono místo, ale 
když se voda pohnula, byl nával tak veliký, že se 
dav vrhal bezhlavě vpřed a pošlapával slabší mu
že, ženy a děti. Mnozí se nemohli dostat blíže 
k rybníku, jiní, kterým se to podařilo, umírali na 
břehu.

2. Jak dlouho tu byl jeden člověk nemocen? V. 5.
3. Co se tázal Ježíš nemocného, když viděl jeho 

ubohost? V. 6.
Nemocný ležel na své rohoži, jen občas zvedl 

hlavu směrem k rybníku. Tu zaujal jeho pozornost 
něžný obličej plný soucitu, který se nad ním 
skláněl. Slyší slova: „Chceš být zdráv?" V jeho 
srdci se roznítila jiskra naděje. Cítil, že by mu 
mohlo být nějakým způsobem pomoženo.
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7. Ve který den vykonal Ježíš tento zázrak?
V. 9b.

Stojí za povšimnutí, že to je první zázrak v po
řadí sedmi zázraků, které se staly v sobotu. (Viz

Ježíš nežádal od nemocného, aby se snad cvičil 
ve víře v něho. Prostě mu řekl: „Vstaň, vezmi 
lože své a choď!“ Ježíš mu nedal žádné ujištění 
božské pomoci. Nemocný mohl pochybovat a tím 
ztratit jedinou naději na uzdravení. On však uvě
řil slovu Kristovu a když i podle toho jednal, 
obdržel sílu.

6. Jak brzy byl tento člověk uzdraven? V. 9a.
Zde nešlo o nějaké postupné nabývání zdraví. 

Každý nerv a každý sval se najednou naplňuje 
novým životem a zdravý pohyb přichází do zmrza
čených údů. Bez dotazů se podrobuje vůli Kris
tově. Postaví se na své nohy a zjišťuje, že je 
zdráv.

„Právě tak se má věc s námi, v podobném stavu 
se nalézáme i my, hříšní lidé. Svých dřívějších 
hříchů nemůžeme odpykat, svá srdce si nemůžeme 
obnovit a vlastní mocí nedosáhneme posvěcení. 
Avšak Bůh zaslibuje, že to pro nás učiní skrze 
Krista. Tomuto zaslíbení musíme věřit. Musíme 
své hříchy vyznat, Bohu se odevzdat a jemu slou
žit. Jakmile to učiníme, Bůh na nás vyplní své 
zaslíbení. Jestliže uvěříme zaslíbení, že naše hří
chy odpuštěny jsou, a že my jsme očištěni, pak 
na nás Bůh vykoná svou práci; pak i my budeme 
uzdraveni ze svých hříchů a nepravostí právě tak, 
jako tento nemocný.“ EGW
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Mar. 1, 21—28. 29—31; 3, 1—6; Jan 9, 1—41; Luk. 
13, 10—17; 14, 1—5.) Nyní Ježíš poprvé zjevně 
jednal proti rabínským nařízením týkajících se 
soboty. Že tak učinil v době, kdy se město hem
žilo návštěvníky, a že svůj odpor proti lidským 
převráceným tradicím projevil zázrakem, ukazuje, 
jakou důležitost přikládá této otázce.

8. Jak se zachovali Židé k tomuto zázračnému 
uzdravení? V. 10—12.

Zákonici věděli dobře, že jenom jeden se ukázal 
schopným činit takové divý; chtěli však mít pří
mé svědectví, že to byl Ježíš, aby jej mohli od
soudit jako rušitele soboty. Dle jejich soudu Ježíš 
nepřestoupil zákon pouze uzdravením nemocného 
v sobotu, ale dopustil se také přestoupení tím, že 
rozkázal, aby nemocný odnesl své lože.

10. Pro které příčiny pak Židé pronásledovali Je
žíše? V. 16. 18.

„Každý skutek Kristova života na zemi byl 
podložen moudrým účelem. Všechno, co Ježíš činil, 
bylo samo o sobě důležité. Mezi postiženými u ryb
níka vybral Kristus nejhorší případ, na němž

9. Jak se vyléčený dověděl, kdo jej uzdravil? 
V. 13—15.

„Nehřeš více,“ neboli „nepokračuj v hřešení'*. 
Ježíš odvrátil mysl uzdraveného od jeho fyzického 
uzdravení a poukázal mu na potřebu duchovní 
čistoty. Dotyčný již učinil první krok víry, který 
v něm vytvořil předpoklad pro duchovní i tělesné 
zdraví. Nyní ho Ježíš napomíná „nehřeš více“, což 
vystihuje jednak jeho dřívější život a pak to, že 
mu byly hříchy odpuštěny.
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13. Jaké životní zaslíbení dal Ježíš těm, kteří ví
rou přijímají jeho slovo? V. 24.

Můžeme přes tato mnohá a drahocenná zaslí
bení ještě pochybovat? Bůh nenávidí hřích, hříš
níka však miluje, a v Kristu dal sebe sama, aby 
všichni lidé mohli být spaseni a aby se mohli stát 
dědici věčné slávy.

12. Na která dvě veliká oprávnění prohlásil Ježíš 
svůj nárok? V. 21—23. 25—29.

Z titulu svého synovství má Ježíš moc obživit 
mrtvé a oprávnění soudit všechny lidi.

OTCOVY SKUTKY PROJEVENÉ 
V S YNU

chtěl zjevit svoji uzdravující moc a přikázal muži, 
aby nesl své lože přes město a zvěstoval tak ve
liký skutek, který byl na něm vykonán. Tím měli 
být lidé přivedeni k uvažování, zda se může zá
konně něco konat v sobotu. Mělo se tím také 
poukázat na židovská omezení v den Páně a k pro-

11. Co prohlásil Ježíš na obranu svých skutků? 
V. 17. 19. 20.

Ježíšovo dílo bylo téže povahy jako dílo jeho 
nebeského Otce. Farizeje to ale stále více popu
zovalo k hněvu. Podle jejich názoru Ježíš nejen 
porušil zákon, ale dokonce nazýval Boha svým 
vlastním Otcem a tím se činil rovným Bohu. Ježíš 

''odmítl obvinění z rouhání. Řekl jim, že má opráv
nění k činěni skutku, z něhož jej obviňují, protože 
je Syn Boži stejné podstaty s Otcem.
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1. Proč se odebral početný zástup za Ježíšem? 
Jan 6, 5—13.

