
...

Dary třinácté soboty ( 27. prosince ) Jsou 
určeny pro AíršKu.

Vydavatel a nakladatel 
ADVENTNÍ NA KLADATEL5TVÍ 

V BRNÉ-KRÁLOVÉ POLI.

rl
I
i

.n
ost

„Vyuč mne, Hospodine, cestě ustanovení 
'* svých, kteréž bych ostřihal do konce.

. Žalm 119, 33.

«***.-<

ip_ p-4 fek
l

Živol 
křesťanův.

kS 
ř-I



I

v
1. úkol. — 4. října.

i

Víra.

— OQO —

Poznámky.
1. Tvrzení apoštola Pavla k Pím. 3, 28, že

v naší slabé víre?

i 1. Tvrzení apošiola Pavla k Rím. 3, 28, že »člověk 
ixyá spravedliv učiněn věrou bez skutků zákona«, ne
vylučuje, aby křesťan konal »skufky víry a práci lásky«. 
/sečky skutky a snahy, směřující k získání milosti Boží, 
:-*u daremné; avšak láska vždycky pudí k službě, 

?:rá se líbí Bohu.
2. Čti »Cesta kejf;ristu« sir. 52—56.

Otázky.
1. Co vyrozumíváme v Bibli slovem víra? Žid. 11, 1.
2. Jakými věcmi víra se zabývá? Tamtéž.
3. Co předchází víru? Pím. 10, 17. ‘ 'z

.4. Kdy kázané slovo účinkuje? Žid. 4, 2.
5. Jak Bůh soudí to, co není z víry? Přím. 14, 23. *' ’ *
6. S čím víra jest spojena? 1. Tess. 1, 3. Pozn. 1.

•7.- Co praví Jakub o víře a skutcích? Jak. 2, 20—22.
8.. V jakém duchu lze hledali zdroj pravých skutků

* víry? Gal. 5, 6. <~
9. Kdo může v nás způsobili takovouto víru? V. 22.
0. Jakého cíle dosáhneme takovouto vírou? 1. Pelr. 1,

8. 9. <>>?.
,1. Čím jest víra proti světu? 1. Jan, 5. 4. ''
2. Co jest v takové víře zahrnuto? Mark. 11, 24. Poz. 2..
3. Co všichni nutně potřebujeme? Mark. 9, 24:

Jak Pán Ježíš nám pomůže
} Luk. 22, 32. -

l
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2. úkol. — 11. října.

Spravedlnost skrze víru.

16. >

Poznámky.
1. Všichni zhřešili, a kromě v evangelium není pro 

nika naděje, jak by mohl uniknouli odplatě hříchu ’ 
li. Kristus zahladil smrl a nikoli zákon (2. Tim. 1, 10;
. 5, 17—19), a skrze evangelium vyvedl na světlo. 

>1 a nesmrtelnost.
2. »Zákon požaduje spravedlnost — správný život 

okonalé bylí. To nemůže dáli člověk, on nemůže došli 
niti požadavkům svátého Zákona Božího. Avšak 
slus, který přišel na zem jako člověk, žil svalým 
olern, vyvinul dokonalou povahu, a luto přednost

Otázky.
• jest hřích? 1. Jan. 3, 4.
< se hřích rozmohl? Pím. 3, 19. 23.
> hřích způsobuje? Přím. 6, 23. ,
) způsobilo zjevení se Spasitele? 2. Tim. 1, 10.
)zn. 1. ' . <■
d zvěst o lom znamená pro lidi? Rím. 1,
d jesl lim zjeveno? V. 17. '
k staneme se účastni této spravedlnosti? Rím. 3, 
!; 4,!5; Filip. 3, 9. .. . ... .
o lálo víra obsahuje? ftím. 3, 22.
ikou cenu mají skutky zákona u Boha? Rím. 3, 20;
, 17; Gal. 2, 16.
ikou spravedlnost uznává Bůh? ftím. 3, 21. Pozn. 2. 
ik jést Bohu možno věřícím udělili spravedlnost? 

’.ím. 3, 18. 19. Pozn. 3.
ído jest toho příkladem ve slaré smlouvě? 1. Mojž. 
5, 5, 6; Rím. 4, 13-22.
^eho jesl osud Izraele příkladem? Pím. 9, 31. 32.
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3. úkol — 18. října.

Ski. 6, 7.

Řím. 5, 19. ,

L

t

i

i

jako dobrovolný dar nabízí každému, kdo ji chce 
prijmouii; jeho živol jest zárukou života lidského. Tako
výmto způsobem shovívavosti Boží dosahují lidé od
puštění svých hříchů; potom jim Kristus udílí vlastnosti 
Boží, tím, že lidský živol učiní podobný životu Božímu 
a dá jim duchovní sílu a krásu. Tak spravedlnost zákona 
vyplněna bývá v-těch, kleří věří Kristu. Bůh může býli 
.spravedlivý’ a .ospravedlnili toho, kdo věří v Ježíše 
Krisla’.« E. G. W.

3. »Skrze poslušenství jednoho spravedliví učiněni 
budou mnozí.« Krislus ostříhal zákona a tím dosvědčil, 
že lidé mohli býti Boha poslušní. Avšak život jeho byl 
více než důkazem toho, že jesl možné ostříhali zákon 
Boží. Protože On žil život poslušenství, muže spravedl
nost tohoto života nabídnouii každému, kdo ji míti chce 
(Rím. 4, 24), »aby život Ježíšův na těle našem zjeven 
byl« (2. Koř. 4, 10) a »abychom my učiněni byli sprave
dlností Boží v něm.« (2. Koř. 5, 21.

Poslušnost.
Otázky.

