
bblické Okolí
iv. Čívríleíi 1927.

z

Dary 14. soboly (31. prosince) určeny Jsou 
pro MalaJsKou jednotu (Indie).

Učení víry 
Písma Svatého.

„Takž i víra, nemá-li skutků, 
mriváf jest sama v sobě".

Jakub 2, 17.

Vydavatel a nakladatel: 
ADVENTNÍ NAKLADATELSTVÍ 

V BRNÉ-KRÁLOVĚ POLI.

$



5.

1. úkol. — 1. října. Zač. sob. 17.49.

Zpytujte Písmal
Pomůcky: Spor věků sir. 359—366; Cesia 95—1C0.

Otázky.
1. Jakým pojmenováními bývá obyčejně nazývána celá

sbírka napsaných částí bible? Mat. 21, 42; Luk. 8, 
21. Pozn, 1.^^ j ■' ' '■ \ \ ",

2. Jakým způsobem nám Bůh zprostředkoval- neboli 
dal tato Písma? >2. ,Tim. .3, 16. z z

3. Od koho byli ovládáni ti, kteří mluvili ve jménu 
' Božím? 2. Pelr 1, 21; Zachar. 7, 12.
4. Jaké stanovisko máme zaujímali k Písmu svátému?

5. Mojž. 32, 46;Jan 6, 63 (poslední čásl); Žid.z4, 12; 
Pozn 2^ •’ r fV* : - • : ■ . ~ :ty r /

1< jakému účelu... je námi dáno Písmo svaté? Řím. 
1:>» 4- - z'z.:

6. K čemu je užitéčno Písmo svaté? 2. Tim. 3, .16. ,17;
Pozn. Z r:.. ' ...

7. JakýrriTzpůsobem má býlí čítáno Písmo svaté? Jan
5, 39; Pozn. ' ■ ■' ■'

O. ■ t-i • i .
8. Jaký bude úspěch důkladného zpytování Písma svá

tého? Přísl. 2, 3—5; Pozn. 5.
9. Čí pomoc máme při zpytování slova Božíhp? Jan

16, 13: l.rKor. 2, 11—13:. Pozn. f
lÓÍ*<tím‘ jéšt Movo" Boží 'v "loíníd světě hříchem zatem

nělém? Žalm 119, 105.
11. Za čí slovo máme pokládali Písmo svaté? Jak si 

máme vážiti tohoto slova Božího? 1. Tess. 2, 13; 
Izai. 66, 2 (poslední část); Pozn. 7.



17.

1.

2.

3.

12. Která slova Písem naplňují se na těch, kteří toto 
slovo milují a je uposlechnou? 2alm 1, 1—3.

13. Čeho nás uchrání slovo Boží, bude-Ji přebývali v 
našich srdcích? 2almi 119, 11. zíói..,

14_Jaký příklad máme ze živola Ježíšova, že slovo Boží
1 jesl mqcí j^rofi^říchu? Mat. 4, 1 —

15 Jak vážil ši fob Slova Božího? Job 23, 11. 12. Jakou 
zkušenost učinil Jeremiáš s tímto slovem Božím? 
Jerem.. 15, 16. ■ •

16.- Co mohou očekávat všichni ti, kteří nebudou obe
známeni se slovem^ Božím? Amos. 8, 11. 12. (srovn. 
Mat. 22, 29.). -
Co může slovo Boží v nás způsobili? 1. Petr. 1, 23; 
Skul. 20, 32; Pozn. 8.

Poznámky.
»Bible jest hlasem Božím, klerý zrovna tak jistě k 
nám mluví, jako kdybychom jej mohli na vlastní uši 
slyšeli. Kdybychom! o lom byli přesvědčeni, s jakou 
horlivostí bychom slovo Boží otvírali, a s jakou váž
ností bychom: jeho předpisy sledovali! My bychom 
člení a zpytování Písma svalého pokládali za roz
mluvu s Věčným.® E. G. W.
»2ivot Boží, který světu dává život, jest v Jeho 
slově.® E. G. W.
»Celá bible jest zjevením slávy Boží v Kristu. Při
jata, věrou přivlastňována, následována, bude moc
ným nástrojem při proměňování osobité povahy 

mravní. Ona je a zůstane jediným bezpečnými pro
středkem k duchovnímu zdokonalení.® E. G. W.

4. »Pravda Boží jest, s níž se budeme duchovně obí
rali a o ní přemýšleti.-Clěte bibli a mějte ji za hlas 
Boží, klerý přímo mluví k vám. A pak nabudete 
duchovního roznícení i božské moudrosti.® E. G. W.
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5. »Zc spěšného čtení Písma svátého máme jen ma
lého užitku. Někdo může celou bibli od. počátku až

: do konce přečísli a přece nemá žádného porozumě
ní pro její krásy a nerozumí její hlubokými a skry
tým pokladům. Důkladné zkoumání jednoho místa 
Písma svátého, až je nám jeho obsah jasný, až po
rozumíme Božímu úmyslu o vykoupení a spasení, 
má větší cenu, nežli zběžné čtení sebe více kapi
tol, aniž bychom při tom měli zření k určitému cíli, 
a skrze to aniž bychom se poučili.« »Cesia ke Kri
stu®, str. 98, 99.

6. »BibIe by nikdy neměla býii zkoumána bez před
chozí modlitby. Nežli její listy otevřeme, měli by
chom prošiti o osvícení Duchem svátým, a bude nám 
dáno.« »Cesla« str. 100.
»Měli byc^og^ibl^č^l^j^zq^^^BoJia^^rosil^ o 

pomoc Ducha svaleho* abychom. Jeho slovu mohli4roz
uměli. Měli bychom si vžiti jeden verš a svou mysl obrá
til zcela k tomu, abychom si tu myšlenku osvojili, kterou 
Bůh pro nás do něho vložil.« E. G. W.
7. »S uclivoslí měli bychom se dáti do čtení bible, 

jsouce si vědomi, že jsme v přítomnosti Boží. Vše
cka lehkomyslnost a laškování musí šíranou. Ač 
některým' částemi slova Božího lze snadno rozuměli, 
však pravý význam jiných mísí nelze tak rychle 
pochopili. Jest k tomu třeba trpělivého hledání, pře
mýšlení a vážné modlilby. Každý čtenář by měl, 
otvírá-li Písmo svaté, prošiti o osvícení skrze Du
cha svátého; márref přece zaslíbení, že nám. pak 
bude uděleno.® E. G. W.

8. »Bible, a to bible toliko, může takovému dobrému 
výsledku přispěli k zralosti. Ona jest přece mou
drostí Boží a mocí Boží, a účinkuje veškerou mocí
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2. úkol. — 8: října. Zač. sob. 17.21.

Pomůcky: 116-133.

na pocity srdce. Jakých výšin mohli bychom dosíci 
kdybychomi svou vůli uváděli ve shodu, s vůlí Boží!« 
E. G. W.

Modlitba. ~r
»Ccsta« 101 — 115; »Myšlcnky«

lux,, i-uii jclij pri syentjnodlívání

Buh k našim, mpdlilbam? Mat. 7, 
J a''4^t/íí^í-^'f?~ -*v~rr

^uíi mned^sc^y^ modlííbyímfsí
YslyšeJi,2,Skut. 4, 31- Luk. -\Jlř 1/5; Pozm 6XZ

^-- “ ,ou cnce Buh vyslyšeli naše prosby 
Jan’3, 22; kap. 5, 14. 15.

11. Proč Pán nemůže vyslyšeli některé modlitby? Přísl.
28, 9; Jakub. 1,6. 7; 4, 3; ^alrn 6Q, 18.

r

1. Kterou vlastnost Božívelebí David v Žatmě 65, 3. 
Verši

2. Cím jori^dlit^zZalm 142, 2. 3; vPozn. 1.
3. Kde afmy Éo^ivybójovávatí^a^ífefveíší vítězství?

4. Ja£c napojnjenulí v^^cra^^mocífilbě bývá častěji 
opcd^^iío^^o^én^zak^e? Luk. 21, 36; 1. Tess. 
5, 17; Kolos. 4, 2; Pozn. 3.

5. Proč modlitba zasluhuje Jakového zřetele? J Petr. 
5, 8;

6. Jaký přiklad nám. v tom dal Pán "Ježíš?, tvorka J, 35; 
Luk. 22, 44; Zid. 5, 7; Pozn. 5.

7. Jaké přesvědčení mčl Pán Ježíš při
z rse?Jan 11,41. 42 x “ 

se bude milí
‘ T. 8. 11; Jakub. 5, 17

9. Je-li tími řečeno, že í

io.
" «WTía
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2.

u
E.

Poznámky.
»Modlitba je v ruce víry klíčem, klerý námi otvírá 
pokladnici nebes, v níž jsou skryly nesmírné po
klady všemohoucnosfi.« »Cesia ke Krislu«, sir. 103. 
»Nejvělší vítězství, jež byla dobyta pro věci krá
lovství Božího, nejsou následky dlouho trvajícího

12. Čeho modlitebník smí si býti jist, je-li v soužení?5 
Žalm 46, 2. 3;. Žalm>107, 6. 8; Ppzn. 7. *

Ó. Co^udďV* našich ínodííféía^ vysTÍame^lMe ^vřínjru 
k Ncjvyššímu? Zjev. 8, 3; kap. 5, 8; Pozn. 8.

14. Jaký příklad pravé modlitby dal Pán Ježíš svým 
učedníkům? Mat. 6, 9—13; Pozn. 9.

<15. Na čem záleží při modlitbě? Mat.. 6, 5—7; Pozn. 10.
16. Které míslo je nejvhodnější pro modlitbu? Mat. 6, 

6; kap. 18, 19. 20; Pozn.
17. Jaké napomenutí platí celé církvi? Co budeme sklí

zeli, uposlechneme-ti tohoto napomenutí? Filip. 4, 
5-7.

dokazování, značných prostředků pomocných, moc
ného vlivu nebo hojnosti peněz; ale nabývá se jich 
v hovorně Boží, když lidé ve vážném zápasení 
víře uchopují se mocného ramene Nejvyššího.« 
G. W.

3. ^Vytrvalost v modlení jest opět jiná podmínka vy- 
■"Stýsehí. Denně musíme se modlili, chceme-li růsli 

u víře a rozhojňovat! se ve zkušenostech duchov
ních. Musíme býti vytrvalí na modlilbě (Řím. 12, 2), 
a v ní se rozmáhali s díků činěním. (Kolos. 4, 2...) 
Vytrvalost v modlitbě jest však zároveň nepřerušo
vané společenslví neboli obecenství1 s Bohem; tak 
že život vycházející z Boha, vlévá se do našeho ži
vota, kdežto s naši strany projev očištěného a po-
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»Cesia ke

4.

5.

svěceného života směřuje zpět k Bohu.* 
Kristu*, sir. 106—107.
»Tenmosl zlého obkličuje ty, kteří zanedbávají 
modlilbu. Našeptávání nepřítelovo svádí je k hří
chu. ... Bez nepřerušovaného volání úpěnlivého k 
Bohu a horlivého bdění vydáváme se v nebezpečí, 
že budeme nedbalí a uchýlíme se od pravé cesty. 
Náš protivník hledí neustále klásli námi překážky 
na cestě k trůnu milosti, aby skrze upřímnou mod<- 
litbu a opravdovou víru se nám nedoslalo síly z 
milosti Boží k odpírání pokušení.* »Cesta ke Kri
stu*, sir. 103.
»V obcování se svými Otcem nacházel Pán Ježíš 
útěchu a radost. A jestliže Vykupitel lidstva, Syn 
Boží, pociťoval nutnost modlitby, oč více my slabí 
a hříšní lidé měli býchom poznávali, že upřímně a 
ustavičně musíme se v modlitbě utíkali k Bohu!* 
»Cesla ke Kristu*, str. 102.