2. Jaký zázrak učinil Ježíš, aby uspokojil bez
prostřední potřebu lidu? V. 11.

Pán Ježíš ukojil časné potřeby hladového množ
ství a dal tím všem svým pracovníkům hluboké 
naučení. Kristus bral od Otce a dával učedníkům, 
oni zase lidu a lid si poJával pokrm mezi sebou. 
Všichni, kteří jsou spojeni s Kristem, přijmou 
od něho chléb života, ten nebeský pokrm a pře
dají jej ostatním.

Zlatý verš: Jan 6, 35.
Ovod: Šestá kapitola ev. Janova skýtá skvělý 

obraz o Ježíšově činnosti. Ačkoli zaznamenává 
skutečné události, nesoustředí se na podrobnosti, 
ale spíše setrvává u jejich bohosloveckého 
a duchovního významu. V této kapitole např. 
věnuje devět veršů k vylíčení nasycení zástupu 
v počtu asi pěti tisíc mužů (V. 5—13). Pak 
v padesáti verších (V. 22—71) líčí kritické oka
mžiky, které vznikly z Kristova tvrzení, že je 
živým chlebem z nebe, z něhož všichni musejí 
jíst. Ti, kdož studují čtvrté evangelium, měli 
by přihlédnout k této skutečnosti a nechat se 
vést theologickými závěry a naučeními, které 
Jan odvozuje z historických událostí.
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4. Co učinil Ježíš, když viděl záměry lidu? V. 15.
Ježíš viděl, co lidé zamýšlejí a co by následo

valo. Kněží a starší slídili po každém jeho pro
jevu. Obviňovali ho, že jim odcizuje lid. Kdyby 
se lidé snažili uvést Krista na trůn, zmařilo by 
to Ježíšovo duchovní království. Proto musel toto 
hnuti potlačit hned v zárodku. Ježíš svolává své 
učedníky a dává jim příkaz, aby se s ním ihned 
vrátili na loďce do Kafarnaum; lid zůstává sám.

3. K jakému závěru došel lid, když viděl zázrak? 
V. 14.

Ochota, s jakou lid chtěl přijmout Ježíše za 
Mesiáše, ukazuje jednak, jak všeobecné bylo oče
kávání Spasitele a jednak na velikou oblibu, které 
se Ježíš těšil. Projevil se jako vůdce lidu. Byl již 
znám, že by mohl uzdravit kohokoliv zraněného 
v boji. Nyní se přesvědčili, že by mohl zásobit 
potravou i celou armádu. Takový vůdce by byl 
neporazitelný v boji proti římskému utlačovateli. 
Proto On musí být Mesiášem.

5. Co řekl Ježíš zástupu, když se s ním zase 
setkal? V. 22—26.

Kristus věděl, že v té chvíli, kdy zabránil lidem, 
aby ho nezvolili králem, nastává v jeho životě 
nepříznivý obrat. Zástupy, jež ho dnes chtěly po- 

,výšit na trůn, se zítra od něho odvrátí. Jelikož 
nesplnil jejich sobeckou ctižádost, změnila se je
jich láska v nenávist a chvalozpěvy ve zlořečení. 
I když to Ježíš věděl, nepodnikl nic, aby tuto 
kritickou chvíli odvrátil. Lidé nepochopili hluboké
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naučení zázraku s pěti chleby. To jim musel vy
světlit. A po tomto vysvětlení měla nastat tím 
těžší zkouška.

6. Jaká duchovní naučení dal Ježíš těm, kteří ho 
hledali? V. 27.

9. Které další pochybovačné otázky vyjádřili? 
V. 50. 51.

10. Jak obrátil Ježíš mysl svého posluchačstva na 
zdroj veškerého duchovního pokrmu?
V. 52. 53.

7. Kterou zdánlivě vážnou otázku tazatelé před
ložili? V. 28.

8. Jak zjevil Ježíš jejich nejnaléhavější potřebu? 
V. 29.

Ježíšova odpověď vyjadřuje základní pravdu, 
spaseni skrze víru. Víra jest základním činem 
křesťanského života. Žádný jiný čin se nemůže 
Bohu líbit, není-li podložen vírou, neboť jen vírou 
přichází člověk do pravého společenství s Bohem.

11. Jakou touhu vzbudila slova Kristova v myslích 
některých posluchačů? V. 34.

Někteří dosud myslili, že Ježíš mluví o časném 
chlebu a pravili: „Pane, dávejž nám chléb ten 
vždycky." Ježíš pak řekl jim: „Jáť jsem ten chléb 
života.“
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Základný verš: Ján 9, 4. 5.
O vod: V ósmej kapitole ev. Jána sa Ježiš předsta

vuje kritickým Židom ako světlo světa (v. 12),

12. Zač se Ježíš zjevně prohlásil? V. 35. 48—51.58.
„Jisti tělo Páně a piti jeho krev znamená při

jmout Ježíše za osobního Spasitele, věřit, že nám 
odpouští hříchy a že jsme v něm dokonalí. Tím, 
že spatřujeme jeho lásku, přemýšlíme o ní a při
jímáme ji, stáváme se účastníky jeho přirozenosti. 
Kristus musí být duši tím, čím je pokrm tělu. 
Pokrm nám nic neprospěje, pokud jej nesníme 
a nestane se součásti naší bytosti. Tak ani Kristus 
nemá pro nás cenu, pokud ho neznáme jako osob
ního Spasitele. Theoretická znalost nám není nic 
platná, musíme se jím nasytit, přijmout ho do 
srdce, aby se jeho život stal naším životem. Mu
síme si přivlastnit jeho lásku, jeho milost.“ EGW

