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Úkol 1. — 4. ledna. Z. s. 16.10.

Ctíti služebníky Boží, značí ctíti Boha.

úvod.

Otázky.
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Tento úkol pojednává o dvou událostech z dějin lidu Izrael
ského.- Nejprve o hříchu Arona a Marie nesprávným odsuzo
váním Mojžíše a potom o povstání Chóre a jeho roty v době 
pozdější.

Mojžíš byl r.ejtišší člověk, ačkoliv jako vůdce Izraele vydán 
byl souzení, zvláště kárání a nesprávným výčitkám od těch, 
kteří by bývali měli uznati jeho horlivost a věrnost v zacho
váváni přikázaní Božích.

Kdykoliv se lid Izraelský vzpouzel proti tomu, jehož Pán 
ustanovil za viditelného vůdce lidu, byl nevěrný Bohu.

1. Jaké nesprávnosti dopustili se Aron a Marie na cestě od Sinai 
do Kanánu proti svému bratru Mojžíšovi, vůdci lidu? — 
4. Mojž. 12, 1. 2. Pozn. 1.

2. Co se praví o Mojžíšovi? V. 3. Pozn. 2.
3. Co přikázal Hospodin Mojžíšovi, Aronovi a Marii? V. 4. 

Kde se s nimi Pán setkal? V. 5.
4. Co řekl Pán Aronovi a Marii? V. 6—8. Jak projevil Biih 

svou nelibost nad jejich chováním se proti Mojžíšovi? 
V. 9. 10. Pozn. 3.

5. Oč prosil Aron Mojžíše? V. 11. 12. Co učinil Mojžíš? V. 
13. Na jak dlouho musila Marie opustit! tábor? V. 14. 15.
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Poznámky.
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1. »Když bylo zvoleno 70 starších, neptali se na to Arona 
a Marie, a tu vzplanula jejich žárlivost proti Mojžíšovi. Marie, 
oddávajíc se nespokojenému smýšlení, nalezla příčinu naříkati

6. Co se později vypravuje o rotě Chóre? 4. M.
F^ozn. 4.

7. Jaký návrh učinil Mojžíš, aby zjistil, koho Bůh povolal 
vůdce lidu? V. 4—7. Pozn. 5.

8. Co vytýkal Mojžíš Chóre a synům Leví? V. 8—11.
9. Jak odpověděl Dátan a Abiron Mojžíšovi, když je nechal 

zavolati? V. 12—14. Jak působila tato odpověď na Moj
žíše? Co řekl Pánu? V. 15. Pozn. 6.

10. Kolik jich bylo druhého jitra přítomno zkoušce proti Moj
žíšovi a Aronovi? V. 18. 19.

11. Jaký rozkaz dal Bůh Mojžíšovi a Aronovi? V. 20. 21. Oč 
oni se modlili? V. 22.

12. Co přikázal Mojžíš a Aron lidu na rozkaz Boží? V. 23—26. 
Co učinil Mojžíš zkušebním kamenem svého povolání od 
Boha, když se lid vzdálil? V. 27—30.

13. Jaký trest stihl rotu Chóre? V. 31—34. Co se stalo s 250 
muži, kteří kadili? V. 35.

14. Co se stalo s kadidelnicemi oněch 250 mužů? V. 36—39. 
K čemu měly sloužiti plechy z rozkovaných kadidelnic? 
V. 40.

15. Co učinil lid druhého dne? V. 41. 42. Co řekl Pán Mojží
šovi? V. 43—45. Pozn. 7.

16. Jak potrestal Bůh lid? čím byla rána zastavena? V. 46—48. 
Kolik jich zemřelo příčinou vzpoury? V. 49. 50.

17. Jak urovnal Bůh rozepři lidu o
4. M. 17, 1—5.

18. Který z dvanácti prutů, předložených Pánu, zkvetl? V. 6—9. 
Kde měl býti prut Aronův uschován? V. 10. 11.
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na události, které řídil sám Bůh. Nelíbilo se jí oženění se Moj
žíše. Že si vzal ženu z jiného národa a ne z lidu Hebrejského, 
to bylo urážkou jejich rodiny a národní pýchy. Zefora byla 
v pohrdání a zle s ní zacházeno.

Ačkoli manželka Mojžíšova jest nazvána »Mouřenínská«, 
byla přece Madiankou, tedy z potomků Abrahamových. Svým 
osobním vzezřením lišila se od lidu Hebrejského poněkud 
tmavší barvou kůže. Ač nebyla izraelkou, byla přece Zefora 
ctitelkou pravého Boha ... Když Zefora se na poušti spojila se 
svým manželem a viděla, jak tíha starostí stravuje jeho síly, 
svěřila se se svými obavami Jetrovi, který navrhl opatření 
k jeho ulehčení. To bylo hlavní příčinou odporu Marie proti 
Zefoře. Rozhořčena nedbáním jí a Arona, jak se domnívala, 
pohlížela na manželku Mojžíšovu jako na příčinu, že její vliv 
jej zradil, raditi se s ní (s Marií) tak jako dříve.« (Patr. 
383—385.)

2. ^Zkušenost, kterou nabyl v době strastiplných let v zemi 
Madianské, vypěstovaná tam povaha pokory a shovívání to 
byla, která učinila Mojžíše schopného trpělivě snášeti nevěru 
a reptání lidu, pýchu a závist těch, kteří měli býti jeho věr
nými pomocníky.« (Patr. 385.)

3. ^Projevení se nelibosti Boží mělo býti pro Izraele vý
strahou, aby vzmáhající se nespokojenost a nepravost utlu
mili ... Bible nám výslovně praví, abychom se varovali lehko
vážně posuzovati ty, které Bůh povolal za své služebníky ... 
Ten, který břímě odpovědnosti učení a vedení lidu vložil na 
zvolené sobě nástroje, učiní lid odpovědný za to, jak s jeho 
služebníky zacházeli. Které Bůh cti, máme ctíti i my. Trest, 
který postihl Marii, budiž napomenutím všem, kteří ze závisti 
reptají proti těm, na které Bůh vložil břímě svého díla.« 
(Patr. 386.)

4. »Chóre a jeho spoluúčastníci byli muži, kterýmž se do
stalo zvláštního zjeveni moci a velikosti Boží. Náleželi k oněm, 
kteří s Mojžíšem vstoupili na horu a viděli slávu Boži. Ale od 
oné doby stala se změna. S počátku si jen zahrávali s pokuse-
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své vlastní hříchy vyloučeni byli 
(Patr. 401.)

7. »Lidé nemohli Boha více potupiti než tím, že pohrdali 
a zavrhovali ty, které si Bůh vyvolil za nástroje k jejich za
chování. Izraelští to nejen činili, ale předsevzali si také, že 
zahubí Mojžíše i Arona. A neuznali, že by bylo třeba prošiti 
Boha za odpuštění jejich velikého hříchu. Onu noc zkoušky 
nepoužili k vyznání a litování svých hříchů, ale přemýšleli, 
jak by mohli odporovati důkazům, které jim zjevovali, že jsou 
největšími hříšníky. Stále chovali nenávist proti mužům, které 
Bůh vyvolil a posilovali se vzájemně, aby mohli odporovali 
jejich moci. Satan se snažil zmásti jejich úsudek a slepě je 
uvrhnouti do zkázy.« (Patr. 404.)

nim, které však bylo stále mocnější, až jejich myšlení ovládl 
nepřítel a oni se odvážili projevili svou nespokojenost. Domní
vajíce se, že pečují o blaho lidu, mluvili o své nespokojenosti 
vespolek, a potom i s předními muži Izraele. Jejich namlouvání 
bylo tak ochotně přijato, že se odvážili jiti ještě dále, až po
sléze sami věřili, že jsou nadšeni horlivostí pro Boha.c 
(Patr. 398.)

5. »Zkouška byla odložena na druhý den, aby všichni měli 
kdy na uváženou ... V zákoně se výslovně pravilo, že jen ti, 
kteří byli k této svaté službě ustanoveni, měli sloužiti ve sva- 
tyni.« (Patr. 400.)

6. »Dátan a Abiron nezaujímali tak smělé stanovisko jako 
Chóre, a v naději, že byli do tohoto spiknutí strženi, nejsouce 
cele zkaženi, vyzval je Mojžíš, aby přišli k němu, by slyšel je
jich obžalobu proti němu. Oni však nechtěli přijití a drze zdrá
hali se uznati jeho moc. Obviňovali Mojžíše, že tvrdí, že činí vše 
podle vedení Božího, aby udržel svou moc a prohlásili, že se 
mu již nepodrobí, aby je vodil jako slepé sem a tam, jak 
by se mu líbilo. Na toho, který byl jako jejich laskavý otec 
a trpělivý pastýř, pohlíželi jako na tyrana a násilníka. Že pro

z Kanánu, dávali vinu jemu.c
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Biih odměňuje víru a věrnost.
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Buh vždy odměňuje viru a věrnost svých služebníku. Kálef 
a Jozue, vrátivše se z Kanánu, obstáli ve zkoušce. Oni sami 
z dvanácti nehleděli na obry, na opevněná města, ani na 
ozbrojení Kananejských, ale viděli mocnou pomoc nebeských 
zástupů v hrozících jim bojích. Nebáli se také sami dva posta
vili se proti zuření zklamaného lidu. Proto jim Buh udělil svou 
pomoc a dal jim přednost, že mohli vejiti do zaslíbené země.