6. Někdy vyslýchá Pán ihned modlitby svých dítek, 
jako na příklad Skul. 4, 31. Ale někdy odpovídá 
teprv později, jak lo vidíme při Zachariášovi. Luk. 
1. kap. Praví-li anděl Gabriel v 13. verši, že mod
litba Zachariášova je vyslyšena, smíme z toho usu- 
sovali, že Zachariáš se svou manželkou Alžbětou 
často a vážně se modlívali o syna. Ježto však ze 
7. verše zároveň se dovídáme, že lito rodiče byli 
se již zestarali, tedy uplynulo asi více času, v němž 
tito rodiče prosívali o potomka. Vždyť Zachariáš 
ani již nevěřil andělu. Verš 20.

7. »Své starosti, radosti, potřeby, úmysly, obavy, vše- 
Xcko, co vás tísní a trápí, předneste Bohu! ... Jeho

srdce bude dojalo naší bídou, naším voláním o po
moc. Předneste jemu všecko, co tíží vaši mysl. Nic 
není lak příliš těžké, aby io nemohl, snésti; neboť



stova, nemajíc sobě rovné.« 
• všecko io, oč máme prošiti.«

On nese všecky světy a ovládá všecky věci vesmí
ru. Nic z loho, co slouží k našemu pokoji, není pří
liš nepatrné, aby si toho nepovšiml. Žádná kapitola 
našich zkušeností životních není tak temná, že by 
ji nemohl čisti. Žádný slav, v němž, jsme, není lak 
obtížný, aby v něm neosvědčil svou moc ovládající. 
Žádná škoda nemůže posiihnouti i nejmenšího z 
jeho učedníků, žádná starost nemůže trýznili srdce, 
žádná radost nemůže oblažili a žádná modlitba 
opravdová námi nemůže splynouli se rtů, které by 
naš Otec nebeský si nepovšiml a na níž by neměl 
přímé účasti.a »Cesta ke Krisiu«, str. 110.

8. Zjevy nynější při technice — při tak zvaném radi
ovém zařízení rozhlasovém — měly by lidslvo při
měli k přemýšlení a všichni lidé nevěřící mají za
jisté příležitost zrale uvažovali o tom, co ne příliš 
dávno byli by měli za nemožné. Teď z toho nového 
objevu mohou snáze přijití ku přesvědčení, t. j., že 
mohou poznali zároveň názorněji nám hlásanou 
možnost podobnou se strany Boží jevící se ve vy-

- slýchání modliteb dítek svých. Je-li možné v Ame
rice poslouchali buď přednášku nebo koncert, jež 
pořádány jsou v Německu a jinde, mělo by býli snad 
nemožné všemohoucímu Bohu ve svatyni, ihned sly
šeli modlitby svých dítek?

9. »Modlilba Páně (Otčenáš) je vyřknuta jako modlit
ba z ducha společenství v církvi všech věřících, je 
v ní krátký souhrn podstaty i všech základních 
pravd, křesťanství a je původními dílem Ducha Kri-

»Ona obsahuje úplně 
(Fabianke.) Že by vždy 

a všude právě doslovné znění Otčenáše musilo býli 
odříkáváno, toho Pán Ježíš nepřikázal. Také je io 
patrné zvláště z listu k Řím. 8, 26. verše a Filip. 4,6.
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»Když se modlíš, čiň lo králce nejsa příliš rozvláč
ný neboli mnohomluvný. Rozvláčnými modleními se 
nechtěj kázali Pánu. Pros o ducha živosti, jako 
hladové díle svého pozemského olce prosívá o 
chléb. Bůh nás opatří všelikým požehnáním potřeb
ným, budeme-li ho prosili v proslnosti a u> víře.« 
E. G. W.

11. »Nemáme především, zanedbávali modlitbu v ko
můrce, neboť tento způsob spojení s Bohem dodá
vá nám zvláštního života. Náš vnitřní člověk ne
může růsli a prospívali, zanedbáváme-li modlitbu. 
Modlitba v kruhu rodinném i v shromáždění nestačí.« 
Žádný čas, žádné místo není nevhodné, v němž by

chom nemohli se modlili k Bohu. Nic nás nemůže zdr
želi, abychom se neobraceli v opravdové modlitbě k 
Bohu. Za pouličního hluku i při denním; zaměstnání mů
žeme se modlili k Bohu a úpěnlivě ho prosili o jeho 
božskou pomoc.« »Cesta ke Krislu«, sir. 107, 108.
12. »Naše konání pobožností nemělo by záleželi toliko 

v prošení a přijímání, naše myšlenky by neměli býli 
obráceny jen na naše potřeby, nýbrž máme také 
pamatovali na dobrodiní, jež přijímáme. Nikdy se 
nemodlíme příliš mnoho, však příliš šetříme s na
ším díků činěním. Každodenně Bůhi udílí, nám, své 
dary milosti, ale jak málo projevujeme jemu svou 
vděčnost, jak málo chválíme a velebíme jej za to, 
co pro nás učinili® »Cesla ke Kristu®, str. 113.
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3. úkol. — 15. října. Zač. sob. 17.07.

7. Čeho nabýváme pravou

Vítězství skrze víru.
Pomůcky: ,»£esta J<c Kri>tu«, sir. 50—58.

2.
3.
4. Kteří nepřátelé se stavějí na odpor dílkám Božím? 

Jakou část křesťanského výzbroje k duchovnímu 
boji tvoří víra?- K čemu tato víra uzpůsobuje? Efez. 
6, 12. 16.

5. Čím nelze dosíoi spravedlnosti? Proč jest to ne-j 
možné,? Jerem. 13, 23; Izai. 64, 5,;,Pozn.

6. Cim lze dosíci Vysvobození a očistění od hříchů?
Skut 4, 12: 1. Jan 1, 7; JPozp. 4.  z

věrou? i. Koi. 15/57; 2.
Koř. 2, 14. 

8. Čím musíme přispěli k našemu očištění od nříchů? 
O_čcni_.ir.rusjme býti přesvědčeni? 1L Jan 1, 9: Izai.

ztejelem. lomu své

Čím Abraham dospi spravedlpo^li? 1. Mbjz. 15, w,
f i'~7 » / &

-ocházíme spravedlností? Pím.^, 1; Jifez.

žalmista čerpal sílu ku přemáhání? Žalm

J^WYVlfeie_s^čl£ÝJa 
. zkusenosli ,a <prfzo----

^X^trí -*«x ť’*^«Zv ^LaXSa- « .X^J?

1L Čím Ab

12. Jak my dochí

13. Odkud žalmist
119, 11.

Otázky
1. Jak je víra v Písmě svalém vykládána? Zid. 11, 1; 

Pozn. 1.
lak nabudeme víry? Pírn. 10, 17;zPozn. 2.
Co nejíepsího získáme věrou? Efez. 3, 17.



3.

moři? Zjev.

1.

14. Jaké svědeclví vydal David o moci slova Božího?
Žalm 17, 4. (

15. V jaké míre budeme účaslni požehnání Božího? 
MaL 9, 27—29.

16^ Kdo prljn^’nebcs1<e cJčdTcíví? 1. Petr. 1, 3—
17. Co kromě toho ie zaskleno vítězům? Zjev. 3, 5.

18. Co budou vítězovď*sÍavili na sklenné
15, 2. 3. '7'^'

>-A *. L z , , o-tem
■£Poznámky.^

»Pravá víra a pravá modlitba — jak mocné jsou 
obě! Ony jsou jako dvě ruce, jimiž člověk modlící 
se uchopuje moc nekonečné Lásky. Věřili, znamená, 
Bohu důvěřovali, u vědomí, že On nás miluje a 
zná nejlépe, co jest k našemu dobrému. Prpto víra 
nedává nám volili naše vlastní cesty, nýbrž česly 
Boží a přijímá jeho moudrost místo naší nevědo
mosti, jeho spravedlnost místo naší hříšnosti. Náš 
život, my sami náležíme Jemu tak jako tak, ale víra 
uznává lolo právo vlastnické a účastní se jeho po
žehnání. Pravda, upřímost i čistota bývají nám u- 
váděny jako tajemství úspěchu v životě; víra však 
umožňuje námi je míli. Každá dobrá pobídka nebo 
každé vážné úsilí jest darem Božími; víra přijímá od 
Boha život, který toliko může způsobili pravý vzrůst 
a zdatnost.« »Diener« 230. ■

2 Nemá-li víra za svůj základ slovo Boží, je bez
účelná. Věřící člověk má důvěru k Písmu svátému 
a podle jeho předpisů se řídí ve svém životě. Vě
rou rozumíme věcem, kleré bychom nemohli pocho
pili přirozeným způsobem. Žid. 11, 3.
»Nám je to nemožné, abychomi vlastní silou unikli 
propasti hříchů, do níž jsme upadli. Naše myšlení
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4.

Otázky.
1. Které zaslíbení drahocenné Pán Ježíš dal svým 

učedníkům před svými utrpeními? Jan 14, 16; Pozn. 1.
2. Jakým ještě jménem Pán Ježíš označil tohoto Utě

šitele? V čí jménu je poslán tento Utěšitel? Při

srdce jest zlé, ale my je nemůžeme změnili. ... Vy
chování a vzdělanost, cvičení vůle i lidské úsilí mají 
své vlastní působiště, ale v tomto případě jsou ú- 
plně bezmocné. Ony mohou způsobili vnější zlepše
ní mravů, avšak srdce nemohou, změnili; lze říci, 
že nejsou způsobilé k tomu, aby očistily vzpruhy 
života.« »Cesia ke Kristu«, sir. 13, 14.
»Nejprve musí v nitru člověka působili jistá moc, 
musí přijíli s hůry nový život, nežli se člověk obrátí 
od hříchů k svatosti. Touto mocí jest Kristus. Jeho 
milost toliko může opět oživili zmrtvělé síly du
chovní a vésti je k Bohu a k dokonalé svatosti.« 
(Tamtéž str. 14.)

5. »Při některých lidech projevuje se převládající 
pocit, že prve musí přestátí jakousi dobu zkoušky 
a musí dokázali Pánu, že se změnili, nežli mohou 

' prosili o jeho požehnání; avšak oni smí právě led 
o ně prosili. Jim v jejich slabosti jest třeba milosti 
Kristovy a jeho Ducha, jinak nemohou odporovali 
hříchu. Právě tak, jací jsme, hříš-ní, bezmocní, zá
vislí, máme přijíli k Pánu Ježíši. Smíme se před* Ním 
ukázali se všemi našimi slabostmi, poblouzeními i 
hříšnostmi a padnouti kajícně Jemu k nohám. Potom 
obejma nás ramenem své lásky, uváže naše rány 
a očistí nás od všelikých nečistot.« E. G. White.

-oqo-
• 4. úkol. — 22. října. Zač. sob. 16.53.

Duch svátý.
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Verš 26;

12.

čem spomáhá Duch svalý věřícím?
Pozn. 2.

3. Od koho tento Duch' svalý vychází, který je poslán 
ve jménu Ježíšovu? Jan 15, 26. Jaké jméno ješlě je 
dáno Utěšiteli v tomto verši?

4. Co Pán Ježíš pokládá za žádoucí pro své učed
níky? Jan 16, 7; Pozn. 3.

5. Kterou úlohu má Duch, svátý ve světě podle slov 
Ježíšových)? Verše 8—11; Pozn. 4.

6. Jaký jest jeho úřad mezi učedníky? V. 13.
7. Jakého přehledu nabýváme z Písma svátého o pů

sobení Ducha svalého? 1. Tím. 4, 1;1.Kor. 2,12 13; 
Rím. 8, 16, 26; 1. Koř. 12, 7-11; Zjev. 22, 17.

8. Je-li Bůh ochoten dáli Ducha svátého? Luk. 11, 13.
9. Co se musí jevili při nás, chceme-li, aby nám mohl 

býli dán Duchi svalý? Skut. 5, 32; Gal. 3, 14; 
Pozn. 5.

