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POČÁTEK MOUDROSTI
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POŽEHNÁNI KAŽDODENNÍHO STUDIA 
PlSM A

1. Které důrazné Boží slovo ukazuje, co je povin
ností člověka? Kaz. 12, 13.

Bázeň Páně
Zlatý verš: Mich. 6, 7.

Moudrost neboli bázeň Hospodinova není pouze jed
notlivý dar milosti, ale zahrnuje v sobě množství ji
ných darů; má proto věčnou hodnotu a dává nám 
jistotu, že dosáhneme věčného života, milosti, bez
pečnosti a pokoje.

Bůh určil bibli k tomu, abychom ji studovali v kaž
dé době. Ve svém slově zjevil lidem sama sebe. Slo
vo Boží zprostředkovává spojení člověka s Bohem.

Bible obsahuje všechny zásady, kterým má člověk 
porozumět, aby byl vybaven vším potřebným pro ten-' 
to i pro budoucí život. Těmto zásadám mohou po
rozumět všichni lidé. Avšak nejhodnotnější pravdy 
bible nezískáme jen příležitostným a nesouvislým stu
diem. Velký systém pravdy není podán tak, aby jej 
mohl postřehnout rychlý a povrchní čtenář. Pravdy, 
které mají tvořit jeden souvislý celek, musíme vy
hledat a shromáždit „trošku odtud, trošku od onud“. 
Iz. 28, 10b.
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3. Jak získáme tento dar? Jak, 1. 5. 6.
Ten, kdo touží po tomto daru, nebude zklamán. 

Nejen že se od velikého Učitele naučí, co má dělat, ale 
také jak to má dělat, a čeho má zanechat, aby se 
to Bohu líbilo.

2. Který dar má svůj původ v bázni Hospodinově? 
Přísl. 1, 7. O jakou moudrost jde? Jak. 3, 17.

Je čistá, není smíšená s falešným sebevědomím 
nebo domněnkami; není umíněná ani vysokomyslná, 
ani přísná, nýbrž něžná, pokojná a upřímná. K do
sažení této moudrosti bychom měli vynaložit vše
chnu snahu. Přísl. 4, 7.

Rčení „báti se“ znamená tolik, jako: vzhlížeti s báz
ní a úctou; touha po odstranění nelibosti. Tuto touhu 
zjevuje pouze ten, kdo má hlubokou lásku k Bohu.

4. Proč se máme přidržet tohoto Božího daru, který 
má svůj původ v nebesích? Přísl. 3, 21. 22. (Viz 
úvod).

5. Jak pohlíží Bůh na ty, kteří se vyznačují bázní 
Boží? Skut. 10, 35.

6. Jaké zaslíbení dává Pán těm, kteří ctí Jeho jmé
no? Luk. 1, 50. Mal. 4, 2.

7. Jak vyjádřil Bůh svou obavu o stálost svých 
dítek? Mojž. 5, 29.

8. Jaké přízně se dostane těm, kteří se bojí Hos
podina? Mal. 3, 16. 17.

9. Jakého ujištění se dostává všem, kteří Boha ctí? 
Žalm 33, 18. 19. Žalm 34, 9.
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11. Jaké napomenutí nám dává Bůh ve své dobrotě? 
Přísl. 23, 17—19.

Pán chce dát do srdcí těch, kteří jej hledají, bá
zeň Boží, která obohacuje život a podporuje snaži- 
vost. Všichni bychom měli vděčně a ochotně odpo
vědět: „O Tobě přemýšlí srdce mé, že velíš, řka: Hle
dejte tváře mé!“ Žalm 27, 8. f

12. Jaká výzva proroka v dávné době plně platí i pro 
nás? 1. Sam. 12, 24.

10. Čím si mohou být jisti bojící se Hospodina, jsou-li 
v pokušení a utrpení? Žalm 103, 13—17.

Těm, jejichž srdce dosud není v pravém vztahu 
k Bohu, nabízí Pán přesto milost a prokazuje jim 
soucit a milosrdenství. „On, jsa milosrdný, odpouštěl 
nepravosti jejich, a nezahladil jich; častokrát od
vracel hněv svůj, a nevzbuzoval vší zuřivosti své. 
Nebo pamatoval, že jsou tělo, vítr, který odchází a 
nenavracuje se zase.“ Žalm 78, 38—39. Bojící se Boha 
mohou si odpočinout na milujícím srdci Otcově. Ne
boť ač všichni lidé obdrží něco z této dobroty, spra
vedlivým se dostane zvláštních požehnání.

K přemýšlení: Jak dalece dokazuji svým ži
votem, že v mém srdci je bázeň Boží? „Protož jestli
že jsem já Otec, kdež jest čest má? A jestliže jsem 
Pán, kde jest bázeň má?" Mal. 1, 6.



2. Okol — 12. října 1963.

Cesta života

2. Jak Bůh soudí, zná-li naše pohnutky? Jer. 11, 20.
Každý skutek má svou příčinu, která je ve většině 

případů na první pohled neviditelná. Jen ten, kdo 
vidí do srdce člověka, soudí absolutně spravedlivě.

1. Jaké je přirozené srdce člověka? Kdo je nejlépe 
zná? Jer. 17, 9. 10.

Srdce člověka je ovládáno mnohými pohnutkami. 
Zpytatel srdcí odměřuje odměnu podle toho, z jakých 
pohnutek vychází naše činy.

Zlatý verš: Přísl. 4, 18.
Cesta křesťana má být přímá, bez jakýchkoliv za

táček a záhybů. Job byl muž přímý, který se bál 
Boha a nenáviděl zlé. Když přišly hrozné rány na 
něj, na jeho rodinu a dům, povzbuzovalo ho vědomí 
upřímnosti a poctivosti.

3. Proč žalmista prosí Pána, aby se zastal jeho věci? 
Žalm 26, 1. 2.

Bůh nás neposuzuje podle velikých úspěchů, které 
dosáhneme, nýbrž podle pohnutek, z nichž všechno 
Činíme. Každý dobrý i zlý skutek a jeho vliv na jiné 
lidi bude zkoumán zpytatelem srdcí, před nímž je vše 
zjeveno. Odměna bude se řidít podle pohnutek.

4. Proč je lidský úsudek často nesprávný? 1. Sam.
16, 7.

Jedině Bůh zná pohnutky a smýšlení srdce. Člo
věk usuzuje z vnějších věcí na pohnutky, ale ve vět-
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žíně případů se dopouští závažného omylu. Tohoto 
omylu se dopustil dokonce i tak zbožný muž, jako 
byl Samuel. Pán Bůh ho napomenul. Toto napomenutí 
má věčnou platnost. Žádnému člověku nebylo dáno 
právo posuzovat pohnutky jednání svého bližního. To
to právo si vyhradil ten, který zpytuje srdce člověka.

5. Jaké vážné napomenutí dal apoštol Pavel věří
cím v Korintu? 1. Kor. 4, 5.

6. Jakého úspěchu můžeme dosáhnout na naší ži
votní cestě? 2. Kor. 10, 4. 5.

pro jeho službu a pro nás? Žid. 5, 7—9.
11. Jak nás chce Bůh získat pro sebe? Zjev. 22, 17.
12. Jakou volbu ponechává Bůh člověku? 5. Mojž.

30, 15—19.
Uč se poznávat opravdovou sílu vůle; ona je rozho

dující mocí, která ovládá povahu člověka. Úspěch na 
tvé životní cestě závisí na správné činnosti vůle. 
Záleží na tobě, abys použil moci, kterou Bůh dal 
člověku k rozeznání toho, co je správné a co ne
správné. Máš svobodnou volbu, chceš-li mu sloužit. 
Můžeš mu odevzdat svou vůli, a pak v tobě způsobí 
„i chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své“. 
K přemýšlení: Nedopustíš se stejné chyby ja
ko kdysi Samuel? Následuješ cele náš veliký vzor?

7. Proč mohl Spasitel vždy správně soudit? Jan 
5, 30.

8. Jak ukázal Ježíš, že se vždy podrobil vůli Otcově? 
Mat. 26, 39. 42. 44.

9. Co svědčí o jeho velikém boji? Luk. 22, 44.
10. Jaký význam má toto utrpení pro život Ježíšův,



3. ÚLOHA — 19. OKT0BRA 1963.

Radost na ceste života
Základný verš: Prísl. 18, 24.

2.

6. Akú skúsenosť uvádza Dá vid? Ž. 55, 13—15.

PRAVÉHO P RIATEESTVAVZOR
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7. Koho pokládá Pán Ježiš za svojho priateFa? Ján 
15, 14.

NÁSLEDKY NESTÁLOSTI 
V PRIATEESTVE

1. Čo nám spríjemňuje život na tomto svete? Prísl. 
17, 17a; 1. Sam. 18, 1.

2. Ktorá okolnost nemá pre pravé priateFstvo cenu? 
Prísl. 19, 4.

3. Čo radí Písmo pre utvrdenie priateFstva? Prísl. 
27, 10.

4. Uveď biblické příklady stálého priateFstva! 
Král. 2, 2. 4. 6. Rút. 1, 16.

5. Aké smutné příklady nestálosti v priateFstve za
znamenává Písmo? Mar. 14, 50; 2. Tím. 4, 16 

' 10. 14.
Pán Ježiš predpovedal útek svojich priateTov vo 

chvíli úzkosti. Eudské srdce túži v hodině súženia po 
súcite, a túto túžbu pociťoval Spasitel* v hlbke svo- 
jej duše. Podobné sa viedlo aj apoštolovi Pavlovi při 
súde v Říme.

ZÁKLAD A POŽEHNANIE 
PRIATEESTVA
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8. Aká bola Ježíšova priatelská láska? Ján 13, 1.

PŘÍKLADNÉ PRIATEESTVO
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11. Kedy sa Jonatan stretol s Dávidom? Aký bol vý- 
sledok tohto stretnutia? 1. Sam. 17, 57; 18. 1.

Jediná událost okamžité spojila Dávida s Jonata- 
nom. Jonatan totiž pod Božím vedením temer sám 
prepadol posádku Filištinských a zničil ju. Bol ako 
Dávid, mužom udatnej viery a chladnej odvahy.

10. Ako pokáral Pán tých, čo reptali proti Mojžíšovi, 
Božiemu priaterovi? 4. Moj. 12, 7. 8.

Spasitel* je blízky tým, Čo po Ňom túžia. Aj On 
chce uchopit našu ruku a viesť nás, ak sa k Němu 
vinieme v detskej dóvere. Svoje srdce má vždy otvo- 
rené pre náš zármutok, utrpenie a starosti; obklo
puje nás věčnou láskou a všetkým dobrým.

9. Ako vyjádřil Ježiš svoje priatefstvo? Ako ho do
kázal? Ján 15, 15. 13.

12. Ktorým činom chcel Jonatan upevnit priatefstvo?
1. Sam. 18, 4.

Pán v Mojžíšovi videi viac než len proroka; lebo 
prorokom sa zjavoval vo vidění a vo snách, ale k Moj
žíšovi hovořil tvárou v tvář. Preto ho vzal pod svoju 
ochranu. Pokáral Arona a Máriu, pretože sa nehan- 
bili proti němu hovořit. „Naši kazatelia na odpověd
ných miestach sú fudia, ktorých přijal Boh... Chráň- 
me sa toho, aby sme o niekom rozprávali zle. 
O druhom nikdy nehovořme opovržlivo, lebo nevieme, 
či v očiach Božích nie je právě vel'kým.“



4. OKOL — 26. ftlJNA 1963.

Malá příčina — velké následky
Zlatý verš: 2. Mojž. 20, 16.

MOC JAZYKA
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1. Jakou moc má jazyk? Jaké mohou být následky 
jeho používání? Přísl. 18, 21a; 13, 3.

„Kdo ostříhá úst svých a jazyka svého, ostříhá od 
úzkosti duše své“, (Přísl. 21, 23) a nejen duše své,

Bol to šlachetný čin. Eud hradel na Jonatana ako 
na hrdinu, a keby bol ctižiadostivejším, nebol by sa 
spriatelil s Dávidom, ktorý bol tiež hrdinom, iba ak 
by sa zriekol svojej pověsti. Tento priatefský svázok 
nebol nikdy zrušený. Jonatan bol k Dávidovi vždycky 
úprimný, aj keď sa jeho otec choval k němu nepria- 
tefsky. Dávid hovořil o Jonatanovi: „Vzácnejšia mi 
bola tvoja láska než láska žien.“

13. Aká skúška dofahla na Jonatana, keď Saul přena- 
sledoval Dávida? Ako sa Jonatan zachoval? 1. 
Sam. 19, 1. 2. 4—7.

14. Ako nariekal Dávid, keď sa neskdr dozvěděl o Jo- 
natanovej smrti? 2. Sam. 1, 25. 26.

15. Ako památal na svoje priatefstvo s Jonatanom, 
keď sa stal králom? 2. Sam. 9, 1—7.

K premýšfaniu — Viem správné ocenit hod
notu pravého priatefstva? Na čom je založené tvoje 
priatefstvo? Čím dokazuješ svoje priatefstvo k Pánu 
Ježíšovi?
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ale i duše jiných. Držíme-li svůj jazyk na uzdě, do
stává se nám hojných požehnání, směřujících k ži
votu, ale zlo, následek neovládaného jazyka, způso
buje smrt.

2. Jak hodnotí apoštol Jakub nezkrocený jazyk? Jak.
3, 6—8. 1, 26.

Jedině mocí Kristovou můžeme tento nezkrotitelný 
úd podřídit vůli Boží.

5. Jaké následky má nepřívětivost a neupřímnost? 
Přísl. 16, 28; 11, 9a.

6. Co nám radí apoštol o mluvení? Efez. 4, 29.
Ani jedno nepromyšlené slovo bychom neměli vy

pustit! z úst. Ze rtů Kristova následovníka nevyjde

3. S čím je srovnáno slovo, promluvené v pravý čas? 
Přísl. 25, 11.

4. Jmenuj dobré výsledky takových slov! Přísl. 15,
. 1; 16, 24.

Zvykejme si mluvit příjemným hlasem, používejme 
čistých a správných rčení a dobrotivých, laskavých 
slov. Milá, přívětivá slova jsou duši rosou a tichým 
deštěm. Snažíme-li se óbrátiti jiné od jejich zlých 
zvyků, musíme býti sami velmi pečliví ve volbě svých 
slov. Budou buď vůní života k životu anebo vůní 
smrti k smrti. Káráme-li někoho anebo udílíme-li 
mu radu, nečiňme tak prudkými a tvrdými slovy, ne
boť ona nemohou vyléčiti raněnou duši. Taková ne
rozvážná slova ducha jen dráždí a popouzejí blou
dícího často k odporu.

SLOVO V PRAVÝ ČAS 
A NA VHODNÉM MlSTÉ
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12. Jaké nitro odhaluje opatrné mluvení? Přísl. 17, 
27a.

13. Jaké je nebezpečí mnohého mluvení? Přísl. 10,19.
14. Jaké napomenutí nám pomáhá řídit! naši řeč? 

Kol. 3, 16. 17.

7. Co praví Pán o těch, kteří nemluví pravdu? Přísl.
12, 22a.

Pravda je z Boha; ale veškerý klam je ze satana, 
a kdo se nějak uchyluje z cesty pravdy, odevzdává 
se moci zlého. Není to snadné mluviti vždy pravdu. 
Jak často nám v tom brání zaujaté mínění, duševní 
jednostrannost, nedostatečná znalost, nesprávné po
suzování pravého stavu věci. Jen tehdy můžeme mlu
viti pravdu, řídí-li naše myšlenky Ten, který je sám 
pravda.

žádná pomluva, lehkomyslná řeč, mrzuté reptání a 
nečisté nebo dvojsmyslné mluvení. Neodporujeme-li 
ihned takovým řečem, mohou být příčinou velkého 
hříchu.

8. Které duševní hnutí souvisí se lží? Přísl. 26, 28a 
Jiný překlad: „Jazyk lživý nenávidí ty, které zni 
čil“.

9. Jaký konec očekává mluvícího lež? Zjev. 21, 8; 
22, 15.

10. Jakou odměnu obdrží věrný? Iz. 33, 15. 16.
11. Jak se má věřící zachovat ke svým zlozvykům, 

které Pán tak kárá? Žalm 25, 16. 18. 20.
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Věřící v pokušeních a zkouškách

POVAHA ČLOVĚKA
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K přemýšlení: Jak jsem dosud používal vzácný 
dar řeči ?

15. Na čí pomoc můžeme spolehnout, chceme-Ii do
jiti tohoto cíle? Iz. 50, 4.

Kristus působí na srdce člověka skrze Ducha svá
tého. Často ani nevíme jak, ale cítíme, že jsme přita
hováni ke Kristu. Děje se tak buď při uvažování 
o něm, při četbě Písma, nebo při naslouchání slovu 
Božímu. Naše obrácení je vždy výsledkem dlouhého 
a trpělivého působení Ducha Božího. Lidská mysl ne
pochopí dílo vykoupení. Je to tajemství, které pře-

Zlatý verš: Žalm 119, 11.
Je rozdíl mezi pokušením ke zlému a setrváváním 

ve hříchu. Nemůžeme zabránit tomu, aby nás satan 
nepokoušel. Přichází k nám v různém přestrojení. 
Způsob pokoušení je různý. Takové pokušení není 
hřích. Hříchem se stane teprve tehdy, když se se zlou 
myšlenkou obíráme, a nakonec ji uskutečníme.

1. S jakými sklony se rodí všichni lidé? Jan 3, 6; 
Eíez. 2, 3.

2. Jakou zkušenost musí proto dle slov Kristových 
učinit každý pravý křesťan? Jan 3, 3—5.

3. Jak se projevuje znovuzrození člověka? 2. Petr.
1, 4; Efez. 4, 22—24.
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vyšuje lidské poznání. Počátek vykoupení můžeme 
poznat zde skrze osobní zkušenosti. Její důsledky sa
hají až na věčnost.

7. Odkud vychází většina pokušení? Jak. 1, 14.
8. U koho nalezneme pomoc v dobách pokušení a 

zkoušek? Žid. 2, 17. 18.