Bojovníci Boží setkávají se nyní s podobnými nesnázemi, 
chtějí-li naplniti rozkaz, rozšířili evangelium po všem světě. 
Musí však osvědčili tutéž rozhodnost u víře a v pravdě, do
byti tatáž vítězství v důvěře a věrnosti k Bohu; pak také jim 
dostane se téže odměny, vejiti v »zaslíbenou zem«.

Kéž bychom se z této zkušenosti mnoho naučili a zacho
vali zmužilost i víru, jako Kálef a Jozue.’

slíbenou zem? V. 18—21. i,Vi‘
3. Do které části Kanánu šli zvědové? V. 22. 23. Jaké oyocí ’' 

, f. přinesli $ té země? V. 24. 25. Jak dlóiÓio taíři byli? V. 2G./y
4. Komu přinesli zvěst a ovoce té země? V. 27. Co pravili 

o zemi a její úrodnosti? V. 28.
5. Jak' smýšleli o dobytí země zaslíbené? V. 29. 30. 32—34. 

Kdo ze zvědů mluvil slova plná zmužilosti a důvěry? V. 
31. Pozn. I.

1. Jaký rozkaz dal Pán Mojžíšovi, když lid Izraelský tábořil . 
na poušti Fárán? 4. Mojž. 13, l—;3.

2. Co řekl Mojžíš dvanácti mužům,z kteří měli shlédnouti za
' ••• - ' - - - ’ -

Z . - • < <
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Poznámky.

1. »Nadéje a zmužilost ustoupily zbabělé zoufalosti, když 
zvědové vyslovili pocity své nevěry, naplněni jsouce bázni, 
kterou v nich vzbudil satan. Jejich nevěra vrhala temný stiň

. c-.-e -
17. Co oznámil Pán Jozue po smrti Mojžíšově? Joz. 1, 1—6. 

Pozn. 7.
18. Jak odměnil Bůh věrnost Kálefovu po dobyti Kanónu? 

Joz. 15, 13. 14. Pozn. 8.

37. Kdo byí zachován? V. 38. Jak to působilo na lid? V.
39. Pozn. 5.

13. Co chtěl potom učiniti lid? V. 40. Jak o tom smýšlel Moj
žíš? V. 41—43. S jakým úspěchem? V. 44. 45. P.ozn. 6.

14. Jak vykonal Pán svou pohrůžku pro vzbouřeni se v Kádes- 
barne? 4. M. 26, 63—65.

15. Co ujistil Mojžíš Kálefovi a Jozue, když později vytýkal 
Izraelským jejich nevěru? 5. M. 1, 35—38.

16. Jak zahanbil Bůh jejich nevěru? V. 39. >.

6. Jak přijal lid tuto zprávu? 4. M. 14, 1. Jak naříkali? Co 
navrhli? V. 2—4. Jak projevili Mojžíš a Aron svůj zármu-

z ,,, tek? V. 5. Pozn. 2. *-• o /•'. • / ; ~ -
7c-Kdo povzbuzoval lid? V. 6—8. Jakou, radu dali? V. 9. Cp < 

odpověděl lid? Co se potom ukázalo Izraelským? V. ÍÓ. 
Pozn. 3. } V' j 1 ’• ‘ *4 ‘

8. Co Chtěl Bíth učiniti? V. 11. 12. ■>y. -'a
.9. Co řekl Mojžíš? V. 13—18- Oč naléhavě prosil Boha? V. 19.4

, 10. Jak odpověděl Pán nq tuto prosbu? V. 20. 21. Jaký trest
' • *měl postihnouti pochybovače a buřiče? V. 22—25. Pozn. 4.

11. Jak naznačil Bůh další osud Izraele? Od kterého stáři roz
hodl se Bůh zavrhnout! Izraelské? V. 28—30. Jaké zaslíbení 
dal mládeži? V. 31. Jak dlouho mělo trvati jejich putováni 
po poušti? V. 32—35.

12. Jaký trest stihl ty, kteří přinesli špatnou zprávu? V. 36.
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na lid Izraelský, takže zapomněl ná velikost síly Boží, která 
se tak často projevovala ku prospěchu svého vyvoleného lidu. 
Kálet pochopil stanovisko a povstav srdnatě k obhajobě slova 

/Božího, činil, seč mohl, proti zlému vlivu svých nevěrných sou
druhů.* (Patr. 389.)

2. »Brzo následovala vzpoura a odboj, neboť satan získal 
úplnou, nadvládu- a zdálo se, že lid pozbyl rozumu. Zlořečili 
Mojžíšovi a Aronovi, zapomínajíce, že Bůh slyší jejich zlá slova, 
a že anděl, skrytý v oblaku sloupovém, vidi jejich zlost. Tak obvi
ňovali nejen Mojžíše, ale i Boha, že je oklamal, slibuje jim zem, do 
které nemohli vejiti. Dospěli tak daleko, že sobě zvolili vůdce, 
který by je vedl zpět do země utrpení a služebnosti, z které 
byli mocnou rukou Všemohoucího vysvobozeni.* (Patr. 390.)

3. ^Nevěrni zvědové hlasitě zlořečili Kálefovi a Jozue a kři
čeli, aby byli ukamenováni. Rozzuřený zástup chápal kamení, 
aby zahubil věrné služebníky. Vrhli se na ně s šíleným křikem, 
ale pojednou padalo jim kamení z rukou; umlkli a třásli se 
strachem. Bůh zakročil, aby zmařil jejich vražedné úmysly. 
Sláva jeho přítomnosti ozářila Stánek úmluvy, jako hořící 
světlo. Všechen lid viděl znamení Páně. Zjevil se Mocnější než 
oni a nikdo se neodvážil pokračovati ve vzpouře. Zvědové, 
kteří přinesli špatnou zprávu, jsouce pojati strachem, skrývali 
se a se zatajeným dechem odcházeli do svých stanů.*. (Patr. 
391.) —

4. Izrael pokoušel Pána v těchto deseti dobách:.
1. u Rudého moře (2. M. 14, 11.),
2. u Marah (2. M. 15, 23. 24.), •
3. na poušti Sin (2. M. 16, 2. 3.),
4. mannou (2. M. 16, 20.),
5. přestupováním soboty (2. M. 16, 27. 28.),
6. u Rafidim (2. M. 17, 1—3.),
7. klaněním se zlatému teleti (2. M. 32.),
8. u Tabbery (4. M. 11, 1—3.),
9. u Kibrot Hattáve (4. M. 11, 34.),

10. u Kádesbarnc (4. M. 14.).
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5. »Když Mojžíš oznámil lidu rozhodnutí Boži, změnila se 
jejich zlost v zármutek. Věděli, že jejich potrestání jest spra
vedlivé. Deset nevěrných zvědu ranil Buh morem. Zemřeli před 
zraky Izraele. V jejich osudu viděl lid osud svúj.« (Patr. 392.)

6. >'Byla to jejich veliká přednost i povinnost, kterou jim 
Buh dal, že zaslíbenou zemi dobýti mohli v ustanovený čas; 
ale pro jejich vlastní nedbalost nebylo jim to dopřáno. Satan 
dosáhl svého cíle, zabrániv jim vejiti do země Kananejské; 
potom usiloval, aby — hledě k zákazu Božímu — činili právě 
to, co se zdráhali učiniti, když to Buh od nich požadoval. 
Tak dosáhl veliký podvodník vítězství, když je po druhé svedl 
ke vzpouře. Nevěřili, že budou-li dobývati zemi Kananejskou, 
Boži moc spojí se s jejich úsilím. Nyní chtěli vlastni silou, bez 
pomoci Boží dosáhnouti cíle. P.án jim nepřikázal, aby táhli do 
boje. Nebyl to jeho úmysl, aby zemi dobyli v bitvě, nýbrž v 
úplné poslušnosti jeho přikázání.* (Patr. 393.)

7. »Jozue pohlížel na nastávající úlohu s velikou starosti 
a nedůvěřoval své síle, ale jeho obavy zahnány byly zaslíbením 
Božím: ». .. jakož jsem byl s Mojžíšem, tak budu s tebou; 
nenechám tebe, aniž tě opustím . .. nebo ty uvedeš v dědictví 
lidu tomuto zemi, kterouž jsem s přísahou zaslíbil otcům je
jich, že ji dám jiin.« (Patr. 486.)

8. »Dríve, než začalo rozdělování země, doprovázen hejt
many svého kmene, přednesl Kálef zvláštní prosbu. Připomněl 
Jozue daný mu slib v odměnu za věrnost: Jistě že země, po 
kteréž jsi chodil, nohama svýma, bude v dědictví tobě i synům 
tvým až na věky, protože jsi cele následoval Hospodina, Boha 
mého.’ (Joz. 14, 6—15.) žádal, aby mu byl dán Hebron v 
dědictví. Hebron byl obýván obry Enaky, jejichž hrůzyplný 
vzhled poděsil zvědy tak, že všechen Izrael pozbyl zmužilosti. 
Toto místo si Kálef zvlášť vyvolil za dědictví, maje důvěru 
v silu Boží. Nebyla to touha po cti a velikosti, která v něm 
vzbudila tuto žádost. Tento starý, udatný válečník chtěl dáti 
lidu příklad, kterým musil býti Bůh uctěn a lid povzbuzen, 
tím, že sobě podmanil zemi, kterou jejich otcové pokládali za 
nedobyt nouze (Patr. 516.)



Úkol 3. — 18. ledna. Z. s. 16.29.