í. Jak již ve starodávnu pohlížel Bůh na poslušnost?
) 1. Sam. 15, 22. - i

2. Komu jesl v nové smlouvě zaslíbeno spasení? 
Žid. 5, 9.

3. Jaký cíl mělo kázání Pavlovo pohanům? Řím. 15, 18.*
4. Jaký úspěch mělo kázání slova v Jerusalemě? 

Ski. 6, 7. ■ " '
5. Kdo také učili se musil poslušnosti? Žid. 5, 8; Filip.

2, 8. Pozn. 1. /. . .
6. Jaké požehnání přinesla nám jeho poslušnost?
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srdce, 
z

7. Jak veliká má býti naše poslušnosl? 2. Koř. 10, 5.
8. S kterou podmínkou Bůh spojil dání Ducha sv.? , 

Skt. 5, 32. ♦ ■ •
9. Co lze říci o tom, kdo u víře je poslušen přikázání 

Božích? 1. Jan. 2, 3. • *
10. Jaké poslušnosti Pavel si zvláště vážil? Rím. 6, 17.

Pozn. 2. Z/y ' - ■ ■ s'
11. Ukaž moc víry z života Abrahamova! 1. Mojž. 12, 1. 

4; 22, 1-18; Jak. 2, 23.
12. V čem se zjevuje poslušnosl věřících? Skt. 5, 

Žid. 13, 17; Kol. 3, 20. 22; Rím. 13, 1. Pozn. 3.

Poznámky.
1. »Pokušitel chtěl využiti lidské přirozenosti Kri

stovy ve svůj prospěch a svésti Pána k opovážlivosti. 
Ale i když satan může k hříchu ponoukali, nemůže 
k hříchu přinuiiti. On pravil Pánu Ježíši: .Spusiiž se 
dolu’, protože věděl, že Jej nemůže dolu svrhnouii, nebof 
Bůh by to byl nedopustil. Satan také nemohl Spasitele 
nutili, aby se sám spustil dolů. Kristus mohl býti pře
možen jen tehdy, kdyby byl svolil pokušení. Všecky moci 
země i pekla nemohli Jej přinutili, aby se uchýlil od 
vůle svého Otce.« E. G. W. »Nepřítel, který se proti 
Pánu Ježíši postavil na poušti, útočil na Něho nyní 
s mocnějším a lstivějším pokušením. Kdyby byl Pán Ježíš 
jen chvíli povolil, kdyby byl pro své zachránění jen málo 
změnil svůj vytčený směr, satan by byl nad Ním zvítězil 
a svět by byl ztracen.« E. G. W. • «

2. Jen ta poslušnost jest cenná, která přichází zc 
Poslušnosl z bázně jest otroctví. Poslušnost

lásky jesi svoboda. Použití násilí odporuje zásadám 
Božím. Bůh žádá jen službu lásky; lásku však nelze vy
nutili násilím. Jen láska vzbudili může lásku. Ználi Boha 
znamená Jej milovali. Jeho povaha proli povaze salanově 
musí býti zjevena; a to mohla učinili jen jedna bylosl 
veškerého okršku světa. V temné noci světa vzejiti mu-
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selo slunce spravedlnosli, na jehož popiscích je zdraví. 
Pravá poslušnost přichází ze srdce, byla io věc srdce 
Pána Ježíše. Necháme-li Pána působili, chce On s na
šimi myšlenkami a záměry se spojili, a naše srdce i 
mysl přivésli do lakového souladu s vůlí svou, že 
v poslušnosti budeme konali jeho vůli jako by lo byla 
vůle naše. Věřící a posvěcená vůle bude míli nejvělší 
radost ve službě pro Pána. Známe-li Boha, jakož máme 
přednost Jej poznali, bude náš život ustavičnou posluš
nosti.« E. 0. \V.

3. »Pán pravil: ,Sobol mých ostříhali budete. Nebo 
lo znamením jest mezi mnou a mezi vámi po rodech 
vašich'. 2. Mojž. 31, 13. Nikdo by neměl přestupovali 
Jeho přikázání, aby ušel nějakému pronásledování. 
Vezměme si do srdce slova Pána Ježíše: »Když se pak 
vám budou protivili v lom měslě, ulecle do jiného«. 
Mat. 10, 23. Nevydávejte se zbytečně lidem, klei 
ovládnuti duchem antikristovým. Měli bychom čini 
co jest v naší moci, abychom z utlačování vysvc 
ty, kleří trpí pro pravdu.

Kristus jest naším příkladem. Rozhodnuli 
kristovo, aby dokonal vzbouření započalé v nebi 
konává se od synů neposlušných. Jejich zloba a ne 
proti těm, kteří zachovávají čtvrté přikázání, 
státe větší. Lid Boží nemá však svou korouhev sk 
On pro své pohodlí nemá zapřít i přikázání Bo: 
spěli vpřed s velikým zástupem.

Pán povzbuzuje všecky, kteří Jej hledají 
srdcem. On -jim dává svého Ducha svalého, je 
osvědčení své přítomnosti a milosti. Naproti tomu 
Bůh nepřizná se k těm, kteří Jej zapírají, aby svůj 
zachovali. Protože hleděli zachovali svůj život za 
pravdy, ztratí život věčný. — Sobota jest zkušebi 
men, a žádný člověk, ani král, kněz nebo jakýkoli 
slavený, nemá moc postavili se mezi Boha a čk 

’ Ti, kteří si činí právo na svědomí svých spolulid



7

-OQO-

(4. úkol. — 25. října.

Vyznání.

vysují se nad Boha. Ti lidé, kteří jsou pod vlivem ne
pravého náboženslví a zachovávají nepravý den 
odpočinutí, i nejpádnéjší důkaz pro pravou sobotu učiní 
bezmocným. Oni se pokusí přivésli lid ku poslušenství 
svých zákonů, které jsou proli zákonu Božímu. Ty, kteří 
to úmyslně činí, postihne hněv Boží. Takové odplatě 
mohou uniknouti jen tehdy, obrátí-li se.« E. G. W.