13. Jak přijali Židé Ježíšovo tvrzení? V. 41. 52. 
60. 66.

14. Jakou slavnostní odpověď pronesl Petr jmé
nem všech dvanácti? Kdo však tvořil výjimku? 
V. 67—81.

Ačkoli Petr hned plně nerozuměl duchovní po
vaze Kristova království, přece jeho prohlášení 
ukazuje, že začal chápat, že slova Ježíšova jsou 
klíčem k věčnému duchovnímu životu.
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ako Syn Boží (v. 19), ako bezhriešny (v. 46), 
a ako ten, ktorý bol už před Abrahámom (v. 58). 
Tieto výroky tak podráždili Židov, že Ho chceli 
ukamenovat (v. 59). On im však unikol a po
kračoval vo svojej činnosti. O niečo neskór sa 
s Nímxstretávame v 9. kapitole, ako otvára oči 
člověka, ktorý nikdy predtým nevidel a doka
zuje, že je Svetlom světa. Spósob, akým Ján liči 
tento pripad, zjavuje jeho presvedčenie, že Je
žíš bude ešte oveia ochotnejšie osvětlovat tých, 
čo sú duchovné slepí.

1. Aký dóvod uviedol Ježíš pre slepotu člověka, 
o ktorom píše Ján? Ján 9, 1. 3.

„Židia všeobecne věřili, že trest za hriech pri- 
chádza už na tomto svete. Každé utrpenie poklá
dali ako trest za neprávost postihnutého, alebo 
jeho rodičov. Isteže všetko utrpenie prichádza ako 
následok prestúpenia Božieho zákona, ale táto 
skutečnost sa v iudských představách dostala na 
scestie. Satan, póvodca hriechu a jeho následkov, 
spósobil, že 1'udia viděli v nemoci a smrti Boží 
1'ubovolný trest za hriech. A tak úbožiak, na kto- 
rého přišlo nějaké utrpenie alebo nešťastie, bol 
ešte nadto považovaný za velkého hriešnika. Aj 
Kristovi učeníci mali židovské názory na utrpenie. 
Ježíš preto opravil ich omyl.“ EGW

2. Aké stanovisko zaujal Ježiš k slepému od na- 
rodenia? V. 4. 5.

3. Ako mu Ježiš daroval zrak? V. 6. 7.
Je jasné, že hlina ani rybník nemajú liečivú 

moc; má ju jedine Kristus.
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Židov? V. 24—27.
8. Čo usúdili Židia o bývalom slepom a ako pre- 

javili svoju nevědomost o Ježíšovi? V. 28. 29.
9. Ako sa uzdravený hájil? V. 30—33.
Uzdravený dostal tú milost, že sa stal svedkom 

Ježiša Krista. Jeho nebojácné odpovede ostře 
usvědčovali a odsudzovali farizejov.

10. Akým spósobom potrestali Židia uzdraveného 
slepca? V. 34.

Vyhnáním zo synagogy bol dotyčný uvrhnutý 
do náručia Kristovho, takže týmto vyobcováním 
málo stratil a mnoho získal. (Pozři Žalm 27, 10.)

4. Prečo hlavně farizeji kritizovali tento zázrak? 
V. 13—16.

Farizeji sa uzdraveniu mohli len divit. Boli však 
naplnění nenávisťou viac než kedykol'vek predtým, 
lebo zázrak se udial v sobotu. Dúfali, že budú 
moct Ježiša přehlásit za hriešnika a tým dokázat, 
že nemóže byť Mesiášom. Nevedeli, že slepého 
uzdravil Ten, ktorý ustanovil sobotu a poznal 
všetky jej závazky. Farizeji sice vel'mi horlili za 
svá ten ie soboty, no nevadilo im, aby v ten istý 
deň premýšťali o vraždě.

5. Ako zmýšlal o Ježíšovi uzdravený? V. 17.
6. Preco neodpovedali rodičia, keď dostali otázku 

o svojom synovi? V. 18—23.
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12. Ako sa představil Ježíš tomuto uzdravenému 
člověku? V. 36. 37.

Slepý pohliadol prvýkrát do tváři svojho lekára. 
Videi svojich ustrašených a- zarmútených rodičov 
před radou; hladel do rozhněvaných obličajov ra- 
binov. Teraz sa zadíval do milujúcej, pokojnej 
tváři Ježišovej a videi rozdiel. Uvěřil v Krista 
a On zjavil uzdravenému kým je. Uistuje ho: „To 
je on, čo hovoří s tebou."

Zlatý verš: Jan 10, 14.
Ovod: Pastýřův život, jeho péče a něžný soucit 

s bezmocnými tvory, bývá často používán k zná
zornění některých vzácných pravd evangelia. 
Kristus ve svém poměru k lidu bývá přirovná
ván k pastýři. On viděl, jak po pádu do hříchu

13. Ako odpovedal tento muž na Ježišove šlová? 
V. 38.

11. Akú otázku položil Ježíš vyobcovanému člo
věku? V. 35.

Táto otázka je rozhodujúca pře každého člo
věka. Ti, čo na ňu kladné odpovedia, budu spasení. 
Ján 3, 16; Skt. 16, 31. Záporná odpověď znamená 
stratu života. Mar. 16, 16.
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3. Za koho prohlašuje Ježíš sebe v tomto vy
světlení? V. 7—9.

„Kristus jest dveřmi do stádce Páně. Těmi dveř
mi měly jeho dítky přístup od nepaměti. Tato 
skutečnost byla zdůrazňována v obrazech, symbo
lech, proroctvích a později i v osobních naučeních 
učedníkům.“ EGW ,

4. Které další vysvětlení objasňuje Ježíšovo po
slání? V. 10.

byly jeho ovce odsouzeny, aby zahynuly na 
temných cestách hříchu. Aby zbloudilé zachrá
nil, opustil vznešenost a nádneru svého Otce. 
Jeho péče o stádo jest neúnavná. Posiluje slabé, 
shromažďuje jehňata ve své náruči a nese je na 
svých ramenou. Jeho ovce jej milují.