4. Jaký je život znovuzrozeného dítka Božího? ftím.
8, 14; 1. Jan. 2, 4—6; 3, 14.

Mnozí nemají správné pochopení o tom, v čem zá
leží křesťanský charakter, a jejich život je urážkou 
věci Boží. Kdyby se cele obrátili, nepřinášeli by trní 
a hloží, ale bohaté „ovoce Ducha svátého: lásku, ra
dost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrotu, věrnost, 
krotkost, střídmost.“ Zanedbáváme-li sebe, svůj du
chovní život, dostáváme se do velikého nebezpečí.

Mnozí se domnívají, že formální zachovávání zá
kona Božího je dostačující a zatím nejsou obezná
meni s krásou charakteru Ježíše Krista. Nestačí pou 
hé vyzvání víry v Krista a členství ve sboru. Jež 
musí bydlet skrze živou víru v srdci Člověka.

Naší povinností je udržovat ducha v čistotě a tělo 
při zdraví, abychom byli požehnáním pro lidstvo a 
přinášeli dokonalou službu Bohu.

5. Jak má křesťan zacházet se svou starou povahou 
Řím. 6, 6. 7. 11. 12.

6. Jaký postoj zaujal apoštol Pavel proti hříchu ve 
svém životě? 1. Kor. 9, 26. 27.
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„Hříchu nečiní“ znamená, že se mu hřích nestává 
zvykem, že v něm nepokračuje. Křesťan by se neměl 
dopustit ani jednoho hříchu. Zhřeší-li, má přímluvce 
v Ježíši Kristu.

Když jsme sešli ze správné cesty, bývá nesnadné

10. Jakého ujištění se nám dostává, když přijdou 
i sebesilnější pokušení? 1. Kor. 10, 13.

Kristu není cizí žádné pokušení, soužení nebo utr
pení, neboť sám byl plně člověkem. I když jeho zku
šenosti nejsou v každém ohledu totožné s našimi, 
přece v podstatě prodělal všechno, čím prochází člo
věk.

Opravdovému křesťanu nemusejí zkoušky a sou
žení života přinášet zklamání nebo zmalomyslnění. 
Toto všechno snáší křesťan ve víře a v naději, „jako 
by viděl neviditelného“. (Žid. 11, 27.) Křesťanova 
radost a odvaha nejsou založeny na vnějších okol
nostech, které mohou být často velmi odporné, ale 
na víře v Boží prozřetelnost a v jeho moudré jednání 
s námi.

9. Jak se mohou zkoušky a pokušení obrátit v po
žehnání a radost? Jak. 1, 2—4.

11. Co jiného má křesťan ještě činit kromě toho, že 
se zříká každého hříchu? Komu se musí ode
vzdat? Řím. 6, 13; Mat. 12, 43—45.

12. Jak pomáhá Pán pokoušeným a souženým? 2. 
Petr. 2, 9.

13. Jaká je zkušenost znovuzrozeného člověka? 1. Jan 
3, 9.
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Základný verš: Ef. 6, 18.
Boh nás oslovuje v přírodě, vo svojom Slově a svo- 

jím Svátým Duchom. To by však nestačilo, keby Jeho 
pósobenie v nás nenašlo ozvěnu. Ak máme duchovné 
žit a rásť, musíme mať skutočné obecenstvo so svo- 
jím nebeským Otcom. Svoju mysel' móžeme obrátiť 
k Němu; móžeme uvažovať o Jeho diele, o Jeho mi- 
losrdenstve a požehnaní, ale musíme mu vedieť po- 
vedať aj o svojom přítomnem živote.

1. Ako sa stýkal Stvoritef s Adamom a Evou skór 
než prišiel hriech na svět? 1. Moj. 2, 15. 161 19; 
3, 8.

Čo je modlitba

K přemýšlení: Podřídil jsem se úplně ohrožu
jící moci Ducha svátého? Je denně vidět v mém ži
votě důkazy znovuzrození?

vrátit se na ni zpět. Jeden krok ve špatném směru 
připravuje cestu pro druhý. Jediná sklenička vína 
může otevřít dveře pokušení, které povede k zlo
zvyku opilství. Jediný pocit msty, kterému povolíme, 
otevře cestu nenávisti, která může skončit i vraždou. 
Nejmenší odbočení od zásad Písma povede nakonec 
k odloučení od Boha a skončí odpadnutím. Učiníme-li 
něco špatného jednou, snadněji a přirozeněji to uči
níme po druhé. Ať si člověk zvykne na cokoli, na 
dobré nebo na zlé, zjistí, jak je nesnadné si odvyk
nout.
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2. Čo ukončilo priame spoločenstvo medzi Bohom a 
človekom? 1. Moj. 3, 22—24. Porovnaj s Iz. 59, 2!

Hriechom sa člověk odlúčil od Boha. Dnes už ne- 
móžeme priamo hl‘adieť na Jeho tvář, nemóžeme byť 
osobné v Jeho blízkosti, ale móžeme mať s Ním spo
ločenstvo skrze Ježiša Krista, nášho prostředníka a 
obhájců.

Záhrada Eden bola uČebňou, příroda učebnicou, 
Stvořitel' sám bol učitel’om a naši prarodičia bolí žiak- 
mi. Nebeský Otec mal záujem o svoje děti a osobné 
usměrňoval ich výchovu. Prvých l'udí často navštívili 
nebeskí poslovia, Boží anjeli, ktorí im radili a poúčali 
ich. Keď chodili po záhradě, počúvali hlas Boží a tvá- 
rou v tvář sa stýkali so svojím Pánom. On s nimi 
zmýšťal „o pokoji a nie o zlom“ (Jer. 29, 11).

4. Ku komu by sme sa mali všeobecne obracať vo 
- svojich modlitbách? Mat. 6, 6; Ján 16, 23. 24. 26.

Otec miloval učeníkov (v. 27.) a je právě tak ochot
ný odpovedať na modlitbu ako Syn.
5. Ku komu sa veriaci tiež priamo obracali? Skt.

7, 59; Zj. 22, 20.
6. Aký vzor nám dává Kristus v přístupe k Bohu? 

Ján 14, 13; 15, 16.

KOMU SA OBRACIAME
V MODLITBĚ

3. K čomu nás Písmo nabáda? Luk. 18, 1; Iz. 55, 6.
V modlitbě otvárame Bohu svoje srdce ako pria- 

tel’ovi. Modlíme.sa často vo svojej komórke, veď 
ustavičná modlitba je nepřetržité spojenie duše 
s Bohom.

Modl%25c3%25adme.sa
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Pravá modlitba, či už veřejná alebo súkromná, mó- 
že sa konat len v ovzduší lásky a odpustenia. Duch 
hněvu a pomsty je nezlučiteíný s Duchom Božím a

7. Čo povedal Ježiš o modlitbě, ktorá je příjemná 
Bohu? Mat. 6, 6. 5.

Modlitba nie je zmierením za hriech, sama o sebe 
nemá žiadnu záslužná hodnotu. Aj tie najvýmluvnej- 
šie modlitby sú len prázdnými slovami, ak nevyjadru- 
jú pravý stav srdca. Avšak modlitba, ktorá vychádza 
z opravdového srdca, kedy duša prostými slovami vy
jadřuje svoju žiadosť, tak akoby požiadala nějakého 
priatela o láskavosť a věřila, že sa tak stane — to je 
modlitba viery! Boh netúži po okázalosti, ale ne
vyslovený křik zlomeného a pokořeného srdca razí 
si cestu k milosrdnému Otcovi.

Modlit sa v Ježišovom mene znamená viac než vy
slovit Jeho měno na začiatku a na konci modlitby. 
Znamená to v Ježišovom duchu sa modlit, veriť Jeho 
zasl'úbeniam, spoliehat na Jeho milost a konat Jeho 
skutky.

8. Čoho sa máme tiež vyvarovat, keď sa modlíme? 
Mat. 6, 7. 8.

V modlitbě nemáme Boha informovat o veciach, 
o ktorých by azda bez nás nevedel. Svojou modlitbou 
si tiež nechceme Boha "nějak naklonit alebo nalieha- 
vo pósobiť na Něho, aby změnil svoju vól'u a svoje 
rozhodnutie. Modlitba má změnit nás a usposobiť 
našu vól'u tak, aby sme boli zajedno s Božou vól'ou.

Žilka předkládá tento verš: „Chci tedy, aby se muži 
modlili na každém místě, pozdvihovali zbožné ruce 
bez hněvu a bez pochyb.“
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musíme ho odstrániť, keď nemá naša bohoslužba vy- 
znieť naprázdno.

10. Ako by sme sa malí modliť? 1. Tes. 5, 17; Ef. 6, 
18; Kol. 4, 2.

Modlíme sa v rodinnom kruhu, ale hlavně neza- 
nedbávajme súkromnú modlitbu, lebo ona je životom 
duše. Niet takej doby ani miesta, kde by bolo ne
vhodné přistupovat k Bohu.

11. Čo srubuje Pán tým, čo sa modlia? Mat. 7, 7.
12. Akú pomoc sfubuje Pán modliacemu sa? Rím 8, 

26, 27.
Kazdů úprimnú modlitbu inspiruje a připravuje 

Duch Svátý a taká modlitba je potom Bohu příjemná. 
Kdekol'vek sa duša blíži k Bohu, tam sa prejavuje 
pósobenie Ducha Božieho.
K premýšřaniu: Čo ma zdržuje a vzdialuje od 
miesta svátého uvažovania a společenstva s Bohom? 
Potřeboval by snáď niekto teraz, aby si sa za něho 
modlil ?

9. Je vhodné modliť sa za všetky věci nášho života? 
Fil. 9, 6.

Předložte Bohu svoje potřeby, radosti, starosti 
i svoje obavy! Nemožte Ho obťažiť, neunavíte Ho. 
Ten, ktorý má porátené i vlasy na vašej hlavě, nie 
je 1'ahostajný k potřebám svojich dietok. „Pán je 
veFmi milosrdný a 1’útostivý.“ Předložte Mu všetko, 
Čo mátie vašu mysel. Nič nie je pre Něho příliš velké, 
aby to neuniesol, lebo On udržuje světy a vládne nad 
celým vesmírom. Nič z toho, čo sa týká našeho po- 
koja, nie je příliš nepatrné, aby si toho nepovšimol.



7. ÚKOL — 16. LISTOPADU 1963.

Účinná modlitba

1. Jaké myšlenky má Bůh se svým lidem? Jer. 29. 11.

165

Zlatý verš: Jak. 5, 16b.
Vytrvalost v modlitbě nemá změnit Boha ani jeho 

postoj k nám, neboť on rád dává. Bůh může odklá
dat s odpovědí pro naši neschopnost přijmouti po
žehnání, o které prosíme. Když nejsou naše mod
litby vyslyšeny, pak bychom měli hledat příčinu u se- 
be. Naléhavá, modlitba je Božím prostředkem, který 
zvyšuje naši schopnost přijímat a dělit se o to, co 
nám Bůh dává. Je to také jeho metoda pěstování 
přátelství a jednoty s modlitebníkem. Modlitba tedy 
nemění Boha, ale mění nás. Nevyslýchá-li Pán naši 
modlitbu nebo řekne-li své „ne", nepochybujme o Boží 
moudrosti a milosrdenství, ale pokračujme v mod
litbách. Když je třeba, musí Bůh pokořit naše pyšné 
srdce, zkrušit naši tvrdou povahu, usvědčit nás z vi
ny, obrátit, změnit podmínky, dopustit nemoc a pro
tivenství.

Satan představoval Boha jako toho, který sobecky 
vše požaduje a nic nedává, který požaduje od svého 
stvoření službu pro svou vlastní slávu a který pro 
ně nepodstoupí žádnou oběť. Avšak v daru Krista 
zjevuje se srdce Otcovo. Svědčí o tom, že myšlenky 
Boží o nás jsou „myšlenky o pokoji, a ne o trápení“. 
Prohlašuje, že nenávist Boží k hříchu je silná jako 
smrt, ale že láska Boží k hříšníku je silnější než 
smrt.

HLEDEJME PÁNA SE VŠI VÁŽNOSTI!
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7. Jak byl Daniel odměněn po třech týdnech váž
ných modliteb? Dan. 10, 2. 3. 10—14,

6. Jaké výsledky přinese vážné hledání Hospodina? 
Ozeáš 10, 12.

5. Proč můžeme tak směle důvěřovat svému Bohu?
1. Jana 5, 14.

4. V jakém duchu a jak vytrvale bychom se měli 
modlit? 1. Tes. 5, 16—18.

3. Jak se projevuje podle slov Krista naše odda
nost Bohu? Luk. 10, 27.

2. Jak upřímně bychom měli hledat Boha? Jer. 29, 
13.

Od přirozenosti jsme Bohu odcizeni. Duch svaty líčí 
tento stav slovy: „mrtví ve vinách a hříších“, „vše
cka hlava jest neduživá a všecko srdce zemdlené... 
není na něm místa celého...“ Jsme pevně drženi 
v poutech hříchu, jsme zajatci jeho vůle. Bůh nás 
však chce uzdravit, vysvobodit. Jelikož to ale vy
žaduje úplné proměny a obnovy celé naší přiroze
nosti, musíme se Pánu poddat cele.

Půdu našeho srdce musíme dobře pěstovat. Musíme 
ji zkypřit hlubokým pokáním nad hříchem. Jedovaté 
satanské rostliny musejí být jako ten plevel vymý
ceny. Pán nás vybízí skrze svého proroka: „Zořte 
sobě ouhor a nerozsívejte do trní!“ (Jer. 4, 3). „Roz
sívejte sobě k spravedlnosti, žněte k milosrdenství!“ 
(Oz. 10, 12).
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PŘÍKLADY opravdových 
modlitebníků

8. Jaké poučení nám skýtá podobenství o neodbytné 
vdově? Luk. 18, 1—8.

Pán praví: Vzývej mne v den soužení, vytrhnu tě 
a ty mne budeš slaviti.“ Žalm. 50, 15. On nás vyzývá, 
abychom mu předložili své problémy a potřeby i svou 
touhu po Boží pomoci. Vyzývá nás, abychom byli vy
trvalí v modlitbě. Jakmile vzniknou těžkosti, máme 
mu předložit své upřímné a vážné prosby. Svými vy
trvalými modlitbami dáváme důkaz o své silné dů
věře v Boha. Vědomí naší potřeby nás vede k tomu, 
abychom se modlili vážně.

9. Jak byla při jiné příležitosti vyslyšena vážná 
modlitba Danielova? Dan. 9, 3. 20—23.

10. Jak vytrvalý byl Jákob v prosbě o požehnání' 
1. Mojž. 32, 24—29.

Jákobova noc úzkosti, kdy na modlitbě zápasil o ’ 
svobození z ruky Ezau, je obrazem zkušenosti 1 
Božího v době soužení. Jeho jediná naděje byla v r. 
losrdenství Božím. Jeho jedinou obranou musela b^ 
modlitba. Ze své strany však nezanedbával nic, cg 
bylo třeba učinit k napravení zla způsobeného brat
rovi a k odvrácení hrozícího nebezpečí. Podobně i ná
sledovníci Kristovi by měli vynaložit všechno úsilí 
na to, aby stáli ve správném světle před všemi lid
mi a aby byly odstraněny jejich zbytečné předsudky 
o nás věřících.

V Jákobově zvolání: „Nepustím tě, leč mi požeh
náš!“ je vidět důvěru, pevnost a vytrvalost. Kdyby to 
byl jen zpupný a troufalý požadavek, Jákob by byl 
okamžitě zničen. On však měl jistotu člověka, který 
vyznává svou slabost a nehodnost, ale přitom důvě-
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Zlatý verš: Iz. 55, 6. 7.
Vyhledávejte co nejvíce příležitostí k modlitbám! 

Ti, kteří skutečně hledají společenství s Bohem, bu

11. Jak vyjádřila žena pohanka svou upřímnou touhu 
po Ježíši? Mař. 7, 24—50.

12. Jak dokázal Eliáš svou velkou víru v období su
cha? 1. Král. 18, 41—45.

Eliáš setrvával na modlitbě, dokud nebyl vyslyšen. 
Nečekal na plný důkaz toho, že Bůh jej slyšel, ale 
na nejmenší znamení Boží přízně byl ochoten odvá
žit se všeho. Co on byl schopen učinit s pomocí Boží, 
to mohou dokázat všichni v Boží službě v oblasti své 
činnosti.

13. Jaké naučení podává Jakub z modliteb Eliášových? 
Jak. 5, 16—18.

Všechno to, co obdržel Kristus od Boha, můžeme 
obdržet i my. Žádejme a obdržíme. S vytrvalou vírou 
Jákoba a s neúnavnou houževnatostí Eliáše dožaduj- 
me se pro sebe všeho, co nám Bůh zaslíbil.
K přemýšlení: Je možné, aby slova „Buď vůle 
tvá!“ byla omluvou pro náš nedostatek horlivosti, 
přesvědčení a vážné modlitby? Nezapomeňme, že Bůh 
chce vyslyšet naše modlitby, jsou-li v souladu s je
ho zaslíbeními.

řuje v milosrdenství 
smlouvu.
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Ten, který požehnal královskému služebníku v Ka- 
farnaum, chce požehnat i nám. Ale jako ten sklíčený 
otec i my Často hledáme Ježíše jen v nějaké těž
kosti. Podle toho, jak nám vyhoví, měříme jeho lás-

1. K čemu jsou lidé vybízeni? Iž. 55, 6. 7.
2. Jak vroucně toužil žalmista po Bohu? Ž. 42, 1. 2.
Vytrvalost je podmínkou vyslyšení modlitby. Mu

síme se modlit stále. Ustavičná modlitba je nepře
tržité spojení duše s Bohem, při němž se Boží život 
vlévá do našeho života.