10. Proč Pánu Ježíši byl dán Duchi svalý ve zvláštní 
míře? 2id. 1, 9 (»nad účastníky lvé«; tolik jako: 
více než tvoji účastníci); Skut. 10, 38; Pozn. 6.

11. Jakou účast má Duch svalý při obrácení? Jan 3, 
5. 8; Til. 3, 5; Pozn. 7.
Před jakým počínáním si k Duchu svátému jsme 
varováni? Efez. 4, 30; Skul. 7, 51.

13. Jaké nebezpečí je totiž s tími spojeno? 1. Mojž. 6, 3; 
Pozn. 8.

14. Jaký následek mělo vylití Ducha svátého o letni
cích? Skut. 2, 37—41; Pozn. 9.

15. Které proroctví' poukazuje na podobnou zkušenost 
v posledku času? Skut. 2, 16—21; Joel. 2, 28. 29; 
Pozn. 10.

16. Co se však u lidu Božího musí jevili, než může mu
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1.

2.

3.

býti dána tálo plnost Ducha svátého? Joel. 2, 12. 
13. 15. 16; Pozn. 11.

17. Oč musíme opravdově se modlili, následujíce pří
kladu Davidova? Žalm. 51, 11. 12.

18. Co podle vybídnutí proroka Zachariáše máme si 
vyprosili? Zachar. 10, 1; Pozn. 12.

Poznámky. .
»Duch svátý byl největším darem, který Kristus od 
Otce mohl vyprosili k vyvýšení svého lidu. Duch 
svátý měl býti dán jako opět stvorující moc.« 
A. D. 671.
»Duch svátý je zástupcem Kristovým, jen že se 
nezjevil, v lidském rouchu a proto jest nezávislý.® 
A. D. 669.
»Zatížen lidskou postavou, nemohl Kristus býti 
přítomen všude. Proto bylo to k jejich (i. j. věřícími) 
dobrému, že odešel k Otci a poslal na zem Ducha 
svátého jako svého zástupce. Tak nikdo neměl 
zvláštní výhodu skrze své místo, přebývání nebo 
skrze svůj osobní styk s Kristem. Skrze Ducha 
svátého lze všem dosíci Spasitele.® D. A. 669.

4. Pod slovem »obviňovati® ve verši 8, jest třeba 
rozuměli: usvědčovali, zahanbivě přesvědčovali. 
»Z hříchu, ze spravedlnosti a ze soudu®: tyto tři 
hlavní části, jimiž Duch Boží skrze učedníky slo
vem svět vždy usvědčoval, aby jej zachránil. Naše 
nevěra je vlastně základním' hříchem*, kořenem a 
matkou všech hříchů. Jej (Ducha sv.l zavrhnouii, 
jest neomluvitelným hříchem. Ale protože Duch 
svátý chce skrze toto usvědčující svědectví svět 
zachránili, proto jej usvědčuje i z Kristovy sprave
dlnosti, kterou ztracenému hříšníkovi nabízí usmíři- 
vou milost. Nyní je člověk zachráněn buďto skrze
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5.

6.

Spasitele, nebo bude souzen s knížetem tohoto 
světa, který ovšem již prohrál svou při a ve sku
tečnosti již propadl soudu. Kdo u víře tuto skuteč
nost přijímá, tomu bude loto usvědčující svědectví 
Ducha před soudem vysvobozujícím evangeliem.« 
(Fabianke.)
»Krislus zaslíbil své církvi dary Ducha svalého, a 
tolo zaslíbení platí nám; rovněž tak dobře jako 
prvním učedníkům. Avšak jako každé jiné zaslíbení 
jest naplňováno jen vyhoví-li se jisté podmínce. 
Jsou mnozí, kteří věří a vyznávají, že se přidržují 
zaslíbeni Páně: oni mluví o Kristu i o Duchu1 svá
tém, a přece jim to nijak neprospívá. Oni ne
odevzdávají svá srdce vedení a správě Boží moci. 
My nemůžeme učinili s Duchem svátým, co bychom 
chtěli. Duch svátý musí míli volnost, aby mohl 
učinili s námi, jak On chce. Skrze Ducha působí 
Bůh ve svém lidu, chtění i skutečné činění podle 
dobře libé vůle své! Ale mnozí nechtějí se podro
bili. Oni chtějí, aby se dálo podle jejich rozumu. 
Proto se jim nedostává tohoto nebeského daru. Ale 
jen takoví jej dostávají, kteří pokorně očekávají na 
Boha a vytrvale čekají jeho vedení a milosti. Jejich 
ochotnost ku přijetí bude odměněna přijetím moci 
Boží. Zaslíbené požehnání, kterého se dostává vě
řícímu dědičně, má za následek všecka ostatní 
požehnání. Ono bude uděleno podle bohatství mi
losti Kristovy, a On jest ochoten naplnili každé 
srdce podle toho, jak je to věrou umožněno od 
jednoho každého člověka.« E. G. W.
»Právě skrze Ducha je srdce očištěno. Skrze Ducha 
bude věřící účasten Božské přirozenosti. Kristus 
dal svého Ducha jako Božskou moc, aby bylo 
možné přemoci všechny zděděné i osvojené ná-
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klonnosli k zlému a své církvi aby vštípil podob
nost své přirozenosti.® E. G. \V.
»Ne skrze výmluvnost nebo bystrost ducha býva
jí uchvacována srdce lidí, nýbrž něžným vlivem. 
Ducha svátého, který své dílo přelvořování i vyví
jení osobité povahy mravní vykonává v lichosti ale 
jistě. Jest to ten něžný, tichý hlas Ducha Božího, 
který má moc, aby změnil- srdce.« E. G. W.

8. Působení Ducha Božího má své hranice. Ale tylo 
hranice nejsou určovány od Boha, nýbrž od člo
věka. Pohříží-li se někdo zcela do zlého, tedy 
bylo by bezúčelné nějaké úsilí Ducha. Duch svátý 
nikdy neustane působili na lidech, dokud je vy
hlídka na vysvobození.

9. »Tak praví se v slově Božím: ,Toho pak množství 
věřících bylo jedno srdce a jedna duše.’ Skut. 4, 
32. Duch toho, který zemřel, aby hříšníci mohli žiti, 
plnil nadšením celé shromáždění věřících.® »Svě- 
deciví« II., 14.

10. »Tak lomu může býli i teď. Odloží-li křesťané vše
liké rozdvojení, odevzdají-li se sami Bohu- k vy
svobozování ztracených a u víře budou-li prosili o 
zaslíbené požehnání, tedy bude jim dáno. Vylití 
Ducha svátého za časů apoštolů byl Jarní déšť’ a 
slavné byly jeho následky. Ještě hojněji bude pa
dali ,pozdní déšť’. »Svědectví II, 14.

11. »Prve než Bůh naposledy navštíví svět se svými 
soudy, nastane mezi jeho lidem: probuzení původní 
zbožnosti, jakou nebylo viděli od doby apoštolské. 
Duch a moc Boží budou vylity na jeho dítky.« 
E. G. W.

12. »Pro dobu králce před ukončením, zně světa je 
zaslíbeno zvláštní udělení duchovních, darů, který
mi církev má připravili lidstvo na příchod Syna



— 17 —•

-OQO-
i

Ovoce Ducha.

1.

7.

8.

9.

. 5. úkol. — 29. října. Zač. sob. 16.40.
I

2.
3.

člověka. Tolo vylili Ducha svaiého jest přirovnáno 
ku pozdnímu dešti, a o luto rozhojněnou moc mají 
křesťané své úpěnlivé prosby vysílali vzhůru ku 
Pánu žně.« »Wirken« 41.

Z ’ ’ - Otázky. ,..z '

Jaký bezpečný kámen zkušební máme ku poznání, 
je-li někdo účasten království Božího? 1. Koř. 4, 20. 
Co způsobuje tato, moc? Rím. 14, *17. z.t/ /• ’ 
Kde Duch svátý si zřizuje syé „místo ' přebývání?

• 1. Koř. 3, 16; kap. 6, 19. z./16
„4. láká jest a zůstává předchozí podmínka ku přijetí 

požehnání Ducha svátého? Gal. 3, ,14. u . 7r,
5. Odkud máme jistotu1, že jsme.dítkami Božími? Rím.

8. 14. 16. • ' ■' ‘-7
6. jaký odkaz načrtává Pán ježíš o.pravých a domně-_

iých dílkách Božích? Mát. 7, 13—20. 7 '/>'
■ •' /■ / .• •• • - ' , i , - j f ' ) Z*

Jaké ovoce přinášejí ti,-:v?/hichž Duch , svátý přebý- 
vá? Gal. 5, 22. 23./7,'-.7; //;, ‘
Co praví Pavel ňá jiném: místě o ovoci Ducha jak 
o něm prve byla zmínka? 1. Koř. 13, 13; Kolos. 3, 
14; Pozn. 1.
Klerými slovy „vykládá apoštol nutnost/ lásky?
1. Koř. 13, 1-3. < < >’ • '"‘r

10. Po čem lze poznali lásku? Verše 4—7; Pozn. 2. "
z*" //z '• » *7 ♦ - . z ,

11. Jak lze dosíoi léto veliké lásky? Rim. 5, 5; Pozn. 3.
12. K čemu jest způsobilá toliko moc lásky? Přísl. 10,

12; 1. Petr.‘4, 8.. t
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13.

Petr. 3,

14.

15.

1.

2.

Srovnej následující texty s ovocem Ducha, o němž 
je zmínka v listě ke Gal. 5, 22. 23: radost Filip. 4, 4; 
Řím. 14, 17. pokoj Jan 14, 27; Řím. 12, 18. trpělivost 
Efez. 4, 1. 2. přívětivost 2. Tim. 2, 24; Tit. 3, 2. do
brotivost Řím. 2, 4; kap. 12, 20. 21. víra Žid. 11, 6. 
tichost neboli pokojnost 1. Petr. 3, 4. střídmost 
(mírnost) 1. Kor. 9, 25.> '? > 21 ■' :
V jakém poměru k zákonu je člověk, který má toto 
ovoce Ducha? Gal. 5, 23; Pozn. 4.
Jak jsou v knize Přísloví chváleni li, kteří panují 
sami nad sebou? Přísle 16, 32; Pozn. 5.

y Poznámky.
»Láska jest Božím srdcem a podstatou, protož i to 
nejvyšší, největší, nejslavnější, nejoblaživější, co 
časnost i věčnost může zjevili; co toliko čas může 
objasnili a věčnost vyplnili. Tálo láska jesl až k ne
besům vyvýšena nad to, co se v obyčejném životě 
láskou nazývá.« (Fabianke.)
»Kristu nejblíže bude stáli ten, který na zemi nej
více pil z Ducha jeho obětující se lásky — té lásky, 
která se nevychloubá a nenadýmá se pýchou, ne
hledá svých věcí, nedá se zdráždili, ncobmýšlí zlé
ho — ta láska, která učedníky pudí touž měrou jako 
našeho Pána, že všecko vynaložil, pro lo žil, pra
coval a obětoval se až do smrti, aby lidé byli vy
svobozeni.« E. G. W.

3. Duch svátý zastupuje na zemi Otce i Syna. Skrze 
Ducha svátého opět Pán obnovuje svůj obraz v 
člověku. »Bůh jest láska« (1. Jan 4, 7. 8), a skrze 

’ Ducha svátého nám zprostředkovává tuto lásku.
»Jako Duch svátý byl příčinou narození Kristova, 
tedy je . i původcem znovuzrození křesťanů.«■ (Fa
bianke.)
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5.

1.

2.