Otázky.
1. Co ve starodávnu přikázal Pán těm, kteří zhřešili?

4. M. 5, 6. 7.
2. Za jakou podmínkou zajišťuje Pán odpuštění?

1. Jan. 1, 9.
3. Co má býii spojeno s vyznáním hříchu? Přísl. 28, 13.

Pozn. 1. \
4. Uveď příklady pravého vyznání! Ski. 19, 18—20;

Neh. 9, 1—3, Pozn. 2. v--
5. Co ve dnech Janových bylo spojeno s křtem? Mat. I

3, 6; Mrk. 1, 5. <
6. V čem záleží vyznání? 3. Mojž. 5, 5. Pozn. 3.
7. Komu se v jistých případech máme také vyznali? 

Jak. 5, 16; Joz. 7, 19. j ' . .
8. Uveď požehnání upřímného vyznání! Luk. 19, 1—9;

15, 11—24.
9. Jak dobře Bůh zná naše hříchy? Ž. 90, 8; Zid. 4, 13.

10. Jaký je proto následek, přikrývá-li se hřích? Přísl.
28, 13. Pozn. 4.

11. Kdo to na sobě citelně zakusil? Jak polom na své 
hříchy pohlížel? Žalm 32, 5.

12. Jaké zaslíbení pojí se s vyznáním? Řím. 10, 9. 10.
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5. úkol. — 1. listopadu.

18. <

>>

99

naše
Z-'’ í ' 7 * r

takového

1. Čti
2. „
3. „
4. „

sir. 40. '

„ 39;
,, 41.(

v této věci?

Poznámky.
Cesta ke Krislu«

99 99

99 99

Odpuštění.
Otázky.

1. V čem zjevuje se Boží věrnost k lidem? 1. Jan. 1, 9.
2. Jak David vyličuje svou zkušenost

Ž. 86, 5. -
3. Jak žalmista oslavuje milosrdenství Boží? 2. 103, 

10—12. (Izai. 55, 7). Pozn. 1.
4. Co vysvítá z přirovnání Boha s pohanskými bůžky? 

Mich. 7, 18; 4. Mojž. 14, 19. Pozn. 2.
5. Jak veliká jest dobrotivost Boží v odpouštění? Mich.

7, 19; Žalm 103, 12. - •.
6. Jakého obrazu k lomu používá Izaiáš? Izai. 1,
7. Na jaké zvláštní podmínce učinil Bůh závislé odpuš^

lení? Mat. 6, 12. 14. 15; Luk. 6, 37. /, ■ r;
8. K čemu jsme proto napomínáni? Efez. t <í 7 

Kol. 3, 13. zj ■ ' ■
9. Na koho lato láska má se také přenésti? Mat.

10. Kdy jediné mohou býti úspěšné naše moč
Mark. 11, 25. 26. Pozn. 3. ;

11. Jak Pán ukazuje důležitóst takového smý
Mat. 18, 23-25. <<<- z •

12 Jaké napomenutí dává se všem? Kol. 3, 12. 13

Poznámky.
1. II Boha jest »mnohé odpuštěním On vz 

naše hříchy tak, jako je od sebe vzdáleno jitro s
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rem a jeho milost jest tak veliká, jako vyšší jsou nebesa 
nad zemi. Tím se míní ochotnost Boží k odpuštění a 
očištění.

2. Bůh jest »milosrdný«. To se může zdáli cizí těm, 
kteří byli učeni, že Bůh má radost v trestání. Bible však 
o tom ničeho neví. Naopak, Bible praví, že Pánu jest 
»ncobyčejnou věcí«néboli »cizí«, má-li trestali, ale 
radosl má, můžc-li prokázali milosrdenství.

3. »Číií-li se brajr uražen a jde-li se k němu a 
řekne se mu:’ .Odpusť mi, pakliže jsem ti něco učinil’, 
může tím býti satan přemožen a bratr vysvobozen 
z jeho pokušení. Nedopusť, aby se něco postavilo mezi 
lebou a bratrem tvým. Učiň, co jest v tvé moci, abys 
odstranil každou překážku, ať to stojí i oběť. Bůh si 
přeje, abychom se vespolek jako bratři milovali. On 
chce, abychom dosáhli takové víry, aby nás naši bratři 
i Pán Ježíš mohl milovali. Láska zplozuje opět lásku.

Chcemc-li naše bratry a sestry viděli na nové zemi? 
Žijeme-li zde s nimi v pokoji a svornosti, budeme s nimi 
žili i lam. Jak bychom však s nimi mohli žiti na nové 
zemi, když nemůžeme se s nimi shodnouli zde? Kdo se 
ustavičně dopouští činů, kleré ho oddělují od bralra a 
způsobují nesoulad a nesvornost, musí se opravdu 
obráiiti. Naše srdce láskou Kristovou musí se stáli 
citlivá a ocholná k sloužení. Musíme míli lásku, jakou 
Kristus osvědčil svou smrtí na Golgatě. Musíme býti 
taženi vždy blížeji ke Spasiteli. Musíme se mnoho mod
lili a učili ve víře. Tímto světem putujeme jen jednou. 
Nemáme-liž usilovali, abychom svým spolubližním za
nechali působivý dojem příkladu Krislova?« E. G. W.
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6. úkol. - 8. listopadu.

Posvěcení.

? ■' e l 7* 
X

Otázky.
1. K čemu se Boží lid vyzývá? Řím. 12, 1. Pozn. !.:*’•
2. Jak se má projevovali naše rozumné sloužení Bohu?