4. Která Boží vlastnost nám má být ujištěním, že 
budeme vyslyšeni? MaL 3, 6; Žid. 13, 8.

3. Proč obdržel prosebník v Ježíšově podobenství 
to, oč žádal? Luk. 11, 5—8.

Je-li luk málo natažen, neletí Šíp daleko. Je-li však 
natažen dostatečně, letí šíp rychle a pronikne hlu
boko. Podobně je to i s modlitbou. Je-li jen povrch
ní, bez vroucností, padne k našim nohám. Jen sih 
touha ji vyšle až k nebi a způsobí, že pronikne obk 
ka. Nezáleží na počtu našich modliteb, kolik jich j 
ani na tom, jak jsou výřečné, ani na tom, jak jso‘v 
dlouhé. Nezáleží na hudebnosti našich modliteb, jak 
sladký je náš hlas, ani na jejich metodě, jak jsou 
uspořádány, ani na jejich theologii, jak jsou naukově 
dobré. Bůh na to vše klade malý důraz. Vroucnost 
ducha je nade všecko.

dou věrně navštěvovat modlitební shromáždění a bu
dou úzkostlivě dbát o to, aby nepřišli ‘o žádné po
žehnání, které z nich plyne. Využijí každé příleži
tosti, aby načerpali sílu k budoucímu životu.

VÁŽNOST A VYTRVALOST
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5. Za jakých podmínek vyslyší Bůh naši modlitbu 
o odpuštění hříchů? Mat. 6, 14. 15; Mar. 11, 25.

Nedomnívejme se, že máme právo zadržet své od
puštění, dokud ti, kteří nám ublížili, nevyznají svůj 
přestupek. Jejich věcí je samozřejmě pokořit svá 
srdce v pokání a vyznání. My však máme mít ducha 
soucitu k těm, kteří se proti nám prohřešili, ať své 
chyby vyznají nebo nikoliv. Ať nás zranili sebecitli- 
véji, nemáme v sobě živit hořkost a litovat sami sebe 
pro učiněné bezpráví. Věříme-li, že nám Bůh odpustí 
vše, čím jsme se proti němu provinili, je i naší po- 
dnností odpustit všem, kteří nám učinili zle.

ku. Spasitel nám chce dát větší požehnání, než o ja
ké prosíme. Jestliže otálí s odpovědí na naši prosbu, 
pak nám chce ukázat zlo našeho vlastního srdce a 
naši velkou potřebu jeho milosti.

7. Jací máme být k sobě vespolek? Efez. 4, 31. 32.
8. láká je míra Božího odpuštění? Jer. 31, 34b; 2, 

, 103, 12; Mich. 7, 18. 19,

6. Která věta v modlitbě Páně zdůrazňuje důležitost 
odpuštěni? Mat. 5, 23. 24.

Když přicházíme Boha prosit o milosrdenství a po
žehnání, máme míti ve svém srdci ducha lásky a od
puštění. Jak se můžeme modlit „Odpusť nám naše 
viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim!“ a při
tom v sobě živit nenávist? Očekáváme-li, že naše 
modlitby budou vyslyšeny, musíme druhým odpustit 
tímtéž způsobem a v tomtéž rozsahu, jak doufáme, 
že i nám bude odpuštěno.
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Skrze zásluhy Kristovy jsou nám hříchy dokonale 
odpuštěny. Setrváme-li ve víře až do konce, nebudou 
naše hříchy již nikdy připomínány. Kdybychom však 
odpadli, setkali bychom se na soudu se všemi svými 
hříchy. (Ezech. 18, 21—24).

9. Které okolnosti v domově mohou být překážkou 
vyslyšení našich modliteb? 1. Petra 3, 7.

Manžel, který zachází se svou manželkou tvrdě, 
sám nebude schopen se modlit nebo se bude modlit 
jen zřídka. V takové rodině nebude modlitebního ži
vota. Manželova modlitba ve shromáždění bude tím 
rovněž ovlivněna.

10. Co se stane, když někdo přestává chodit po ces
tách Božích přikázání? Přísl. 28, 9.

Hřích staví překážku mezi Boha a hříšníka (Jz. 59, 
1. 2). Ti, kteří se stavějí nad tzv. literu zákona, by 
učinili dobře, kdyby o tomto verši více uvažovali. 
Zatím co Bůh promíjí nedodržování zákona u těch, 
kteří neměli příležitost poznat Boží požadavky (Sk. 
17, 30; fiím. 5, 13), nemůže přijmout službu těch, 
kteří se vědomě od jeho zákona odvracejí. Takové 
jednání je svévolná vzpoura. ,

11. Jaký účinek na modlitbu má setrvávání v hříchu? 
Ž. 66, 18; Iz. 59, 2.

Pěstujeme-li nepravost ve svém srdci, Ineme-li 
k nějakému známému hříchu, Pán nás nevyslyší. 
Přijme však vždycky modlitbu zkroušené a pokání 
činící duše. Když napravíme všechny známé chyby, 
smíme věřit, že Bůh vyslyší naše prosby.

SPOLUPRÁCE S BOHEM



12. Jak odpovídá Bůh na sobecké modlitby? Jak. 4,3.

9. ÚLOHA — 30. NOVEMBRA 1963
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Podmienky vypočutia modlitby 
(Pokračovanie)

Vyslyšení modlitby záleží na povaze žádosti a na 
duchu modlitby. Ten, kdo se modlí bez rozhodnutí 
ztotožnit se s vůlí Boží, prosí zbytečně.

K přemýšlení: Každý okamžik a se vším jsem 
závislý na Bohu. Na něm závisí můj život, pokrm, 
oděv, přístřeší i jiné dary jeho lásky. Kolik času 
strávím na modlitbě, abych děkoval za všecko dobro? 
Zkušuj sama sebe, když Bůh neodpovídá na tvé mod
litby. Co myslíš, v čem tkví hlavní chyba?

Základný verš; Jak. 1, 6. 7.
Nemáme sa modliť sebecky a len pře svoj vlastný 

prospěch. Máme prosiť, aby sme mohli dávať. Zásada 
Kristovho života má byť i našou zásadou. Ján 17, 19 
zaznamenává Spasitďovu modlitbu: „A ja za nich 
posvácujem sám seba, aby aj oni boli posvátení 
v pravdě." Pri Jeho služobníkoch musí byť zřejmá 
tá istá oddanosť, tá istá sebaobetavosť a podriade- 
nosť požiadavkám Božieho Slova, ako nám to zjavil 
Kristus. Naším posláním na svete nie je služba sebe 
ani samolubosť. Našou povinnosťou je oslavovať Bo
ha tým, že s Ním spolupracujeme pri záchraně hrieš- 
nikov. Máme si vyžiadať od Boha požehnanie, ktoré 
potom šíříme medzi iných. Nebeské poklady nemožno 
ustavičné prijímať a nedávať ich aj iným.
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Nemusíme sa báť, že Boh si navšíma našich mod- 
litieb. Nebezpečenstvo je v tom, že v súžení málo- 
myselnieme a nezotrvávame v modlení.

Tento verš je zaznamenaný v kapitole, v ktorej je 
ukázané, čo vládze modlitba viery.

3. Koťko možností má ten, kto verí? Mat. 21, 22; 
Mar. 9, 25.

1. Čo často prekáža vypočutiu modlitieb? Jak. 1, 
6. 7.

Ani jedna úprimná modlitba sa nestratí. Medzi 
chválospevmi nebeských zástupov počuje Boh vola- 
nie i tej najslabšej 1'udskej bytosti. Či v komórke 
vylievame Bohu svoje srdce, alebo si šepkáme mod
litbu idúeky cestou, naše šlová vystupujú k Božie- 
mu trónu. Modlitby móžu byť 1'udským uchom ne 
postihnuté, Boh ich však čuje.

4. Ako, prejavil Ezechiáš svoju vieru v Boha a Čo 
bolo výsledkom? 2. Král*. 19, 14—19; 32—35; 2. 
Par. 52, 21.

5. Ako hodnotí Písmo neveru? Zj. 21, 8.

6. Ako zdórazňoval Ježíš dóležitosť viery pre mod
litbu? Mar. 11, 22—24.

Modlitba je dar Boží. Cvičiť sa však v modlení, je 
záležitosť naša. Ak cele doverujeme Bohu, ak spo- 
liehame na Ježišove zásluhy, obdržíme každú potřeb
ná pomoc.

2. Čo sa hovoří o potrebe. viery ? Žid. 11, 6.
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11. Ako sa Pán Ježíš podriadil vdli Božej? Luk. 22, 
42; Ján 5, 30.

10. Prečo křesťan može smele předkládat svoje pros
by Bohu? 1. Ján 5, 14. 15.

Niekedy sme tak krátkozrakl, že žiadame to, čo by 
nám neslúžilo k požehnaniu. Náš nebeský Otec vo 
svojej láske vypočúva naše modlitby tak, že nám 
dá, čo je k nášmu dobru a čo by sme si sami priali, 
keby sme mali duchovný zrak. Boh je příliš múdry, 
než aby sa mýlil, a příliš dobrý, než aby odoprel dobré 
věci tým, čo chodia v úprimností.

9. Ktorú ďalšiu podmienku vypočutia našich pro- 
sleb připomíná Ježiš? Ján 15, 7.

Pravá poslušnost vyviera zo srdca. Kristus robil 
/šetko celým svojím srdcom. Posvátená vól'a nájde 
lajváčšiu radosť v Jeho službě. Ak budeme poznat 
Boha tak, ako Ho poznat máme, bude náš život ži- 
votom ustavičnej poslušnosti.

8. Aký význam připisoval Ježiš poslušnosti? Luk.
6, 46—48.

Na svete sú len dve skupiny l’udí. Aj pri Božom sú- 
de budu len tieto dve skupiny: tí, čo prestupujú zá
kon Boží a tí, Čo sú mu věrní.

7. Ako spojuje apoštol Ján modlitbu s poslušnos- 
ťou? 1. Ján 3, 22.

Kto sa modlí, má mať čisté svedomie. Len potom 
sa móže volné blížit k Bohu.
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Zlatý verš: Řím. 8, 28.

Pán Bůh vyslýchá prosby upřímných modlitebníků, 
které mu byly předloženy s pokorou a vírou. On 
ovšem může říci „ano“ nebo „ne“ nebo také „če
kej!“. Někdy Pán odloží odpověď na modlitbu, protože

K premýšTaniu: Prejavujem v modlitbě dosta
tečná vieru? Slúžia moje prosby k Božej chvále 
alebo sú výrazom sebeckých pohnútok? Dostal som 
v minulých týždňoch jasnú odpověď na svoje mod
litby? Som ochotný podriadiť svoje prosby Božej 
voli tak, ako mi to ukázal Pán Ježíš?

12. Kto podporuje naše modlitby? Rím 8, 26. 27.
Ak máme Bohu správné slúžiť, musíme byť zrodení 

z Božieho Ducha. On očistí naše srdce, obnoví mysel' 
a znova nás uschopní poznat a milovat Boha. Naučí 
nás tiež ochotné poslúchať všetky Božie prikázania. 
Toto je pravá bohoslužba. Toto je ovocie pósobenia 
Ducha Svátého. Tento Duch podporuje každá áprim- 
ná modlitbu a taká modlitba je Bohu příjemná.

Modlievame sa aj za tých, čo sá na smrte^nom- 
ložku. Pán vie, či tí, za ktorých prosíme, budá alebo 
nebudá schopní zniest sáženia, ktoré by na nich při
šlo, keby žili. To je dovod, prečo máme na svojich 
modlitbách so všetkou vážnostou volat: „Níe moja 
vola, ale tvoja sa staň!“ Luk. 22, 42. Ak Syn Boží 
použil tieto šlová, o Čo vhodnejšie sá pre hás smr
telníkovi
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v našem srdci musí nastat určitá změna. Vyslyšení 
modliteb má své podmínky. Když se nám zdá, že 
Pán váhá, měli bychom se tázat, zda chyba není při 
nás. Urážíme Pána Boha, když jsme vůči němu ne
trpěliví, a zatím jsme nesplnili podmínky potřebné 
k vyslyšení našich proseb.

1. Jaké ovoce přináší kázeň Páně, když ji přijímá
me v pravém duchu? Žid. 12, 11.

2. Jak hodnotil Job zkoušky, kterými ho Pán vedl? 
Job. 25, 10.

3. Jak si počínal Mojžíš, když si sám zmařil nadě
ji, že uvede Izraele do země zaslíbené? 5. Mojž. 
3, 25—27; 31, 6—8. 14. 23.

Mojžíšovi bylo oznámeno, že musí zemřít. Jak se 
mu chtělo žít a jak by chtěl uvésti Izraele do zaslí
bené země! Kdysi svou přímluvnou modlitbou za
chránil Izraele před úplným zničením. Bylo to na 
úpatí hory Sinaj. Prosí Boha, aby mu milostivě do
volil vejiti do té dobré země. Boží rozhodnutí však 
bylo jiné. A jak se zachoval Mojžíš? Vybízí lid k věr
nosti a k důvěře v Boha. Nenaříká, nereptá. I když 
neví, proč ho Pán vede tímto způsobem, přece mu 
důvěřuje. Je přesvědčen, že Bůh činí všecko dobře. 
Jaký příklad a jaké povzbuzení pro všechny další ge
nerace!

4. Co nemůže Člověk často poznat pro své nedoko
nalé chápání? Řím. 8, 26.

Někdy nevíme, zda věc, o kterou žádáme, bude 
opravdu nejlepší. Proto by naše modlitby měly obsa-
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Pro mnohé z nás překážky, osten v těle, nebo ne
moc je prostředkem, kterým jsme udržováni v duchu 
pokory. To nás učí závislosti na Bohu a my rosteme 
v ctnostech Ducha svátého.

10. Jaká byla Boží odpověď na Ezechiášovu modlit
bu a na jeho slzy? 2. Král. 20, 6.

■ 8. Jaké poselství obdržel jednoho dne král Ezechiáš? 
2. Král. 20, 1.

9. Jakou zprávu podává Písmo o. životě Ezechláše? 
2. Král. 18, 3; 20, 3.

Ezechiáš sloužil věrně svému Bohu a posiloval lid 
v důvěře v Boha jako nejvyššiho Panovníka.

5. Jaké soužení snášel apoštol Pavel a proč? 2. Kor.
12, 7. ,

6. Kolikrát se Pavel modlil za odstranění této věci? 
v. 8.

7. Jak se nakonec Pavel zachoval, když poznal vůli 
Boží? v. 9. 10.

hovat tuto myšlenku: „Pane, ty znáš každou tajnost 
duše. Ty znáš tyto osoby. Náš přímluvce Ježíš dal 
svůj život za ně. Jeho láska k nim je větší, než může 
být naše láska. Bude-li to proto sloužit k tvé slávě 
a k dobru nemocného, prosíme tě ve jménu Pána 
Ježíše, abys mu navrátil zdraví. Není-li to tvou vůlí, 
aby byli uzdraveni, prosíme tě, aby je tvoje milost 
potěšovala a zmírnila jejich utrpení."
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13. Co činí Bůh pro ty, kteří jej milují? Řím. 8, 28.
Nic nemůže přijít na křesťana bez Božího dopuš

tění. (Job. 1, 12; 2, 6) Všechno musí vyznít pro dobro 
těch, kteří milují Boha. Dopouští-li Bůh na nás utr
pení, nechce nás tím zničit, ale zjemnit a posvětit! 
nás. (Řím. 8, 17).

Milujeme-li Boha, pak dobré i zlé věci, tedy vše
chny věci, nám napomáhají k dobrému.

11. Jak se změnilo Ezechiášovo smýšlení, když mu 
byl darován život? 2. Par. 32, 25; Iz. 39, 5—7.

Během přidaných patnácti let se mu narodil syn 
Manasses. Ezéchiáš se osvědčil jako dobrý a moudrý 
král. Zdá se však, že jako otec úplně zklamal. Jeho 
syn, který se ujal vlády, kazí národ. Jer. 15, 4. Když 
si vynutíme na modlitbě naše přání, nebývá to vždy 
k našemu dobrému. Naopak, bývá to ke zlému. Kolika 
bolestí srdce by byl ušetřen Ezéchiáš, kdyby se byl 
sklonil před vůlí Boží! Tato zkušenost byla zazna
menána k našemu poučení.

12. Co také nazývá Písmo pro křesťana milostí? Fil. 
1, 29.

Bůh nikdy nevede své dítky jinak, než jak by si 
samy přály být vedeny, kdyby již na začátku viděly 
konec a kdyby dovedly pochopit cíl, který plní jako 
Boží spolupracovníci. Enoch, který byl vzat do nebe, 
ani Eliáš, který byl vzat vzhůru v ohnivém voze, ne
byl větší a nebyl více poctěn než Jan Křtitel, který 
hynul sám ve vězení. (Fil. 1, 29). Ze všech darů, kte
ré mohou nebesa udělit člověku, je společenství 
s Kristem v jeho utrpení nejvznešenějším pověřením 
a nejvyšší ctí.
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Zlatý verš: Řím. 15, 4.
V tomto úkole se budeme učit, jak Bůh vyslýchal 

modlitby různých věřících lidí. Mnozí dovedou vy
právět o velkých a zbožných mužích z minulosti, jak 
trpěli, čeho se odvažovali a jak byli stálí v pokuše 
nich. Zatím co hovoří o zkušenostech jiných, chy 
jim vlastní zkušenosti, aby hovořili o sobě.

Bůh si přeje, abychom s ním měli denně nové zk 
šenosti a ustavičně rostlí v poznání a ve ctnostec

2. Co si stále uvědomoval Daniel, když se modlil 
Hospodinu? Dan. 9, 13—19.

1. Za co se modlil David ve svém hlubokém po
kání? Ž. 51.

Věřící člověk se bude modlit: „Pane, vezmi si mé 
srdce, protože já ti je neumím dát. Je to tvé vlast
nictví. Zachovej je Čisté pro sebe, neboť já sám je 
zachovat čisté nedokážu. Zformuj mne, uzpůsob 
mne, pozvedni mne do čistého a svátého ovzduší, kde 
bohatý proud tvé lásky bude protékat mou duší!“

14. Jak se podřídil Pán Ježíš v Getsemane vůli Otco
vě? Mat. 26, 39. 42. a 44.

K přemýšlení: Jsem ochoten nésti svůj kříž 
je-li tím Bůh oslaven a dílo Boží se více rozšiřuje?
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4. Která jiná krátká modlitba přinesla umírajícímu 
spasení? Luk. 23, 42. 43.