2. Pochopili Ježíšovi posluchači toto přirovnání? 
V. 6.

1. Jakého přirovnání použil Ježíš, aby znázornil 
svůj vztah k lidem? Jan 10, 1—5.

„Farizejové vyhnali ze svého stádce člověka, 
protože si dovolil vydat svědectví o Kristově moci.

Vypudili duši, kterou si pravý pastýř přitahoval. 
Ukázali, že nevědí, jaký úkol jim byl svěřen a že 
nejsou hodni být pastýři stádce. Ježíš jim nyní 
poukázal na rozdíl mezi nimi a dobrým pastýřem 
a řekl o sobě, že je pravým pastýřem stáda Pá
ně.“ EGW
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' 7. Čím se liší pastýř dobrý od námezdného? 
Jan 10, 12—14.

8. Jak zjevuje pastýř rozsáhlost svého poslání? 
V. 15. 16.

Tento verš zdůrazňuje, rozsáhlost Kristova sou
citu. Položil svůj život za všechny lidi bez zřetele 
na jejich původ nebo vyznání a chce, aby všichni 
byli shromážděni v jednu rodinu.

Židy Ježíšův rozhovor? V. 19—21.
10. Kterou další otázku položili Ježíšovi jeho po

sluchači? V. 24.

Ježíšovy zázraky tělesného uzdravení poskyto
valy hojnost tělesné síly těm, kteří byli od něho 
uzdraveni. Avšak tělesné obnovení nebylo zdaleka 
naplněním Ježíšova poslání. Člověk má také du
chovní život, který rovněž musí být obnovován 
a doplňován, neboť „člověk nežije jenom chlebem, 
ale každým slovem, které vychází z úst Božích“.

5. Kterým krásným výrokem označil Ježíš sám 
sebe? V. 11a.

6. Pro co se dobrý pastýř dobrovolně rozhodl? 
V. 11b. 15. 17. 18.

Jako člen lidské rodiny byl smrtelný, ale jako 
Bůh byl zdrojem života pro svět. Mohl se smrti 
bránit a nemusel jí podlehnout; ale on položil 
svůj život dobrovolně. Nesl hřích světa a jeho 
kletbu, obětoval svůj život, aby lidé nemuseli věč
ně umírat.
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13. Na základě čeho dává pastýř takové ujištění 
svým ovcím? V. 29. 50.

14. Jak přijali Židé Ježíšovu otevřenou řeč?
V. 31. 39—42.

11. Jakým jednoduchým způsobem odhalil Ježíš 
nevěru tazatelů? V. 25. 26.

12. Kterým ujištěním povzbuzuje dobrý pastýř 
své ovce? V. 27. 28.

Milejší než celý svět je Kristu duše, která se 
mu odevzdá. Spasitel by byl podstoupil úzkost 
Golgaty, i kdyby šlo o záchranu pouze jediné duše. 
Nikdy nezavrhne toho, pro něhož zemřel. Drží 
své následovníky pevně, pokud ho sami neopustí.

Zlatý verš: Jan 11, 25.
Ovod: VZKŘÍŠENI A ŽIVOT. Pro věřícího je 

Kristus vzkříšením a životem. Ve Spasiteli je ob
noven život, který jsme hříchem ztratili; v něm 
je život a oživuje, koho chce. Má moc k udílení 
nesmrtelnosti. „Já jsem přišel, aby měly život a 
aby mely hojnost.“ Jan 10, 10. Vzkříšení Lazara 
bylo označeno za největší Kristův div. Jan jej 
hodnotí jako velikou událost v pozemském ži-



JEŽÍŠ A LAZAROVA NEMOC

136

votě Spasitele. Po tomto zázraku události v ži
votě Ježíšově směřovaly rychle ke konci.

2. Jakou příležitost k duchovní práci viděl Ježíš 
v této nemoci? V. 4.

3. Jak se zachoval Ježíš po obdržení této zprávy? 
V. 5. 6. 11.

Ježíš věděl, proč oddaluje svůj příchod, ale ne
věděla to postižená rodina v Betanii. Jestliže Je
žíš dovolil, aby Lazar zemřel, pak to učinil proto, 
aby projevil své božství a podal nevyvratitelný 
důkaz, že on je vzkřišení i život. Zázračným vzkří
šením Lazara chtěl Ježíš podat nevěřícím Židům 
přesvědčující důkaz o svém mesiášském a spasi
telném plánu.

4. K jakému nesprávnému závěru došli učedníci, 
když uslyšeli Ježíšův výrok o Lazarovi?
V. 12. 13.

5. Jak opravil Ježíš jejich nepochopení? V. 14.15.

1. Jak se Ježíš dověděl, že jeden z jeho blízkých 
přátel vážně onemocněl? Jan 11, 1—5.

Ježíš si často u Lazara odpočinul. Zde byl 
upřímně uvítán a nalezl zde čisté, svaté přátel
ství. Zde mohl mluvit prostě a otevřeně a věděl, 
že budou jeho slova chápat a pamatovat si je. 
Lazar náhle onemocněl a jeho sestry poslaly Pá
nu Ježíši vzkaz: „Pane, aj ten, kteréhož miluješ, 
nemocen jest.“ Myslely, že se sám co nejrychleji 
dostaví do Betáníe.
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6. Jak projevila Marta, sestra zemřelého, svou 
důvěru v nadpřirozenou moc Ježíšovu?
V. 20—22.

Marta spěchala k Pánu a byla zmítána rozlič
nými pocity. V jeho výrazné tváři viděla tutéž 
něžnost a lásku jako vždycky. Její důvěra v něho 
nebyla otřesena. Byla sice zkroušená bolem, že 
Kristus nepřišel dřivé, ale doufala, že ještě nyní 
učiní něco pro jejich potěšeni. Proto řekla: „Pane, 
kdybys tu byl býval ty, nebyl by můj bratr ze
mřel."