6. úkol. — '\
- • -<7 4

4. »Díiký Ducha, které jsou vysvobozeny, musí také 
skutečně přinášeli ovoce Ducha, jen pak zákon nic 
při nich nemůže obžalovávati. Vždy, když jest v 
slovech, skutcích nebo myšlenkách skutek těla, tu 
zákon pozvédá svého obžalovacího hlasui a my po
třebujeme vyhlazovacího odpuštění. Ale jest třeba 
míti na zřeteli, že apoštol praví o stavu života, na 
němž zákon nemá co obžalovávati. Do tohoto sta
vu je třeba hloub a hloub vnikali, když Duch na
bude víc a více místa v nás.« (Fabianke.) ■ 
»Vítězství osvědčili sám nad sebou a podmanili si 
vášně pod vládu vůle je největším vítězstvím, kte
rého mohou dobyti mužové i ženy.« E. G. W.

Dejž, af proctna z hříchu noci, 
novým životem se stkvím, 
a v Tvé silné Božské moci 
nad žádostmi vítězím;
v pokoji svém, Pane můj, 
srdce mé vždy ustavuj,

• af má ústa v každém času
čest Tvou množí v. zvučném hlasu. >•

V Cf ]f' . ".Z”*’ ’-*** -*** : •* / • ' '

'5. listopadu. Zač. sob. 16.29. 
4 , a.'.-; z. -c; • .v- ■ .

v Zkušeni. . z. ,., 
<‘c- ' G

Otázky.
jaký pocit v tomto světě se často zmocňuje ná
sledovníků Kristových? jak Pán ježíš chce nám po
moci v takových chvílích? jan 16, 33.
jak mnozí z dítek Božích budou trpěli pronásledo
vání? 2. Tim. 3, 12; Pozn. 1... ■, , ■ , < '
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pro království Boží? 2. Tess. 1, 4. 5. '

4.
• I

/ <r '

16:. Co ledy musíme očekávali, než budeme moci vkro
čili do království slávy? Skut. 14, 22; Jak. 1, 12.

17. Na kterou zvláštní skupinu věřících bylo pouká
záno Janovi ve vidění? Jaká byla jejich zvláštní 
zkušenost? Proto na jaký způsob byli poctěni? 
Zjev. 7, 13—15.

li* ti ‘pl *■’ z^ž*

3. Jaký význam má pokušení pro náš život víry? 1. 
Petr. 1, 6. 7.; Jakub. 1, 2—4; Pozn. 2.
Komu Pán posílá taková pokušení? Zid. 12, 6.

5. Co Bůh nerad činí? Pláč Jer. 3, 31—33; Pozn. 3.
6. O čem se přesvědčíme, budeme-li Pána skutečně 

milovali? ftími. 8, 28.
7. Kterou ctnost vyvinou opravdu snášená soužení? 

• Řím. 5, 3. 4; Zid. 12, 11; Pozn. 4.
.8. V jakém smyslu máme soudili o našem soužení? 

1. Petr. 4, 12. ,13; Pozn. 5. .
9. Co Bůh nikdy nedopustí? Oč spíše bude pečovali? 

1. Koř. 10,. 13.
10. Čemu prospívá soužení? Proto jak toto soužení se 

jeví věřícími? Nač máme při všem soužení vždy 
hleděli? 2. Koř. 4, 17. 18. ■.
Jakého ducha máme projevovali ke všemu soužení? 
Řím. 12, 12; Pozn. 6.

12. K čemu takové smýšlení zmocňovalo Joba? Job. 1, 
21; kap. 19, 25—27.

13. Jaký byl výsledek trpělivosti Jobovy? Job. 42, 12 až 
15; Jakub. 5, 11.
14. Co se praví o věřících, kteří vytrvají až do konce? 

Mat. 24, 13.
15. Co nám dokazuje, že budeme známí jako způsobilí

c nrn králnvství Bníí? ? Tess 1 4 5 ' ' -
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■ Poznámky. ' ‘ ’ •

»Pokušení jest částí vychování ve škole Kristově, 
aby očišťovalo dítky Boží od nečistot nenáležitých 
věcí pozemských. Dítky Boží prožívají těžkosti, 
protože Bůh je vede. Zkušování a překážky jsou 
jeho zvláštní prostředky výchovné a od Něho usta
novené podmínky k duchovnímu zdaru.« »Wirken« 
425. •'
»Ta skutečnost, že jsme vybízeni k trpělivému sná
šení soužení, dokazuje, že Pán Ježíš v nás vidí 
něco drahocenného, co by chtěl rozvinouti. Nevi- 
děl-li by v nás nic, čím by mohl-své jméno oslavili, 
nebyl by se vynasnažoval o naše vytříbení. Lze říci, 
že rozumně si počínajíce, nevynakládáme žádné 
úsilí na nějakou bezúčelnou věc. Kristus nedává 
nějaké bezcenné kameny do lavicí pece své. Jest 
to drahocenná ruda, kterou zkouší.« E. G. W.

3. »Každé utrpení, af se jakkoli zdá tvrdé a..trpké, 
bude ku požehnání lomu, kdo je u víře snáší. Těž
ká rána, která maří radosti zemské, může býti pro
středkem, který obrací oko k nebi. Jak mnoho, jest 
těch, kteří by byli nikdy Pána nepoznali, kdyby je 
bývalo utrpení nepřimělo, u> Něho hledali útěchu. 
Zkušování života jsou Božími dělníky, kteří mají 
odstranili z- naší povahy všecky nečistoty á hru
bosti. Jejich otesávání a dlátem opracování, jejich 
hlazení i leštění je vždy bolestné. Je to tvrdé, jako 
nějaký kámen býti obrušován; ale tento kámen ze 
všeho toho vychází dobře připravený, aby vyplnil 
své místo v nebeském chrámě.« E. G. W.

4. »Křesfanská osobitá, povaha mravní se nevyvíjí, 
je-li někdo zproštěn pokušení, nýbrž když je v něm 
(tříben). Protiklad a odpor pohádají následovníky 
Kristovy jen k větší bdělosti a tím vážnější modlit-
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bě k svému mocnému Spomocníku. Prudké poku
šení způsobuje trpělivost, je-li (s neoblomnou myslí) 
snášeno, bdělost, pevnost i prohloubené a trvalé 
důvěřování Bohu. Převaha křesťanovy víry proje
vuje se v tom, že uzpůsobňuje následovníka Kri
stova trpěti a zároveň býti posilňován, podléhati a 
právě skrze toto podléhání přemáhali, po celý den 
býti umrtvován a přece žiti, kříž nesli a skrze to 
získávali kojunu slávy.« »Wirken« 378. 380.
»Bojem zesiluje se duchovní život. Dobře přestálá 
zkušování budou rozvíjeli vytrvalost povahy i 
vzácné duchovní ctnosti. Dokonalé ovoce víry, 
dobromyslnosti i lásky uzrává často nejlépe v bouř
ném podmračí a v temnosti.® »Oleichnisse« 60.

6. »Za jasného světla, za hluku různých hlasů kolem 
nebude se žádný zpěvný pták dobře tomu zpěvu 
učili, kterému chovatel hledí jej naučili. On pochytí 
trochu od toho a jiného, ale nezapamatuje si žád
nou sloučenou skladku zvukovou. Proto chovatel 
bere klec a dává ji na jiné místo, kde tento pták 
slyší jen jedno: totiž tu píseň, kterou má zpívali. 
Nyní opět a opět bude tento pták v temném místě 
slyšené zpěvem napodobili, až se naučí. Přijde-li 
pak opět na světlo, tedy umí za svtěla zpívali. A 
rovněž tak tomu je i při nás. Než budeme moci 
zpívali navždy píseň oslavující Boha, musíme se jí 
učiti od Boha v temnosti nynějších soužení.® 
»V šlépějích.® 454.
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4.
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1.
2.

A?/'. listopadu. Zač. sob. 16.20.

Trpělivost; vliv jazyka.

Otázky.
Která je jedna z vlastností Božích? Řím. 15, 5.
Na jaký způsob zjevuje Bůh tuto vlastnost ve svém 
poměru k lidem? 11. Petr. 3, 9; Pozn. 1.
Jaký dal Pán Ježíš příklad své trpělivosti, jíž není 
rovné ve světě? 1. Petr. 2, 23; Izai. 53, 7.
Jaký se jeví výsledek v bibli, kde je řeč o trpěli
vosti a pýše? Kazat. 7, 8.
Jak se usuzuje v bibli o trpělivém a netrpělivém?
Přísl. 14, 29.
Projevujeme-li trpělivost, jak daleko máme jiti? 1.6.

„ Tess. 5,<14-(poslední část); Efez., 4, 2. 3; Pozn. 2.
■ <; *‘<<4 / ./v-.,/■■■ /

7. Jakou zkušeností u víre bude se rozvíjeli trpělivost? 
Jakub. 1, 3; Řím. 5, 3; Pozn. 3.

8. K čemu dal se slrhnouti Mojžíš v jedné chvíli du
chovní mebděloslí? Jaké to mělo následky pro něho É Arona? ^aírT ÍÓóf '32.^33^4^ Ivíojl? '20, 10-12; 
Pozn. 4.

9. Jaký příklad^ své trpělivosti nám dává Job? Jak on 
se choval ke svým utrpením? Job 1,,1—3. 13—20. 22.

10. V čem' se nejčasleji projevuje ' nedostatek trpěli-

11. Jak je v bibli znázorněn mocný vliv jazyka? Jak. 3, 
3-5.

12. Jak se projevují nebezpečné následky nepokojného 
jazyka? Verš 6—8; Pozn. 5.

13. Jaký je úsudek o lom, Který neklesá v slově? Jak. 
3. 2.
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

Které napomenuli je nám.1 dáno na cesiu pro kře
sťanské si počínání? U koho toliko máme hledali 
naši pomoc? Žid. 12, 1. 2; Pozn. 6.
Co především se osvědčuje, abychom) trpělivě vy
trvali v dobách pokušení? Kolos. 1, 9. 11.
Co dalo podnět apoštolu Pavlovi, aby tak po
chvalnou vzpomínku pronesl o církvi v Tessalonice?

• 2. Tes. 1,4.
Která vlastnost je zvláště zdůrazněna jako znamení 
poslední církve? Zjev. 14, 12.
Kterými vážným napomenutími zdůrazňuje Písmo 
svaté nutnost této vlastnosti v posledku času? Jak. 
5, 7—9; Pozn. 7.

. Poznámky.
»Žádná bytost lidská nemá takové něžné žili neboli 
tak ušlechtilou povahu, jako náš Spasitel. Jakou 
trpělivost projevuje k námi! Rok od roku snáší naše 
slabosti a nevědomosti, naši nevděčnost a převrá
cenost. Nehledě na naši pobloudilost a převráce
nost, naši zaivrzelost, naši nedbantivost jeho Sva
tého slova, přece jeho ruka je k nám vztažena a 
On prosí nás: ,Milujte se vespolek, jako i já miloval 
jsem vás’. »Diener«, 431.

2. »Kristus bude v nás zjevován, budeme-li skutečně 
ratolestmi na vinném kmeni. Máme býii trpěliví, 
laskaví, smířliví, veselé mysli přes všelikou, nám 
projevenou zlobu a svárlivost. Den po dni a rok po 
roce máme protírali své já a vzrůstali v šlechetném 
rekovsiví ducha. To je ten úkol námi přikázaný; ale 
nemůžeme mu dosti učinili bez neustálé pomoci 
Ježíšovy, bez pevného umínění si, bez úsilí o dojití 
jistého cíle, bez vytrvalé bdělosti a neustálé mod
litby.* E. G. W.



— 25 —

5.

3. »Budou-li ublížení na cli a urážky snášeny's li
chostí, bude-li se na urážlivá slova odpovídali 
laskavě a budou-li-násilné činy odpláceny dobroti
vostí, ledy bude to důkazem, že Duch Kristův pře
bývá v srdcích, že vinným, ratolestem! dostává se

, mizí z živého kmene. Chodíme v tomto životě do 
školy Kristovy, kde se učíme býti tiší a pokorní 
srdcem.® E. G. W.