Jaký překrásný příklad víry! Vidět v Ježíšovi Kris- 
ta-krále, kdy jeho království z lidského hlediska bylo 
nad všechnu pochybnost vyloučeno a bylo jen před
mětem posměchu, to znamenalo vskutku výjimečnou 
víru!

5. Kdo se modlil za svůj národ a zachránil jej před 
zkázou? 2. Par. 20, 5—12. 20—23.

Pln důvěry mohl říci Jozafat Pánu: „Toliko na tě 
patří oči naše!“ Po léta učil lid, aby důvěřovali Bohu, 
který v minulých dobách tak často zasahoval ve pro
spěch svých vyvolených a zachraňoval je před zni
čením.

A nyní, když bylo království v nebezpečí, ne
byl Jozafat sám. „Všecken také lid judský stáli před 
Hospodinem, též i dítky jejich, ženy i synové jejich." 
V jednomyslností se postili a modlili. Jednomyslně 
prosili Boha, aby uvedl zmatek mezi jejich nepřátele 
a aby jméno Hospodinovo bylo zvelebeno.

3. Jak zní jedna z nejkratších a přitom nejúčinněj
ších modliteb? Luk. 18, 13.

Komu Kristus odpouští, toho vede nejdříve ku po
kání. Vědomí potřeby uznání vlastní chudoby a hří
chu je první podmínkou přijetí u Boha.

Nic tak neuráží Boha a nic není tak nebezpečné 
lidské duši jako pýcha a soběstačnost. Ona je ze 
všech duchovních nemocí nejnevyléčitelnější.
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6. Z jakého zvláštního prostředí vysílal Jonáš své 
modlitby za vysvobození? Jonáš 2, 1. 10.

Jonáš se bál a neuposlechl Boha. Litoval však 
toho a učinil pokání. Bůh toužebně očekává, že i my 
se budeme s Jonášem upřímně modlit: „Což jsem slí
bil, splním.“ Jon. 2, 9.

7. Co si uvědomoval 1 Ezdráš, když se modlil k Hos
podinu? Ezdr. 9, 5—15.

Ezdráš se díval na hřích svého lidu velmi vážně. 
Viděl, že provinění Izraele „vzrostlo až k nebi“. Vi
děl velkou nevděčnost lidu, který se odvrátil od Boha 
i přesto, že mu milostivě odpustil hříchy a přivedl 
je ze zajetí do Palestiny. Ezdráš cítil, že Bůh bude 
trestat takovou nepravost.

9. Jak byla vyslyšena modlitba církve za Petrovo 
vysvobození? Sk. 12, 5—12.

10. Jak vyslyšel Bůh Mojžíšovu modlitbu, když 
modlil za svou sestru? 4. Mojž. 12, 13—15.

11. Jakou prosbu předkládala Anna a jak byla vysly-

8. Jaké přípravy vykonala Ester, když viděla ne
bezpečí, které hrozilo židovského národu? Este] 
4, 14—17.

Nebezpečí, před kterým stála Ester, vyžadoval 
rychlého a rázného jednání. Avšak ona i Mardocheu: 
si byli dobře vědomi toho, že nebude-li Bůh působit 
v jejich prospěch, bude veškeré jejich úsilí marné. 
A tak si Ester našla čas pro společenství s Bohem, 
jenž je zdrojem vší síly.
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Základný verš: Luk. 6, 12.
Keď bol Ježíš na tejto zemi, učil svojich učenfkov 

modlit sa. Poučoval ich, ako majú předkládat Bohu

12. Za co prosil mladý Šalomoun a co mu Bůh dal?
1. Král. 3, 5—15. Porovnej s Jak. 1, 5! '

Šalomounova modlitba k Bohu před starým oltářem 
v Gabaon zjevuje jeho pokoru a také mocnou touhu 
ctít Boha. Věděl, že má mnohé nedostatky, a proto 
prosil Boha o moudrost. Neměl sobeckou touhu po 
vědomostech, které by jej vynášely nad ostatní. Chtěl 
jen věrně plnit svěřené povinnosti.

13. Za co se modlil Eliáš při jedné příležitosti a s ja
kým výsledkem? 1. Král. 17, 17—22.

Překrásné bylo pohostinství, které prokázala fé
nická žena prorokovi Božímu a překrásně byla také 
odměněna její víra a velkorysost. 1. Král. 17, 16.

Vdova ze Sarepty se rozdělila s Eliášem o své 
sousto. Odměnu obdržela v tom, že byl zachráněn 
život její i jejího syna. Podobně zaslíbil Bůh velké 
požehnání všem, kdo v době zkoušky a nouze budou 
mít soucit s druhými a budou jim pomáhat. Pán se 
nezměnil. Jeho moc není o nic menší než za dnů 
Eliáše.
K přemýšlení: Mám i já vlastní zkušenosti 
s vyslyšením modliteb? Je naše křesťanská zkušenost 
pouze slovní vyznání nebo svědčí o tom, že v nás 
sídlí Duch Páně "l
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2. Ako strávil Ježiš noc před ustanovením dvanás- 
tich za apoštolov? Luk. 6, 12.

Spasitel' poznal povahy mužov, ktorých povolal. Po
znal ich slabosti a chyby. Videi nebezpečia, cez ktoré 
budú musieť prechádzať a zodpovědnost, ktorá bude 
na nich spočívat. Kým Jeho učeníci spali, modlil sa 
za nich celú noc.

svoje denné potřeby a na Něho uvalit svoju starost.
Ježíš sám, keď žil medzi 1'uďmi, často sa modlil. 

Tu na zemi žil ako člověk. Preto u svojho Otca hle
dal nové prúdy sil, aby mohol povstat vyzbrojený ku 
konamu povinností a ku znášaniu tažkostí.

3. Co urobil Ježíš, keď nasytil pattisícový zástup a 
keď Ho chcel Tud urobit králom? Mat. 14, 23; Ján 
6, 15.

Keď zostal sám „vyšiel na vrch modlit sa osamote“. 
Prosil o silu, aby mohol 1‘uďom zjaviť zmysel svojho 
poslanla, aby satan neoslepoval ich duchovný zrak a 
neprevracal ich súdnosť.

MODLITBA V ROZHODNÝCH 
CHV1EACH ŽIVOTA

1. Co robil Ježíš pri svojom krste, ktorý bol za- 
čiatkom Jeho verejnej činnosti? Luk. 3, 21.

Keď vystúpil z vody, sklonil sa Ježiš na břehu rie- 
ky a modlil sa. Otváral sa před Ním nový a dóležitý 
úsek života. Šiel v ústrety svojmu životnému bojů.

Prosí Otca o silu, ktorá by přemohla neveru fudi, 
ktorá by roztrhala okovy, ktorými ich zviazal satan. 
Prosí o dókaz, že Boh přijímá 1’udstvo v osobě svojho 
Syna. z
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9. Aký bol obsah niektorých krátkých modlítieb Je
žíšových? Mat. 11, 25; Ján 11, 41. 42; 12, 27. 28; 
Mat. 27, 46; Luk. 23, 46.

Aj keď Spasitel' zasvatil svoj život pre blaho Fud- 
stva, predsa pociťoval potřebu súkromia, v ktorom 
nachádzal nerušené obecenstvo so svojím Otcom.

Ježiš prosí o silu, aby obstál v skúške pre blaho 
Fudstva. Vylieva svoje srdce aj za učeníkov, aby v ho
dinách temnoty neochabla ich viera.

Nebeský Otec vypočúva ich modlitbu. Ježiš je náhle 
ožiarený slávou Božou a stojí tu v božskom majes
táte.

o
5. Co robil Ježiš v najkritickejšom okamžiku svojho 

života? Mat. 26, 39—45.

4. Co sa přihodilo, keď Ježiš vystúpil so svojimi uče- 
níkmi na vrch pomodliť sa? Luk. 9, 28. 29.

6. Ako popísal autor listu Židom Ježíšovu modlit
bu? Žid. 5, 7.

Je pravděpodobné, že táto prosba vyšla od niekto- 
rého z učeníkov, ktorý nechodil stále s Ježišom. Slo
vo „učeník“ sa nemusí vždy vzťahovať len na niekto- 
rého z dvanástich.

8. Co si prial jeden z 
Ježiš modlil ? Luk. 11, 1.

7. Aké prostredie vyhFadával často Ježiš pre svoje 
společenstvo s Otcom? Mar. 1, 35; Luk. 5, 16.



JEŽÍŠOVA ORODOVNA MODLITBA

13. ÚKOL — 28. PROSINCE 1962

Plné vítězství v Kristu

185

11. V akom zmysle sú verlaci v dnešnej době zahr
nutí do tejto modlitby? Ján 17, 20.

12. Akú vrúcu tužbu prejavil Ježíš? Ján 17, 24.
„Aby oni boli so mnou.“ Ježíš sa modlil za vyvr- 

cholenie plánu spasenia, ktoré nastane při oslávenl 
církvi Božej v deň Jeho druhého příchodu.

10. Za koho sa modlil Ježiš vo svojej orodovnej mod
litbě? Ján 17, 9. 11. 15. 17.

Táto 17. kapitola je zo všetkých kapitol Písma naj- 
l'ahšia, keď ide o šlová a najhlbšia, keď ide o význam. 
Modlitba sa dělí na tri časti. 1. Modlitba za seba 
(v. 1.—5.), 2. modlitba za učeníkov (v. 6.—19.), 3. 
modlitba za všetkých veriacich (v. 20.—26.).

Zlatý verš: 2. Kor. 2, 14.
Bůh dal lidem možnost volby. Je sice pravda, že 

sami nemůžeme změnit své srdce, ale můžeme se 
rozhodnout sloužit mu. Můžeme mu dát svou 
vůli. Pak v nás bude působit chtění i skutečné či
nění podle dobře libé vůle své. Mnozí, kteří chtějí

K premýšTaniu: Keď uvažujem o modlitbě Je- 
žišovej, ktorý je mojím vzorom, mám istotu, že v 
svojom osobnom modlitebnom živote nasledujem Jeh 
kroky? Co sa móžem naučit z Ježišovej orodovne 
modlitby?



4. Čeho není schopno tělesné smýšlení? Řím. 8, 7.
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VYSOKÁ ÚROVEŇ KŘESŤANOVA 
ŽIVOTA

být křesťany, zahynou jen proto, že nechtěli podřídit 
svou vůli Bohu. Kdo se umí podřídit vůli Boží, ten 
má klíč k vítěznému životu.

3. Jak musí vypadat církev Kristova? Efez. 5, 25 
až 27.

2. Podle kterého života spravuje věřící svůj život?
1. Jana 3, 1—3; 2, 6.

On se pokořil a vzal na sebe naši přirozenost, aby
chom se od něho učili, napodobovali jeho život v dob
rých skutcích a v sebeobětování, a tak šii za ním 
krok za krokem k nebesům. I když se svému vzoru 
nevyrovnáme, přece se mu můžeme aspoň podobat.

L Jakou duchovní úroveň stanovil Bůh pro křes
ťana? 1. Petra 1, 15. 16; Žid. 12, 14; Jak. 1, 4.

Cíl, kterého máme dosáhnout, je zbožnost a po
dobnost Bohu. Před námi je otevřena cesta stálého 
duchovního pokroku. Křesťan má před sebou před
mět a cíl, který obsahuje všechno dobré, čisté a 
vznešené.

NEOBRACENÝ ČLOVĚK NEMŮŽE 
DOSÁHNOUT SPASENI

Kdo žije jenom tělesným životem, plným smysl
nosti a požitkářství, ten nežije v souladu s vůlí Boží. 
Takový život je nepřátelský Bohu. Je to úplný pro
tiklad života těch, kteří žijí v Duchu. Řím. 8, 6.
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5. Vůli koho vykonává hříšník? 1. Jana 3, 8; Jan 
8, 44.

6. Které vlastnosti označuje Písmo jako skutky tě
la? Gal. 5, 19—21.

Máme se modlit za odpuštění hříchů, za Ducha svá
tého, za povahu podobnou Kristu, za moudrost a sílu 
ke konání jeho díla a za dary, které zaslíbil. Pak 
máme věřit, že je obdržíme.

Nečekejme nějaký vnější důkaz požehnání. Dar 
je v tom zaslíbení. Pokračujme ve své práci s ujiš
těním, že Bůh je schopen dodržet to, co zaslíbil, a 
Že dar, který již máme, sc projeví, když jej budeme 
nejvíce potřebovat.

8. Co udělal Bůh, aby člověk mohl zachovávat spra
vedlivé požadavky zákona? Řím. 8, 3. 4.

Nikdo plně neocení smírčí oběť Kristovu, pokud 
jasně nepochopí strašnou povahu hříchu. Hřích uči
nil oběť smíření nevyhnutelnou. Dnes se setkáváme 
se zarážejícím nedostatkem vědomí hříchu. Mnozí 
se rozhodují žiti s Kristem, ale zemřít s nim je jim 
cizí. Vítězný život záleží v každodenním umírání hří
chu a v životě s Kristem.
9. Skrze koho nám dává Bůh vítězství? 1. Koř. 15, 

57; 2. Kor. 2, 14.

7. Proč přišel Kristus na tento svět? Mat. 1, 21; 
Luk. 19, 10; Iz. 53, 5. 6.

Kristus přišel, aby kazil skutky ďáblovy. Učinil 
opatření, aby Duch svátý byl udělen každé pokání 
činící duši, aby byla uchráněna před hříchem. Prc 
hřích není omluvy. Svatá povaha a Kristu podobný 
život je přístupný každému věřícímu dítku Božímu.



DOSÁHNEME SPASENI?JAK

13. Co chce Bůh pro nás učinit? Juda 24.
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12. Jaké vítězství máme zaslíbeno z milosti Boží? 
Řím. 6, 14.

Pavel píše, že ti, kteří jsou pod milostí, dosáhnou 
nejen osvobození od potupení (Řím. 8, 1), ale také 
moc k přemáhání hříchu (kap. 6, 4). Hřích nebude 
mít nad nimi vládu.

Křesťanský Život je stálý pochod vpřed, je to pod
řízení vlastního já vůli Boží, podrobení srdce lásce 
Boží.

11. Jedině komu je možné žít vítězným životem? 1. 
Jana 3, 9.

„Hříchu nečiní.” To znamená, že nepokračuje v hří
chu, že hřešit není jeho zvykem. Apoštol tak popisu
je ty, kteří se znovuzrodili z Boha. Prožili nové na
rození, jejich povahy se změnily a oni se podobají 
svému nebeskému Otci. Nenávidí hřích, který kdysi 
milovali, a milují ctnosti, kterými kdysi pohrdali. Ta
koví lidé již neotročí svým starým hříchům, nedo
pouštějí se ze zvyku svých starých omylů. Boží moc 
jim dala sílu k vítězství nad těmito slabostmi a po
máhá jim přemáhati i jiné chyby, kterých si předtím 
ani nebyli vědomi.

10. Jak je nazvaná víra, která přemáhá svět? 1. Ja
na 5, 4. 5.

Vírou v Krista zvítězíme nad každým nedostatkem 
charakteru, očistíme každou - poskvrnu, napravíme 
každou chybu a rozvineme každou dobrou vlastnost. 
„V něm jsme doplněni.“ (Kol. 2, 10)
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Všichni, kteří usilují o pravou zbožnost, mají nej- 
světější povinnost bdít nad sebou a cvičit se v se- 
beovládání. Hřích útočí na nás tam, kde jsou naše 
slabé stránky, ale nemusíme být přemoženi. Útoky 
mohou být ostré a nečekané, ale Bůh se nám posta
ral o pomoc. V jeho síle můžeme zvítězit.

K přemýšlení: Klíč vítězného života je v těch
to slovech: „V Kristu“, nebo „Kristus ve vás“. Po
zveš jej nyní, aby trvale zaujal oprávněné místo ve 
tvém srdci? Jako znovuzrozená bytost jsi místem 
jeho přebývání. „Kristus ve vás, ta naděje slávy."
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LEDEN
Píseň městce: Č. 512 — „Pán Bůh je láska“

1. O Mat. 7. 13. 14

2. S 2. 32. 10

3. č 2. 31. 20

prokázal před očima

4, P Jer. 10. 23

a

5. S 1. Jana 4. 10

6. N 2. Kor. 9, 15

7. P 2. 71. 5
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Co máme činit, když nám Bůh okazuje 
cestu? Jak se daří tomu, kdo se vzpí
rá? Jak tedy zakusíme dobrotu Boží?

Jiný překlad praví: „Ty Jsi moje dů
věra!" — V nebezpečí je důvěřivým 
jen ten, kdo může spolehnout na věr
nost a pomoc někoho silnějšího. Tím 
silným je Bůh! Až kam sahají vzpo
mínky žalmistovy na zkušenosti s Bo
hem?

Thema měsíce: Bůh je láska
Pravá životni moudrost
Moudří pamatují na konec. Kde končí 
široká a kde úzká cesta? Cvičit se 
stále v konání vůle Boží, to nevyho
vuje přání většiny. Málo je těch, kteří 
jdou úzkou cestou. Co naznačují slova 
„nalézajících ji"?

čím dokázal Bůh svou lásku k nám? 
Láska se netáže na zásluhy. Ona miluje 
a obětuje se. Čeho se nám dostává 
skrze Krista?
Z. s. 1C. 05

Důkaz Boži lásky
Jakou odezvu má v nás vzbudit Boží 
obět? Stačí jen říci: Děkuji pěkně?
V čem se projevuje naše vděčnost?

Prorok vidí, že se blíží Boží soud. 
V Čem se projevuje jeho odevzdanost 
do vůle Boží? V čí ruce spočívá konáni 

údél Člověka? Jak nalezneme cestu 
k Božímu slitování? Odevzdej se s dů
věrou do Božích rukou!

Doslova zní tento text: „Jak velká Je 
tvá dobrota, kterou jsi (ve vší tichosti) 
nastřádal (páko poklad), abys ji pak 
ve svém Čase 
všech."