Když viděla jeho laskavou tvář, dodala: „Ale 
nyní vím, cožkoli požádal bys od Boha, dá tobě 
Bůh." EGW

9. Co učinila Marie, když zaslechla, 
přišel? V. 28. 29. 32.

7. Kterou zásadu pravdy rozvinul Ježíš při této 
příležitosti? V. 23—26.

Kristus je život sám. On, který prošel smrtí, 
je zdrojem veškerého života. Proto je lékařem a 
současně i lékem. Snášel ponížení a vytrpěl kru
tou smrt, aby mohl dát život. Ale vstal zmrtvých 
a mohl zvolat: „Já jsem vzkříšení i život."

8. Jaké slavné vyznání víry pak vyslovila Marta? 
V. 27.

Nepochopila zcela význam Kristových slov, 
avšak vyznala, že věří v božství Kristovo, který 
může učinit vše, co bude chtít.
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15. Kterou skutečnost potvrdilo vzkříšení Lazara? 
Jan 5, 25.

12. Proč se Ježíš veřejně modlil, než učinil zá
zrak? V. 41. 42.

Kristus spolupracoval ve všem se svým Otcem. 
Dbal vždy pečlivě toho, aby nepracoval nezávisle; 
všechno činil s modlitbou. Chtěl, aby jeho vztah 
k Otci byl vždy zjevný.

13. Jak se zachoval mrtvý k příkazu dárce ži
vota? V. 43. 44.

14. Jaký odlišný účinek mělo vzkříšení Lazara na 
ty, kteří byli svědky této události nebo o ní 
slyšeli? V. 45. 46. 53; 12, 9—11. 17. 18.

Mnozí, kteří byli svědky vzkříšení Lazara, uvě
řili v Ježíše. Ale nenávist kněží byla tím větší. 
Zavrhli všecky menší důkazy jeho božství a tento 
další zázrak je jenom popudil. Mrtvý byl vzkříšen 
za bílého dne a před mnoha svědky. Tento důkaz 
nemohli nikterak překroutit. Proto bylo nepřá
telství Židů k Ježíši silnější než smrt. Byli roz
hodnuti více než kdy jindy ukončit dílo Kristovo.

10. Jak zapůsobil na Ježíše zármutek Marie a 
ostatních? V. 33—37.

11. Jak připravoval Ježíš sestry na zázrak, který 
chtěl vykonat? V. 38—40.
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MAJSTER AKO SLUHA '

1. Aké pocity ma! Ježiš v srdci ku všetkým svó- 
jím následovníkem, keď vedel, že sa přiblížil 
čas jeho odchodu z tohoto světa? Ján 13, 1.

Pán Ježiš vedel o ponížení a utrpení, ktoré málo 
na Něho příst. On však myslí na svojich dva- 
nástich učeníkov, ktorí budú ponechaní na svete. 
Nemyslí na seba, stará sa o nich.

2. K akému činu se rozhodol Judáš, keď sa Ve
čera chýlila ku konců? V. 2. 2 K* *r

Před velkonočným sviatkom zišiel sa Judáš 
druhýkrát s farizejmi a zákonníkmi a dohodol sa 
s nimi, že im Ježiša vydá. Aj potom chodil s uče-

Základný verš: Ján 13, 34, 35.
Ovod: Po vskriesení Lazára (Ján 11. kap.) šli 

události už rychle za sebou. Zákonníci a starší sa 
pevne rozhodli, že Krista zabijú (11, 53), l'ud Ho 
však uvítal ako krála v Jeruzaléme (12, 12—18). 
Ježiš předvídal blízkost svojho ukrižovania (12, 
31—33), a připravil svojich učeníkov na svoj 
blízky koniec.

Celý Ježišov život bol životom nezištnej služby 
(Mat. 20, 28). Učeníci sa to dosial’ nenaučili. Pri 
poslednej vel'konočnej večeři Spasitel' znova při
pomněl toto naučěnie príkladom, ktorý sa navždy 
vryl dó ich myslí a sřde.
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níkmi, ako by sa nič nebolo stalo a zaujímal sa 
o sviatočné přípravy.

5. Čo odpovedal Ježíš na Petrov protest? V. 7. 8b.
6. Aké rozhodnutie vyslovil Peter prv, než ho 

Pán poučil? V. 9. 10.
Aj my sme obmytí Ježíšovou krvou ako Peter 

a jeho bratia. V styku s hriechom sa však naše 
srdce často poškvrňuje. Musíme příst ku Kristu 
a prosit o očistenie. Peter nechcel, aby sa jeho 
Pán a Majster dotýkal jeho špinavých noh. Ako 
často však prichádza naše hriechom poskvrněné

3. O čom Ježíš vedel a čo predsa urobil? V. 3—5.
Učeníci sa nehýbali, nechceli si slúžiť. Ježiš chví- 

l'u čakal, potom vstal od štola. Odložil svoje rú- 
cho, aby mu neprekážalo, vzal zástěru a opásal 
sa. Učeníci prekvapene a napiate pozorovali, čo 
bude ďalej. (Ján 13. 5.) To im otvorilo oči. Za
hanbili sa do hlbky duše. Porozuměli nevyslove- 
nej výčitke a viděli sa v inom svetle.

4. Ako zněla prvá Petrova odpověď na Majstrovo 
pokorenie? V. 6. 8a.

Služba, ktorú Peter odmietol, bola symbolom 
vyššieho očistenia. Kristus prišiel obmyt srdce od 
poskvrn hriechu. Peter to nevědomky odmietal a 
zavrhoval tým samého Pána. Pre Majstra nie je 
žiadnym ponížením, ak Mu dovolíme, aby nás 
očistil. Opravdová pokora záleží vo vďačnom při
jatí všetkého, čo pre nás Pán vykonal a v horlí
vej službě pre Krista.
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Srdce do styku s Ježišom! Aká odporná Mu je 
naša zlá povaha, naša márnivosť a pýcha! Musíme 
Mu však aj tak priniesť všetky svoje slabosti a 
hriechy. On jediný nás može obmyť.