4. »Podle lidského nazírání ha věc nedopustil se 
Mojžíš žádného hrubého zločinu; jeho hřích byl 
obyčejným přestupkem. Žalmista dí: ,... i pronesl 
ji rty svými’ (i. j. hořkost ducha). Podle lidského 
úsudku mohlo by to býti pokládáno za něco leh
kého; ale když Bůh s tímto hříchem1 svého nejvěr
nějšího a nejvíce poctěného služebníka tak přísně 
zacházel, nemohli by zajisté tentýž hřích promi
nenti na jiném. Duch sebevyvyšování, náklonnost 
viděli stále nějaké hany na svých bratřích, nelíbí 
se Bohu. Ti, kteří tuto zlou náklonnost mají; uvrhují 
pochybnosti na dílo Boží a dávají nevěřícím pří
činu, že mají výmluvu pro svou nevěru. Čím důle
žitější něčí postavení -a čím větší jeho vliv, tím je 
vělŠí nutnost, aby projevoval trpělivost a pokoru!« 
»Pairiarchové«, 423.
»O jazyku, který má zalíbení ve zlém, jazyku po
vídavém, který říká: vyprávěj mi to, a já to chci 
dále nésti, praví apoštol Jakub, že náleží do ohně 
pekelného. On rozsívá všude kolem ohnivé pod
patky. Co pohnulo k tomu klevelníka, že nevinnému 
na cti ubližuje! On neustává se svým zlým řáděním, 
ač zcela ničí naději a mysl těch, kteří již pod bře
menem! se hroutí. On jen pečuje o .to, aby upokojil 
svou zálibu ke zlému roztrušováním pověsti. I vy
znávající křesfané zavírají někdy své oči ke všemu, 
co je čisté, počestné a milé, ale za to hromadí, co
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8. úkol. — 19. listopadu. Zač. sob. 16.12.

Uctivost v příbytku Božím.

oznamujíce to světu.«

1. Proč >si přál Párt; aby^Izrael Lemď^VYsJa-^LsyalYni? (
2. Mojž^ 25, 8/ Pozn.. tfťy

2. Jakér smysleni se zreielertZk 'svatyni ocekava Pan 
od svého lidu? 3. Moižzl9. 5(7- Pozn. 2.

3. K eemu byl Mojžíš a Jozue vyzván, v přítomnosti 
Boží? 2. Mojž. 3, 2—5; Jozue 5, 15; Pozn. 3.

je pochybné a
E. G. W.

6. »Pravá víra osvědčuje se v trpělivosti. Jest třeba 
trpělivosti, aby se neuvázlo v počátcích obrácení, 
a pak se nečinily kroky zpět, nýbrž nastoupenou 
dráhu projiti až do konce.« (FabianJscJ Trpělivost 
je nejen ctnost trpná, nýbrž i činn^íBýli trpělivý 
neznamená jen, všecko vytrpět bexslýskání, nýbrž 
především vytrvali až do konce. Kdo setrvá až do 
konce, ten spasen bude. Mat. 10, 22.

7. »Trpělivost je vlastnost, které nejiíže se učíme. 
Bůh musí často své dílky vžiti do tuhé kázně, aby 
se jí učily. A přece On sám dal’‘nám takové pří
klady. Trpělivost našeho Pána máme míli za své 
spasení, 2. Petr. 3, 15. Jeho dobrolivost a trpělivost 
snáší hříšné lidstvo. Pán Ježíš je jako beránek 
vedený k zabití a neotevřel úsl svých. Takové 
trpělivosti se učíme v soužení. Řím. 5, 3. Tak i pro
roci museli projevili mnohou trpělivost mezi poko
lením cizoložným.® (Fabianke.)
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latLi?

11.

4 ‘

£mž doslal

ijdqu/dó .příbytku 

pravému chovaní se 
j3PÍt>yí1<u 'Ť>ozim ]c kromě ioho námi ještě dáno? 

Kazat. 5, 1. 2. • . .
16. Co se praví v Písmě svátém o vhodném oděvu 

v příbytku-Bpžími? 1. Tim. 2, 9; Pozn. 10.
17. Jakým způsobem zjevují andělé svou uctivost před 

Bohem? Izai. 6, 1—4; Pozn. 11.

12. Při faké- pi 
uctivost k 
1L 15-/17/ Pozn. 8.

^^Bohern,? Žalm 8C,_Z,
tywýýk j^avku f

^^^^D^choji^yzdy.. meh mít 
l^ozrh J/ Z* .

9. píatiío^jiz o jmen  
částó^1^6fe?s[5'á

10. Který opfem mel Jákobj^íoi 
tak vÝznamt^p^^

Z/íoTio, co se 
Abiovi při službě chrámě? 3. Mojž, 
Pozn.

na
,evo "Svou 
ícáslh '

89,<8; Abak. 2, 20- Pozmjj^

zrei^Fzíe

jmcniťocfzími? Žalm 111, 9 (posled- 
oslední část).

■ rBÍ^lě
^alm
^Tprvn
přihodilo Nadabovi i

13. K ccmu je každý pozván, kdo se účastní služeb 
svatýcb?z>Žalmi95, 1. 2. 6; p

14. C q^c_
.<- ZA> í‘ z<í í-iT -í x <!/•/ vf/y •• rf/1 čte'cfat*15. Jvlere -poučeni.'yzhiedejn; .ku

f' f‘ «*<$>. 4a<'j '•<>-** v
V 1

Oe*-----v-------------( -
1. JciKym^ znuSobem zjevoval Buh svou přítomnost ve 
^s^átpii na spoušti a v chrámě Šalomounově? 2.

2. JPapaL 5, 13. 14.
5. Pocííe ciíío^rozkazu^DYlá uspořádána veškerá

služba ve^. svaf^mj^^j^ojž z.,40>-Abj.J,9. 21. atd.; 
Pozn. 4. o^--

6. Kde máme obzvláště dávali na jevo uctivost před

_jev. 4, 11;*

/z/ 
jmíczilosti uKázal Pán Ježíš svou velikou 
. odrnu svéhq^OtcejtJan 2, 15=^46; Mark.

přijaou/do j

ejxuku pravému
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• ' Poznámky. •
• 1. »Pokorné, věřící duši jest příbytek Boží na zemi

branou nebeskou. Chvalozpěv, modlitba, slova, 
která budou promlouvali zástupci Kristovi, jsou od 
Boha • zřízené prostředky, aby lid připravily pro 
církev hořejší, pro tu přeslavnou službu Boží, které 
sé nemůže účastnili něco nečistého.® »Svědeclví« 
172..

2. »Příbyiek společného shromáždění jest pro církev 
.: svatyní. Měla by býti pravidla, vztahující se na 

čas, místo a na způsob služeb svalých. Co je po- 
. • svátné, co přináleží k službě svaté, se vším tím 

nemělo by se zacházeli nějak nevážně neb neteč-
• • ně*. »Svědectví« I., 172. 
I

. 3. »Aby: lidé nejlépe slávu Páně mohli zvěstovali, 
musí býti spojení myšlenek takové, aby io, co je 
svaté, od každodenního rázu bylo zcela odlišné.

. •_ Duše, kieré se zabývají věcmi Božími, mají po
vznášející nazírání, šlechetnější představy a snaž
nosti.® Tamtéž.

U. . • t

4. »Ze svatosti, která byla ve spojení s pozemskou 
svatyní, mohou se křesťané učiti, jak mají hleděli

• na místo, kde Pán se spojuje se svým lidem. Se 
zřetelem na služby svaté mnohé se změnilo ve

. zvycích a obyčejích lidu, a to ne k lepšímu, nýbrž 
k horšímu... Skoro vymizela ta uctivost, kterou 
lid měl za starodávna pro svatyni, kde se v službě 
svaté blížil k Bohu. Ale Bůh sám dal nařízení pro 

:svou službu a povznesl ji vysoko nad všecko po
míjející.® Tamtéž.

5. »Pravá uctivost k Bohu vzniká z pocitu jeho neko
nečné velikosti a chápání jeho přítomnosti. Všecko 
množství osob mělo by hluboce býti pohnuto tako
vými myšlenkami na neviditelné. Chvíle a místo
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6.

7.

8.
. slovy činnosti učitelské,

modlitby jsou svaté, protože Bůh jest přítomen. 
Bude-li dávána najevo uctivost vážným vzezřením 
a počínáním^ si, tedy prohloubí se smysl (pro du
chovní věci), z nichž tyto ctnosti vznikají. ,Svaté a 
■hrozné jest jméno jeho’, dí žalmista Páně. Andělé 
zastírají své obličeje, když vyslovují toto jméno. 
S podobnou uctivostí máme i my, kteří jsme padlí 
a hříšní, bráli toto jméno ve svá úsfal« E. G. W.
»Vstupují-li bohabojní do místnosti shromáždění, 
tedy měli by to činili dbajíce slušnosti a odebrali 
se na svá místa... Obyčejné rozhovory, šeptání a 
smích neměly by -nikdy býti trpěny v příbytku 
Božím, ani před svátými službami, ani po nich. 
Lidé, uctívající Boha, měli by se vyznačovali vrouc
nou, pravou bohabojnostú »Svědectví« I., 173.
»Bůh zamýšlel, učinili svůj lid, že se k němu musí 
blížili s vážností a uctivostí i způsobem, jaký On 
sám. určil. On nemůže přijmouii částečnou posluš
nost. Nestačilo, že při této slavnostní službě svaté 
téměř všecko bylo učiněno, jak to byl ustanovil. 
Bůh vyslovil kletbu nad těmi, kteří se uchylují od 
jeho přikázání a nečiní-li žádného rozdílu mezi 
obyčejným (všedním)1 a svalým.« »Patriarchové« 
359.
»První vyčištění chrámu připadlo do počáíku Kri- 

druhé připadlo na konci 
této jeho činnosti učitelské.« .

9. »Započíná-lí se shromáždění modlitbou, tedy mělo 
by se každé koleno sklonili v přítomnosti Svatého 
a každé srdce mělo by se v tiché uctivosti po
vznášeli k Bohu. Modlitby věrných ctitelů- Boha 
budou vyslyšeny a bude působivější kázání Jeho 
slova. Netečné chování se modlitebníků v příbytku 
Božími bývá hlavní příčinou, proč kázání nezpůso
buje více dobrého. Píseň, zaznívající z mnoha srdcí
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jasnými, srozumitelnými slovy, je prostředkem) Bo
žími v díle zachraňování duší. Celé služby svaté 
měly by býti vykonávány v slavnostním rázu a 
uctivostí jako v osobní přítomnosti Nejvyššího.« 
»Svědeclví« I., 174.

10. »Všichni by měli býlí poučeni, aby byli dbalí sluš
nosti, čistoty a pořádku ve svém oděvu, aniž' by se 
však upadalo ve vnější krášlení, které se naprosto 
nehodí do svatyně. Nemělo by býti žádného odě
vu, který by byl nošen jako na odiv, nebof toto 
počínání si by zesilovalo neuctivost. Dosti často 
bývá obrácena pozornost lidí na ten nebo onen 
kus oděvu a tímto způsobem, vznikají myšlenky, 
které nesmí býti shledány v srdcích modlitebníků. 
Toliko Bůh může si (v takové chvíli) činili právo na 
myšlenky a jen Jemu i jeho věcem má býti věno
vána veškera pozornost.« »Svědeclví« L, 181.

11. »Izaiáš měl vidění, v němž viděl Pána sedícího na 
trůně vysokém a vyzdviženém, kdežto podolek jeho 
slávy naplňoval chrám. Na každé straně trůnu 
vznášeli se serafínové, kteří měli své obličeje za
střeny při modlitbě, zatím co sloužili svému Stvo
řiteli a dávali zaznívají svátému provolání: ,Svatý, 
svátý, svátý jest Hospodin zástupů, plná jest 
všecka země slávy jeho!’ až še zdálo, že se po
hybují základy veřejí od hlasu jejich provolávání a 
dům byl plný jejich oslavování.« E. G. W.
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10.