8. Ú Joz. 24. 15

9. S Jan. 8, 12

10. č 1. Jana 3, 1

11. P Jan 3, 16

12. S 2. Koř. 9, 8

13. N Jan 3. 14. 15

14. P Jan 10, 9. 11

15. Ú 2. 27. 1. 3

16. S 2. 91. 11

17. č 2. Mojž. 19, 5

18. P Přísl. 29, 25
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Jsou míněni slovem „svět" všichni lidé? 
Co je předpokladem věčného života?

Ukaž z těchto veršů, čeho Je schopna 
víra! Jak 'dalece je možno vírou pře
moci veškerou bázeň? Čím se nám stává 
Bůh v soužení?

Před jakou volbu jsme postaveni? Bůh 
si přeje, abychom jej následovali do
brovolně, z přesvědčení. Jak se rozhodl 
Jozue ?

Čeho je schopna víra
Kdo uzdravoval, vyvýšený had nebo ví
ra? Kristus byl vyvýšen na kříž. Jak 
můžeme být uzdraveni?

Uvažuj, kdy se toto zaslíbení splnilo 
doslovně? Jak si musíme představovat 
anděly?

Co může Bůh učinit? Co rozumíš onou 
„milostí”? Bůh nás může poznáním, ví
rou a duchovními zkušenostmi tak obo
hatit, že sami budeme mít dostatek 
a můžeme dávat ještě druhým.
Z. s. 16. 13

Čím se stáváme skrze Krista? Jaký 
postoj zaujímá svět k dítkám Božím? 
Jaký postoj zaujímáme k světu?

Ježíš je dveřmi ovčince. Jen skrze něj 
je nám umožněn vstup do církve. Čeho 
je pamětliv Jako náš dobrý pastýř!

Jakou cenu má poslušnost Božích při
kázání? Jak zní Boží odpověď na ta
kové chování?

Jaký je výsledek spoléhání na člo
věka? Co je Bůh mocen učinit? Jakou 
podmínku musíme splnit?

Světlo a temnota, smrt a život jsou 
postaveny proti sobě. Co nám dopo
může k životu? Jakým způsobem?



19. S Iz. 5, 20

20. N Iz. *55, 7. 8

21. P 1. Petra 5, 7

22. Ú Kol. 3, 2. 3

23. S 2. 73, 23. 24

Jakou cenu má pro nás Slovo Boží?24. č 2. 119, 105

25. P 2. 119, 30

vou

26. S 2. 86. 11

27. N Prísl. 23. 23

28. P 2. 12, 7

/29. Ú 2. 103, 3 Jak dosáhneme uzdravení?
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Čím dokazuje Bůh, že je naším Otcem? 
V čem se projevuje naše důvěra k ně
mu?

Jaké dobré rozhodnutí učinil mistr hud
by Azaf? Podle čí rady probíhá náš ži
vot? Jak vypadá konec?

Učiň správné rozhodnuti
Kde začíná zlo? Jaký rozdíl je mezí 
cestami Božími a našimi? Kdy se může 
Bůh nad námi smilovat?

Bůh nám dává dobré ukazatele 
Jakou hodnotu má Boží pravda? Co 
k tomu patří? Jaký postoj máme k ní 
zaujmout?

Která cesta je pravá? Co máme mít 
před očima? Dosaď místo slova „pra
vou" jiné slovo podobného významu!

Kterou prosbu vyslovil David? Znát 
Boží vůli neznamená ještě mít bázeň 
Boži. K čemu nás musí vést poznání? 
Z. s. 16. 34

K čemu je přirovnáno slovo Hospodi
novo? V čem se projevuje jeho čisto
ta? Na Boží slib můžeme bezpečně 
spolehnout.

Co se stává, když okrašlujeme své ko
nání? Koho tím klameme, Boha nebo 
sebe? Nejsme-li v úsudku upřímní, ne
naučíme se nenávidět zlo a milovat 
dobro.
Z. s. 16. 23

Oč máme pečovat? Kterým věcem mají 
křesťané odumřít? Nový duchovní život 
záleží v odporu vůči naší hříšné po
vaze. 2ivot z Boha má sílit a naše 
zlé sklony mají být umrtvovány.



30. S Job 34, 32

31. č 1. Koř. 7. 23

ÚNOR

Píseň měsíce: č. 227 —
Thema měsíce:

1. P Jan 14, 6

2. S Iz. 13, 12

3. N 1. Petra 1, 18. 19

14. P Iz. 43,

5. Ů Gal. 1, 4

6. S 1. Petra 2, 24

7. č Fil. 2, 8
daleko

8. P Gal. f*. 14
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„Pán světlo jest mé“ 
Kristus je mým světlem

Čím jsme mohli být jedině zachráněni 
Náš hřích stál Ježíšovi život. Kdo po 
jal plán vykoupení člověka?

Jak vypadá život vykoupeného? Nejsme 
přenecháni sami sobě, neboť Ježíš není 
jen naším vzorem, ale I pomocníkem.

Jakou hodnotu máme před Bohem? Bůh 
si cení na světě člověka nejvíce.
Z. s. 16; 46

vykou- 
ukázat.

Oč 
něco

Kolík jsme přispěli ke svému 
pění? Velebit Kristovu oběť a 
že si Jí vážíme, toť dík za jeho lásku!

Nepatříme sami sobě. Před čím jsme 
varováni?

Bůh nás miluje! Jsme jeho vlastnictvím 
K čemu neni proto žádného důvodu

Co musíme často přiznat? Oč máme 
prosit, když jsme učinili něco pře
vráceně? Jaké rozhodnutí je velmi dů
ležité?

V čem záleželo ponížení, které vzal Je
žíš místo nás na sebe? Jak 
musel jit?

Ježíšovo vlastnictví vykoupené krvi 
Jsme vykoupeni krví Kristovou. Jak 
dobré je mít toto poznání! Od čeho 
jsme tím zároveň vykoupeni?

Kolik cest vede k Bohu? Skrze Krista 
dospějeme ke skutečnému poznáni Otce, 
k synovství Božímu a k životu věč
nému.



9. S 3. Mojž. 17, 11

10. N Žid. 4, 15

11. P 1. Jana 2, 1

12. Ú Žid. 7, 25

13. S 2. Kor. 5, 21

14. C ňím. 5, 1

15. P Efez. 1, 6

16. S Iz. 28, 16

17. N Přísl. 18, 24

18. P Mat. 14. 27
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Kdy je nám Ježíš zvlášť blízko? Každé 
nebezpečí se stane malým, když on je 
s námi, neboť on je dovede zvládnout.

Jak dosáhneme pokoje s Bohem? Když 
si uvědomíme jeho lásku, když budeme 
skrze Spasitele smířeni s Bohem a při
jati za jeho dílky.

Náš přímluvce u Otce
Jakou službu koná za nás Kristus v ne
beské svatyni? Jak se ujímá naší věci 
v úřadě prostředníka? Proč nám může 
tak dobře rozumět?

Pozoruj to utěšené slovo „vždycky“! Ne
znamená to jen „stále znovu", ale také 
„navždy“ nebo také „nejdokonaleji". 
Proto můžeme být šťastni, vždyť jeho 
orodování nám přináší život věčný.

Jak se stalo skutečností to, co Bůh 
předurčil člověku? Jmenuj všechno, co 
jsi obdržel v Kristu!

Kristus náš přítel a pomocník 
Čeho sl u přítele nejvíce vážíme? Je
žíš je tvým nejlepším přítelem.

Smíření se děje jedině skrze Krista. 
Soud, který jsme sl zasloužili, přišel 
na něj. Jsme spravedlivými, když vírou 
přijmeme jeho oběť.

Co se míní Siónem? Jaký základní a 
úhelný kámen založil Bůh? Nejde 
o město, horu a hrad Slon. To vše
chno již pominulo. Pevným Božím zá
kladem, na němž Bůh staví své krá
lovství, je Ježíš a jeho spasení.
Z. s. 17. 10  

K čemu potřebujeme přímluvce? Jak 
često on musí mluvit v náš prospěch?

Ježíšova krev smývá mou vinu. Sta
rozákonní Boží příkaz o krvavé oběti 
ukazoval na smírčí krev Syna Božího. 
Z- S..J.6. 56



19. Ú Žid. 3. 1

20. S 2. Koř. 3. 18

21. C Žid. 7. 26

22. P 2. Petra 1, 1

23. S Jan 17, 3

24. N Ozcáš 6, 3

25. P Ž. 30, J2

26. O Ž. 146, 5

27. S 1. Petra 1, 8

26. č 1. Jana 2, 25
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Jakou proměnu zakusíme ve svém ži
votě skrze společenství s Bohem?

Z čeho se těší Petr? Komu připisuje 
dosaženou spravedlnost? S ním můžeme 
všeho dosáhnout.

nás musí 
se stanem

Radostná naděje věčného života
, . Oč se máme snažit? Jako jitro vystří

dá noc, tak jistě odpoví Bůh na naši 
touhu po něm.

V koho máme doufat? Jak povzbuzující 
je složit své doufání v tom. který často 
pomáhal a nikdy neselhal!

Jaké zaslíbení je dáno věřícímu? Kdo 
nám jej zaslíbil?

Jak dojdeme k poznání Boha? Spole
čenství s Kristem je společenství s Ot
cem. Život věčný je nám zaručen ne 
teoretickou znalostí, ale skutečností, že 
máme Ježíše.
Z. s. 17. 22

Milujeme Ježíše, a přece jsme ho ni
kdy neviděli. Odkud pochází naše dů
věrnost s ním? Jak se stane Ježíš 
v nás skutečnosti?

Které tři vlastnosti má náš velekněz 
Ježíš? „Oddělený od hříšníků’* zname
ná, že nemá žádnou účast na hříchu. 
On miluje hříšníka, hřích však ne
návidí.

Je to pro nás trochu nezvyklé ozna
čovat Ježíše za apoštola. „Jako apoštol 
Ježíš zvěstoval spasení, jako velekněz 
spasení způsobil.“ Jak pochopíme, co 
nám Ježíš nabízí?

Kristus, náš vzor, má nejen stát před 
našimi zraky, ale vnitřně v 
získávat svou podobu. Tak 
jeho účastníky. Co se může stát, když 
to budeme zakoušet stále stoupající 
měrou?



1. P 2. Petra 1. 2. 3.

2. S 2. Petra 1. 5

3. N 2. Petra 1, 6

4. P Jak. 1, 3. 4

5. O 1. Tím. 4, 8 kázni pouze

8. S 2. Petra 1, 7

7. č Kol. 3, 14

8. P 2. Petra 1, 8

9. S 2. Petra 1, 11
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Křesťanské 
ve skutek, 
přenáší je

Bohabojný život
Podle čeho se pcuiá. zda jsme v prav
dě? Kdo zná pravdu a prožívá ji, mů-

Osvědčí-li se víra ve zkoušce, vede ke 
stálosti. Kdo dosáhne dobrého konce?

Cfm je korunováno praktické křesťan
ství? Co je našim cílem?
Z. s. 17. 45

Který je ten největší dar? Láska spo
juje jednotlivé křestanské ctnosti v je
den celek.

Rozvoj křesťanských ctnosti 
Zdrženlivost je střídmost neboli cvi
čení se v sebcovládáni. Které dvě ctnos
ti vyrůstají z tohoto cvičení?

BŘEZEN
Píseň měsíce: č. 251 — „Kdo proti nám?“
Thema měsíce: Bůh s námi

Vypočítej, co nám bylo skrze Krista 
darováno! K čemu máme použít těchto 
darů milosti?

K čemu nás zavazuje Boží obdarování?
Jaké ovoce má věřící přinášet?
Z s. 17. 54

10. N if Jana 3, 19

Co je pobožnost? Je to radost a štěstí 
ve společenství s Bohem. K čemu bu
deme uschopněni, když budeme takto 
žít s Bohem? Bratrská láska je koře-- 
ncm, z něhož vyrůstá všeobecná láska.

Cvičení, které udržuje v 
tělo, není dostačující. Pavlovi se jeví 
jako podružné, není-ll z nitra posvě
ceno tělo i duše, prostě celý člověk.

ctnosti se chtějí proměnit 
Kdo jo vlas-ní v hojnosti, 
na druhé. Křesťanství bez 

skutků je nemocné.



11. P lz. 41. 9

12. O Efez. 1. 4. 5 se

13. S Mat. 6. 24

14. Č 2. 48. 15

15. P Žid. 3. 13

16. S 2. 32. 5

17. N 2. 34. 19

18. P Mat. 7. 24. 25

19. Ú Přísl. 14. 26 Kdo je

20. S 2. 31. 25 Jaké mohou být dítky Boží? Proč?
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Musíme se osvfdčit ve zkouíce 
Jaký stav srdce nám přibližuje Boha? 
Co je spojeno s Boží blízkostí?

Co nás činí Bohu příjemnými? Jak 
stáváme dítkami Božími?

K čemu nás Bůh povolal? Co dostáváme 
zároveň s povoláním?

že své srdce spokojil. To znamená, že 
mu svědomí vystavuje dobré svědectví. 
Kdo svá slova nemá v souladu se skut
ky, toho srdce je nespokojeno.

Vyznání přináší odpuštění. Téměř rok 
plahočil se David s bídou svých hří
chů. Teprve potom volá: „Vyznám na 
sebe Hospodinu!“ Skrze odpuštění při
chází nyní k pokojí. Nemá to smyslu 
skrývat něco před Bohem!
Z. s. 17. 57

rozhodnout? Co 
l odevzdání 
náležet jen

K čemu je přirovnán Bůh? 
spolu pojat do ochrany Boží?

K čemu se máme vzájemně napomínat? 
Co se může stát, když to zanedbáme? 
Setrvávání v hříchu zatvrdí naše srdce 
vůči jakékoliv nápravě. Jednoho dne 
budeme chtít, ale nebudeme moci zpět.

Co se praví o věrnosti Boží? Jak nás po
vede Pán? Mějme dětinnou víru v Boží 
vedení, protože děti a mladí lidé jsou 
ve své důvěře ochotnější 
nější.

Mezi čím se máme 
není slučitelné? Poloviční 
ztrácí účinnost. Chceme i 
jednomu Pánu, a to cele.

Koho můžeme přirovnat k moudrému 
muži? Co je nejdůležltějšf při stavbě? 
Jak se jmenuje ta spolehlivá skála?

a odevzdá-



21. C Jak. 1. 12

22. P 2. Koř. 2 .11

23. 9 Gal. 5. 1

24. N Gal. 6, 4

25. P Pil. 2. 12. 13

28. 0 Efez. 8, 12

27. 9 ž. 19, 14

28. C film. 6. 11. 12

29. P Jak. 4, 7

30. S Jak. 4, 8
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Znáš úskoky satanovy a víš, co má za 
lubem? Nenech se přelstít!

Jak se musíme postavit proti satanu? 
Satana zbavíme moci nad námi, když 
budeme žít podle vůle Boží a ve spo
lečenství s Pánem.

Co vylučuje život s Bohem? Komu ne
smíme povolit? Povedeš buď život s Bo
hem nebo život podle tělesných žádost). 
Střední cesta neexistuje.

Co působí Bůh v nás? Znamená to, že 
můžeme být pří konání svého spasení 
nečinní? Bůh požehná jen vážnému úsilí, 
nikoli vlažnosti nebo lhostejnosti.

Kdo nás vysvobodil z otroctví satano
va? Oč tedy máme nyní pečovat? Jak 
můžeme obstát v darované svobodě? 
Z. s. 18. 08

K čemu nás povzbuzuje Jakub? Kolik 
můžeme přispět k úspěchu? Poskvrněné

Od koho vycházejí útoky? Je možné 
dosáhnout vítězství nad vojskem zlých 
duchů? Kdo již zvítězil nad satanem?

Boj viry vedený proti hříchu
Nač máme obrátit svou pozornost? „Sám 
v sobě míti chválu" znamená: nevytru- 
bovat svou vlastní chválu, ale s vděč
ností vůči Bohu těšit se v tichosti. 
Posvěcené oko vidí stejně málo chvá
ly na sobě sainém.

Proč dopouští Bůh pokušení? Jak je 
máme přijímat? Nemáme je pouze trpě
livě snášet, ale také přemáhat. Nemá
me mu čelit jen pasivně, ale také ak
tivně. Co obdrží všichni, kteří se 
osvědčili?

Jak dosáhneme bezúhonného života? Po
kušení přicházejí z nás právě tak jako 
zvenčí. Co bylo přáním žalmistova 
srdce?



f

31. N 1. Tim. 6. 12

DUBEN

— „Důvěřuj se každý

1. P Mat. 11. 28

2. Ú Iz. 30. 15

3. S Mat. 11, 29

5. P 2. 25. 12 Boži poučování uvádí na nejlepšf cestu.

6. S 2. 25, 5

7. N Řím. 6, 22
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Jak se nám jeví břemena, která Ježíš 
na nás vkládá? Kdo miluje z nejniter- 
nějšiho srdce Boží vůli (Boží zákon), 
tomu nebude břemenem, nýbrž rozkoší.

Co je určeno věřícímu? Jak dosáhneme 
věčného života?

Píseň měsíce: č. 228 
den!“
Thema měsíce: Věř každý den!

Následováni Ježíše
Koho zve Ježíš k sobě? Pozvání ne
platí jen ohraničenému kruhu lidí. Vši
chni jsme obtíženi tíhou hříchů.

Poslušní z lásky k Bohu
Jsme osvobozeni od hříchu a stali jsme 
se služebníky Božími. Duchovní plody 
mají plnou možnost dozrát. Hřích vede 
k nesvobodě a odlučuje nás navždy od 
Boha. '

Jak můžeme poznat cesty Boží? Jak 
často máme skládat své doufání v Bohu? 
Z. s. 18. 30

Ke kterým dvěma způsobům chování 
jsme vybízeni? Tyto dvě věcí nám dá
vají možnost cele důvěřovat Bohu. Jaký 
postoj však někdy rád člověk zaujímá?