1. Koř.'6, 20. Pozn. 2.
3. Proč lo máme činili? V. 19.
4. K čemu může býlí oprávněn ten, kdo se Pánu laklo 

zasvělil? Izai. 6, 8. Pozn. 3. Ac.:
5. Co Ježíš žádá od toho, kdo chce býti jeho učed

níkem? Luk. 14, 33. :v'-.
6. Jakým způsobem jest nám to možné? f?ím. 8, 9. / <
7. Jaké chodění se potom při nás ukáže? 1. Jan. 2, 6.
8. Jak se tolo posvěcení uskuteční? Jan 17, 17; Rínv

15, 16. ř
9. Co je zahrnuto v tomto posvěcení? 1. Tess. 5, 23.

10. Jak Levité kdysi zachovali se k výzvě Ezechiášově?
2. Par. 29, 5-19.

11. Jaký výsledek mělo toto posvěcení? 2. Par. 30, 27.
12. Co očekává každého, kdo se posvělí? Skt. 20, 32.

Poznámky.
1. Posvětili se znamená se oddělili, oddali, vydati 

neb dáli se. Své tělo dáti jako oběť živou, znamená jej 
posvětili, dáti je službě pro Pána. Ve staré smlouvě při
nášeny byly Pánu oběti ze zvířat, jejichž krev sloužila 
ke smíření. My musíme svůj život zasvětili neboli po
světili Bohu jako oběť živou, která jest zlrávena službou 
Jemu.

2. Boha máme oslavovali svým tělem i svými po
krmy. 1. Koř. 7—10 kapitola, pojednává o hříších, uči
něných tělem. 1. Kor. 10, 31 podává nám k tomu klíč. 
Bůh chce míli lid čistý a svátý.
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7. úkol. — 15. listopadu.

Křesťanská služba.

může

- 11 -

Mark. 13, 34. z >

Otázky.
1. Jaký rozkaz dal Ježíš svým učedníkům? Mark. 16, 15.
2. V jakém poměru k tomu jest skonání? Mat. 24, 14. 

Pozn. 1.
3. Jakým způsobem může se to stati skutečností?

Mark. 13, 34. „ ?
4. Jak Pán Ježíš ukazuje odpovědnost každého? Mak 

25, 14—30. Pozn. 2.
5. Jaká prosba jest tedy správná? Luk. 10, 2. Pozn. 3.
6. Komu Pán Ježíš zvláště přinesl útěchu evangelia?

Luk. 4, 18. - -z
7. Jaké vzácné zaslíbení dává se práci s chudými?

2. 41,. 1-3. ;
8. Jak se povede těm, kteří necítí s chudými? Přísl.

21, 13.
9. Jaké jméno zasluhuje práce pro chudé? Jak. 1, 27k

10. Z podobenství o milosrdném samaritánu ukaž, v čem 
záleží křesťanská služba! Luk. 10, 30—37.

11. Jak se Kristus choval k svému požadavku? Mat. 4, 
23; 20, 28. Pozn. 4. t ’;Í4

12. Co jest úlohou všech jeho učedníků ve všech do" 
'.'bách? Mat. 10, 7. 8; Luk. 9, 2.

3. »Bůh svěřuje každému účastníku své milosti dílo 
pro jiné. Každý z nás má býti na svém místě a říci: 
»Zde jsem, pošli mne!« Tuto odpovědnost mají bez 
rozdílu všichni. Naši úlohou jest přinášeli lidem evan
gelium. Ti, kteří konají toto ustanovené pro ně dílo, ne
budou požehnáním jen pro jiné, nýbrž oni sami budou 
požehnání.« (Ve šlépějích vel. lékaře, str. 152.)
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8. úkol — 22. listopadu.
Jednomyslnost věřících.

Otázky.
1. Jaké přání vyjádřil Ježíš ve své velekněžské mod

litbě? Jan 17, 11. 21-23. Pozn. 1.
2. V jakém poměru byl Ježíš k svému Otci? Jan 5, 30. 

Pozn. 2.

Poznámky.
1. Ze všech znamení, klerá nám Kristus dal, jest 

toto nejdůležiiější. Jest již jen málo míst na zemi, kde 
se ještě evangelium nezvěstuje. Stojíme těsně před 
skonáním všech věcí.

2. Všichni nemají stejnou práci, ale každému jest 
svěřeno něco, za co je odpověden. Každému jest dána 
práce podle jeho schopností. Každý nemůže býlí ka
zatelem, ale každý může konali nějakou práci. (Kristova 
podoben., sir. 322.) K darům náležejí také duchovní 
schopnosti: řeč, vliv, zdraví, síla, chování se a sou- 
ciinost.

3. Na tuto prosbu můžeme odpověděli, půjdeme-li 
sami na vinici, budeme-li k tomu jiné povzbuzovali, je 
podporovali a za ně se modlili.

4. »V době své misijní činnosti použil Pán Ježíš více 
času k uzdravování nemocných než ke kázání. Jeho divý 
svědčily o pravdě jeho slov, že nepřišel zatratili, nýbrž 
spasili. Kamkoli přišel, všude šla před Ním pověsí o 
jeho milosrdenslví. Kudy šel, radovali se všichni, kteří 
byli účastni jeho soucilnosli. Shromažďovali se k Němu 
zástupové, aby z jeho úst slyšeli o skutcích, které Pán 
činil. Jeho hlas byl první zvuk, který uslyšeli, jeho jméno 
bylo první slovo, které vyslovili, a jeho obličej byl první, 
do něhož pohleděli. Proč by tedy byli Ježíše nemilovali 
a nerozhlašovali jeho slávu.« (»Ve šlépějích vel. Iékaře«, 
sir. 21.)
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2.

Poznámky.
1. »Aby všichni jedno byli«, io připomínal Krislus 

ve své modliibě a to mu leželo na srdci. — Chceme-li 
dosáhnouii sjednocenosti, musíme nejprve hledali jejího 
základu: jednotnost s Bohem. Všeliká jednotnost bez 
Boha jest nepravá. Mezi rozdělenými členy sboru na
stalo by sjednocení, kdyby každý z nich hledal jednot- 
nosli s Bohem. To jest také obsaženo v prosbě Kristově 
o jednotu svých učedníků: aby jedno byli jako Olec 
s Ním a On s Otcem jedno jsou. Nejsi-li jedno s Bohem, 
nemůžeš také býti jedno s bratřími a sestrami.