7. Aké naučenie dal Spasitel svojim učeníkom, 
keď im poslúžil? V. 12—17.

Týmto ustanovením chce Kristus pripraviť svo- 
jich učenikov pre sváté chvíle Večere Pánovej. 
Dokial' je v srdci pýcha, nezhoda a tužba po moci, 
nemóže dójsf k společenstvu s Kristom a nikto 
nemóže byť připravený pre prijímanie Jeho těla 
a krvi. Preto Spasitel’ ustanovil najprv tento úkon 
pokory.

8. O čom vedel Kristus? V. 11. 18—21.
Pán Ježíš umyl Judášovi nohy aj keď ho poznal 

od začiatku. A zradca směl s Ním mať podiel na 
svátej Večeři. Dlhozhovievajúci Spasitel’ mu po- 
nukol svoju náruč, aby činil pokánie a bol očiště
ný od každej poskvrny hriechu.

♦

9. Čo chceli Jeho učeníci vedieť, keď im zdelil 
,tak hroznů skutočnosť? V. 22—25.

10. Ako odpovedal Ježiš na otázky učenikov? 
V. 26.

11. Ako si počínal Judáš, keď si uvědomil, že 
Majster pozná jeho zrádný úmysel? V. 27—30.

Do tej chvíle mohol Judáš činiť pokánie. Keď 
však opustil svojho Pána a spoluučeníkov, učinil 
posledně rozhodnutie. Překročil neviditelná hra- 
nicu.
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12. Akými myšlienkami sa zaoberal Ježiš aj keď 
bol zradený? V. 31. 32.

13. Ktorý příkaz vštepil Ježiš svojim učeníkom 
před svojou smrťou? V. 33—35.

2. Jakou naději na znovuspojení dal Mistr svým 
následovníkům? V. 3.

Zlatý verš: Jan 16, 13.
Úvod: ROZHOVOR NA ROZLOUČENOU. 

Spasitel před svým ukřižováním v rozhovoru na 
rozloučenou nemluvil s učedníky o svém utrpení. 
Nemluvil ani o potupě, která ho čeká, ale snažil 
se vést jejich myšlenky k tomu, co by posílilo 
jejich víru a dal jim nahlédnout do budoucna na 
radosti, které očekávají vítěze.

1. Kterými slovy potěšoval Ježíš své učedníky 
v předvečer svého ukřižování? Jan 14, 1. 2.

Příčina Ježíšova odchodu byla jiná, nežli se 
učedníci domnívali a čeho se obávali. Ježíš neod
cházel navždy. Šel jim připravit místo, aby mohl 
opět přijít a vzít je k sobě. V době, kdy jim chystá 
příbytky, mají vytvářet svou povahu podle Bo
žího vzoru.
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5. Která zaslíbení pokoje dal Ježíš svým násle
dovníkům? V. 27; 16, 35.

6. Jak zamýšlel Ježíš vyplnit mezeru vzniklou 
po svém odchodu? Jan 14, 16—18; 16, 7.

Než Pán Ježíš přinesl svou nesmírnou oběť, 
chtěl dávat svým následovníkům nejdúležitější 
dar, který by jim umožnil přístup k nevyčerpa
telnému zdroji milosti.

Bůh vyslýchá naše modlitby v každé chvíli a

4. Jaké ujištění dal Ježíš učedníkům, než ode
šel? V. 12.

* Kristus tím nemyslil, že by dílo učedníků bylo 
větší než jeho. Mělo však být rozsáhlejší. Ne
týkalo se pouze konání divů, nýbrž všeho, co se 
mělo díti působením Ducha svátého.

Jednou z nejvážnějších a nejslavnějších pravd 
jela? že Kristus přIjde ještě" jednou. UČ éh í~o~j eh o 
druhém příchodu je klíčem k svátému Písmu.

3. Jak vyznačil Ježíš cestu
chtějí následovat? V. 4—6.

M jsme v jakémkoli postavení, máme vždy 
vůdce, který nám ukazuje _cestu. V těžkostech 
máme vždy spqléhTíveHo rádce; v zármutku a sta
rosti nejsme opuštěný máme vždy soucitného 
přítele! Jestliže se ve své nevědomosti dopustíme 
chyby, Kristus nás neopustí. Jasně a zřetelně 
uslyšíme jeho hlas: „Já jsem ta cesta, pravda 
i život." —--------------------------------
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na každém místě, ve všech strastech a utrpeních. 
Vyslýchá nás i tenkrát, když náš výhled do bu
doucna je temný, když se cítíme bezmocní a opuš
těni. V takových chvílích sesílá nám Utěšitele.

7. Jaký vztah má být mezi Duchem svátým a 
Kristovými učedníky? Jan 14, 17.

8. Jaké naučení udělí Duch svátý těm, kteří pře
bývali s Ježíšem? Jan 14, 25. 26; 16, 13. 14.

_9. K čemu měli být učedníci uschopněni po .při
jetí Ducha svátého? Jan 15, 26. 27.

Těm, kteří přijali Krista za svého osobního 
Spasitele, přišel Duch svátý jako rádce, posvěti- 
tel, vůdce a svědek. Čím úžeji chodili věřící s Bo
hem, tím jasněji a mocněji svědčili o lásce Kris
tově a jeho spasitelné milosti.

10. Ke které trojí úloze směřovala činnost Ducha 
svátého? Jan 16, 8—11.

Když Duch svátý nás přesvědčí o hříchu a při
drží nám měřítko spravedlnosti, naplňuje naši 
duši touhou po svatosti. „Uvedet vás ve všelikou 
pravdu,“ prohlásil Spasitel. Poddáme-li se Duchu 
svátému, bude v nás pracovat a způsobí posvě
cení celé naší bytosti.

11. Co je nutné činit, má-li růst dobré ovoce? 
Jan 15, 1. 2.

Pán Ježíš vysvětlil jemnými slovy úkol vinaře. 
Ořezávání boli, ale nezapomínejme, že nůž je v ru
kou Otce. On nepracuje lehkomyslně nebo lho-
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13. Jaký bude následek trvalého spojení s Kris
tem a jaký bude důsledek přerušeného spo
jení s ním? V. 6. 7.