Jaké jho (kázeň) na nás Bůh vkládá? 
Čemu se učíme od Ježíše? („Abych či
nil vůli tvou, Bože můj, lítost mám.“) 
Kdo takto žije, dosáhne pravého po
koje duše.

4, č Mat. 11, 30
St

srdce a poskvrněné ruce nás činí ne
jistými.
Z. s. 18. 19



8. P Jan 7, 17

9. Ú Řím. 12, 2

10. S Jan 4, 34

11. C Fil. 2, 5 O jaké smýšlení máme usilovat?

12. P 2. Tím. 1, 7

13. S Kol. 2, 8

14. N Luk. 6. 45

15. P 1. Petra 1. 13

16. Ú Ž. 19, 15

17. S Jak. 4, 10

18. C Ž. 104, 34

19. P ž. 1, 2

20. S Žid. 11, 1
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Jak vypadá Bohem darovaný nový ži
vot? Působí mocné láskou a sebekázní.

Co je podmínkou k rozeznání pravdy? 
Jakou zkoušku můžeme sami provést?

Soulad slova a činu
Co dokazujeme svými slovy?

čím se nemáme nechat zmásti? Podři
zuj se vědomě učení Kristovu!
Z. s. 18. 41

od světa 
způsobí

Co má být v souladu podle tohoto tex
tu? Jak jmenujeme takové lidi, kteří 
mluví jinak, než to cítí v srdci?

Jaký postoj zaujímal Kristus k vůli Ot
cově? Slovo „pokrm“ ukazuje, jak ži
votně důležité mu bylo plnění Otcovy 
vůle. To znamená daleko více než být 
poddán nebo podřídit se.

K čemu máme obrátit svou mysl. Od
vrácení se od světa a podřízení se 
Boží vůli způsobí obnovení našeho 
ducha.

K čemu se máme přepásat a připravit? 
V čem záleží milost, která se zjeví 
při nás, až přijde Ježíš Kristus?

Pamatujme! Ne my se povýšíme, ale 
Bůh nás povýší! Za jakých podmínek 
se to stane?
Předcházející verše svědčí o zalíbení, 
jaké má Bůh ve svém stvoření. Kdy 
se mu libí naše řeč i konání?
V čem máme nacházet radost? Pře
mýšlet o zákoně znamená stále se jím 
zaměstnávat.
Co je víra? Žádné domněnky a nejistá 
znalost, ale plná jistota bez pochyb
ností.
Z, s. 18. 52



21. N Efez. 2, 8. 9.

22. P Abakuk 2. 4

23. O 2. Koř. 5, 7 Kdy dospějeme od víry ke zření?

24. S Tlt. 2, 14

25. č Efez. 2, 10

26. P Jan 14, 12

27. S Žid. 10, 23

28. N 5. Mojž. 33, 25a

29. P 1. Jana 5, 4

30. Ú 1. Kor. 15, 57 Co dosahujeme vírou v Ježíše?
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čeho je víra schopna? Svět nás obklo
puje každý den. Přemoci jej, znamená: 
denně čerpat z víry sílu k vítězství nad 
pokušeními a lákadly.

K čemu nás podněcuje naše víra? Kdo 
klade důraz na svou vlastni sílu, vzdo
rovitě a svéhlavě odmítá Boží pomoc, 
nedojde cíle.

K čemu jsme určeni? Kdo působí skr
ze nás dobré skutky? Veškeré dobro, 
které konáme, je Boží dilo.

Vítězná víra
Mládí je obrazem životní síly a plnosti 
života. Jaké zaslíbení je dáno věří
címu? Z viry čerpáme denně sílu ke 
správnému životu.

Poměr víry ke skutkům
K čemu slouží dobré skutky? čím dobu
deme spaseni? Kolik zásluh na tom 
máme?

čím se zaměstnává naděje? Jaký pc 
stoj máme zaujmout? Kdo dává záruk 
na splnění naši naděje? • 
Z. s. 19. 03

Kristovo vykoupení je při nás záároveň 
výchovným dílem. Od čeho máme býtí 
prosti? Jaký důkaz podáváme o své 
proměně. Pavel se ohrazuje proti zne
užití milosti, jako kdyby ona přikrývala 
hřích. Zdůrazňuje spíše Její výchovnou 
a nápravnou sílu pří věřících. ,

čí skutky máme činit ve víře? Slovo 
„větší skutky" vztahuje se na dokon
čení díla Kristova, které svým roz
šířením a velikostí daleko převyšuje 
začátky.



KVĚTEN

1. S Zjev. 3. 8

2. č Jak. 4. 2

3. P Luk. 11, 1

4. S Zach. 9, 12

5. N Marek 14, 38

6. P Jak. 5, 17. 18

7. Ú Pláč Jer. 3, 26

8. S 1. Sam. 7, 12

9. č 1. Král. 19, 11. 12
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Co se praví o Eliáši? Jakou moc měla 
jeho modlitba? Jaká vysvětlení pro to 
máme" (On se modlil podle vůle Boží.)

Čemu učil Ježíš své učedníky? Nejde 
o slova, ale o modlitebního ducha. Je
žíšovy modlitby se vyznačovaly důvě
rou a pevnou jistotou.

Co ví Bůh o nás? Co rozumíme „ote
vřenými dveřmi" při zvěstování evan
gelia?

Před čím se máme chránit? Kolik toho 
docílí člověk žádostí, přelstěním a so
bectvím? Jakou cestu doporučuje Bůh?

Síla v modlitbě víry
Jakou zkušenost činíme v pokušeních? 
Dostaneme chtění a skutečné činění pod 
jednoho jmenovatele? Co je naší po
mocí v takové situaci?

Eben-Ezer je pamětní kámen pomoci 
Boží. Vztyč ve své paměti znovu ta
kové památníky! Nezapomeň na děko
vání!

Izrael se nacházel v zajetí. Byl „po
staven v naději" na návrat domů, který 
mu Bůh zaslíbil. V kom měli spatřovat 
svou sílu?
Z. s. 19. 13

Píseň měsíce: č. 456 — „Tě nepustím!“ 
Thema měsíce: Modlitebník obdrží Boží sílu

Boží odpověď 
křídlech. Co se 
modlitebníka?

Jak se setkal Bůh s Eliášem? Jak 
prožijeme Boží blízkost? (Všemi smysly 
a silami svého vnitřního, duchovního 
Člověka.)

nepřispěchá vždy na 
očekává od věřícího



10. P Ž. 119, 1

11. S Zjev. 11. 19

12. N Job. 31, 6

13. P Efez. 6. 6

14. Ú Rím. 3. 31

15. S 1. Jana 3. 3

16. č Sk. 24. 16

17. P Jan 15. 1. 2 o

16. S Jan 15, 4
s

19. N Jan 15, 5
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Jakou naději mají dítky Boží? K čemu 
r.ás má věstí tato blahoslavená naděje? 
V Boží přítomnosti není nic nečistého. 
Mysleme na to vždycky!

Jak je možno mít ctné obcování? Bůh 
se s námi stýká skrze své Slovo a skrze 
svůj zákon.

co 
se

Cesta ke společenství s Kristem
Záleží na tom zůstávání. Je-li spojení 
přerušeno, přestane přívod síly. Ani 
nalomené visící ratolesti nepřinášejí 
ovoce.

Jan vidí v chrámě Božím truhlu smlou
vy, na znamení, že Bůh dokonal vše
chno, co slíbil skrze svou smlouvu. 
Modli se o to, aby 1 při tobě bylo 
dílo Boží dokončeno!
Z. s. 19. 24

Modlitba je pomoc v každodenním žl- 
votč
Čímu soudu se Job podřizuje? Byl pře
svědčen o Boží spravedlnosti i o své 
nevině (v tomto případě).

Nač Pavel nikdy nezapomínal? O jakém 
životě svědčí svědomi bez úrazu? (Ono 
musí být bez úrazu i vůči lidem!)

Jak můžeme zůstat v Ježíši? (Hledej 
každodenní společenství s Pánem na 
modlitbě!) 
Z. s. 19. 34

podobenství o vinném 
může náš život přinášet

Co ukazuje 
kmeni? Jak 
plody?

Pavel mluví o správném postoji k na
šim denním povinnostem. Co stojí 1 zde 
v popředí? Jak máme konat svou práci?

V jakém poměru stojí k sobě víra 
a zákon? (Jelikož věříme, že jsme po
slušní.)



20. P Jan 15. 7

21. Ú Jan 15, 11

22. S Jan 15, 14

23. č Jan 16. 7

24. P Luk. 11, 13

25. S Jan 16, 8

26. N Řím. 8, 13. 14

27. P Jan 16. 13

28. O Sk. 1, 8

29. S Mat. 3, 16, 17

30. č Řím. 6, 4

31. P Jan 14, 26
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V čem pomáhá Duch svaty našemu spa
sení?

Který příklad znázorňuje lásku Boží. 
Jeho láska a jeho dary jsou k dispo
sici. Co očekává od nás? Naše prosba 
předpokládá potřebu.

Co přináší úzké společenství s Bohem? 
Z kterých slov je vidět, že potřebu
jeme více radosti?

Jaký čestný titul nám dává Ježíš? Kdy 
si Jej můžeme přivlastnit?

Jakou úlohu má Duch svátý?
a) obviňovat nás z hříchu
b) skrze spravedlnost z víry vésti nás 
ke Kristu.
Z. s. 19. 43

Jaký slib dává Bůh svým dítkám? Platí 
toto zaslíbení bez veškerého omezení? 
Pozoruj první část verše!

Jak se přiznal nebeský Otec k svému 
Synu? Kristus byl naplněn Duchem svá
tým. Jak se projevil tento křest Du
chem v jeho životě?

Duch svatů jako Božský pomocník
Co nám přináší život věčný a co věč
nou smrt? Kdo má vládnout v našem 
životě?

Co nám chce zjevit Duch svátý? S kým 
je Duch svátý v nejužším spojení?

K čemu nás uschopňuje dar Ducha svá
tého? Jak rozsáhlé má být zvěstování 
evangelia?

Co má být křtem pohřbeno? Skrze koho 
dospějeme k novému duchovnímu ži
votu?

Co zaslíbil Ježíš při svém odchodu? 
Jak dosáhneme tohoto daru? Místo 
.Utěšitel“ můžeme také říci Zástupce 
nebo Pomocník.



ČERVEN

Thema měsíce: Nový život v Kristu
1. S Pis. Sal. 2, 11. 12

2. N 2. 95, 7. 8

3. P Přísl. 4, 23

4. O 2. 139, 23. 24

5. S 1. Tím. 6. 12 ještě nestačí.

6. č 1. Petra 2, 9

7. P 1. Petra 2, 5

8. S Žid. 10, 25
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Píseň měsíce: č. 264 — „Na skále věků sta
víme“

V čem se máme vzájemně povzbuzovat? 
Jak se to má dít? Proč je to zvláště 
dnes nutné?
Z. s. 19. 58

Jak je popsáno probuzení přírody. Bůh 
tvoří každoročně nový život.
Z. s. 19. 52

Jak vypadá tvůj život, když ses roz
hodl pro Boha? Srdce je sídlem du
ševního života. Jemu/musíme věnovat 
zvláštní pozornost a výchovu.

V novotě života
Jakým přirovnáním je vyjádřena naše 
závislost na Bohu? Čím je možno se 
zatvrdit? (Když odkládáme pokání.)

K čemu nás Bůh povolal? Zde se mluv; 
k celé církvi. Přemýšlej o tom, jak 
bys mohl rozvíjet kněžský charakter.
V čem má vyvrcholit naše služba?

Jaký je první požadavek pří naší služ
bě Bohu? Jak rozumíš onomu duchov
nímu domu a zároveň kněžství? (Kdo 
je pevně zakořeněn v Kristu, může slou
žit jiným.)

Koho musíme při této úloze vzít za 
rádce? Bůh nás zná lépe než my sami 
sebe. Co všechno zná Bůh? Co může 
také učinit?

Bdělost sama ještě nestačí. K čemu 
jsme vybízení? (Usilováním máme do
sáhnout života věčného.)



9. N Efez. 3, 14. 15

10. P Mal. 3. 16

11. O Efez. 4. 4. 6. 7

12. S Jan 17. 21

13. č 1. Kor. 1. 10

14. P 2. Kor. 6, 4. 7

.15. S Jan 13. 34. 35

16. N 1. Jana 2, 10

17. P 1. Jana 4, 7

18. Ú Gal. 5, 13
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Vzájemný křesťanský život
Co je bezpečným znamením našeho du
chovního života? Čemu nedá láska ni
kdy piíčinu? (K pohoršení.)

Jaký duch má mezi námi vládnout? Od 
koho si můžeme vyprosit ducha lásky? 
Co dokazujeme svým chováním?

V čem záleží to nové přikázání lásky 
k bližnímu? Dovedeme milovat tak. jak 
nás miluje Ježíš? Co musíme přemá
hat? K čemu slouží tato bratrská láska? 
Z. s. 26. 03

Mnoho údů — jedno tělo; mnoho mod
litebníků — jeden Bůh a Otec všech. 
Je též mnoho darů propůjčeno k jed
nomu účelu. To je církev Boží. Co nás 
přes naši rozdílnost vede k jednotě?

Jak dosáhneme jednoty v učení? Církev 
není založena na naší domněnce, ale 
na Božím Slovu. Kdo působí mezi námi 
jednotné smýšlení a jednotnou řeč?

Co bere na sebe služebník Boží dle 
slov Pavlových? Jak pomáhá Bůh při 
zvěstování Slova?

čím se mají dítky Boží potěšovat? Ot
covské lásce neujde nic, naše souženi 
ani naše radosti. On zároveň sleduje, 
co konáme pro něj a co zanedbáváme.

V Kristu se pojí pozemská rodina s ne
beskou
Ke které velké rodině náležíme? Bůh 
je praobrazem veškeré otcovské lás
ky? Jak smíme k němu přicházet?

Kristem
vita a

Jaký vzor jednoty je nám dán? "Na 
čem je založena jednota církve? Jaký 
závěr si činí svět?

K čemu nesmíme zneužívat 
získané svobody? Kde nalézá 
znovuzrození své uplatnění?



19. S Gal. 6, 1

20. č Mat. 18. 21. 22

21. P Mat. 5. 9

22. S Jak. 2, 1

23. N 1. Petra 4. 8

24. P Gal. 6. 10

25. O film. 15. 1

26. S film. 12, 10

27. Č Žid. 12, 12. 13
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Jak máme vykupovat čas? Na koho má 
me brát zvláštní ohled?

vycházet 
soutěžit?

Která úloha je zvlášť krásná? Jak se 
mohou druzí skrze tebe vzpřímit? (Když 
půjdeš dobrým příkladem vstříc.) Pa
matuj, že nejeden se dívá právě na 
tebe. Budeš mu pomocníkem nebo pře
kážkou?

Jací Jsme my lidé před Bohem? Před
ním neplatí bohatství ani učenost ani 
chudoba, ale jedině náš stav víry. Boží 
dar (Kristus) a Boží požadavky (kající 
víra) jsou pro všechny lidi stejné.
Z. s. 20. 06

Jak se máme chovat vůči slabým? Jaké 
poznání nás uchrání před soudcovským 
duchem? (Srdečné slitování neodsuzuje 
a neobžalovává.)

Vzájemné povinnosti
Jak se máme modlit? (Střídmě, tzn. 
soustředěně, ne blouznivě.) K jaké lásce 
jsme vybízeni? (Pravá láska nebude ta
ké vyčerpána poklesky bratří. Ona je 
jako ochranný plášť.)

Jakou povinnost mají silní? Ti, kteř 
jsou ve víře pokročilí, nemají pro
padnout v samolibost, ale mají sná
šeli mdlé a slabé.

Jakou otázku bychom neměl! klást? 
Jak vysvětluje Ježíš neomezenou ocho
tu odpouštět? Proč má právo žádat tu 
od nás?

Jaká by měla být vzájemná láska? (Mě
la by vycházet ze srdce.) V čem 
máme soutěžit? Předcházet znamená 
druhé považovat za vyšší než sebe. To 
je těžké!

Kdo má právo jmenovat se dítkem Bo
žím? Co rozumíme slovem „pokojní“? 
(Mír udržovat, mír tvořit, mír zvěsto
vat.)



28. P Sk. 9. 6
to,

29. S Hlm. 13. 12

30. N Ezech. 36. 26

ČERVENEC

— „Jako jitřní hvězdy

Slovo Boží — naše největší

1. P ž. 62. 10

2. 0 Mat. 25. 40

3. S Žid.

4. Č 1. Kor. 4. 2

5. P Luk. 12. 15
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Thema měsíce: 
bohatství

Na čem je závislý náš život? Co může 
v nás usmrtili touha po majetku? Před 
čím jsme proto varováni?

šafářství se nevztahuje jen na peníze. 
Církev spravuje poklad evangelia. K če
mu je povolána?

Z jakého srdce vyrůstá vědomí povin
nosti k druhému?

Píseň měsíce: č. 36 
záře“

Vůči komu máme zvláštní odpovědnost? 
Kdy promluví jasnou řečí všechny dobré 
skutky i promarněné příležitosti? Jak 
posuzuje Bůh naše činy?

Sajáři Slova Božího
Jiný překlad: „Synové mocných minou 
se cíle.“ K čemu svádí náklonnost ke 
shromažďování bohatství? Co ukazuje 
Boží váha?

V jakém stavu so nacházel Petr? Jak 
se postaral Ježíš o to, aby obdržel 
správné směrnice?

Čeho je víra schopna? Abrahám obě
toval syna zaslíbení. On věděl, že Bůh 
může třeba vzkřísit zmrtvých, ale že 
nezruší své slovo. Byli bychom také 
ochotni vzdát se svého nejmilejšího?

Jak začíná nový jasný den? K čemu 
máme využít zbývajícího času? Víš, kdy 
přijde Pán Ježíš? Proto odložme vše
chno nepravé a připravme se na ten 
den!
Z. s. 20. 07

11, 17



6. S Mat. 6. 19

7. N Mot. 6. 20. 21

8. P Příst. 10, 22

9. O Luk. 6. 38

Co

10. S Mat. 5. 7

11. Č Příst. 3. 9. 10

12. P 1. Tím. 6, 9. 10a.

13. S 2. 40, 17. 18
činíme

14. N 5. Mojž. 6, 6. 7.

15. P Efez. 1, 18
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Kdo nám může požehnat nad pomyšleni? 
„Bez trápení" neznamená, že nemusíme 
pracovat.