Kdo si zahrává s hříchem, přiveden bude ku pádu.

úvod.

Otázky.

^Vrátivše se po dobytí Bázan k Jordánu, utábořili se izrael
ští podél řeky nad vtokem do Mrtvého moře, proti rovinám 
Jericha, připravujíce se na zabrání Kanánu. Stáli na samých 
hranicích Moábských, kteří byli naplněni hrůzou, viděvši tak 
blízko vetřelce.« (Patr. 443.)

r • i -i ■ / ■ -

1. Do které země přišlí Izraelští, když pobili Amorejské? 4.
M. 22, 1. Kdo kraloval v této zemi? V. 2. Jaká nálada' 
byla mezi Moábskými? V. 3. ,4.

• ú íZ.<■
2. Koho volal Balák na pomoc? V. 5. Ců měl činiti? V. 6.

Jakou odměnu nabídl Balámovi za jeho službu? V. 7. 
Požil 1. /•>-. ■■■■■. i

■ 3. Jakou' cestu volil Balám? V. 8—11. Jaké poselství dostal 
od Boha? V. 12. Co řekl poslům Balákovým? V. 13. Co

. oni učinili? V..14. ' • 1,1 c -C

4. Jak přijal Balák zdráhání Balámovo? V. 15. ,Cp .slibovali 
noví; poslové Balákovi? V., 16. 17. Jak dvojsmyslně odpo- 

íe' Věděl Balám? V. 18. 19.•••’

,5. Co řekl Buh na jeho opětné volaní?. V. 20. Pozn. 2./^*" 
/f ' 'í V-• _

6. Jaké' výstrahy dostalo se Balámovi cestou k Balákovi? 
V. 21—30.

• * '*<< '*• f • * * p ,f

7. Co učinil Balám, uzřev anděla? V. 31. Co mu řekl anděl?
V. ,32. 33. Co vyznal Balám? V. 34. Jaký rozkaz mu dal^- 
líiiděl? V. 35.,Pozn. 3. ' /'*'

-'G.ncÝ C. . 7.^., - i-

ti:lS •
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Poznámky. I
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14. Čó učinil éaláni,' když poznal, že Bůh chce požehnati Izrae-, 
le? čí duch na něm spočinul? 4. M. 24.. 1. 2. '

1. »Balám byl kdysi dobrým mužem a prorokem Božím; 
ale odpadl a oddal se lakomství; předstíral však, že je stále 
ještě služebníkem Nejvyššiho. Věděl, co Bůh učinil pro Izraele, 
a když mu vyslanci vyřizovali poselství, věděl dobře, že jeho 
povinnosti jest zamítnouti odměnu Balákovu a posly propustili. 
Odvážil se však zahrávali si s pokušením.a nutil posly, aby

S. Co řekl král Balámovi, přispěchav mu vstříc? V. 37. Co 
z ^vyznal Balám? V. 38. j

9. Jaké přípravy byly’ájčiněny ku prokletí Izraele? 4. M. 23, 
1—3. Kdo se zjevil Balámovi? V. 4. Jaké poselství mu dal 
Bůh? V. 5. &•'.. i

10. Co učinil Balám, místo aby zlořečil Izraeli? V. 6—10. Co 
mu vytýkal král? V. 11. Co odpověděl Balám? V. 12.

11. Co bylo dále , učiněno ku prokleti Izraele? V. 13. Kdo se 
ij' znovu potkal s Baíámem? V. 16. Co řekl Balám potom

Balákovi? V. '18—20. u-6 ‘f‘ ’' '■' (
12. Co mu navrhl král? V. 25. Co odvětil Balám? V. 26. Pozn. 4.

,13. Kam uvedl Balák proroka, aby se po třetí pokusil zlořečili ' 
"//Izraeli? V.., 27. 28, Jaké přípravy byly učiněny? V. 29. 30./ 
14í Co učinil Balám,'když poznal, že Bůh chce požehnati Izrae-, 

le? Čí duch na něm spočinul? 4. M. 24. 1. 2.
15. Jak viděl Balám u vidění svůj vlastní stav? V. 3. 4. Jak

krásnými slovy líčil blaho Izraele? V. 5—7. Jak by se vedlo 
nepřátelům Izraele? V. 8. 9. , < /

16. Jak to působilo na Baláka? Co řekl Balámovi? V. 10. 11/ 
Co odpověděl prorok na tuto výtku? V. 12. 14.

17. Co se můžeme učiti z této zkušenosti? Pozn. 5.
18. Jaké poselství a zaslíbeni dal Balám lidu Izraelskému? 

V. 15—19.
19. Co učiní Bůh s Amalechem a ostatními národy? V. 20—25. 

Pozn. 6.
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u něho přenocovali, prohlásiv, že jim nemůže dáti určitou od
pověď, dokud se nezeptá Pána o radu. Balám věděl, že jeho 
prokletí nemůže lidu Izraelskému uškoditi. Bůh byl s nimi a do
kud mu byli věrní, nemohla jim uškoditi žádná moc nepřátel
ská. Ale slova vyslanců lichotila jeho pýše, když pravili: »Ko- 
muž ty požehnáš, požehnaný bude, a komu ty zlořečíš, zlo
řečený bude.« Uplacení vzácnými dary a naděje na vyvýšení 
vzbudily jeho lakotu. Dychtivě přijal nabízené dary a před
stíraje, že je cele poslušen vůli Boží, pokoušel se dosti učiniti 
přání Balákovu.< (Patr. 444.)

i. »l nyní jsou tisícové, kteří to činí právě tak. Nebylo by 
jim těžké pochopiti jejich povinnost, kdyby byla ve shodě s 
jejich náklonnostmi. Zřetelně jest jim naznačena v Bibli, nebo 
jasně ukázána v okolnostech i dána ku pochopení jejich roz
umem. Ale protože tyto důkazy jsou proti jejich přáním a 
náklonnostem, odvracejí se od nich a odvažují se jiti k Bohu 
a ptáti se na svou povinnost. Zná-li někdo dobře svou povin
nost, neodvažuj se jiti k Bohu s prosbou, aby ji nemusil 
splniti. Nechť raději s pokornou a poníženou myslí prosí o Boží 
silu a moudrost, aby své povinnosti mohl dosti učiniti.< (Patr. 
445.)

3. »Pán ho nechal jiti, ale dal mu znáti, že jeho slova pro
vázena budou mocí Boži. Bůh chtěl dáti Moábským důkazy, 
že Izrael jest pod ochranou Boží; a to učinil mocně, ukázav, 
jak bezmocný jest Balám, když bez Božího souhlasu nemohl 
vyřknouti prokletí.« (Patr. 448.)

4. >Veškerý svět měl býti naplněn údivem, co Bůh učinil 
pro svůj lid, že muž, který byl rozhodnut, jiti hříšnou cestou, 
byl mocí Boží tak ovládnut, že povznešeným hlasem mohl vyslo
vili nejkrásnější a nejvzácnější zaslíbení, místo zlořečení. Milost 
Boží, zjevená v té době Izraeli, měla býti důkazem, že On své 
věrné dítky chrání každého času. Kdyby satan nabádal zlé lidi, 
aby lid Boží potupovali, trápili a hubili,měl by si lid připome
nout! tento příběh a posíliti svou víru a zmužilost.« (Patr. 452.)
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5. »Je to velmi nebezpečné, chováme-li v svém srdci něco 
nekřesťanského. Jediný hřích, který chováme, sníží naši povahu 
a všechnu ušlechtilou silu podrobí zlým žádostem. Kdo zapudí 
jediného strážce ze svého svědomí, kdo vyhoví jednomu zlému 
zvyku, nebo zanedbává vznešených požadavků své povinnosti, 
boří ochrannou hradbu své duše a otvírá satanu cestu, bj' mohl 
vniknouti a zmatek zpusobiti. Jediná, bezpečná cesta jest, 
upřímným srdcem modliti se denně s Davidem: »Zdržuj kroky 
mé na cestách svých, aby se neuchylovaly nohy mé.« žalm 
17, 5. (Patr. 456.)

6. »Dříve než se Balám vrátil k svému lidu, vyslovil krásné 
a vznešené proroctví o Vykupiteli světa a o konečném zahynutí 
nepřátel Božích: »Uzřímť jej, ale ne nyní; pohledím na něj, ale 
ne z blízka. Vyjdeť hvězda z Jákoba a povstane berla z Izraele, 
kteráž potře kouty Moábské, a zkazí všecky syny Set.c A 
ukončil slovy, předpovídaje úplný zánik Moábských, Edomit- 
ských, Amalechitských a Cinejských, nenechav králi Moábské- 
mu žádné naděje.« (Patr. 454.)

Putujíce již téměř čtyřicet let po poušti, přišli Izraelští do 
Kádes na poušti Tsin, blízko zaslíbené země. Ti, kteří se v 
Kádesbarne vzbouřili a nedůvěřovali Bohu, zemřeli, jak to Bůh 
předpověděl. (4. M. 14, 27—32.) Jejich děti měly nyní vjiti do 
země zaslíbené. Mojžíš, Aron, Kálef a Jozue stojí s nimi na 
prahu Kanánu.

»Ze skály, v kterou Mojžíš na Orébě udeřil, vyvěral dříve 
oživující proud, který osvěžoval Izraele na poušti, Kdekoliv
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toho bylo třeba, byli na své cestě pouští divém milosti Boží 
opatřováni vodou, která vytékala ze skály podle jejich stanů. 
Z hory Oréb však voda netekla.« (Patr. 413.)