11.

c '‘ > ' • ■ Otázkv
/■y: Co. nám Bůh zpslíbil? Žk£

9. úkol. —• 26. listopadu. Zač. sob. 16.05.

Boží péče. •
Pomůcka: Cesia ke Kristu, sir. 126—142.

; - i t.': 17 .-Otázky J
'W (O t(& W l* /Hrfr ( 7 ■ - 

?, Zid. >13, 5 (poslední^ část)... :

z 3/ .Kléróuý modíifbu., zálínišlpyď 'smějí všecky dítky
■ 'J Boží si přivlastnil(2?Žalm'31/4/ /

Cf ■ ■ ' ’ , ■ '' sir & 'r' ft C.r* x
4. Jakým způsobem 'nás chce Pán věsti? Žalm 25, 9;

“ Pfísl. 5, z6.
5. Na jaký způsob chce to učinili? Žalm 32, 8; Žalm 

73, 24; Izai. 30, 2/
6. Ukaž na životě Jákobovu péči Boží! 1. Mojž. 28, 

11—15; kap. 31, 42; kap. 32, 2. 3; Pozn. 1.
7. K lomu srovnej ještě tyto příklady! Dan. 3, 26. 27; 

kap. 6, 19-23; Skut. 12, 6-10.
; l <

8. čemu se můžeme učili, pozorujeme-li ptactvo a 
květiny? Mat. 6, 26—30; Pozn. 2.

9. Proč nemáme míti větší péče o pokrm .a oděv? •
Verše 31-34j/7/y/ ť <’ " - ■.
K čemu nás vybíží; Písmo sváté? í. Petr. 5, 7; Žalm 
55 75 ■ / • r . í c '

9 •. ■ / . ., - /á'’ <- ■' <- •* '• • ;

V jakém duchu měli bychom přicházeli vždycky ku 
Pánu? Filip. 4, 6.

12. V kterém úzkém poměru je Pán Ježíš k svému 
lidu? Jan 10, 12.

13. Na jaký způsob je vylíčena jeho péče o své stádce? 
Izai. 40, 11; Pozn. 3.

14. Jako koho se naučil i David ználi Pána ve svém 
životě? Žalm 23, 1.
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15.

do

1.

2.

Poznámky.
»Bůh neopustil Jákoba. Jeho slitování ještě neustále 
se projevovala k tomuto pobloudilému, bez útěchy 
jsoucímu služebníku. Hojný v slitování zjevil Pán 
právě Jákobovi, co potřeboval — Spasitele.® 
»Opět Pán poskytl Jákobovi znamení božské 
ochrany své. Když se ubíral Jákob jižně od hory 
Galadské, zdálo se, že dva zástupy andělů jej 
obstupují ze zadu i v předu a s jeho houfem po
stupovaly jako k jejich ochraně.® E. G. W.
»Prozřelelnost má na péči i malého vrabce. Kvě
tiny polní, tráva, která jako koberec pokrývá zemi, 
těší se pozornosti a péči našeho nebeského Otce. 
Veliký Mistr a Umělec připomenul, jak kvítí polní 
učinil tak krásné,- že v kráse předčí slávu Šalo
mounovu. Čím více má na péči lidi, kteří jsou- obra- 

. zem a korunou jeho tvůrčího díla.« E. G. W.
3, »Každá duše lidská je Pánu. Ježíši lak dobře zná

má, jako by Vykupitel jen pro ni byl zemřel. Každá 
jednotlivá nesnáz dotýká se jeho srdce. Každé

Povšimni si následujících věcí v tomto Žalmě! —
1. Pastýřovy věrnosti. Verš 1. 2. — 2. Bezpečného 
vedení Pastýřova. Verš 3. 4. — 3. Přehojnou po
hostinnost. Verš 5. — 4. Duchovní požehnání ne
smazatelného společenství s Bohem. Verš 6. 
(Fabianke.)

16. Jak si váží Bůh své církve na zemi? 1. Petr. 2, 9; 
Pozn. 4.

17. Co nám Bůh zaslíbil pro duchovní putování 
nového Jerusalema? Žalm 121, 3—8.

18. Jakým obrazem ze života chce nám Pán dokázali 
jistotu své péče o svůj lid? Izai. 49, 15. 16; Zachar.
2, 8 (poslední část).
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j.

10. úkol. — 3. prosince. Zač. sob. 16.02.

Poslušenství.

Otázky.
Kdo chce býlí učitelem a vůdcem lidu Božího? Čím 
chce nás vyučovali? Jakým způsobem chce nás 
věsti? Izai. 48, 17. 18; Zatmi 32, 8; Pozn. 1.

2. Jaký úspěch bude míti ten, kdo je poslušen slova 
Božího? Izai. 48, 18; 5. Mojž. 28, 1. 2; Pozn. 2.

volání o pomoc doléhá k jeho uchu. On přišel, aby 
všecky lidi k sobě přitáhl. On je prosí: Pojďte za 
mnou! a jeho Duch dotýká se jejich srdcí a táhne 
je, aby k němu přišli. Mnozí vsak nedají se při- 
láhnouti. Pán Ježíš zná je všecky. Ale On také ví, 
kdo rád přijímá jeho volání a je ochoten dáti se 
pod správu jeho pastýřské berly. On praví: ,Ovce 
mé hlas můj slyší, a já je znám, a následují mne.’ 
On má péči o každou z nich, jako by bylo jen té 
jediné v šírém, svělě.a E. G. W.
»Ač je všelijaké zlé v církvi a bude takové až do 
skonání svěla, přece církev tohoto posledku času 
má býti svěllem světu, lomu světu, který jest hří
chem poskvrněn a je zcela v úpadku. Církev přes 
své slabosti a nedostatky, přes tak mnohé, co by 
zasloužilo výtky, je to jediné na zemi, čemuž Kri
stus věnuje největší pozornost.«
»Bůh má lid, k němuž celá nebesa projevují účast, 
a tento lid jest io jediné na zemi, co je milé srdci 
Božímu. Každým kdo čte lato slova, měl by pečlivě 
uvážili tulo skutečnost, nebof chci ve jménu Ježí
šovu ji každé duši hluboko všlípiti.a E. G. W.
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Řím.

3. Z čchó jde na jevo, že io bere Pán přesně s po
žadavkem' poslušnosti? 5. Mojž. 4, 2; Zjev. 22, 18. 19.

4. V jakém rozsahu jest io Duchu Božímu, možné, u- 
činiii nás poslušnými? 2. Kor. 10, 5 (poslední část).

5. Jak daleko šel Kristus v poslušenství k svému Otci? 
Filip 2, 8.

6. Jak se Kristus učil poslušenství? Komu nyní může 
pomoci k spasení? Žid. 5, 8. 9.

7. Jaký je následek Adamova neposlušenství?
5, 12. 19 (první část); Pozn. 3.

8. Proč Pán přijal oběť Ábelovu-, ale nikoli oběf Kai
novu? 1. Mojž. 4, 3—7; Žid. 11, 4; Pozn. 4.

9. Ukaž ze života Saulova, že Bůh žádá úplnou po
slušnost! 1. Samuel. 15, 3. 20—23; Pozn. 5.

10. Ukaž io na příhodě, když byla navrácena zpět 
truhla smlouvy! 2. Sam. 6, 3—7; Pozn-. 6.

11. Co uznal David za potřebné? A s jakým zdarem 
se setkal jeho úmysl? 1. Paral. 15, 11 — 15; Pozn. 7.

12. Jaké svědectví vydává Písmo svaté Abrahamovi?
I. Mojž. 12, 1-4; Žid. 11, 8; 1. Mojž. 22, 1-3; Žid.
II, 17; 1. Mojž. 26, 4. 5.

13. Nač zvláště poukázal Pán Ježíš v kázání na hoře? 
Mat. 7, 21-23.

14. V kterém ději znázorňuje moudrost lidí posluš
ných? Verše 24—27.

15. Kdo jen bude moci vejiti do nového Jerusalema? 
Zjev. 22, 14.

16. Co je v Písmě svátém uvedeno jako souhrn všeho 
učení? Jakub. 2, 8—12; 1. Jan. 3, 4; Kazai. 12, 13.

17. Co pokládal Pavel za cíl své činnosti? Řím-. 1, 5;
kap. 16. 26. "

18. K jakému cíli směřuje i trojí poselství andělské?
Zjev. 14, 12; Pozn. 8. x
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1.

2.

3.

4.

Poznámky.
»Jakým Bohem jest náš Bůh! On vládne nad svým 
královstvími pečlivě a má na zřeteli jeho blaho. 
Žádá-li Bůh poslušenství k zákonu svého králov
ství, udílí tím svému lidu zdraví i zdaru, pokoje i 
radosti. On jej poučuje, že dokonalost osobité 
povahy mravní, kterou On p'ožaduje, lze dosíci jen 
obeznámením se s Jeho slovem.« E. G. W.
»Dokud by byli Adam a Eva trvali ve věrnosti 
k zákonu Božímu, byla by jejich schopnost došla 
většího rozhojnění v radosti i v lásce. Oni měli na
bývali stále nového a nového poznáni, stále ob
jevovali nové zdroje blaženosti a dosíci jasnějšího 
a jasnějšího pochopení té nekonečné a nevyvaži- 
lelné lásky Boží.« E. G. W.,
»Príval ulrpení, klerá plynula z přestoupení našich 
prvních rodičů, mnozí shledávají za příliš strašný 
následek tak malého hříchu; a oni moudrost a 
spravedlnost Boži v jeho zacházení s lidmi uvádí- 
vají v pochybnost. Ale kdyby hloub nahlédli do 
léto otázky, mohli by viděli svůj blud. Bůh stvořil 
člověka podle svého obrazu, bez hříchu. Země 
měla býli obydlena bytostmi, které byly jen o málo 
menší nežli andělé; ale jejich poslušenství muselo 
býli zkušeno, nebof Bůh nechtěl míli svět naplněný 
těmi, kteří by neznali práv jeho zákona. Přece 
však ve svém, velikém milosrdenství neuložil Ada
movi žádnou tvrdou zkoušku. A právě proto, že 
zákaz byl tak lehký, byl hřích tak neobyčejně 
veliký.« »Patriarchové« 50.
»Ti oba bratři postavili své oltáře, jeden jako druhý 
a každý přinesl oběť. Ábel přinesl ve shodě s na
učením Páně oběf ze stáda... Kain, nedbaje jas
ného a výslovného příkazu Páně, přinesl jen oběf
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8.
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z plodin (z úrody zemské). Žádné znamení s nebe 
neudálo se, aby ukázalo, že je dalo jeho oběť) při
jata.- Ábel prosil svého bratra, aby se přibližoval 
ku Pánu podle Božského řádu; ale jeho prosby u- 
činily Kaina jen tím odvážnějším, jiti podle své 
vlastní vůle.« »Palriarchové« 63.

5. »Jesl to nebezpečný krok, zavrhují-l-i se pokyny a 
výstrahy Slova i Ducha Božího. Jako Saul učinil, 
vrhají se mnozí do pokušení, až. jsou zaslepeni ku 
pravé povaze hříchů. Oni se domýšlejí, že mají na 
zřeteli dobrý účel a že nic zlého neučinili, když se 
uchýlili od požadavků Páně. Tak vyzývají Ducha 
milosti, až již neslyší jeho hlasu, oddávajíce se 
klamu, který si vyvolili.« Tamtéž, sir. 643.