Na co položil Bůh zvláštní požehnání? 
Co tím uznáváme? Jak odmění Bůh naši 
věrnost?

Kdo usiluje o peníze, čest a slávu, te; 
je tlm cele ovládán. Jak to polom vy 
padá se snahou o dosažení Božího cíle 
Není možno sloužit dvěma Pánům!

Čím se máme zaměstnávat? Kdy může
me správně rozumět svému povolání? 
Co je nám přislíbeno?

Tato zásada platí I v duchovních vě
cech. Kdy máme naději na Boží milo
srdenství?

Obětavost znovuzrozeného člověka
Kde jsou poklady 
druhu jsou? Celá 
tvoří podle toho, 
co hledá.

Co je protikladem lakomství? Jsme bo
hatí dáváním! To zní jako paradox, ne- 
počítáme-ll s Božím požehnáním, 
určujeme sami svým jednáním?

v bezpečí? Jakého 
bytost Člověka se 

co člověk miluje a

Co se může stát s poklady? Ony nás 
nečiní šťastnými, ale stále žádostivěj
šími. Stále více nás zaměstnávají, takže 
zanedbáváme to nejdůležitější.
Z. s. 20. 05

Kde nalezneme dokonalou radost? Jaké 
zkušenosti činíme s Bohem?
Z. s. 20. 01

Slovo Boží průvodcem na cestě
Máme sl vzít k srdcí, co nám říká 
Bůh. Jeho slovo nás má denně provázet 
doma i v povolání. Nechť ti ono rádi, 
nechť tě napomíná!



16. O 2. 119, 130

17. S Jan 5, 39

18. Č Jer. 6, 16

19. P 2. Tím. 3. 16. 17

20. S Jan 6, 35

21. N Jan 6. 51. 55

22. P 2. 119, 11

23. Ú Jan 16, 12

24. S Jan 17, 17

25. C 1. Tes. 4, 3 a

26. P Efez. 4, 24
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Před čím nás uchrání slovo Boží, když 
je budeme nosit v srdci?

Působivá síla Božího slova
Odkud přišel Kristus? Co s ním získá
me? (Tak jako pokrm se stává částí nás 
samých, tak vnitřně máme srůst! s Kris
tem.)

Na co bral Ježíš ohled při zvěstování 
evangelia? Duch svaty uvádí postupně 
v pravdu. Naše poznání roste tou mě
rou, jak je prožíváme.

Tělesný Člověk nerozumí slovu Božímu. 
Duch Boží osvěcuje naši mysl. Co v nás 
způsobuje slovo Boží? Stává se nám 
stále milejším a nepostradatelnějším.

K čemu nám dal Bůh své slovo? V čem 
nás může vychovávat? K jakému dílu 
máme být uschopněni?

Jak vypadá nový 
věk? Kolik času si vyžádá naše obno
vení? (Celý náš život.)

Kdo nás posvěcuje? Bůh nám poskytuje 
duchovní sílu, kterou potřebujeme ke 
zbožnému životu. Musíme JI však ucho
pit vírou a uvést ji v činnost.

K čemu vede bádání v Pfsmě? K spa
sení nás nepřivede to, že vlastníme 
nebo čteme bibli, ale že jsme poznali 
a získali Ježíše.

K čemu se připodobňuje Kristus? Jak 
je možné každému pomoci?
Z. s. 19. 55

Jak nalezneme klid duše? Nač se máme 
tázat? Podle svého poznání máme také 
jednat.

Co má způsobit při nás slovo (Boží? 
Posvěcení znamená růst v duchovním 
životě.

a znovuzrozený člo-



27. S 2. Kor. 4. 16

28. N Efez. 4, 14. 15

29. P 2. Petra 3, 18

30. O Job 17, 9

31. S 1. Kor. 15, 58

SRPEN

1. Č Kaz. 12, 1

2. P 1. Kor. 3, 13
se

3. S fifm. 12, 11
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Základ stavby je důležitý. JaK stavíš 
dále? V které zatěžkávací zkoušce 
ukáže, jakého druhu bylo tvé dílo?

Spravedlivý stojí pevně. Oč musíme usi
lovat, chceme-lí duchovně sílit?

Píseň měsíce: č. 370 — „Jak jest krásné pře- 
bývati“
Thema měsíce: Všechno, co je milé a dobro 
pověstné

V čem nesmíme polevit? Jaká změny 
prožívá vnější člověk? Co se děje 
s vnitřním (duchovním) člověkem?
Z. s. 19, 47

Duchovní dozrávání od dítěte k muži 
Z jakého věku (v duchovním smyslu) 
musíme vyrůst? Co je znakem dětské
ho věku? (Nejistota, lehkověrnost.) 
V čem vidíme duchovní zralost?

Kdy je vhodný čas odevzdat se Spa
siteli? Proč bychom měli přijít k Pánu 
až na sklonku svého života? Změna 
mysli je snadnější v letech mládí, než 
ve stáří.

V čem máme růstl? čím větší je naše 
poznání o Bohu a o nás samých, tím 
více uplatňujeme Boží milost.

Jde o uplatnění lásky. Jak máme pů
sobit? „Duchem vroucí“, znamená být 
celým srdcem při věcí. Lenost uha
šuje oheň Ducha.
Z. s. 19, 39

Jak se projevuje duchovně vyspělý ná
sledovník Pána Ježíše? V čem se pře
devším rozmáhá? Čeho si je vědom?



4. N Přísl. 6, 6

5. P Přísl. 21. 5

6. Ú Přísl. 11. 1

7. S fiím. 12. 16

8. Č Luk. 16. 10

9. P 1. Koř. 1, 4. 5

10. S Píseň Sal. 2. 15

Vzájemné chováni11. N 2. Kor. 7. 1

12. P 1. Tes. 3. 12

13. Ú Fil. 2. 3 sváru?
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věci? „Věrný 
ný. upřímný.

mrave- 
dobu dešťů, 

nezbavuje nás

Kdo může způsobit mnoho škod? Často 
podceňujeme účinek malých hřichů. Prá
vě ony kazí charakter!
Z. s. 19. 26

Jak máme hodnotit sami sebe? V čem 
tkví životní moudrost? (Ti, kteří se 
o sobě mnoho domnívají, stojí sami sobě 
v cestě náoravy.)

Zde je chválen pilný člověk. Jací však 
nemáme být? Slepá horlivost jen škodí.

Co není možno sloučit se zbožností? 
Jaké smýšlení se tím projevuje? Jak 
dojdeme Božího zalíbení?

K čemu nás pudí naše víra? Co patří 
nerozlučné k sobě? Nejen duch, ale 
i tělo musí být prosto jakéhokoliv po
skvrny.

V jakých věcech se projevuje naše 
smýšlení? Komu může Bůh svěřit větší 

znamená svědomitý, čest-

Co patři ke zbožnosti
Před kým se má lenoch stydět? Pozd- 
ruj, jak moudře shromažďuje 

dlouhou 
Boha

nec zásoby pro 
Naše důvěra v 
našich povinností.

V čem se máme stát dokonalými? Jak 
se to projevuje? Patři do toho i ti 
méně sympatičtí?

V čem byli Korintští bohatí? „Všem! 
věcmi" znamená všemi dary Ducha. Ne
ní to však z vlastní zásluhy, je to 
Boží milost. Jen Pánu patří veškerá 
čest.

Jak se můžeme vyhnout! sváru? Co 
musíme přemoci, chceme-li druhé po
važovat za vyšší než sebe?



14. S Mat. 7. 1. 2

roz-

15. Č Gal. 5, 26

16. P Přísl. 16, 32

sám

17. S 1. Petra 3. 8

18. N Efez. 4. 32

19. P Kol. 3, 12

20. O Kol. 3, 13 Kristus?
pouštět

21. S 1. Kor. 13, 4. 5

22. C 1. Petra 2. 12

23. P 1. Tim. 6. 6
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Prokázat se jako dítko Boži
V tom se prokazuje opravdovost lásky, 
když umfme odpustit. Jak jedná Bůh 
s námi?

Co nemáme nechat v sobě vzrůsti? Zá- 
nepřízeň škodí vždy jen nám

Boha! 
život?

věci 
nám

vist a 
samýri.

Ve světě, ale ne ze světa! Co je nej
lepším důkazem naší viry?

Čím se vyznačují dítky Boži? Uvážu.’ 
zda můžeš být také tak nazván! (Skrs 
Krista jsme učiněni milými Otci m 
beskému.)

Jakým způsobem přináší pobožnost zisk?
V jakém světle vidí zbožní lidé 
tohoto světa? Bohatství v Bohu 
dovoluje postrádat mnohé věci.

Jaké smýšlení máme mít? Co čekáme 
od druhých, to máme být ochotní dělat 
sami. Co narušuje společenství? Jme
nuj opačné vlastnosti!
Z. s. 19, 13

Které právo patří jedině Bohu? Na co 
musíš pamatovat, chceš-li soudit dru
hé? Jak snadno můžeme vynésti 
sudek sami nad sebou?

Jaký příklad nám dává Kristus? Oč 
a vzájemně se snášet, to je 

růst v lásce.

Popiš, čeho je schopna láska pocháze
jící z Boha! Jak ona usměrňuje spo
lečný život? (Zlo přemáhá dobrem, 
setrvává v přívětivosti, Činí dobře dru
hým.)

Které dvě vlastnosti jsou postaveny pro
ti sobě. „Pán své mysli“ znamená: kdo 
se umí ovládat, kdo umí zapřít 
sebe. Jak dosáhneme toho cíle?



24. S Přísl. 4, 26

25. N Přísl. 4. 14

26. P Mat. 5, 45 Láska

27. O 2. 119, 6

28. S Kol. 1 27

29. Č Fil. 4, 8 usměrnit

30. P Iz. 62, 10

31. S Fil. 4. 5
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Kdo 
Jak 
Jak 
Krista zklamou?

Naše mírnost a životní vyrovnanost má 
být až příslovečná. Proč?
Z. s. 18, 45

Jakou cestou půjdeme? Vybočení z Boží 
cesty nás uvádí v nebezpečí. Jděme 
osvědčenou, přímou a dobrou cestou! 
Z. s. 19. 00

Co nám pomáhá k životu poslušnosti? 
Na kolik přikázání musíme hledět? Buď 
činitelem slova!

má zakusiti bohatství Kristovo? 
tomu rozumíš? Jak se to stane? 
to ale vypadá, když následovníci

se nesmí omezit jen na rodinu 
a přátele. Jaké rozdíly činí Bůh? Vši
chni užívají nezaslouženě jeho otcov
ských požehnání.

Máme být ukazateli cesty
Kam se můžeme snadno dostat? Dávej, 
pozor na sebe a na cestu svých přá
tel! Málokdo z nich má v úmyslu či- 

'nit zlo. Byli svedeni a stávají se pak 
sami svůdci.

Toto bylo volání ke shromáždění se 
Izraele a k návratu z Babylóna. Záro
veň je to obraz vejití do nebeského 
Jeruzaléma. Jaké úkoly má připravova- 
tel cest? (Odstranit věci nerovné a 
kamení.)

K jakým věcem máme usměrnit své 
myšlenky? Zaměstnávej se vznešenými 
věcmi; pak získáš také radost, která 
ti umožní, abys je mohl provést!. Ten
týž zákon platí i v opačném smyslu.



1. N Ž. 143, 5. 6

2. P Zjev. 15, 3

3. O Ž. 90. 2 celá

4. S MaU 6, 20. 29

5. Č Přísl. 2, 20 K čemu

6. P Efez. 5, 11

7. S 2. Koř. 6, 14

8. N 2. Kor. 6, 17

9. P Přísl. 27, 9 Proč
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poučení si 
sebe?

O čem budou zpívat vykoupení? Píseň 
zkušeností a píseň vykoupení naplní ne
besa jásotem a chválou.

Píseň měsíce: č. 20 
Thema měsíce:

Jaké síly jsou tu postaveny proti sobě? 
Jak je to s přizpůsobením se a se zla
tou střední cestou? Jen jasné oddě
lení a odvrácení se od zlého nám může 
pomoci.
Z. s. 18. 30

ZAŘ!
— „Já milovat tě chci“ 

Člověk je Božím stvořením 
Dítky Boží nebo služebníci hříchu?
Na co se rozpomínal David? K čemu 
jej vedly zkušenosti, které 'kdysi uči
nil s Bohem?

Co zdůrazňují horské velikány a 
příroda? Co je zdůrazněno o Bohu?

Rady pro denní život
K čemu nás zavazuje znovuzrození 
ž Boha? Jak máme chápat to oddělen! 
se? Co je závislé na našem postoji 
k hříchu?

nás má podněcovat otcovská 
Boží dobrota? Kdo by chtěl Boha vě- 

zarmucovat? Vždyť naše hříchy 
slabosti mu způsobují ji

Jaká přátelství sl máme volit? 
je upřímný přítel tak vzácný?

domě
učiněné ve
stejně mnoho žalu!

Na čem můžeme poznat Boží péči? Jaké 
z toho můžeme vzít pro

čemu se musíme zcela vědomě vy
hýbat? Nesmíme se s hříchem mazlit! 
Jak „trestáme" skutky temnosti? Tím, 
že zaujmeme vůči ním rozhodný po
stoj.



10. O Tit. 2. 7. 8

11. S 1. Tim. 4. 12

12. Č 2. 119, 35

13. P Přfsl. 22. 6

14. S Efez. 6, 1

15. N 1. Koř. 6, 19. 20

16. P 1. Koř. 3, 17

17. Ú 3. Jana 2

18. S 1. Koř. 10, 31

19. č Dan. 1, 8

20. P 1. Kor. 9. 27

21. S 1. Tim. 2, 9. 10
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Jak má být opatřeno tělo i duše? Jak 
uchováme obojí ve zdraví?

Jak jsou napomínání mladí muži? Kdy 
jedině se* setká poučování 3 výsledkem? 
K čemu nesmíme zavdat příčinu?

Co se musí požadovat od těch, kteří 
zastávají učitelský úřad v církvi?

čím můžeme uškodit tělu a duchu? 
(Poživačností atd.) V nás i v církvi chce 
si Bůh učinit obydlí jako ve svém 
chrámě. K čemu nás to zavazuje?

Oč prosil žalmista? Jaký postoj zaují
mal?

Co udržuje pořádek v životě? „To je 
spravedlivé" znamená: tak je to správ
né. to je možno očekávat.

_ Z. s. 18. 15
Příbytek Boží
Za co máme považovat své tělo? Proč 
to není nic mimořádného? Jaká mzda 
byla za nás zaplacena?

Pod jakým zorným úhlem máme Činit 
i každodenní věci? Kdy se děje něco 
ke cti Boží a kdy nikoliv? (Řiď se Bo
žími zákony, které slouží k životu!)
Pro co se rozhodl Daniel 1 za ztíže
ných okolnosti? Jak nalezl správnou 
cestu?
Jak se choval Pavel? Oč měl obavy? 
Co bylo jeho cílem?
Jaké slovo napomenutí platí zvláště že
nám a dívkám? V Čem záleží jejích 
ozdoba? (Také jejich cena!) čeho se 
mají vystříhat? Láskyplné a k pomoci 
vždy ochotné ruce jsou jejich nejkrás
nější ozdcbou.
Z. s. 18. 00

Kdy se nám dostává usměrnění pro ži
vot? Jakou zásadou se máme 'přitom 
řídit?



22. N 1. Jana 2. 16

23. P 1. Petra 3, 3. 4

24. O Tit. 2. 10

25. S Přísl. 15. 14

26. Č Přísl. 2, 6. 7

27. P Přísl. 4. 20-22

28. S 1. Mojž. 5, 24

29. N Luk. 9, 26

30. P Mat. 6, 33
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Nezapomeň na to nejdůtežitějíí!
K čemu nemáme žádného důvodu? Ja 
vzájemný vztah je mezí naší vyznává- 
skou odvahou a Ježíšem? Musí se Spa
sitel za nás stydět?

Jaké postavení má v nás zaujmout slo
vo Boží? Co to znamená pro nás?

koho 
moudrost? 
upřímným?

O co se stará svět kolem nás? Co 
má být naší první starostí? Kam by 
Bůh zařadil tebe?

Křesťan a způsob světa
Jak je popsán svět? S čím nemá způ
sob světa nic společného? Co je neslu
čitelné s choděním ve světle?

Na co klade Pavel velký důraz? Co se 
přikazuje křesťanským služebníkům? Jak 
je možno svou víru „ozdobit" neboli 
druhým učinit příjemnou?

Jak dokážeme svou moudrost? „Být ro
zumný" znaméná dobře promyslet a roz
vážně Jednat. O čem svědčí bláznivé 
a nerozvážné řeči?

Od koho si musíme vyprosit životní 
Jaké požehnáni udílí Bůh

Co se praví o životě Enocha? Byli 
jeho’ doba víře příznivější než naše 

' (Čti v následující kapitole verš 5.)
Z. s. 17. 44

ŘÍJEN
Píseň měsíce: Č. 256 — „Křesťane, vstaň již!“ 
Thema měsíce: Jak se projevuje -křesťan
1. O Már. 4, 19 Které věci udusí v nás radost i sílu

slova Božího? Co se pak přirozeně ne
dostaví?

Zevnějšek není rozhodující. Bohu se 
líbí stálá, vždy vyrovnaná mírná bytost.



2. S Luk. 10. 41, 42

3. C 1. Jana 2, 14b

4. P 1. Jana 2, 15

5. S Ž. 36, 9

6. N Mat. 6, 31. 32

7. P Luk. 9, 23

8. Ú Luk. 14, 27

9. S Mat. 25. 14. 15

10. Č Mat. 25. 16-18

11. P Mat. 12. 37

12. S Efez. 5. 4
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Proč nám dal Bůh dar řeči? Lehkomysl
ná slova svědčí o stejném smýšleni.