2. »Jaké předivné rčení! Sjednocení, které jest mezi 
Kristem a jeho učedníky neodnímá žádnému jeho své
ráznost. Oni jsou jedno ve svých záměrech i myšlen
kách, nejsou však jedna osoba. Je lomu tak, jako Otec 
a Syn jedno jsou.« E. O. W.

3. Proč Spasitel si přál, aby jeho dílky byly vespolek 
jedno? Jan 17, 2. Pozn. 3.

4. Jak lze snadno poznali opravdové učedníky Ježí- •
šovy? Jan 13, 35. ., /, • ' ’ . . ? '

5. Jakého obrazu používá se v Písmě k ukázání nutného 
spojení členů církve? 1. Koř. 12, 27.

6. Co tedy nemá býti v církvi? V. 25. Pozn. 4. y /
7. K čemu se má nésli všechno úsilí? Efez. 4, 1 —3/>,
8. Jakým pořádkem chce Bůh uvésti v jednotu víry?

V. 11 —13. -''r.-'''-
9. Jmenuj nejhorší příčinu různice ve sboru! 3. M.

16; Příst. 26, 20. 22. <- i 'f ,
10. Jakou pomoc od Pána potřebujeme všichni?

141, 3.
11. Uveď jiné rušitele svornosti! Přísl. 27, 4; Jak. 3, 16.
12. Z dějin prvotní církve ukaž, jak církev může býti 

rozlrhána a jak tomuio nebezpeččí lze čelili? Skt. 
20, 29. 30; I. Kor. 1, 10.
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9. úkol. — 29. listopadu. /

Účel pokušení.
Otázky.

1. Jaký účel mají zkoušky v životě víry? 1. Pelr. 1, 7.
2. Jaký úmysl měl Bůh s některými členy církve Smyr

nenské? Zjev. 2, 10. Pozn. 1.
3. Co mohou očekávali všichni věrní věřící? 2. Tím.

3, 12.

3. »Odpor světa neškodí nám tolik, jako ono zlé, 
které se chová v srdcích těch, kteří vyznávají, že jsou 
věřící; ono vzrůstá a způsobuje největší obtíže a pře
kážky dílu Božímu. Není jistější cesty k seslabení 
duchovního života, než, jsme-li závistiví, nedůvěřiví, a 
vidíme-li všude chyby a zlé úmysly.« Cti Jakub 3, 15 až 
18. — »Je-li mezi lidmi svornost a sjednocenost, je to 
nejlepším důkazem, že Bůh poslal svého Syna, aby 
hříšníky spasil. Je lo naší předností, dáli takovéto svě
dectví. Aby lo však mohlo býti, musíme se oddali Kristu. 
Naše srdce musí býti podobno srdci jeho a naše vůle 
musí býlí vůlí jeho. Polom budeme pracovali, aniž by
chom se obávali nějakých urážek.« E. G. W. — Usilujte 
o sjednocenost! Prošle a pracujte o to!... Svět musí 
viděli, jaký div se dokonává, jak srdce dílek Božích 
v lásce Kristově jsou spolu spojena.« E. O. W.

4. »Nynější církvi Boží schází bratrská láska: Mno
zí, kteří předstírají, že milují Pána, zanedbávají lásku 
k těm, kteří s nimi následují Krista. Máme stejnou víru, 
jsme členy jedné rodiny, dítky téhož Otce nebeského, 
máme tutéž naději nesmrtelnosti. Jak úzce a v jaké 
lásce museli bychom býti spojeni! Světští lidé hledí na 
nás, zdali naše víra působí posvěcujícím vlivem. Jsou 
rychlí vytknouli nám všelikou naši nesprávnost. Nedejme 
proto ani nejmenšího podnětu, aby naše víra byla 
pohaněna.« E. G. W.
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jinými trpícími?

Poznámky.
1. Někteří členové církve Smyrnenské přišli do vě

zení, aby byli zkoušeni. Nepraví se o nich, že by byli 
učinili něco zlého, nýbrž satan některé z nich chtěl 
uvrhnouli do vězení. Bůh to věděl předem, a kdyby byl 
uznal za dobré, byl by tomu mohl zabránili. Bylo jim 
však třeba této zkoušky a proto ji Bůh dopustil. To nám 
má dáli zmužilost. Satan uvrhne některé do vězení, ale 
i to náleží k úmyslu Božímu. Bůh to ví, a mnozí jako 
výsledek zkušenosti vezmou korunu života.

2. Jako důvod k radosii uvádí Pelr účastenství 
v utrpení Kristových, abychom »při zjevení slávy jeho 
radovali se s veselím«.

3. Jen tehdy můžeme potěšovali jiné, jestliže jsme 
zakusili soužení a obdrželi od Boha útěchu a pomoc. 
Proto jest nám třeba jiti utrpením, abychom mohli míii 
soucit s těmi, kteří jsou v strastech a bídě, abychom je 
mohli potěšili a jim pomoci. Tou měrou, jakou jsme

4. Proč nás Bůh kárá? Žid. 12, 10.
5. K čemu nám může sloužili soužení? 1. Petr. 4, 12. 13. 

Pozn. 2.
6. K čemu nám soužení prospěje? 2. Koř. 1, 4—6. 

Pozn. 3.
7. Jaký úmysl vychování spojuje Bůh kromě toho se 

soužením? Žalm 119, 67. 71.
8. Co Bůh cítí s námi, musí-li nás kárali? Pláč Jer.

3, 31-33.
9. Co se též skrývá za káráním? Žid. 12, 6.