1. Na které místo v poušti Tsin přišli Izraelští? Kdo tam
umřel a byl pochován? 4. Mojž. 20, 1. ~

2. V jaké nouzi octli se Izraelští? Co činili? V. 2—5. Co.
hned učinil Mojžíš a Aron? V. 6. ..

3yCfo. přikpzal Párj Mojžíšovi? V.^7. 8. Ro.zn.,, -f/('
4. ják miuvií Mojžíš k lidu/ V kcem záležela,jeho neposlušnost -

k Bohu? V. 9—11. Pozn. 2. ‘ *^6'^ .4/^
íf * ' I ' . f *'♦”'** "f t

5. Jakého hříchu dopustil se Mojžíš a Aron? Jak byli pQfre-
.. stáni?. V. 12. Pozn. 3. 7 """ '/‘Z
6. Co řekl Bůh Mojžíšovi a Aronovi na hoře Hor? Jak je zde, 

. nazván hřích Mojžíšův, a Aroníiv? V. 23, 24./>*'/';/r‘"/ -^•v' -
7. Co přikázal Bůh Mojžíšovi a Aronovi a jeho nástupci? V.

25. 26. ' y fc> <* •syne a ** *

8. Jak vyplnil Mojžíš rozkaz Boží? V. 27. 28. Jak dloyho pla- «
kal lid nad smrtí Aronovou? V. 29. Pozn. 4. “ -t'c

9. Na kterou horu blízko Kanánu musil vystoupili Mojžíš? •-
4. M. 27, 12. Proč? V. 13. A

„ ■ 'y, . .-■> e.«-i.
10. Který důvod pro potrestání Mojžíšovo je zde uveden? V.

14. Pozn. 5. ' • ■' ~ -
11. O jakého vůdce prosil Mojžíš pro Izraele? V... 15—17. y
12. Koho vyvolil Búh za vůdce svého lidu? Jak byl uveden v 

svůj úřad? V. 18—23. Pozn. 6.z/^^
, . / / '■ í; > f',' {' f Q’c; P

13. Čó přikázal Pán Mojžíšovi po vykonání rozkazu o Jozue?
5. M. 32, 4»—52. fl , I ‘.ý'j v' 1,10

t
14. Co uzřel Mojžíš, když sám vstoupil na horu Nébo? 5. M.

34, 1—1. Pozn. 7.
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15. Co se nám praví o smrti a pohřbu Mojžíšové? V. 5. 6. 
Jak starÝ byl Mojžíš? Co praví Písmo svaté o Mojžíšovi, 
krátce před jeho smrti? V. 7.

1. *Byl to Kristus, který mocí svého slova nechal vyvěrali 
osvěžující proud pro Izraele. ,A všichni týž nápoj duchovní pili. 
Pili zajisté z duchovní skály, kteráž za nimi šla. Ta pak skála 
byl Kristus.’ (1. Kor. 10, 4.) Byl to zdroj všech časných i du
chovních požehnání. Kristus, ta pravá skála, byl s nimi na 
všech jejich cestách. »Nebudouť žízniti, když je po pustinách 
povede, vody ze skály vyvede jim; nebo rozetne skálu, aby 
tekly vody. Otevřel skálu, i tekly vody a odcházely přes vy
práhla místa jako řeka.« (Iz. 48, 21; Žalm 105, 41.)

2. »Oba bratři vystoupili před zástup lidu, Mojžíš s holí 
Boží v ruce. Byli to sestárlí muži. Dlouho měli trpělivost se 
vzbouřeným a tvrdošíjným Izraelem; nyní však Mojžíš pozbyl 
trpělivosti. sSlyštež nyní, ó reptáci,* křičel. »Zdali ze skály této 
vyvedeme vám vodu?* A místo, aby mluvil ke skále, jak mu 
Bůh přikázal, udeřil v ní dvakráte holí. — Voda tekla v hoj
nosti k uspokojeni lidu. Ale stala se veliká chyba.* (Patr. 449.)

3. ^Ukvapeným činem oslabil Mojžíš naučeni, které chtěl 
dáti Bůh. Skála, jakožto obraz na Krista, byla jednou udeřena, 
jako Kristus měl býti obětován. Po druhé mělo býti ke skále 
jen mluveno, jako i my máme prošiti o požehnání jen ve jménu 
Ježíšovu. Že Mojžíš dvakráte udeřil ve skálu, byl význam to
hoto krásného obrazu na Krista porušen.

Však nejen to; Mojžíš a Aron osobili si moc, která náležela 
jen Bohu. Příčina, že Bůh musil zasáhnouti, byla velmi velebná 
a vůdcové Izraele měli toho použiti, aby lidu vštípili úctu před 
Bohem a jejich viru v Boží moc a dobrotu posílili. Když hně
vivě zvolali: .Zdali ze skály této vyvedeme vám vodu?’ oso
bovali si moc, kterou má jen Bůh. Znaven stálým reptáním 
a vzpourou lidu, pustil Mojžíš se zřetele svého všemohoucího
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Pomocníka a projevením lidské slabosti poskvrnil svůj život. 
Muž, který až do vykonání své úlohy mohl zůstati silný, čistý 
a nezištný, byl přemožen. Bůh, který měl býti oslaven a vyvý
šen, byl před lidem Izraelským zneuctěn.« (Patr. 420.)

4. ^Nepřítomnost obou velkých vůdců a skutečnost, že Elea- 
zar, který, jak bylo známo, měl býti nástupcem Aronovým, je 
doprovázel, budily pocit předtuchy, a proto toužebně oče
kávali jejich návrat. Konečně poznali postavu Mojžíše a Elea- 
zara, jak pomalu sestupuji s hory; ale Aron nebyl s nimi. Elea- 
zar byl oblečen v roucho kněžské, na znamení, že převzal 
otcův svátý úřad. Když se všechen lid s těžkým srdcem shro
máždil vůkol svého vůdce, vyprávěl jim Mojžíš, že Aron na 
hoře Hor zesnul v jeho náruči a že jej tam pochovali. Celé 
shromáždění plakalo, neboť všichni milovali Arona, třebaže ho 
často zarmucovali.« (Patr. 429.)

5. »Znáš-li studnici milosti, nedomnívej se v lehkovážnosti, 
že ti hřích nemůže uškoditi a že tvé duši i životu nehrozí nebez
pečí, můžeš-li pokáním a vírou dosáhnouti milosrdenství u Bo
ha. Musil-li Mojžíš, přítel a služebník Boží, pro jeden čin 
nedůvěry a hněvu umřití na prahu zaslíbené země, co by tebe 
mohlo postihnouti?!« (Meyer.)

6. »Když se ukázal sloup oblakový a stál nade dveřmi, všel 
Mojžíš a Jozue na rozkaz Boží do Stánku úmluvy. Zde byl lid 
dán v ochranu Jozue. Dílo Mojžíše, jako vůdce Izraele, bylo 
ukončeno; stále však pamatoval na svůj lid. V přítomnosti li
du oslovil Mojžíš z rozkazu Božího svého nástupce slovy: 
„Budiž silný a měj se zmužile; nebo ty uvedeš syny Izraelské 
do země, kterouž jsem jim s přísahou zaslíbil, a já budu s te
bou.” (5. M. 31, 23.) Potom se obrátil k starším a správcům 
lidu a přikázal jim slavnostně, aby věrně uposlechli všech roz
kazů, které jim od Boha oznámil.« (Patr. 473.)

7. Mojžíšovi bylo dopřáno viděti dějiny lidu Izraelského 
v budoucích dobách. Viděl Izraele odpadlého, potrestaného, 
rozptýleného, zajatého a zase sjednoceného, viděl, jak Izrael 
zavrhl Mesiáše, viděl konečné zavržení vyvoleného lidu, po tom
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i zavržení zákona Božího od křesťanu z pohanstva a viděl také 
povoláni spravedlivých do království Božího.

sUzřel také jiný děj — zem od prokletí očištěnou, milejší a 
krásnější než zaslíbenou zem, kterou byl před chvíli shlédl. 
Není tam hřích a smrt tam nevládne. Zástupy vykoupených na
leznou tam svou věčnou vlast. S nevýslovnou radostí pohlížel 
Mojžíš na tento děj — na splnění slavného vysvobození, jak si 
to vždy ve své naději představoval. Po skončení zemského pu
tování usadil se lid Boží v zemi zaslíbené.« (Patr. 481.)

sPohanští národové potupovali Pána a jeho lid, protože 
Izraelští nemohli dobýti Kanánu brzo po svém vyjití z Egypta, 
jak to očekávali. Jejich nepřátelé se radovali, že musili tak dlou
ho choditi po poušti a posměšně prohlašovali, že Bůh Izraele 
není mocen uvésti je do země zaslíbené. Rozdělením vod Jor
dánu, zjevil Pán viditelně svou moc a milost svému lidu, takže 
jejich nepřátelé nemohli je déle tupiti. Dlouhá léta jejich puto
vání pouští byla u konce. Izrael vkročil na pudu zaslíbené ze- 
niě.« (Patr. 489.)