Co rozumíš láskou k světu? Rozumí tím 
bible totéž? V čem máme nedostatek, 
viastníme-li světské smýšlení?

Jak se vede těm, kteří mají zalíbení 
ve věcech domu Božího? Jaké jsou 
hodnoty, jimiž jsou nasyceni?
Z. s. 17. 29

Podej zprávu o rozdílné práci služeb
níků! Jak posuzujeme jejich činnost? 
Znáš svůj dar a používáš jej?

Co se praví o mládencích? Jak mohou 
zvítězit nad zlostníkem?

Popiš rozdílnou povahu obou sester! Je 
to nesprávné být pečlivým? Na co ne
smíme přitom zapomenout?

Co patří ještě k prázdnému mluvení? 
Uvažuj o tom, co se sluší na nás a co 
nikoli!
Z. s. 17, 14

Co svěřuje Bůh každému svému ná
sledovníku? Jak jsou dary rozděleny? 
Každému tolik, na kolik stačí.

Jak máme následovat Ježíše? Jmenuj 
věcí, v nichž se musíme zapřít! Jak 
často to musíme činit?

Osvědčit' se ve slovech i skutcích
Čím se naše mysl nejčastějl zaměst
nává? Jak zdůvodňuje Spasitel, že tyto 
věci nejsou prvořadé?

máme
v nichž se

Existuje následování Ježíše bez vzdání 
se vlastních přání? Proč klade Ježíš 
takové podmínky? Přechodné nadšení a

- ukvapené sliby nemají žádnou cenu.



13. N Přísl. 17, 9

14. P Kol. 4, 6

15. O Přísl. 25. 11

16. S Iz. 60. 1

17. č Mat. 5, 16

18. P Mař. 16, 15

19. S 2. Koř. 5, 20

20. N Iz. 43, 10a

začít21. P Kaz. 11, 6

22. Ú Jan 9, 4

23. S Mař. 13, 34
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Kdo mó vidět naše světlo? čím má být 
svědectví provázeno?

Kdy je správné mluveni a kdy mlčeni? 
Kdo se vyzná v tom uměni, je podle 
Jakuba dokonalým mužem.

V které době má toto světlo zvlášť jas
ně zazářit? „Náš Pán přichází’" Před 
druhým příchodem Kristovým má být 
tímto poselstvím naplněn celý svět.

Kdy máme začít s rozséváním slova 
Božího? Proč? Nezmeškejme žádnou pří
ležitost! Víme, zda se někdy ta příle
žitost vrátí?
Jaké předsevzetí měl Ježíš? Jak dlouho 
měl čas? Jak vykonával svůj úřad?

Kolik je jich povoláno k svědeckému 
úřadu? Osvobodil Bůh někoho v církvi 
od této povinnosti? Přemýšlej, co je 
tvou zvláštní službou!

Co praví Ježíš o naší svědecké službě? 
Kde je naše pracovní pole? Je tam, kam 
nás Bůh postavil.

V čí službě stojíme? Jak zní naše pc 
selstvl? „Žádat, prosit." Bůh se nikom 
nevnucuje, ale vztahuje k nám svc 
ruku.
Z. s. 17. 00
Ber svůj svědecký úkol vážně!
Izrael ' byl ve staré smlouvě Božím 
svědkem i služebníkem. Kdo je jím 
dnes? Koho mají lidé poznat skrze naše 
svědectví?

Ve službě Kristově
Jakou přátelskou službu bychom si měli 
vzájemně prokazovat? Co dokáže po- 
mlouvačnost? Nemluvme o chybách dru
hých, ale raději se modleme za chy
bující!

4
Kdy a o čem máme hovořit? Zde jde 
o svědectví naší víry. Proto zde není 
mlčeni na místě.



24. č Mař. 5, 19

25. P Mat. 12, 30

26. S Pláč Jer. 3, 27

27. N Jan 13. 37. 38

28. P 1. Kor. 9, 24. 25

29. Ú 1. Tím. 4. 1G

30. S 1. Kor. 3, 9 •

31. Č 2. Tim. 2. 5

LISTOPAD

1. P Jan 16. 33b
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Jaké musí být naše bojování? Jenom 
jaký boj přináší odměnu?

Na koho máme zaměřit svou pozornost 
především? (Na sebe) Jaký dvojí účinek 
má náš správný postoj?

K čemu přirovnává Pavel život křesťa
na? Co bere závodník na sebe? O ja
kou vítěznou korunu usilujeme?

Jaké přání měl uzdravený? Proč ho Je
žíš nevzal mezi své přímé učedníky? 
S jakým příkazem jej propouští?

Píseň měsíce: č. 420 — „Nechť nám srdce plní 
radost!“
Thema měsíce: Bůh nás vede

Kdy nás Boží blízkost zvlášť potěšuje? 
Z čeho poznáváme, že jsme v něm 
získali silného pomocníka?

K čemu nás Bůh povolal? Jsme záro
veň Božími pomocníky a zároveň rost
linami na jeho roli a živými kameny v 
domě Božím. Víš, že takové povolání 
také zavazuje?

Kdo bojuje, at bojuje růdně!
K čemu byl Petr hotov? Pozoruj jeho 
sebejistotu! Co mu musel Ježíš říci? 
Nesmíme se přecenit. Většinou se vi
díme lepšími, než ve skutečnosti jsme.

Zde platí: buď anebo! V následování 
Krista neplatí polovičatost! Prozkou
mej při tomto verši svůj postoj!

Čemu se máme učit již v mládí? Po
mysli na Josefa, Davida a jiné, jak jim 
těžké dny mládí posloužily k duchovní 
zralosti.
Z. s. 16, 42



2. S 1. Petra 1, 6. 7

3. N 1. Mojž. 9, 16

4. P Zjev. 1, 9

5. Ú Job. 1023.

6. S Žid. 12, 11

7. č Řím. 8. 28

8. P 2. Kor. 4, 17. 18

9. S Řím. 8, 35

.0. N Jer. 30. 7

1. P Aggeus 2. 24

měl říci

2. 0 1. Kor. 10. 13
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Do jaké míry jsme pokoušeni? Bůh zná 
tvou malou sílu. O co pečuje Pán?

Různá pokalení a vítězství nad nimi 
Co pociťuje věřící krátce před dnem 
Páně? Jaké zaslíbení je mu dáno?

Proč se nacházel Jan na ostrově Pat- 
mos? Byl vo vyhnanství, ale Bůh šel 
s ním. V čem nalézal zvláštní útěchu?

Kdy se nám jeví soužení lehkým? K či 
mu mají být upřeny naše zraky? V če 
tkví podstatný rozdíl mezi viditelným 
neviditelným?

Jak je označen náš krátký pozemský 
úsek v poměru k věčností? Co bychom 
měli rádi snášet při pohledu na nevad
noucí slávu království Božího?
Z. s. 16, 33

Vypočítej, do kolikerého soužení se může 
dostat věřící člověk! K čemu nás to 
ale nesmí vést? Soužení by nás mělo 
vésti blíže k Bohu. U něho je útěcha a 
pomoc.
Z. s, 16, 22

Jaké přesvědčení máme mít? Na které 
věci se to také vztahuje? Bůh. který 
nás podle svého předuložení povolal 
k spasení, obrací všechno k dobru.

Jaké podivuhodné zaslíbení bylo dáno 
staviteli chrámu Zorobábelovi? On stavěl 
za velkých těžkostí. Co mu 
příklad o pečetním prstenu?

Jaké pocity se nás zmocňují v době 
zkoušek? Co však později zjišťujeme?

Křestan v soužení
Co uzavřel Bůh s člověkem? Co nám 
má ustavičně připomínat jeho milost?

Kdo zná a určuje naši cestu? Čeho 
máme být pamětlivi?



13. S Job. 13. 15

14. C 1. Petra 2, 3

15. P FiJ. 4, 4-6

16.'S Fil. 4, 7

14. 2717. N Jan

16. 33a18. P Jan

19. Ú Fil. 2, 15

20. S Ž. 92, 13

21. Č 1. Koř. 15. 58

22. P Ž. 119, 45

224

Jiný překlad praví: „A já chodím vese
le . . Které dvě věci patří tedy k so
bě? Poslušný člověk může být radostný. 
Hřích a neposlušnost nás činí smutnými.

Jaké má být naše chování? Jak vypadá 
naše okolí? Proč nás Bůh postavil do 
tohoto světa?

V čem složil Job svou naději v době 
úzkosti? Nemohl ničemu rozumět, držel 
se však pevně důvěry 7v Boha. Bůh ho 
vysvobodil a odměnil ve svůj čas.

K čemu je připodobněn spravedlivý? 
V zemi vedra poskytuje věčně zelená 
palma zvlášť příjemný pohled. Z čeho 
čerpá věřící životní sílu a svěžest?

V koni se máme radovat? Jak se může
me zbavit všech starostí?

Jak máme za svou víru bojovat? Čím 
bude odměněna naše služba? (Vzkříše
ním k životu věčnému.)

Starosti užírají ze srdce mír a radost. 
Skrze koho obdržíme mír s Bohem? 
Jsme-H Ježíšovým vlastnictvím, budeme 
pro jeho jméno také uchráněni.
Z. s. 16, 12

O jaké době mluvil Ježíš se svými 
učedníky? V čem měli složit svou na
ději? V jaké funkci stojí tu Ježíš před 
námi?

Jakou zkušenost budeme znovu a znovu 
činit? Bůh je láska a od něho nemůže 
přijít nic zlého.

Radóstnými vítězi skrze poslušnost víry 
JaK vypadá pokoj s Bohem? Od koho jej 
obdržíme? K čemu pak není žádného 
důvodu?



23. S Iz. 42. 19. 20

24. N Iz. 64, 8

25. P 2. Koř. 13. 5

26. 0 Mat. 5, 8

27. S Efez. 4, 13

28. C Žid. 11, 24-27

29. P Kol. 3, 1. 2

30. S Iz. 49. 16
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Jakou zkoušku bychom měli činit Čas 
od Času? Co je neklamným měřítkem?

Náš cil je dokonalost ve vire a poznání, 
naplnění Duchem svátým a bohabojný 
život. Tak má stád církev Páně.

Co musel Bůh říci o Izraeli? Byli slepí 
a hluší. Viděli mnoho, slyšeli o Božích 
skutcích, ale nedbali jich. Proto také 
nechápali cesty Boží!
Z. s. 16, 04

Nač máme zvlášť pamatovat? Je-11 srdce 
•čisté, jsou čisté i myšlenky a celý náš 
život. Jaké zvláštní zaslíbení je dáno 
čistým?

Jaké rozhodnutí učinil Mojžíš? Jak 
k tomu přišel? Držel se neviditelného, 
jako by jej viděl. Toto společenství 
a Bohem jej učinilo plným víry a síly.

V Boží dlani cíli vstříc!
3lný překlad říká: „My jsme hlína, ty 
jsi náš hrnčíř!“ čemu nás učí příklad 
o hlíně a hrnčíři? Jak se staneme ná
dobou ke slávě Boži? On není jen na
ším Mistrem, on je také naším Otcem. 
Důvěřujme mu!

Kam jsou obráceny naše zraky? V čest
né odpovědnosti na tuto otázku závisí 
náš pokrok ve vire.

Co chce říci Pán slovy: „Na dlaních 
vyryl jsem tě?" Máme proto důvod 
k malověrrosti?
Z. s. 15, 57



PROSINEC

1. N Mat. 24, 13

2. P Ezech. 20, 19. 20

3. Ú 5. Moji. 7, 9 '

4. S S Zjev. 14, 12

5. Č film. 13, 11

6. P 2. Petra 3, 17

7. S Zjev. 3. 15. 16 .

8. N Zjev. 3. 17

9. P Zjev. 3, 18
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I

Píseň městce: č. 515 — „Tam nad hvězdami!“ 
Thema měsíce: Naše vzácné bohatství

Bez boje není vítězství
Za jakých okolnosti musíme vytrvat? 
Čti předcházející verše! Jakou naději na 
vítězství má sportovec, když vzdá zá
vod?

A tak vypadá roucho spravedlnosti 
Kristovy. Vnitřní chudobě můžeme po
moci zlatém víry. Slepou sebelásku 
uzdraví Boží slovo. Je tu dostatek pro
středků k uzdravení. Co musíme činit?

Co očekává Bůh od svých dítek? Jakou 
směrnici jim dal? Které přikázání je 
zvlášť uvedeno jako znamení?
Co zakusí všichni, kteří milují Boha a 
snaží se plnit jeho vůli? Jak daleko 
sahá jeho milosrdenství?
Kterými třemi zkušenostmi víry se vy
značují osvědčení křestané? Setrvání 
v poslušnosti víry vede k dokonalosti.
Jaké zahanbující svědectví je vydáno 
věřícím? Kdo spí, nepozná znamení času. 
Proč jsme vybízeni k bdělosti?
K čemu máme zvláště zaměřit svou 
bdělost? Svůdné vlivy k nám přistupují 
jednak zvenčí, jednak i z našeho du
cha a těla. Kde začíná odpadnutí nej
dříve? (Neviditelně v našem srdci.)
Co ’í Bůh o nás? Jak líčí náš duchovní 
stav? Je s ním spokojen? Co musí uči
nit, když nenastane žádná změna?
Z. s. 15, 53
Ježí! nám chce pomoci
To je duch samolibosti a sebespokoje- 
nosti. Jak posuzuje sám sebe? Co na to 
říká Bůh? Důležité je to, jak nás po
suzuje Bůh.



10. O Zjev. 3. 19

11. S Zjev. 3, 20

12. C Zjev. 3, 21 Co

13. P 2. 16, 8 ve

14. S Mat. 10. 18

15. N Mat. 10, 19

16. P Mat. 10. 28 sílu?

17. Ú Mat. 10. 32

18. S Mat. 5. 11. 12

19. Č 1. Tim. 4, 1
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Jak můžeme být blahoslavenými, když 
nám lidé spllají? Cím budeme odměně
ni za to. že jsme trpěli pro Krista?

Co učiní Ježíš pro nás? Na čem je zá
vislé jeho přiznáni se k nám? To jo 
vážné napomenuti abychom byli ochotni 
k vydáváni svědectví.

Jakou jistotu musíme mlt ve všech si
tuacích? Je nám jasno, že potřebujeme 
Boži výchovu. Jak jl chceme přijmout?

máme přemáhat? Jaká odměna je 
zaručena vítězům víry?

Kde se octneme, když opustíme pevný 
základ pravdy? 1 malá úchylka přináší 
nebezpečí. Kdo stojí za nevinně vypa
dajícími svody?

Za jakých okolností můžeme obstát 
zmítajícím se světě? David byl pln ví
tězoslavné jistoty, protože Bůh mu stál 
po pravici jako pomocník.

Ježíš klepe! Otevřeš dveře? Jaký vý
hled ti poskytuje? Záleží na tvém roz
hodnutí, budeš-H mítl Ježíše svým pří
telem nebo svým soudcem.

ZvMStni úloha křesťana ve svitě
Hlavní věcí je ochota svědčit. Proč ne
musíme být v rozpacích? Kdo nám po
může?

Před jaké příležitosti nás staví Bůh? 
V každé příležitosti potřebujeme odva
hu vyznavačů. Pozoruj, jak byli apoš
tolově v takových případech ochotni 
k vydávání svědectví.
Z. s. 15, 52

Kdo má větší moc a sílu? K Čemu 
není důvodu? Lidská bázeň vede snad
no k tomu, že dáme svou svědeckou 
úlohu do pozadí, abychom se zalíbili 
lidem.



20. P 2. Tím. 3. 12.

21. S 2. Tím. 3, 13

22. N 2. Tim. 4, 8

23. P Kol. 2, 9. 10

24. Ú Efez. 3. 16

25. S Efez. 3, 19

26. č Jan 14, 3

27. P Zjev. 3, 5

28. S Ž. 39, 5

29. N Job 7, 6
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Podle jaké míry rozděluje Bůh? Jaký 
cíl sl vytyčil apoštol na modlitbě? Jak 
může být náš duchovní život posílen?

Proč je důležité zůstat v pravdě? Ja
kou cestou jdou lidé, kteří se nechají 
svést?
Z. s. 15. 54

Na co bychom měli myslet již v mládl? 
Jaký cíl má tvůj život? Kdo nemá zrak 
upřený k cíli, mine se cílem.
Z. s. 15, 57

Jakou zkušenost musí učinit všechny 
dítky Boží? Nejdříve kříž, pak koruna.

S Kristem dosáhneme cíle
Jaké dobré ujištění měl apoštol Pavel? 
Jak bude odměněna věrnost ve víře? 
I my můžeme mít takovou jistotu spa
seni, když budeme sloužit Kristu ode
vzdaně jako Pavel.

Od pomíjitclného k věčnému
Pracuj dnes! Život rychle míjí. S člm 
srovnává Job pomíjltelnost pozemských 
dnů?

Co se praví o Kristu? Verš 10. překládá 
prof. Žilka: „V něm jste I vy dosáhlí 
plnosti." To znamená, že když máme 
Krista, neschází nám nic pro vezdejší 
ani pro věčný život.

V jakém poznání máme růsti? Pozná- 
me-li lásku Kristovu, zapustí v našich 
srdcích kořeny a stane se také zá
kladem našeho života.

Jaká zaslíbení nám dává Kristus? Jen 
druhá část jeho zaslíbení se má ještě 
naplnit. Když jsme přijali Krista, pak 
při druhém příchodu si nás vezme jako 
své vlastnictví.

Ke komu se Ježíš přizná? Co to má 
společného s knihou života? Za jakých 
okolností vyzná Spasitel tvé jméno?



30. P Fli. 3. 13. 14

31. O Jan 17, 3 V čem je život věčný? Co znamená po
znat Boha a Ježíše Krista?

Všichni se duchovně vyvíjíme. Co mu
sel vyznat Pavel? Jak využil svých mož
ností? Vynalož všechno na to, abys 
získal Ježíše Krista, poklad svého ži
vota!
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