10. Jaké ovoce přináší soužení, je-li správně přijalo? 
ftím. 8, 28; 2. Kor. 4, 17; Žid. 12, 11.

11. Jaká žeň přichází po rozsévání s pláčem? Žalm 
126, 5. 6.

12. Co máme cílili s
Job. 6, 14.

13. Jaký příklad dává nám náš velekněz? Žid. 4, 15. 
Pozn. 4.

Rím. 12, 15.
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10. úkol. — 6. prosince.

Trpělivost 
Otázky.

1. K čemu je křesťan napomínán? Žid. 12, 1. 2. Pozn. 1.
2. Kdo se nám předsiavuje jako příklad irpělivosii?

Jak. 5, 10. Pozn. 2. <
3. Jakého uznání doslané se frpělivému? V. 11a. Poz. 3.
4. Z čeho vzniká irpělivosl? Řím. 5, 3. •
5. K čemu nás má vychovali? Jak. 1, 4.

sami trpěli, můžeme polěšovali jiné. Kristus byl králem 
trpitelů, aby se stal Králem těch, kieří potěšují. Žid. 2, 
18. Pavel si přál utrpení a radoval se z nich, neboť 
věděl, že tak lépe sloužili může církvi. Kol. 1, 24.

4. »Ti, kieří přijmou Krista jako osobního Spasitele, 
nebudou opuštěni, aby sami musili nésii břímě živola, 
nýbrž On je přijímá jako členy nebeského shromáždění, 
a prosí je, aby jeho Otce nazvali Otcem svým. Oni jsou 
jeho »maličcí«, Olei milí a s Ním pevně spojeni. On je 
miluje s větší něžností, než otec a matka milují své 
nejmenší dílky.

Poměr Kristův k jeho lidu jest vhodně ukázán 
v předpisech lidu Izraelského. Byl-li některý Izraelita 
chudobou přinucen oddělili se od otcovského dědictví 
a sebe prodali, bylo povinností jeho nejbližšího příbuz
ného krevního, aby vykoupli jej i jeho dědictví. Nás a 
naše hříchem ztracené dědictví vykoupili jest tedy úlo
hou toho, který jest nám nejbližši, jenž se stal naším 
příbuzným, aby nás vykoupil. Náš Pán a Spasitel jest 
s námi úžeji spojen, než otec, matka, bratr a přítel. 
,Neboj se, nebo vykoupil jsme tě, a povolal jsem tě 
jménem tvým. Můj jsi ty. Hned jak jsi drahým učiněn 
před očima mýma, zveleben jsi, a já jsem tě miloval; 
prolož dal jsem lidi za tebe, a národy za život ivůj’.« 
E. G. W:
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Poznámky. .. ; >
1. Trpělivost jesl více, než bez reptání postavili se 

proli lomu, co na nás přichází. Trpělivost jest ctnost 
činná a nikoli trpná. Znamená to ustavičně snášeli, se
trvali až do konce. Mnozí se vzdávají boje dříve než je 
ukončen. »Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen 
bude.« — Vyrozumíváme-li trpělivostí vytrvalost, zna
mená to zajisté i tichost a snášelivost. Křesťan musí býti 
hotov ovládali jazyk a myšlenky i v největších pokuše
ní^ Kristus dává nám síly ve všech bojích.

Za příklad utrpení a trpělivosti máme si vzf*' 
y. Mojžíš musel snášeli mnoho protivenství, ned; 
ak připravili o zmužilost. Vytrval až do konc< 
áš snášel nesčetné pokušení. Byl lupen a posmi 
levzdal se však boje, nýbrž probojoval se. Zrovn 
mu bylo s Izaiášem, Ezechielem, Ozeášem, Amo 

jinými. Avšak všichni vytrvali.
Ti, kteří jsou trpěliví, jsou blahoslaveni. Nesmíme 

•j začíii, nýbrž dokončili jej. Kristus jest nejen pů- 
(ten, který začíná), nýbrž dokonavalel naší víry

?, 2. Kristus dokonal své dílo; a On chce, aby- 
jej dokonali i my. Jan. 17. Pavel si přál totéž. 

), 24; 2. Kor. 8, 6.

6. Jak se má křesťan chovali v soužení? Řím. 12, 12;
1. Petr. 2, 20; 2. Tess. 1, 4. //v -.

7. Na kleré jiné ctnosti závisí trpělivost? 2. Petr. 1, 6. 
Pozn. 4.

8. Která moc působí také trpělivosl? Jak. 1, 3.
9. Cím zvlášlě vyznamenává se poslední církev? Zjev.

14, 12.
10. V jakém poměru k sobě jsou tedy verše ve Zjev. 13, 

15—17 a Zjev. 14, 12. Pozn. 5.
11. Co advenlní lid zvlášlě potřebuje? Proč? Zid.

36. 37. •< •
12. Jak to Spasitel vyjadřuje? Luk. 21, 19.
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11. úkol. — 13. prosince.

Spokojenost a veselí.

Otázky.
1. Klerou vlastnost uvádí Pavel jako největší zisk? 

Tim. 6, 6. 7. .
2. Co křesťané mají zanechali? Mat. 6, 31. 32.

Jakub nám dává dobrý příklad pro význam slova 
trpělivost. Je to více nežli zůstali jen klidným; znamená 
vytrvali. Job nebyl vždy klidným. Byl velmi pokoušín a 
své myšlenky vyjadřoval často ostrými slovy. V užším 
smyslu slova Job snad chybil, ale v širším smyslu vy
trval. V nejtemnějších chvílích mohl říci: »Já vím, že 
Spasitel můj živ jesl.« Job. 19, 25.