JíCcér ■> «Xr« / 'j-j.*-'' v-r-- v l-

1. Co přikázal Jozue správcům lidu Izraelského, když tábořili 
před Jerichem? Joz. 1, 10. 11.

2. Jak se měla zachovati pokolení Ruben, Gád a Manasses,
ačkoliv již obdrželi své dědictví východně od Jordánu? 
V- 12--- 15, 7c. v^.fj

•>*: iC> e. cV tíi.; v. -£>'<
r? / /
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1. ^Několik mil za řekou, právě naproti, kde Izraelští tábo
řili, bylo veliké město Jericho, mocně opevněné. Toto město 
bylo vlastně klíčem k celé zemi a bylo velikou překážkou úspě
chu Izraele. Jozue poslal proto dva vyzvědače, aby shlédli 
město a zvěděli, jaký je počet obyvatel a jak mocné opevnění. 
Ustrašení a nedůvěřiví obyvatelé města byli stále na stráži, 
takže poslové byli ve velikém nebezpečí.» (Patr. 486.)

3. Co odpověděli? V. .16—18. j f y
4. Jaké opatřeni učinil Jozue^ cíříve než* uvedl Izraele do Ka- 

nánu? Do čí domu vešli špehéři? Joz. 2, 1. Kdo se o tom
j>M.?^|ověděl? V. 2. Jak byli špehéři uschováni? V. 4—7. Jak-'

unikli? V. 15. 16. Pozn. I.'4/*“ * -‘í'' ď
5. Co slíbili špehéři Raab? čím měla označiti svůj dům? 

V. 17—21.
6. K čemu se hned rozhodl Jozue, když se vrátili špehéři? Co

knúžím?
7. Jaké zaslíbeni dal Bůh Jozue znovu? V. 7. Co jiiěl Jozue

přikázali kněžím? V. 8. *-.<-« -w
8. Jak měl Izrael poznati, že živý Bůh jest mezi nimi? -V. 9. 

10. Co chtěl Bůh učiniti s vodami Jordánu? V. II—13. 
Pozn. 2.

9. Jak splnil Pán svůj slib? V. 14—17. Pozn. 3.
10. Jak zjevil Bůh znovu svou moc při dobytí Jericha? Joz. 6, 

12—16. 20. Pozn. 4.
11. Jakou zkušenost musili učiniti Izraelští, když bez rozkazu 

Božího chtěli dobýti malé město Hai? Joz. 7, 2—5.
12. Proč neměli úspěch? V. 10—13. Jak byl vinnik nalezen a 

potrestán? V. 14. 15. 22—25. Pozn. 5.
13. S jakým úspěchem útočili na Hai, když hřích byl odklizen? 

Joz. 8, 25—29.
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2. »Tak byla do srdcí Izraele vryta skutečnost, z.e moc, kte
rá zdržovala vody Jordánu, je tatáž, která před čtyřiceti lety 
rozdělila moře Rudé. Když všechen lid přešel na druhou stra
nu, byla přenesena i truhla smlouvy. Sotvaže přešel lid a „jakž 
vytrhli kněží spodek noh na sucho, navrátily se vody Jordánské 
k místu svému”.« (Patr. 488.)

3. »V určitou dobu vydali se k odchodu, při čemž kněží šli 
vpředu, nesouce na svých ramenou truhlu smlouvy. Lidu bylo 
přikázáno, aby zůstali poněkud vzadu, takže mezi nimi a 
truhlou smlouvy byla prostora více než jeden kilometr. Všich
ni s velikým zájmem pohlíželi, jak kněží sestupovali k břehům 
Jordánu. Viděli, jak stále šli vpřed se svátou truhlou proti dra
vému proudu, až kněží, nesoucí truhlu, vstoupili do vody. Tu 
pojednou proud se zastavil, od zastaveného proudu voda od
tekla a řečiště bylo suché.« (Patr. 487.)

4. »Právě pokračování v tomto obřadu po tak dlouhou do
bu před pádem zdi, poskytlo příležitost, aby víra Izraelských 
sílila. Měli si vštípiti v mysl, že jejich sila nezáleží v moudrosti 
člověka, ani v jeho moci, nýbrž jen v Bohu. Měli se učiti cele 
se odevzdati moci svého Božského vůdce.« (Patr. 497.)

5. ^Skutečnost, že jen Boží moc dala Izraeli vítězství, že ne
dobyli Jericha vlastní silou, zdůrazňovala zákaz, že si nic nesmí 
vžiti z kořisti Jericha. Bůh zbořil hradby mocí svého vlastního 
slova; bylo to jeho vítězství a Jemu samému mělo býti posvě
ceno město se vším, co bylo v něm.

Mezi mnohými tisíci Izraelských byl jeden muž, který v 
slavnostní chvíli vítězství a soudu odvážil se přestoupiti přikaž 
Boží. Hřích, který Achana uvedl v záhubu, kořenil v lakomství, 
v hříchu všeobecně rozšířeném, který jest pokládán za nejleh
čí. Zatím, co jiné hříchy bývají odhaleny a potrestány, je zřídka 
kdy přestoupeni desátého přikázání aspoň pokáráno. Příběh 
Achanův nás učí, jak veliký je tento hřích a jak hrozné jsou 
jeho následky.* (Patr. 500.)
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Spojení se světem ohrožuje duchovní život Izraele.

Úvod.

Otázky.

»Když se všechna pokolení usadila v Kanánu, .neusilovali 
více o úplné dobytí země. Jsouce spokojeni se získaným úze
mím, ustali brzo ve své horlivosti a zanechali válčení. „Když 
se zesílil Izrael, uvedl Kananejského pod plat, a maje jej vy— 
hnati, nevyhnal”.* (Soud. 1, 28.)

Pán tehdy věrně splnil Izraeli daná zaslíbení. Jozue zlomil 
moc Kananejských a rozdělil zemi pokolením. Důvěrou v Bohn 
měli potom dokonati dílo a úplně vyhnati obyvatele země. Ale 
neučinili to. Všedše v smlouvu s Kananejskými, přestoupili pří
mo přikázání Boží a nesplnili podmínky, za kterých jim Pán za
slíbil uvésti je do Kanánu.* (Patr. 548.)

1. Co učinili obyvatelé Kanánu po dobyti Jericha a Hai, aby 
zabránili dalšímu vítězství Izraele? Joz. 9, 1. 2.

2. Jakým způsobem pokoušeli se Gabaonští v .'svém, strachu 
učiniti smlouvu s Izraelem? V. 3—6. Podařilo se jim to? 
Proč Izrael nepoznal podvod Gabaonských? V. ,7-—15-c

,• •' fit •<'lZ \ C •* V
3. Co" chtěl učiniti lid? Pročeše ?jich' 'íwmóhtf fáotknóiiti? V7 

17—20. Jaký návrh učinili knížata? V 21. Na čem se usta
vili? V. 26. 27. Pozn. 2.

4. Kterého rozkazu Božího Izrael často neposlechl? Soud. 
2, 1. 2.

5. čeho se Izrael znovu dopustil po dobytí Kanánu? Soud. 1, 
21. 27—36. Pozn. 3.

v, r. / f // yx&S] ď fa ' /, r' t \ - v,- <
x, ■>. a'-- - ■ " 21
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fi. čím měli hýli pohanští národové Izraeli pro jeho neposluš
nost? Soud. 2, 3. Jak toto rozhodnutí působilo na lid Boží? 
V. 4.• -r ” /U A* ( » •

1 7. Jakou zprávu nam dává Písmo svaté o vlivu Jozue a star- 
šícl/na^íid?! V. 7. Jak stá^ byl Jozue, když zemřel?* V. 8. 9.

8, Na'co zapomnělo npvé pokolení izraelské? V. 10. Co činili?
11—Í3. Pozn. 4. i . í ‘ í .• - / f<

.> ť ř. «» . «... .6.<Tt » . • •

9. Jak potrestal Bůh odpadlíky? V. 14.. 15. z , ,
>■ .'u.e? <r-.z A: » . r' 'i-* fr(, tvf ! >• (

10. Co Bůh dopustil, když Izraelští byli stále neposlušní?. V.
■. 20—23.^27 S ■ - -A-'-0- ‘•/••-A
mvj" q.c.»./ » ( « f . ■» t "i .f >-fJ< ■ < č ./ < ť

11. V jakém poměru žil Izrael s pohanskými sousedy? Soud.
- . 3, 5. 6. Jak velice zapomněli na svého Boha? V. 7. ,o « ... ■■■.A-.’ <'/•*>.

í2. Co Učinil Bůh, když Izrael byl soužen pro svá přestoupe
ní? Soud. 2, 18. -7; x **< /ý i

13. Co však činilo každé nové pokolení? V. ,19. Požij. 5. /
. ■»’. • -i; ■■ . ( t r r>/. ,‘v -I ■ . r /• * < •

14. Které vlastnosti osvědčil Bůh v zacházení s Izraelem? 2.
Mojž. 34. 6. 7. á <

»'*• f (i-1 •« »* •

Poznámky.

1. »lzrael „neotázal se úst Hospodinových”. A učinil s nimi 
Jozue pokoj a vešel s nimi v smlouvu, aby jich při životu za
nechal; také knížata shromážděni přísahu jim učinili”. Tak by
la smlouva učiněna. Za tři dny byla pravda odhalena.c 
(Patr. 510.)