14. Který důkaz učednictví od nás Mistr očeká
vá? V. 8.

Trvalá zbožnost vytváří tak úzké spojení s Kris
tem, že se mu stáváme podobni i povahou. Ob
držíme jasnější a širší rozhled a zdravý úsudek. 
Pak budeme s to přinést mnohé ovoce k slávě 
Boží.

Zlatý verš: Jan 17, 3.
Ovod: PŘÍMLUVNÁ MODLITBA. Tento 

úkol pojednává o přímluvné modlitbě Kristově

stejně. Zamezuje škodlivému růstu; chce, aby 
ovoce bylo hojnější a bohatší. /

12. Jedině kdy může křesťan přinášet ovoce? 
V. 4. 5.

Život z vinného kmene vnikne i do ratolestí. 
Tak i duše mrtvá ve vinách i hříších, přijímá 
život spojením s Kristem. Vírou se spojí se zdro
jem života. Hříšník spojí svou slabost s Kristovou 
silou, svou prázdnotu s Kristovou plností, svou 
křehkost s Kristovou mocí. Potom získá Kristo
vu mysl.
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těsně před jeho odsouzením a ukřižováním. Skýtá 
naučení ohledně zástupné služby, kterou měl Spa
sitel konat v nebeské svatyni po dokonání své 
pozemské činnosti a svém obětování. Náš pro
středník dal svým učedníkům nahlédnout do své 
budoucí činnosti pro všechny, kteří k němu při
cházejí pokorně a proti sobectví u víře v jeho 
spasitelnou moc.

1. Jakou prosbu vyslovil Ježíš svému Otci, když 
se blížila hodina utrpení jeho pozemského ži
vota? Jan 17, 1.

2. Proč dal Otec moc svému Synu? V. 2. 3.
Poznání Boha a Ježíše Krista přeměňuje člo

věka v obraz Boží. Dává člověku sílu k ovládání 
sebe, podřizuje každé naše jednání a chtění vyš
ším duchovním silám. Činí člověka dítkem Bo- 

. žím a dědicem nebeským. Toto poznání se získává 
zpytováním slova Božího.
■3. Proč mohl Ježíš tak důvěrně

Otce, aby jej oslavil? V. 4. 5.
Kristus nežádá, aby se mu dostalo slávy lidské, 

neboť v podstatě lidské před tím nikdy neexisto
val. Modlí se k Otci o slávu vyplývající z jednoty 
s Bohem. Jeho modlitba je povahy přímluvné.

4. Jak dalece zjevil Ježíš Otce svým následov
níkům? V. 6—8. ,

5. Za koho obzvláště prosí ve své
V. 9. 10.

žádat svého
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9. Jaká opatření učinil Ježíš pro posvěcení svých 
učedníků? V. 17—19.

Bible je měřítkem, kterým můžeme zkoušet vše
chny, když o sobě tvrdí, že jsou posvěceni. Jestli
že dbají o to, aby plnili vůli Boží, naslouchají-li 
pilně jeho hlasu, důvěřují-li jeho moudrosti, pak 
můžeme být jisti, že mají křesťanskou povahu.

Mezi spravedlností a hříchem, láskou a nená
visti, pravdou a falší se odehrává zápas, který se 
nedá potlačit. Kdo zjevuje v životě lásku Kristo
vu, ten odvádí satanu jeho poddané a kníže zla 
se proto staví proti němu. Potupa a pronásle
dování postihnou všecky, kteří jsou naplněni Du
chem Kristovým.

8. Proč svět nenáviděl Ježíšovy učedníky? V. 
14. 16.

7. Jak věrně chránil ty, které mu Otec svěřil? 
V. 12. 13.

6. Na co soustředil Ježíš svůj zájem v této pří
mluvné modlitbě? V. 11. 15.

Spasitel svým vlastním příkladem ukázal, že 
jeho následovníci mohou být ve světě a ne ze svě
ta. Nepřišel, aby se účastnil jeho šalebných roz
koší, také nepřišel, aby se dal ovlivnit jeho mra
vy a používal jeho úskoků, nýbrž aby konal vůli 
svého Otce a hledal a spasil, co bylo ztraceno. 
Má-li křesťan tento cíl na zřeteli, pak může zů-‘ 
stát mravně čistým, ať se octne kdekoli. Ať jest 
jeho postavení vysoké nebo nízké, ať jsou jeho 
poměry skvělé nebo skromné, bude vždy dávat 
najevo sílu pravé bohabojnosti.
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12. O čem ještě svědčí křesťanská jednota? V. 
23b.

13. Které čtyři prosby vyslovil Ježíš se zřetelem 
na své následovníky? V. 24—26.

Tato nejhlubší a nejvznešenější modlitba, která 
kdy byla zaznamenána, konči prosbou, aby:

a) křesťané byli natrvalo s Kristem,
b) hleděli na jeho slávu,
c) okusili tutéž lásku, jakou má Otec k Synu,
d) Kristus v nich osobně přebýval.
Touto modlitbou předává Pán Ježíš svoji vy

volenou církev Otcově péči. Prosí za svůj lid jako

11. Která prosba převládá v Ježíšově modlitbě 
za věřící? V. 21—23a.

Kristus spojuje své učedníky v živé jednotě se 
sebou a s Otcem. Působením Ducha svátého se 
stává člověk dokonalým v Kristu Ježíši. Jednota 
s Kristem vytváří i pouto jednoty mezi věřícími. 
Tato jednota jest nejpřesvědčívějším důkazem 
pro Kristovu moc snímat hříchy.

10. Koho ještě zahrnuje Ježíš do své modlitby 
kromě svých prvních učedníků? V. 20.

Čím byl Kristus svým prvním učedníkům, tím 
chce být svým dítkám i v dnešní době. Když se 
malý zástup jeho učedníků shromáždil kolem něho 
k poslední modlitbě, Ježíš se modlil: „Ne za ty- 
toť pak toliko prosím, ale i za ty, kteří skrze 
slovo jejich mají uvěřiti ve mne.“ Tato prosba za
hrnuje i nás. Těší nás, když víme, že máme ve
likého přímluvce. V hodině největší potřeby, kdy 
malomyslnost přemáhá duši, bdělé oko Ježíšovo 
vidí, že potřebujeme jeho pomoc.