6. »Pán přikázal, aby synové Kahat nosili truhlu 
smlouvy, přece však pod treslem smrli nesměli se

• ji dotýkali. 4. Mojž. 4, 15. Llza přestoupil tento pří
kaz, a Bůh zabil ho lam. pro jeho svévolnost-.® 
2. Samuel. 6, 7.
»My nevíme, jaké veliké věci jsou dávány v sázku, 
když nás Bůh, zkouší. Není žádné bezpečnosti, 
vyjma v přísném poslušenství k slovu Božímu. 
Všecka zaslíbení jsou učiněna s podmínkou víry 
a poslušenství, a kdo jeho přikázání neposlouchá, 
připravuje se o vyplnění těchto hojných požehnání 
Písma svátého.® Tamléž, sir. 628.
^Poslušenství člověka bude teprv doplněno kadi
dlem spravedlnosti Kristovy, která každému činu 
poslušnosti uděluje Božské libovonnosti. Křesťan 
ve své částce má neustále každému pochybení od
pírali a vytrvale Spasitele prosili, aby vyléčil jeho 
duši z hříšné náchylnosti ke zlému.® »Wirken« 431.
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5.

13.

lí. úkol. — 10. prosince. Zač. sob. 16.00.

Mírnost (střídmost).

Co mohou očekávali, kteří chrám: jeho, I. j. své 
tělo porušují?. 1. Koř.-.3, 16. J7-.. ; 
Jaký pokrm určil Bůh na’počátku pro lidi? U-Mojž.
1, 29; Pozn. 3. • 7

6. Kdy a próc Bůh viděKzá nutné učinili v Jom změnu? 
" l. Mójž. 9, 3 (viz 3. Mojz/il kap.); Pozn. 4.

7. K jakému účelu jen máme požívali pokrmy? Kazai. 
10, 17; Pozn. 5.

8. Čeho se mají varovat li, kleří očekávají opětného 
příchodu Kristova? Luk. 21, 34; Pozn. 6.

9. Které ctnosti jiné jsou zahrnuty v pojem střídmosti?
2. Petr. 1, 5-7; Pozn. 7.

10. Jaký úsudek je projeven v Písmě svátém o poží
vání alkoholických nápojů? Příst. 23, 29—32.

11. Proč se máme siřící požívání tabáku, af se děje 
tento požitek jakýmkoliv způsobem? Pozn. 8.

12. Proč še nedoporučuje i požívání kávy zrnkové a 
ruského čaje? Pozn. 9.
Jakou zásadou máme se řídili při jídle a pití?
1. Koř. 10, 31; Pozn. 10.

14. Které vyšší úrovně života musíme dosíci, abychom 
mohli radostně uvítali příchodu Ježíšova? 1. Tess. 
5, 23.

OiázkY. 4/
1. Co přeje Pán; svému lidu k jeho zdaru? 3’’ Jan 2; ,

___ 4 * 't :<.(:/ - ■ „ Lf ' f* uf, :* •Pozn. 1.4^, , Aw.
2. Jaký význam má naše tělo pro rozumnou službu 
Bohu? Řím. 12, 1.

3. Zač máme pokládali své tělo vzhledem k Bohu?
\ Proč? 1. Kor. 6, 19. 20; Pozn. 2.
4. Co mohou očekávali, kteří chrám, jeho, 1. i. své
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15.

16.

1.

4.

Co učinil Pavel, aby nczlralil svého věčného ži
vota? 1. Kor. 9, 27.
Jaký byl největší úmysl Pána Ježíše, když přišel na 
zem? Efez. 5, 26. 27.

Poznámky.
»Cistý vzduch a čistá voda, čistota vůbec, rozumně 
volený pokrm, čistota života (vůbec zvláště po 
slránce duchovní) a naprostá důvěra Bohu, jsou 
hojivé prostředky, scházejí-li tylo prostředky, umí
rají mnohé lišíce lidí.« E. G. W.

2. Zdravotní zřetele jsou Páně prostředky, které ve 
světě umenšují utrpení a očišťují jeho církev. Proto 
lidi poučujte, že mohou býlí jeho pomocníky, když, 
s nebeským Mistrem společně budou působili a 
budou-li pracovali o ozdravění. Kdo je opravdu 
obrácen, vzdá ^e každého návyku nezdravotního a 
bude přemáhali úplnou zdrženlivostí své žádosti 
po náklonnostech odporujících zdraví. E. O. W.

3. Ku pokrmu, který na počátku byl lidem určen, ne
náležel žádný pokrm ze zvířat. Teprve po potopě, 
když všecka zeleň na zemi byla zničena, dostal 
člověk dovolení jisti maso.
Když Pán určil pokrmí lidem v ráji, ukázal, který 
pokrm je nejlepší; když pak nasycoval lid izrael
ský, dal jemu tehdy totéž naučení.« E. G. W.
»Obilí, ovoce, ořechy a zeleniny jsou strava, kte
rou nám určil náš Stvořitel. Pokud jsou prostě 
(jednoduše) a rozumně připravené, jsou tyto po- 

" traviny nejzdravější a nejvýživnější. Lze o nich 
říci, že tato jejich výživnosl má dobrý vliv na sílu, 
vytrvalost a chápavost' ducha, kterýchžto vlastností 
se nenabývá smíšenou, dráždivější stravou.« 
E. G. W.
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8.

9.

a zlý jed. Af 
vždy ohrožuje 

zdraví iěla. Proto je právě tak nebezpečný, že pů-, 
sobí zvolna a jeho účinky zprvu se nezdají býti 
znaielné. Lze o něm říci, že ochromuje nervy, když 
je z počátku vzrušil a zeslabuje i otupuje mozek. 
Často ohrožuje nervy dokonce více než opojné 
nápoje, jeho účinky na tělo jsou nenápadné a lze 
je jen ztěží opět smazali. Požívání jej způsobuje 
žízeň po dráždivějších nápojích a v mnoha přípa
dech klade základy k pijáclví.« E. G. W.
»čaj ruský účinkuje rovněž jako dráždidío — aspoň 
do jistého stupně — jako opojné nápoje. Zrnková 
káva a jiné u lidu oblíbené nápoje účinkují podob
ně. Zprvu způsobují pocity jakéhosi rozjaření: žalu-

kovaii našeho času, naší síly a 
E. G. W.
»Tabák obsahuje plíživý, úkladný 
jakýmkoli způsobem je požíván,

5. »Všichni nemohou totéž jisti. Některé potraviny, 
které jednomu prospívají a chutnají, mohou druhé
mu škodili. Tak nelze určovali nějaké nezvratné 
pravidlo, podle kteréhož by si každý měl zařídili 
své pravidelné jídlo.« E. G. W.

6. »Každý měl by se siřící přejedení, i nejzdravějšimi 
pokrmy. Přirozenost nemůže více spotřebovali, než 
co je nutné k vytvoření rozličných údů těla, a pře
bytek je na obtíž ústrojí těla.« E. G. W.

7. »Mělo by se učili nabádali k střídmosti ve všech 
věcech lohoto života. Střídmost v jídle, pití, spaní i 
odívání se je nejdůležitější částí náboženského 
života. Vnikla-li pravda do svatyně duše, bude 
osvěcovali i se zřetelem na zacházení s tělem. Co 
se týče zdraví lidského ústrojí Iěla, nesmí nic býti 
pokládáno za nedůležité. Naše věčné blaho na tom 
závisí, jak za lohoto života rozuměli jsme využil-

našeho vlivu.«
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5.

7.

8.

9.

10.

1.
2.

3.
4.

12 úkol. — 17. prosince. Zač. sob. 1601.
Tak svěf světlo vaše!

Otázky.
Kdo je světlenu světa? Jan 8, 12; kap. 9, 5; Pozn. 1. 
Jakým způsobem dal svítili svému světlu? Skut. 10, 
38.
Co se praví o městech, která navštívil? Mal. 4, 16. 
Jaký úkol přikázal Pán Ježíš i svému lidu? Mat. 5, 
14. 15; Pozn. 2.
Co o lom praví Pavel? 2. Kor. 4, 6; Pozn. 3.

6. Které nebezpečí hrozí těm, kteří chodí v temno
stech? Jan 12, 35; Pozn. 4.
Jaké svědectví vydává Písmo svaté o Janu Křtiteli? 
Jan 1, 6—8.
Jakou měrou žena Samaritánka byla světlem? A 
v jaké míře byli tímto světlem i Natanael a Filip? 
Jan 4, 28 — 30; kap. 1, 45. 46; Skut. 8, 29—35.
Proč smí prvotní církev byli nazvána jako světlo 
světa? Skut. 1, 8; Pozn. 5.
Jaký příkaz jí byl dán i zároveň nám? Mark. 16, 15; 
Pozn. 6.

deční nervy jsou roznícené, zprostředkují toto roz
dráždění mozku, a mozek opět podněcuje srdce, 
aby zvětšilo svou činnost, a zároveň celé tělo aby 
na králkou dobu vzpružilo. Jakmile však pominul 
jejich vliv jako dráždidel, jeví se jejich účinky 
opačné a způsobují tomu úměrnou ochablost a sla
bost.* E. G. W.
»Pravá střídmost učí nás siřící se všech škodlivin, 
a toho, co je zdravé, rozumě používali.*
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

2.

Poznámky.
»Pán Ježíš byl světlem svého lidu — světlem! svěla, 
než přišel v lidské způsobě na tulo zem. První svit 
svěla přišel od Krista, který pronikl temnosti, v něž 
hřích zahalil svět. A od Něho vyšel každý paprsek 
nebeského lesku (slávy), klcrý dopadal na oby
vatele země.« E. G. W.
»Je to Boží úmysl, že se chce oslavili před světem 
ve svých dítkách. On chce, aby Ho zpodobňovali 
na sobě v myšlenkách, slovech i činech všichni ti, 
kteří nosí jméno Kristovo. Jejich myšlenky musí 
ledy býli čisté a jejich slova ušlechtilá a povzná- 
šivá, aby jejich okolí bylo přitahováno blíže k Spa
siteli. Křesťanské náboženslvi má se svým, činěním

Které poselství má veškerému, světu býti zvěsto
váno před opětným příchodem Ježíšovým? Mat. 24, 
14; Zjev. 14, 6—10; Pozn. 7.
Co očekává Pán od lidu, klerý toto poselství má 
nésti do veškerého svěla? Izai. 60, 1—5; Pozn. 8. 
Kdy máme začíti, pro jiné pracovali? Mat. 21, 28 
(poslední část).
Kterým přirovnáními neboli obrazem, hledí Pán Ježíš 
lulo myšlenku zdůraznili? Jan 9, 4.
Jakým způsobem má lato práce býli vykonávána? 
Kazat. 11, 6.
Jaké zaslíbení je dáno těm, kteří slovo Boží roz
šiřují? Izai. 55, 10. 11; Zalmi 126, 6.
Která naděje má nás pohádali ku práci pro duše? 
Dan. 12, 3.
Proč máme býli ocholni nésli loto radostné posel
ství všechněm národům? Mat. 13, 44—46; Luk. 
14, 33.
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4.

2.