2. »Gabaonští slíbili, že zanechají modloslužby a budou vzý- 
vati Hospodina, takže zachováni jich při životu nebylo přestou
pením rozkazu Božího, vyhubiti bezbožtíé Kananejské, že se 
izraelští zavázali přísahou, nezhřešili. A třebaže byla přísaha 
získána podvodem, neměla býti zrušena. Slib, který někdo uči
ní, má býti pokládán za svátý, neviže-li k nějakému zlému činu. 
Daný slib neb přísaha nemůže se rušiti, byť šlo o prospěch, o 
vykonání pomsty nebo o osobní výhody ... Bňh učinil opatřc-
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ni, aby všichni, kteří se zřeknou pohanství a chtějí se spojití S 
Izraelem, mohli okoušeti požehnání této smlouvy. Za takových
to podmínek mohli býti přijati Gabaonští, kdyby byli nepoužili 
podvodu. Nebylo to malé pokoření občanu královského města, 
kteří byli všichni »udatní«, po staletí býti dřevorubci a nosiči 
vody.c Majíce podvodný úmysl, oblékli se v šat chudoby, kte
rý na nich zůstal lpěti, jako záruka věčné služebnosti. Pokud 
oni i jejich potomci žili, svědčila jejich služebnost, jak Bůh ne
návidí podvod.« (Patr. 511.)

3 »Bůh postavil svůj lid v Kanánu jako hradbu, k zadržení 
proudu mravní zkaženosti, aby jí nebyl svět zaplaven. Kdyby 
byl býval Izrael Bohu věrný, mohl stále vítěziti. On jim chtěl 
podmanili ještě větší a mocnější národy, než byli Kananejští.. . 
Nedbajíce svého vznešeného poslání, začali se pohodlně záři-

. t , . , • */ ' j /. 4. > v ;- • '’ t > i,
zovati a dobře se niiti; upustili od úplného dobytí země, a po 
mnohá pokolení byli utlačováni od pozůstalých pohanských ná
rodů, kteři, jak jim bylo předpověděno, stali se jim »trním v 
očích jejich a ostnové po bocích.«

Izraelští „směšujíce se s těmi národy, naučili se skutkům 
jejich”. (Žalm 106, 35—40.) Vcházeli v manželství s Kananej
skými a modlářství rozšířilo se v zemi jako mor.« (Patr. 549.)

4. »Dokud nevymřelo pokolení, které vyučoval Jozue, 
modlářství šířilo se jen málo; ale rodiče připravovali svým dě
tem cestu k odpadnuti. Zanedbáváni příkazů Božích, daných 
těm, kteří vešli do Kanánu, rozselo zlé símě, v čemž pokračova
la mnohá pokolení, a přineslo trpké ovoce. Prosté zvyky Izrael
ských prospívaly jejich zdraví; ale styk s pohany vedl k uspo
kojováni žádosti a vášni, které je ponenáhlu připravovalo o je
jich tělesnou sílu a oslabovalo duchovní i mravní sily. Svými 
hříchy odloučili se Izraelští od Boha. Jeho síla byla jim odňata 
a oni nemohli déle odolávali svým nepřátelům. Tak byli poddá
ni národům, které si s pomocí Boží mohli podmanili. 
(Patr. 549.)

5. »Vždy byl malý hlouček těch, kteří zůstali Bohu věrní a 
časem vzbuzoval Pán svědomité a udatné muže, kteří zrušili
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Čemu nás učí rouno Gedeonovo.

Úvod.

Otázky.
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modloslužbu a vysvobodili lid od jejich nepřátel. Ale když Vy
svoboditel zemřel a byli prosti jeho moci, vraceli se zase po
malu k svému modlářství. A tak se vždy znovu opakovalj' ději
ny odpadnutí a potrestání, vyznání a vysvobození.* (Patr. 550.)

Po smrti Jozue upadli synové Izraelští před tváří Páně v 
hřích; spojili se s pohany a obětovali jejich modlám. Jako 
následek hříchu podmanil si je král Mezopotamie, byli však po 
osmi letech skrze Otoniele, synovce Kálefova, osvobozeni. Po 
čtyřiceti letech pokojné doby odpadlo nové pokolení od Boha a 
král Moábský podmanil si Izraele, a pak je zase vysvobodil 
Ahod. Potom to byl Samgar, který Izraele vysvobodil z rukou 
Filistýnských. Potom utiskoval Izraele Zizara, kníže vojska Ja- 
bina Kananejského. Debora a Barák vedli z rozkazu Božího lid 
Izraelský k vítězství. Tato zkušenost zrcadlí se opět ve vítěz
ném zpěvu Debory u Soud. 5, kde jsou obsažena známá slova: 
„Zlořečte Merozu, praví anděl Hospodinův, zlořečte velice oby
vatelům jeho; nebo nepřišli na pomoc Hospodinu, ku pomoci 
Hospodinu proti silným!”*

Až do doby našeho úkolu panoval v Izraeli pokojný život.

1. V čí ruku vydal Bůh Izraele, když činili zlé? Jak dlouho 
to trvalo? Soud. 6, 1.

2. Jak se vedlo Izraelským pod utlačováním Madiánských?
V. 2—6. Pozn. 1. .v>t ,• - r

~ tytý ‘
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Poznámky.
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1. alzraelité, bydlící na venkově, byli tak přinuceni opustili 
svůj domov a utéci se do opevněných měst, hledati útočiště v 
pevnostech nebo skrývati se v jeskyních skalních. Sedm Let

3. Co^jím Bůh nechal přippmcnouti? V.. 7—9. Čo zameškali?
V m > *•* * ' M e ».■/ • í) vr ffZt r . y• •;.,(!> • 7

4. Komu se ukázal anděl Hospodinův na důkaz, že Bůh sly
šel křik Izraelských? Kde?, V. 11. Jak pozdravily andélGe--

.  deona? V. 12. Pozn./2»~ •” ” , > .*■
, / 5. Nad čím , naříkal Gedeon? V. 13. Co, odvětil anděl? V. 14.-
^' 6. O čem pochyboval Gedeon?,. ý.A 15. Jaké ujištění mu l?y,loj 

^cíáno? V. 16. Jakou'jistotu chtěl míti Gedeon? V. 17.
>-r»' <• .? t <>. ,6-j *>vZ >. .»’X'VVV 9 // *>>v

7. Jaký důkaz svého Božského poslání dal anděl, když Gc^ 
,deon přinesl obět? V. .19—21/,'"" íc •i ft <-* c

/\ '' Lc V/ ' ' • 1 ■ '•*< rÍ‘>1-.

1 8. Jak se dotklo Gedeona toto poznání? V. 22. Jak jei jipokojiť 
y *^3 ř' /'• . « v t.'• ť-í *v*. ctf.Z O

9. Co měl učiniti Gedeon nejdříve? V- 25—27. Pozn.
i. (C'‘. . í ■. ■ • r*. 6 ; i\C * ■ • w C/‘ <s [ t -

10, Jak působil první čin Gedeonuv ná obyvatele města? V. 28.
29.2‘Có žádali od Gedéohóvá^ótcě? Co ten jim řekl? V.
30_ 32. - . , <? /..■ Xí' c f-aX'* -

zč' ' « ; i- - • '.• / f. C O O C/.C^Í ^C

11. Co zatím učinili Madiánští a Amalechitští? V. 33.
i, -■■. . i ■ , . '■ ! Vi"1 ‘ tc, zv-

e 12. K čemu ponukl Duch Boží Gedeona? V. 34. Koho svolal? 5
’ V. 35. Pozn. 4. - r- r

13. Skrze které znamení chtěl Gedeon poznati, že Bůh byl s
ním? V 36 37 -^r (•

• Aer’',.- , €•<«<; ■>:

14. Jak se k tomu zachoval Bůh? V. 38.
15. Jaký další důkaz požadoval váhající Gedeon? S jakým

úspěchem? V. 39. 40. Pozn. 5. <?
16. Co nás učí tato zkušenost? Pozn. 6.
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trvalo toto utlačováni, a když potom uposlechli nápómcilutí 
Páně a vyznávali své hříchy, vzbudil jim Pán znovu pomocní
ka.* (Patr. 551.)

2. Gedeon byl z pokolení Manassesova. Jeho otec byl Joas. 
2il v Ofra, v městě šest mil jižně od Sichemu ležícím. Příběh 
Gedeonův jest nejvýznačnější v dějinách soudců. Byl královské 
postavy, jak se praví v Soud. 8, 18. V době, o které vypráví 
náš úkol, byl asi v prostředních letech, neboť měl syna zbraně 
schopného.

3. »Joas, otec Gedeonův, který měl podíl v odpadnutí lidu, 
v Ofra, svém bydlišti, postavil Bálovi veliký oltář, kam při
cházíval lid, aby se klaněl. Gedeon dostal rozkaz oltář zbořili 
a na skále, kde byla strávena oběť, zříditi oltář Hospodinu a 
tam Mu obětovati. Přinášeti oběti Bohu bylo uloženo knězi a 
mělo se tak státi na oltáři v Sílo; ale ten, který ustanovil služ
bu obřadnou, měl moc, změniti její předpisy. Dříve než Gedeon 
mohl táhnouti do boje proti nepříteli svého lidu, musil vyhlási- 
ti válku modlám.* (Patr. 552.)

4. Když Gedeon viděl, jak se shromažďují vojska Amalechit- 
ská a Madiánská, aby zničila Izraele, pohnulo se mocně jeho srdce 
a Bůh jej přiměl, aby volal do zbraně. Mezi prvními, kteří přišli, 
byli Abiezeritští, jejichž pohanské oltáře zbořil. Abiezer byl zakla
datelem rodu, k němuž náležel i Gedeon. (Joz. 17, 2.) Upřímný 
a svědomitý způsob Gedeonův, jakým plnil rozkazy Boží, vzbu
dil asi jejich úctu a šlechetnou ochotu ku pomoci. I jiné kmeny • 
shromáždil Gedeon pod svůj prapor. Za vedení Božího byl 
Izrael ochoten dáti svědectví o vysvobozující moci Boží.