Ježíš a kříž

TIEŇ KRIŽA

151

vysvěcený velekněz. Shromažďuje své stádce jako 
věrný pastýř do stínu Všemohoucího, kde budou 
bezpečni. Sám pak jde do posledního zápasu se 
satanem, který ho očekává.

13. ÚLOHA — 2 9. SEPTEMBRA 1962

Základný verš: Ján 3, 14. 15.
O vod: NAUČENIE PRI KRlŽI. Bolo by 

dobré, keby sme denne uvažovali o Kristovom ži
vote. obzvlášť o jeho posledných chvílach. Keď 
budeme uvažovat o Kristovej velkej oběti, vzras- 
tie naša dóvera k Němu, naša láska zosilnie a 
přijmeme váčšiu mieru Jeho Ducha. Ak chceme 
byť zachránění, musíme sa naučit pokoře a pra- 
vému pokániu při krizi.

1. Prečo sa Kristps rozhodol ísť cestou kríža? 
Ján 3, 14. 15; 8, 28; 12, 32.

Kříž priamo súvisí s poznáním Božej slávy, 
takže pri pohfade na kříž móžu 1’udia chápat Bo
ha a Ježiša Krista, ktorého poslal. HTadením na 
kříž postihujeme Božiu nenávist k hriechu ako 
aj Jeho lásku k hriešnikovi, ktorá je silnejšia než 
smrť. Kříž je pre svět nezvratným dokazom, že 
Boh je pravda, svetlo_aJáska.

2. Ktorými slovaml zdóraznil Ježiš dobrovolnost 
svojej smrti? Ján 10, 11. 15. 17. 18.
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4. Čo odpovedal Ježiš Pilátovi o'svojom krá- 
íovstve? V. 33—57.

KráFovstvo Božie neprichádza s vonkajšou oká- 
zalosťou. Posblstvo o Božej milosti sa nešiří v du
chu tohoto světa. Ono vzniká v srdci člověka pó- 
sobením Ducha Svátého. To je moc, ktorá povzná- 
ša člověka.

3. Prečo sa Židia odvolali k rímskej moci, keď 
túžíli po Ježišovej smrti? Ján 18, 28—32.

Aj keď Židia nenáviděli římsky útlak, predsa 
boli ochotní použit římsku moc, aby dosiahli ukri- 
žovanie Ježiša. Hriech privádza 1’udi k hrozným 
rozhodnutiam.

Bola to dobrovďná oběť. Ježiš mohol zostať pri 
Otcovi, mohol i naďalej žiť v slávě nebies a úctě 
anjelov. Z lásky však vrátil žezlo do Otcových 
rúk a zostúpil z trónu, aby mohol priniesť světlo 
nevidomým a hynúcim.

5. Ako nariadil Pilát zachádzať s Ježišom aj keď 
poznal Jeho nevinu? Ján 19, 1—6.

6. Ktoré okolnosti uvádzali Ježíšovi nepriatelia 
za dovod trestu smrti? Ján 19, 7. Pozři tiež 
Ján 5, 18; 10, 35.

7. Ktorý výrok sa tým naplnil? Ján 1, 11.
8. Čo povedal Ježíšovi Pilát, keď počul obvine

me Zidov? Ján 19, 8—12a,
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10. Ako potvrdil Pilát to, čo o sebe tvrdil Ježíš? 
V. 19—22.

Bola to vyššia moc, ktorá viedla Piláta, aby dal 
umiestiť tento nápis nad Jeho hlavu. Božím úmys- 
lom bolo, aby 1'udiá začali premýšlat a skúmali 
Písmo.

11. Čo ešte sa splnilo, keď Kristus visel na kříži? 
V. 23. 24.

12. Čo učinil Ježíš pre svoju matku v posledných 
chviiach svojho života? V. 25—27.

Dokonalý příklad synovskej lásky žiari neosla
bené doposial'. Ježíš pomáhal niesť starosti do
mova a ani v poslednej úzkosti nezabúda na svoju 
zarmútenú matku. Toho istého ducha prejavuje 
každý opravdový učeník Pánov. Ježíšovi násle
dovníci si vážia rodičov a starajú sa o nich. Ve- 
dia, že je to část ich náboženstva. Srdce, v kto- 
rom přebývá Ježíšova láska, nikdy nepřestane za
hrnovat otca a matku pozornou starostlivosťou 
a něhou,

9. Čo nakoniec viedlo Piláta, že Ježiša vydal na 
smrť? V. 12b.

Pilát chcel Ježiša oslobodiť. Poznal však, že ak 
tp_.yrobívslratípi:i_toin_svoje__posta_Y_enie._^slávu. 
Preto radšej obětoval nevinný život. Kol'kí 1’udia 
od tej doby podobné obětovali svoje zásady, len 
aby sa vyhli jtrate,_álebd utrpeníu'. Svedomie a 
povinnost byvajú často v rozpore so sebeckými 
záujmami.
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13. Za akých okolností dokonal Spasitel* svoju 
oběť pre člověka? V. 28—30.

Kristus neobětoval svoj život kým nesplnil svo
ju úlohu a posledným dychom nezvolal: „Dokona
né je!“ Zápas bol vybojovaný! Zvíťazil! Celé nebo 
jasalo nad Spasitelovým víťazstvom. Satan bol 
porazený a vedel, že jeho vláda skončila.

14. Ako sa ďalej naplnilo Písmo? V. 31—37.
Ježíšovu smrť nespósobili len telesné muky. Je

ho srdce puklo; veď vo chvíli smrti zvolal „vel*- 
kým hlasom“ a z Jeho boku potom vytiekla krv 
a voda. Duševná trýzeň umučila Jeho srdce. Zabil 
Ho hriech světa.