6.

i mluvením.' splynouti v jedno. Každé zaměstnání 
. mělo by zaváněli nebeskou přítomností.« »Svě- 

declví« II., 31.
2. »Jesi to podivuhodná přednost býii schopen rozu

měli té vůli Boží, jak je zjevena v přepevném 
slově prorockém. Ale nám skrze to je uložena těž
ká odpovědnost. Bůh očekává, že oznámíme též 
jiným to poznání, které nám dal. Jest to Jeho vůle, 
aby nástroje božské i lidské pracovaly společně ve 
zvěstování varovného poselství... My máme býii 
posvěcenými lidmi, skrze něž vylévá se nebeský 
život na jiné. Duch svátý má oživovali veškerou 
církev a pronikali i srdce očišťovali a spojovali.« 
Svědectví 11., 29. 30.
»Nám svítí jasnější světlo nežli našimi otcům. Bůh 
nemůže nás přijmouli nebo poctili, nebudeme-li 
Jemu prokazovali stejné služby anebo vykonávali 
tytéž skutky jako naši otcové. Nemáme-li stejně 
jako oni od Boha být přijati a požehnáni, musíme 
tak činili podle jejich víry a horlivosti — používa
jíce svého světla, jako oni používali svého —, 
zkrátka, počínali si tak, jako oni by byli bývali si 
počínali v naší době.« Svědectví 1. 262.
»Přes to, že učedníci narazili na silnější odpor, 
bylo evangelium v krátkém čase zvěstováno ve 
všech obydlených krajinách země.« E. G. W.
»Všichni li, kteří jsou zmocněni k životu Kristovu, 
jsou také povoláni, aby byli činni pro spásu svých 
bližních. Tatáž touha duše, jakou Pán Ježíš cítil, 
hledali ztracené, má se projevovali i v nich. Ne
mohou všichni míli totéž postavení, ale pro všecky 
je místa i práce. Všichni, kteří se stali účastni Bo
žích požehnání, mají v odpověď konali činnou 
službu; každého daru má býii používáno ve pro
spěch jeho království.« Svědectví II. 10.
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13. úkol. — 24. prosince. Zač. sob. 16.04.

Křesťanské chování se ve společnosti i v domě.

Otázky.
1. Proč si máme všude byli vědomi svého vlivu? 2. 

Koř. 2, 15. 16.
2. V čem může mládež byli jinými příkladem? 1. Tim.

4, 12; lit. 2, 7. 8.

7. »To veliké dílo evangelia bude se končili s ne
menšími zjevením moci Boží, než jakou se vyznačo
val jeho počátek. Služebníci Boží s obličejem, 
z něhož bude planouii svaté úsilí, budou spěchali 
s mísla na místo, aby zvěstovali lolo poselství 
s nebe. Tisíce hlasů bude rozšiřovali výstrahu po 
celém povrchu země. Tímto způsobenu budou oby
vatelé země přivedeni k rozhodnutí, zaujmouli své 
postavení.« Spor 373.

8. »Každý, komu svítí světlo přítomné pravdy, musil 
by býli pohnut útrpností k těm, kteří jsou v temno
stech. Všichni věřící musí ze sebe dáli vycházeli 
světlo v jasnějších, čistějších paprscích. Pán chce 
nyní vykonali dílo, rovnající se tomu, které konal 
skrze své povolané posly po letnicích. V tuto dobu, 
kdy konec všech věcí je přede dveřmi, nemá-li 
úsilí církve dokonce předčili církev prvotní? Úsilí 
o slávu Boží pobádalo učedníky, s větší mocí 
svědčili o pravdě. Nemá-li toto úsilí roznítili tou
hu v našem srdci, zvěslovaii děje o té spasitelné 
lásce, o Kristu a jeho smrti na kříži? Nemusela-li’ 
by se zjevili moc Boží nyní hojněji nežli za dnů 
apošlolů?« E. G. W.
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Petr.

1. Mojž. 2, 21—21.

lř

3, 8;

3. Jaké napomenutí náleží slarcůmi i stařenám? Til. 2, 
2-5.

4. Jakou radu dává Písmo svale pro naše řeči? Kol. 
4, 6.

5. Jaký vliv má vlídná odpověď? Kdežto co způsobují 
urážlivá slova? PřísL 15, 1. 2. 4.

6. Jak oceňuje Písmo svalé pravá (příhodná) slova? 
Izai. 50, 4; PřísL 25, 11.

7. V jakém máme býlí styku k sobě vespolek? Filip.
2, 3; Řím. 12, 10.

8. Jaké smýšlení je naší předností? 1. 
Pozn. 1.

9.. Jaké mínění má Pán o pravé velikosti? Mark. 9, 35; 
kap. 10, 43. 44.

10. Kdy je náš oděv označen' jako slušný? 1. Pelr. 3,
3. 4; 1. Tim. 2, 9. 10; Pozn. 2.

11. Kde bylo manželství zřízeno?
Pozn. 3.

•12. Jak se chová křesťanský manžel ke své ženě? 
Efez. 5, 25-28; 1. Pelr. 3, 7.

13. K jakému chování se je dána rada křesťanské 
žene? Efez. 5, 22. 23.

14. NaČ mají rodiče býli pamětlivi při vychovávání 
svých dítek? 2almi 144, 12; PřísL 22, 6; Pozn. 4.

15. Čeho se rodiče mají siřící? Kolos. 3, 21; Efez. 6, 4; 
Pozn. 5.

16. Které přikázání určuje povinnost dělí k rodičůrm? 
2. Mojž. 20, 12; Efez. 6, 2. 3.

17. K čemu je mládež napomínána? PřísL 1, 8; kap. 30, 
17; Pozn. 6.

18. Kdo jesi ve všem našimi příkladem neboli vzorem?
1. Petr. 2, 21. 22; Pozn. 7.
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•1.

2.

4.

Poznámky.
»Zdvořilost je rovněž jeden dar milosti Ducha sv. 
a měli by jí všichni býlí dbalí. V ní se projevuje 
moc, umírňující lakové povahy, které by bez ní byly 
Ivrdé a nevlídné. Kdo se vydává za následovníka 
Kristova a zároveň je nevlídný, nepřívětivý a ne
zdvořilý, • ničemu se od Pána Ježíše nenaučil.« 
E. G. W.
»Mužové i ženy, vyznávajíce tak velmi vážné 
pravdy, které kdy smrtelníkům byly zvěstovány, , 
budou-li opravdu věrni jejich zásadám? Chlějí-li 
míii takový vliv na svět, aby se rozhodl, ledy musí 
se přesně shodovali jejich oděv, jejich slova s jejich 
lak zvláštní věrou.« »Oděv a slova zjevují, co má 
největší převahu u těch, kteří tvrdí, že jsou jako 
hosté a příchozí na zemi.« E. G. W.
»Rozumné ženě je proslinký ráz v oděvu jen pro
spěšný. Povahu člověka posuzujeme podle způso
bu oděvu, který nosí. Nádherný oděv prozrazuje 
marnivost a slabost. Počestná, zbožná žena bude 
se i slušně odívali. Jakýsi jemnější cit pro slušnost, 
vyšší Duch bude se jevili v proslinkém rázu a při
měřeném dbáni nelíčeného vzezření.® E. G. W.

3. »Svazky rodinné jsou nejupřímnější, nejněžnější a 
nejsvělější na zemi. Lze říci, že by měly býli lidstvu 
ku požehnání. Tomu bude lak všude lam, kde se 
bude vstupovali do stavu manželského rozumně, 
v bázni Boží a s náležitým zřetelem k jeho zá
vaznosti.® E. G. W.
»Sfasini jsou ti rodiče, vedou-li zbožný život, takže 
zaslíbení i přikázání Boží vzbuzují v dítěti vděč
nost a vážnost. Takoví rodiče, jejichž laskavost, 
něžnost, spravedlnost a trpělivost způsobuje dobrý 
vliv na dítě pro porozumění lásce, spravedlnosti a
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Irpělivosli Boží a kleří zatím co učí díle je milovali, 
jako rodiče, jim důvěřovali a je poslouchali, záro
veň učí-li lolo dílč milovali Olce v nebesích, Jemu 
důvěřovali a Jemu poslušnost prokazovali: dávajíce 
dítěti lakové dary, ledy opalřují je pokladem pro 
věčnost, pokladem, klcrý vyniká nad všecka bo- 

. hatslví světa.« E. G. W.
5. »Nikdy neměli by rodiče svým dělem způsobovali 

muka nemírnou přísností nebo nerozumným přinu
cováním. Nevlídnost vhání duše do sítě satanovy... 
Nezapomínej, že tvému dítěti je třeba nejen výčitek 
a pokárání, nýbrž i povzbuzení a pochvaly, líbez
ného světla slunečního přívětivých slov.
Vůli dílěle musí se doslali řízení a vedení. Ponech 
všecku moc vůle, neboř člověk ji velmi potřebuje; 
ale dej jí pravý směr. Zacházej s ní moudře a opatr
ně, jako se svátým pokladem. Nerozbíjej ji na 
kusy; ale vzdělávej a ohýbej ji správnými předpisy 
i dobrými příkladem, až dítě dospěje v léta; kdy 
bude míti cit vlastní odpovědnosti.
Ukáže-li se dobrotivé zacházení jako nepostači- 
ielné, tedy musí se přikročili ku potrestání, kleré 
má dítě přivésli k sebepoznání. často je lakový 
postup účinný pro celý život a dílě uvidí, že nesmí 
činili, co by ono chtělo. E. G. W.

6. »Nedoslatek uctivosti k radě bohabojných rodičů je 
příznačný hřích nynějšího duchovně pokleslého 
pokolení. Mnohé životy lidské v naší zemi jsou 
zatemnělé a rozrušené a lolo neblahé v životě 
může způsobili jediný krok do temnosti. Neposluš
ným si počínáním mnohý mladík zničil celý svůj 
život a jeho matce žaloslí srdce pukalo. Bůh tě ne-

■ uzná za nevinného, půjdeš-li iouto cestou. Nevážíš- 
li si rady bohabojné malky, která by byla ochotna 

- pro své dílě vydali svůj živol, ledy přeslupuješ
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. 14. úkol. — 31. prosince. Zač. sob. 16.08.

.^Opakování^

pálé přikázání. Pak ani nevis, kde jednou skončíš.« 
E. G. W.
»Pán Ježíš je naším příkladem. Mnozí prodlévají 
s účastí při době jeho veřejné služby, zatím1 však 
buď zcela nebo máto si všímají učení, kterého nám 
poskytují léta jeho mládi. Ale právě v- jeho životě 
doma stal se vzorem pro všecky děti a vůbec pro 
dospívající mládež.« E. G. W.

1. Hť čemiFjesP“lamuláno Písmo svaté? Ke komu chce
nás yégtiTJa-n^S, ^9.

2. Jaké ponaučeni jest nám dáno, P9 jnod-
lilbu? 1. Tess. 5, 17. G^^musikazdylifi^ník prošiti?
1. Jan. 1, 9.

3. čem závisí npŠ£ osobní po.ž^nání?^ Mah^ 27. 29.
4. ProfTby^Duch svátý pďslán na svěí? Které je jeho 

□.TKIclc. icitďvoccTpiZcha svátého? Gal. 5, 22. 23. Co

6. Co řekneme o všech zkušenostech duchovních, 
budeme-li opravdu Boha, milovali? fcínkJt, 28. x 

otc^^ciCf -
V cem záleží .podle Písma svátého nejvelší/VÍtezr- 

/ siví? PrisL^lb, 32. zCo se praví o vlivu TázÝKa?
Jakub. 3, 2. 5-8J*^4ZX<^£^^‘z^í* *“

8. K čemu byl Mojžíš ponuknut v přítomnosti Boží?
2. Mojž. 3, 4. 5. Kde bychom sj zvláště, měli uptivě 
počínali? Žalm 89,
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10. Čím můžeme osvědčili 
1

11.

12.

13.

— OQO —

Tiskl Ant. Okáč, Brno-KráL Pole.

9. Jakým způsobem Pán Ježíš naznačil, že Oiec ne
beský o nás má péči? Mal. 6, 25—30.
11.. ...12 lilii svou'lásku ku Pánu Ježíši? 
Jan 14, 23. 24.^
Zač máme pokládali své lělo? Kleré pravidlo pláli 
pro křesťanskou střídmost? 1. Koř. 6, 19. 20; kap. 
10, 31.
Kdo je světlem světa? Jan 8, 12. Jaký příkaz doslala 
církev? Mat. 28, 19. 20.
Kdy je pravý náš poměr k sobě vespolek? Filip. 2, 
3; Pím. 12, 10. Co se praví v Písmě svátém o po
vinnosti rodičů a dítek? Efez. 5, 22—28; kap. 6, 1. 2.