5. sGedeon se neodvážil postaviti v čelo svého vojska, bez 
dalšího důkazu, že Bůh jej k této úloze povolal a že bude s 
ním.* (Patr. 553.)

6. Je-li třeba, volí Bůh také jinou přirozenou cestou, než jak 
obyčejně, neboť celá příroda jest mu poddána. On stvořil všec
ky věci a jím všecky trvají.

Když po prvé ve svém životě viděl Gedeon mocná vojska 
nepřátel Izraele, přál si, aby Bůh předcházel Izraelská vojska
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úvod.

27

Když Gedeonovi bylo dáno neklamné znamení, že Pán jej 
povolal k vysvobození Izraele, vzal na sebe uloženou mu od
povědnost.

^Takovým způsobem povzbuzen, vedl Gedeon své bojovní
ky v boj proti vetřelcům. „Všickni Madianští a Amalechitšti a 
národové východní shromáždili se spolu a položili se v údolí 
Jezrel.” Všech bojovníků Gedeonových bylo jen 32.000 mužů.

Protože jeho zástup u porovnání s nepřítelem byl tak malý, 
učinil provolání ke všechněm. Byl však naplněn údivem, když 
mu bylo oznámeno, že jeho zástup je příliš veliký. Pán ale vi
děl pýchu a nevěru v srdci lidu. Rozohněni provoláním Gedeo- 
novým, ochotně se chopili zbraní, ale mnozí, když uzřeli zástu
py Madianských, naplněni byli bázní. A právě tito, kdyby byl 
Izrael zvítězil, byli by si přivlastňovali čest, místo aby vítězství 
přičetli Bohu.c (Patr. 553.)

v boji a byl tak sám vojevůdcem. Dvakrát byl změněn příróZe- 
ný pořádek. »l stalo se tak,« praví se nám. Tentýž děj nastává 
v životě obráceného. Ovšem, že záleží na tom, jak dalece do
volíme, aby Bůh učinil tuto změnu, aby to, co strhuje do zkázy, 
mělo jiný směr a On nám mohl dáti spasení, nový život a novou 
sílu. Každé vyslyšení modlitby jest důkazem, že Bůh jest ochoten 
takovou změnu učiniti. On nás tím chce přesvědčili, že je to 
jeho přání, věsti nás k plnému vítězství.
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k leženi

16.
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1. Jak spořádal Gedeon svůj zástup proti Madianským?
Soud. 7, 1.2. /■'</ <- » / < <(.. íl'C^

2. Jak Bůh zmenšil zástup Izraele? Kolik se jich vrátilo do
mů? V. 3. Ó >•>■»/-<<.*> * //■

3. Jaký další rozkaz obdržel Gedeon od Boha, když jeho voj
ska bylo jen 10.000? V. 4. o é z * t .

4. Jak byli zkušeni? V. 5. Kolik jich splnilo podmínku Páně?
V. 6. Pozn. 1. 3c~': 'i ' ■' Z. ,-<■ //-#.».«. r

• , f .. ’ '■ ' , , r » : ’

5. Co řekl Pán Gcdeonovi o těch, které nevyvolil k boji? Ko
lik bojovníků mu zůstalo? V. 7. 8.

6. čím chtěl Pán posíliti a povzbudit! Gedeona k nastávají
címu boji? V. 9—11.

7. Jaký dojem činila spojená vojska nepřátel? V. 12.
8. Jakou rozmluvu nepřátel slyšel Gedeon? V. 13. Co značil 

sen Madianského? V. 14. Pozn. 2.
9. Co učinil Gedeon, když to slyšel? Co rozkázal? V. 15.

10. Jak rozdělil svých tři sta mužů? V. 16. čí rozkaz měli ná
sledovali? Co měli provolá váti? V. 17. 18.

11. V kterou dobu přišel Gedeon se svými zástupy 
Madianských? čím zahájili boj? V. 19.

12. Jak odpověděly druhé skupiny? Jaké volání zaznělo na třech 
stranách ležení? V. 20. Jak to působilo na nepřítele? V. 21. 
22. Pozn. 3.

13. Kdo se súčastnil pronásledování nepřítele od Boha poraže
ného? V. 23. Pozn. 4.(

14. Jaké poselství poslal Efraimským? V. 24. Koho zajali spo
jení pronásledovatelé? V. 25.

15. Koho zajal Gedeon později? Soud. 8, 11. 12. /v- ./ ** J
S jakou prosbou přišli Izraelští ke Gedeonovi? V. 22. Co 

on jim odpověděl? V. 23.
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1. »Povaha se často zkouši nejprostšími prostředky. Ti, kte
ří v době nebezpečí prahli po ukojení svých vlastních potřeb, 
nebyli lidé, na které se v době bidy mohlo spolehnouti. Pán ne
má v svém díle místa pro nedbalé a poživačné. Muži podle je
ho volby byli ti, kteří svými vlastními potřebami nedali se zdrže- 
ti od plnění svých povinnosti. Oněch tři sta vyvolených mužů 
nebyli jen zmužilí, nýbrž byli to mužové viry. Neposkvrnili se 
modloslužbou. Bůh je mohl vésti a skrze né Izraele vysvobodili. 
Úspěch nezávisí na počtu. Biih může skrze málo vysvobodit! 
právě tak, jako skrze mnohé. Nebude zveleben velikým počtem, 
ale povahou těch, kteří Mu slouží.« (Patr. 554.)

2. sGedeon se chvěl při pomyšlení na nastávající boj v jitře. 
Ale Pán k němu mluvil v noci a přikázal mu, s Rurou, svým 
služebníkem, jiti do leženi Madianských, dav mu na srozumě
nou, že tam uslyší, co jej povzbudí, šel, a stoje v temnotě a 
klidu, slyšel, jak vojín svému soudruhu vypravoval sen ... Ge- 
deon poznal, že skrze madianské cizince mluvil k němu Bůh. 
Vrátiv se k svému hloučku, pravil: „Vstaňte, nebo dal Hospo
din v ruku vaši vojska Madianská”.« (Patr. 557.)

3. »Vůdce, jejž Bůh vyvolil, aby porazil Madianské, nezaují
mal vynikající postavení v Izraeli. Nebyl vládcem, knězem ani 
levitou. Sám sebe pokládal za nejmenšiho v domě otcově. Bůh 
však v něm viděl muže zmužilého a spravedlivého. Nedůvěřo
val sám sobě, ale byl ochoten, nechati se vésti od Boha. Bůh 
nevolí vždy k svému dílu muže velice nadané, nýbrž ty, které 
může nejlépe použiti.* (Patr. 558.)

z náušnic Madianských? Jaký toho byl 
následek? V. 24—27. Pozn. 5.

18. Jakou cestou šel Izrael po smrti Gedeonově? V. 33—35.
19. Jak veliké naučení máme ze zkušenosti tohoto úkolu? 

Pozn. 6.
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4. »Když se roznesla pověst o vítězství, vrátilo se mnoho ti
síc mužů Izraelských, kteří byli posláni domů, a súčastnili se 
pronásledováni poraženého nepřítele. Madianští volili cestu k 
Jordánu, v naději, že z druhého břehu řeky budou moci utéci do 
svého území.« (Patr. 558.)

5. ^Jelikož mu bylo přikázáno, aby obětoval na skále, kde 
se mu ukázal anděl, usoudil z toho Gedeon, že jest povolán, 
aby byl činný jako kněz. Aniž by čekal na posvěcení od Boha, 
rozhodl se najiti vhodné místo a zřiditi službu Bohu, podobnou, 
jaká se konala ve Stánku úmluvy. Jelikož mu lid byl všude na
kloněn, nebylo mu to těžké, tento úmysl provésti. 1< jeho pros
bě byly mu dány všecky náušnice, odňaté Madianským, jako 
podíl na kořisti. Kromě bohatě zdobených šatů knížat Ma- 
dianských, shromáždil lid mnoho jiných drahých věcí. Z těchto 
věcí zhotovil Gedeon efod a náprsník, jaké nosil velekněz. Je
ho počínáni si ukázalo se býti osidlem jemu i Izraeli. Neopráv
něná služba Bohu svedla mnohé z lidu, že nakonec cele opustili 
Pána a sloužili modlám. Po smrti Gedeonově veliká část lidu, 
mezi nimi i jeho vlastní rodina, přidala se k tomuto odpadnutí. 
Právě skrze toho muže, který kdysi zrušil modloslužbu, znovu 
byl lid odveden od Boha.« (Patr. 560.)

6. Války v minulosti lze přirovnati k duchovním bojům 
proti močeni zlého vůkol nás. Ony vyžaduji tutéž zmužilost, 
obratnost a posvěceni nás sainých, jako boje, které v dřívěj
ších dobách podnikal lid Boží.
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Naučení z života Samsonova.

úvod.
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Otázky.
■’ ' ■ ,5. ' ■/ J f •••• C" ií > < t

1. Jaké poselství dostala žena Manue, když Izrael byl v nej
větším útisku od Filistýnských? Soud. 13, 2—5. Pozn. 1.

2. Co si vyprosil Manue od Boha? V. 8. Jak Pán vyslyšel jeho
prosbu. V. 9—14. <

3. Jak osvědčil posel Manue a jeho,ženě svůj vysoký původ?
V. 15 20. ' ‘

f » l »' -* i. v.