4. »Žíli znamená vzmužili se. Pokud je křesťan na 
světě, musí jiti proti proudu. On bude vyzván, aby do
svědčil co jesl, a zjeví-li dobrého ducha, vyvíjejí se kře
sťanské dary milosti. Snáší-li pomluvy a utrhání s li
chostí, dá-li na ulrhačná slova přívětivou odpověď, a 
splácí-li odporné počiny přívětivostí, je to nejlepším 
důkazem, že má ducha Kristova a že svou sílu béře 
z vinného kmene. V tomto životě přicházíme do školy 
Kristovy, kde se učíme tichosti. V den soudu poznáme, 
že všecka protivenství, s kterými jsme se setkávali, byla 
pomůckami k dosažení křesťanských zásad životních. 
Jsou-li protivenství správně přijala a pochopena, slouží 
lidem, aby se stali podobni Kristu, a činí zjevný rozdíl 
mezi křesťany a svčlskými lidmi.« E. G. W. '

Trpělivost přichází z ovládání sebe. Proto jest velmi 
důležité, abychom panovali nade všemi žádostmi a 
náruživostmi.

5. Jelikož Irpělivost působí soužení a poslední církev 
(církev ostatků) vyniká svou trpělivostí, jest na jevě, 
že ona musí ostáli ve zvláštních pokušeních a souženích.
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Poznámky.
»Budeme-li více hleděli na veliké milosrdenství 

prokázané a na nevyčerpatelnou lásku Boží, a 
na nesnáze našeho života, budeme míli více po

děkovali a nikoli naříkali. Budeme vypravovali o
> a věrnosti Boží a o věrném, soucitném pastýři 
« stáda, o němž On pravil, že je nikdo nevylrhne

ruky. Žalm. 23, 6; 73, 24. 25.« E. G. W.
z »Ti, kleří vyznávají, že jsou křesťané, kteří usla-
> naříkají a žalují, kteří mají radosl nad hříchem,

ani nejmenšího pochopení o náboženství. Kdo na 
tísnou krajinu ve volné přírodě hledí jako na ne- 
»braz, kdo trhá mrtvé listy místo krásných květin, 
evidí krásu v údolích, oděných krásnou zelení neb 

s temnými lesy, kdo zavírá smysly své radosti, 
’4-k němu mluví příroda — fen není v Kristu. On 
>ťdí ve světle, nýbrž kolem sebe shromažďuje leni
la. vypráhlost, zatím co mohl míli také radost a 

mu vzejiti požehnání slunce spravedlnosti
4m na paprscích jeho.« E. G. W.

3. Jakými myšlenkami máme býli ovládáni? Žid. 13, 5;
1. Tim. 6, 8. Pozn. 1.

4. Jaké nebezpečí hrozí tomu, kdo chce zbohafnouti?
Tiin. 6, 9. 10. Z <•*:•.#, / z - ’ .

5. Jak Pán Ježíš znázorňuje, že nemáme 
k úzkostlivému pečování? Luk. 12, 24—28.

6. Co ledy máme činili se slaroslmi? 1. Petr. 5, 7.-
7. Jak Pán Ježíš povzbuzoval své učedníky než 

opustil? Jan. 16, 33.
8. K jaké službě vybízí žalmisla? Ž. 100, 2. Pozn. 2.
9. Před čím však varuje Pavel? 1. Kor. 10, 10.

10. Jaký přiklad dává Pavel sám? Skt. 16, 25.
4 1. K čemu máme vždycky příčinu? Filip. 4, 4.
12. Jaký zvláštní důvod má poslední církev k radosti? 

Jan 14, 1—3.
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12. úkol. — 20. prosince.

Blahoslavené dávání.

Pozn. 1.

(,<■ i ; '•

f 
na desátky?

^Domníval ses, že náboženství Kristovo nedopouští 
radosti. To jest omyt. Lze byli křesťanem a při tom byli 
vesel. Radost prosta lehkovážnosti jest křesťanův dar 
milosti. Nepohlížej na náboženství s úzkostlivostí neb 
malicherností, neboť bys pozbyl svého vlivu a stal bys 
se neužitečným služebníkem.« E. G. W.

Otázky.
1. Jak Bůh dosvědčil svou lásku k svělu? Jan 3, 16. 

Pozn. 1. s.
( 2. Jakou odpověď na to očekává Bůh? Luk. 10, 27. >

3. Jak tuto lásku můžeme prokázali? 1. Jan. 5, 2.
4. Které přání Boží náleží též k těmto přikázáním?

Přísl. 3, 9. Pozn. 2. •
5. Jak dávání v tomto směru bude působili? V. 10. - ‘ '
6. Ukaž z děje o Korneliovi, jak Bůh pohlíží na obě

tavost! Ski. 10, 4. k. > -o
7. Jak bohatý nakládali má se svým majetkem? 1. Tim.

6, 17-19. ; •
8. Jak ve staré smlouvě Bůh žájišlií vydržování svého 

díla? 4. M. 18, 21; 3. M. 27, 30. • •'
9. Co se o tom praví v nové smlouvě? 1. Koř. 9, 11-14. 

Pozn. 3.
10. Kterými slovy Kristus vtiskl pečeť 

Mat. 23, 23. c* b' >' ‘'7-
11. K čemu dále bude ochoten radostný dárce? Mat. 3,

8 (poslední slovo). •: /
12. Z jakého důvodu mají se dávali dary? 5. M. 16, 17. 

Pozn. 4.
13. Jaké napomenutí platí lidu Božímu? Luk. 12, 15.
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co jest desátek, 
se

l 
f

v
E. G. W.

»
věci

Bůh vyhradil pro sebe desátý díl výdělku. V této 
má člověk Činili podle nejlepšího vědomí a svě

domí; on má plné právo rozhodnouii, 
Ačkoliv jest to úplně ponecháno svědomí, ukazuje 
každému zřetelně úmysl Boží.« E. G. W.

4. »Ustavičné činění dobrého nesmí se změnili v při
nuceni. Bůh přijímá jen dobrovolné dary. Opravdové 

tkřesťanské činění dobrého shoduje se se zásadami 
A'děčné lásky. Láska ke Kristu musí opanovali všecky 
maše čily i sí!y.« — »V díle Božím dary od chudých,

Poznámky.
1. »Plán vykoupení jesl založen na oběti. Kristus 

opustil slávu nebeskou a slal se chudým, abychom my 
jeho chudobou zbohatli. Všichni, kleří budou účaslni 
loholo spasení, které pro ně velikou obětí bylo vykou
peno, budou následovali příkladu pravého vzoru. Kristus 
jesl základní kámen, a na lomlo základě musíme sta
věli. Všichni musíme míli ducha sebezapření a sebe
obětováním E. G. W. .

2. »Kdyby se každý rozhodl činili dobře, a také to 
skutečně činil, bylo by v pokladnici Páně vždy dosti 
peněz. Dávání almužny náleží k evangelium. Nejsme-li 
povinni dilu Páně zasvětili nejen všecky své síly, nýbrž 
i své peněžní možnosti? Uvažme jen, jaká cena výkupná 
byla za nás zaplacena!« E. G. W.

3. »Písmo vybízí křesťany, aby byli činní v lásce 
k bližním, čímž budou míli slálou účast v zachraňování 
svých spolubližních. V mravním zákoně bylo přikázáno 
svělili sobolu. Ona byla břemenem jen tehdy, přestou- 
pil-li sé zákon, začež přesiupníka měl slihnouti trest. 
Desátek nebyl břemenem těm, kteří jej stále věrně dá
vali. Židům daná ustanovení nebyla zrušena nebo změ
něna. Místo aby pozbyla své moci a síly, mají býti nyní 
plně předkládána, aby spasení skrze Krista bylo

křesťanském údobí tím plněji uvedeno na světlo.«
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13. úkol. — 27. prosince.

Svěcení soboty.

v, 14.

sloužení Bohu? -Ja 
3..i sobotnímu? 2

které byly dány z lásky ke Kristu, necení se podle 
jak jsou veliké, nýbrž podle lásky, z níž jsou 
Chudý, který svůj dar s ochotností daroval, může 
mouli zaslíbení Ježíšovo právě tak jako bohatý, i 
dává ze svého přebytku.« E. G. W.

Otázky.
1. Který den jest sobola podle přikázání Božího^ 

20, 8 —11.
2. Kdo vydal přikázání? V. 1; 5. M. 5, 4. 22.
3. Jaké stanovisko Kristus zaujal k zákonu? 1

17-19; Jan. 15, 10; Luk. 16, 17. .
4. Ukaž Ježíšovo počínání si v sobotu! Luk. 4, 1*
5. Proč On lak dobře znal význam soboly? W

28; Kol. 1, 16. 1
9 9 1

6. Ja si máme počínali v sobolu? 1. Jan. 2, 6.; '
2, 21. i- .

7. Co má byli důvodem k ostříhání soboty? 1. Jč
- 8. Jak Pán označuje pravé ostříhání soboly? 1 

13. 14. Pozn. 1.
9. O čem máme přemýšleli a mluvili v sobotu' ‘ 

1 —5. Pozn. 2.
—19. Jakého druhu má byli naše tl

il. Jak se io stane, hledě ke dni
8. Pozn. 3.
í°Je po'lm!"k°u Přijeli k lidu Božímu? I,»t

13. Čeho jesl sobola pečetí lidu p. *zai.Ezech. 20, 12. pecen “du Božímu? 2. M
14. Proč je IO velmi důležité? Zid. « '

i
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, Poznámky- (a
,, 1. »V sobolu, klerou Pán posvětil, neměli bycho

. y mysli zabývali slaroslmi a věcmi obchodními. S b 
^myšlenkami neměli bychom prodlívali u světských v §

Mnozí se dopustili lěžkc chyby, že zameškali vc, u 
W shromáždění. Přednost, že mohou sloužili Bohu,*. % 
naší jim požehnání právě lak jako jiným, a jesl prf S 
velmi důležitá. Oni snad nejsou schopni využiti ic# 
přednosti jako mnozí jiní. Lékaři velmi ěaslo mohou býli 

sobolu voláni k nemocným, ba mohou býli nuceni, aby 
lenlo den učinili dnem práce. Takovouto práci, pomá
hali nemocným, prohlásil Spasitel za službu lásky a 

"nikoli za přestupování soboly.« E. G. W.
2. »Každý by měl nějakou chvíli v sobolu jíli do 

volné přírody. Dílky nemohou se lépe naučili ználi 
ť Ejoha, nemohou míli krásnější dojmy, než zlráví-li část 

sýéhó času ve volné přírodě, nikoli při hraní, nýbrž ov 
svými rodiči. Nechlež, af jejich mladá mysl v přediv

ných. krásách přírody přijme boha, ať jejich pozornost 
'■'obrácena, iest na prokázání „veliké lásky Boží k li.dqní
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kfrXby dílo Boží mělo úspěch,-musíme předevš 
jafati vítězství v rodinném životě. Zde lak 
C*li příprava na sobolu. Rodiče mají stále mý 
m<2 jejich dum jest škola, kde jejich dílky rňj 
diveny pro nebesa. Jejich slova mají býii, 

'žena. Z jejich rtů nemají vyjiti slova, kierátf 
ii jejich dítky. Rodičové, žijte ustavičně jako' 

innbsii živého Boha, který vám dal dílky, jež pře 
ť' lají býlí vychovány. Vychovávejte pro Něho mal 
'loma, aby. v sobotu všichni byli připraveni, vzý> 

L svatyni Pána. Každého dne ráno i večer odevže 
své dítky Bohu jako jeho vykoupené dědictví. 
ic, aby jejich nejvyšší povinností a největší pře 

rř^ylo, Boha milovali a Jemu sloužili.« E. G. W.,. i 
.» i 

/ i
• A