4. Jaké jméno dostal syn Manue? Kdo v něm počal býti moc
ný? V. 24. 25. ,*V  r ■. />(

5. Kdp získal náklonnost Samsonovu? Soud. 14, 1. 2. Co se 
/ jej tázali rodiče? V. 3. Co neyěděli? y.s4. f?ozn. 2., .

1 6.*Co se stalo při jedné jeho návštěvě v Tamna? V. 5. 6. Co 
našel Samson, když tamtudy opět šel, aby pojal svou ženu?

. V. 8. Co učinil? V- 9. ' c
.j-.t < .. . . ’<• ,> • r-W. f-' f‘ eJ' a’

1. Jakou hádanku dal Samson přátelům na svatbě? V. 10—14. 
Jak se snažili uhodnouti hádanku? V. 15—18. Jaký byl toho 
následek? V. 19. 20. i; ?••-//•

<• i e f

1. *

. crZ<c >-k

Uprostřed dějin Izraele v dobách soudců, nalézáme zprávy 
o mužích nadobyčejných schopnosti, jejichž zkušenosti obsa
huji důležitá naučení pro všecka pokolení.

Z života Samsonova se učíme, jak zlé následky má pro člo
věka hovění žádostem a přáním a zapomínáni povinností k 
Bohu a jeho dílu. Samson byl muž zvláště nadaný a velice 
udatný, mocná osobnost. Bůh jej používal za nástroj k vysvo
bození svého lidu, ačkoliv často upadal v hřích.
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Poznámky.
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1. ^Uprostřed velikého odpadnuti neustávali věrni ctitelé 
Boží prošiti o vysvobozeni Izraele. I když zdánlivě nebyli vy
slyšeni, když rok od roku moc utiskovatelů byla větší, připra
vovala prozřetelnost Boží pomoc. Právě v prvním roce utlačo
vání od Filistýnských narodilo se dítě, skrze něž zamýšlel Bůh 
pokořiti mocného nepřítele.« (Patr. 564.)

2. »Právě když dospěl v muže, v době, kdy měl splniti po
volání Boží — v době, kdy měl býti Bohu zvláště věren — 
spojil se Samson s nepřáteli Izraele. Neptal se, zdali by Boha

í f •• » • ' ! • ■

se přihodilo Samsonovi, když chtěl navštívili svou že
nu? Soud. 15, 1. 2. Co učinil v svém hněve? V. 3—5.

9. Jak se zachoval Samson k Filistýnským, když se pomstili 
"/rodině Jeho ženy? V. 6—8. S jakými záměry přišli Filistýn- 

šti proti Judovi? V. 9. 10. . <. , <■ .
10. Jak se pokusili muži Judští vyhověti této žádosti? V. 11— 

<•13. Jak velikou siltí zjevil spoutaný Samson? V. 14. 15.<•13. Jak velikou siltí zjevil spoutaný Samson? V.
Ppzn. 3. .y ‘ '■ <•-• 1 ' • •' '•

11. Jak jindy unikl Samsop moci nepřátel? Soud. 16, 2. 3.
12. Jak sě‘Filistýnští pokoušeli vyzvěděti tajemství síly Sam

sonovy? V. 4.5. Jaký byl výsledek prvního pokusu? V. 
6—9. A druhého? V. 10—12. Třetího? V. 13. 14./. . /

13. Jak velice naléhala Dalila na svého muže, aby ji prozradil 
své tajemství? V. 15. 16. Jak byl posléze Samson oloupen 
o svou sílu? V. 17—20. Pozn. 4.

14. Co učinili Filistýnští se Samsonem? V. 21. Jak si počínali 
nad jeho zajetím? V. 24. 23. Koho nechali přivésti v svém 
rozveselení? Co učinil Samson? V. 25. Pozn. 5.

15. Oč prosil Samson chlapce, který jej vedl? V. 26. O co se
modlil k Bohu? V. 28. Jak skončil jeho život? V. 29. 30. 
Kde a od koho byl pochován? Jak dlouho byl soudcem 
v Izraeli? V. 31. Pozn. 6. /
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lépe oslavil, kdyby se spojil s ženou, kterou si vyvolil, nebo 
uvede-li se do postavení, v němž by nemohl splniti úkol svého 
života. Všem, kteří by nejprve hleděli zvelebiti Pána, jest zaslí
bena moudrost; ti však, kteří usilují líbiti se sami sobě, nemají 
žádné zaslíbení.

Jak mnozí počínají si právě tak jako Samson. Jak často 
jest uzavřeno manželství zbožného s bezbožným, protože volba 
manžela nebo manželky podléhá žádosti. Neradí se s Bohem, 
a nemají na zřeteli jeho čest.* (Patr. 568.)

3. >Kdyby byli bývali Izraelští ochotni spojití se se Sam
sonem a spéti k vítězství, byli by se mohli v té době vysvo
bodit! z moci utiskovatelů. Byli však bez odvahy a zbabělí. Oni 
nesplnili úlohu, kterou jim přikázal Bůh, aby vyhnali pohany, 
ale přijímali jejich zvyky, trpěli jejich ukrutnosti, ba omlouvali 
jejich nepravosti, dokud tyto nesměřovaly proti nim. Když se 
sami dostali pod moc utiskovatele, podrobili se otrocky poní
žení, jemuž mohli uniknouti, kdyby byli bývali Boha poslou
chali. I když Pán mezi nimi vzbudil vysvoboditele, často ho 
opouštěli a spojovali se se svými nepřáteli.« (Patr. 569.)

4. »Potom zamiloval ženu v údolí Sorek, nedaleko od jeho 
rodiště, jménem Dalilu. Údolí Sorek bylo proslulé vinicemi; 
i toto bylo pokušením pro nazarejského, který se oddal pití 
vína a zpřetrhal pouto, vížící jej k čistotě a k Bohu ... Krok 
za krokem rušil podmínky svého svátého povolání. Bůh mu 
dlouho shovíval; když se však tolik oddal hříchu, že prozradil 
své tajemství, Pán od něho odstoupil. V jeho dlouhých vlasech 
nebyla žádná sila, ale bylo to znamení jeho věrnosti k Bohu, 
a když v uspokojení své žádosti to prozradil, přišel také o po
žehnání, jehož to bylo znamením.* (Patr. 570.)

5. »V utrpení a ponížení, jako hříčka Filistýnských, naučil se 
Samson ze své slabosti více než kdy dříve, a jeho utrpení při
měla jej ku pokání. Když rostl jeho vlas, vracela se mu pomalu 
jeho síla; ale jeho nepřátelé, kteří jej zajali a pokládali za bez
mocného trestance, neměli žádných obav.« (Patr. 571.)

6. ^Zaslíbení Boží, že skrze Samsona počne vysvobozovali 
Izraele z rukou Filistýnských, se splnilo; ale jak temné a hrozné
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byly příběhy tohoto života, který mohl bytí chválou Bohu a ctí 
národu. Kdyby byl Samson zůstal věren svému Božskému po
volání, mohl býti úmysl Boží splněn k jeho cti a oslavení. On 
však podlehl v pokušení a jeho poslání skončilo porážkou, slu
žebností a smrtí.

Tělesně byl Samson silákem na zemi; ale v ovládání sobe, 
v rozšafnosti a stálosti náležel k slabochům. Mnozí pokládají 
mocné vášně za silnou povahu; ve skutečnosti je to však slabý 
člověk, který se nechává ovládati svými vášněmi. Pravá veli
kost muže měří se mocí vůle, kterou ovládá, nikoliv podle toho, 
čím jest ovládán.« (Patr. 572.)

Příběh Rut jest jedno z nejkrásnějšich duchovních vypra
vování Písma svátého. V něm nalézáme tklivé vylíčení dětin
ské lásky a zbožnosti.

Zde nalézáme jedno z nejprynějšich označení o původu 
Mesiáše, znázorňující odměnu za věrnost Rut k své tchyni a 
k svému Otci nebeskému. Ačkoliv rozená pohanka, stala se 
pramátí krále Davida a Spasitele. V životě Rut jest naznačen 
úmysl Boži, že cizinci, kteří by se připojili k Izraeli a věřili 
v Hospodina, budou připočteni k vyvolenému lidu. (Viz 3. M. 
19, 33. 34; 4. M. 15, 15.)

i Otázky.

1. Která rodina z Izraele z příčiny hladu odešla do země Moáb- 
ské? Rut 1, 1. 2. Co učinili synové Elimelechovi po jeho 
smrti? Jak se jmenovaly ony ženy? V. 3. 4.



9. Jak Řut vyjadřovala svou vděčnost k Bózovi? V.
» . - - . 1

Bóze? V.
/ -LZ f u7'£ Cb
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2. Co se stalo v této rodině po deseti letech? V. 4. 5. K čemu 
se rozhodla Noemi? V. 6. 7. a-č •

3. K čemu se pokoušela přemluviti Noenii své obě snachy? 
^ZV. 8—13. Kdo od ní odešel? V. 14.
4. Co měla učiniti také Rut? V. 15. Kterými nehynoucími slo

vy však vyznala svou věrnost k Noemi a k jejímu Bohu?
•'.V. 16/ 17. Pozn. ?/"*;?

• ». ... / ■ ' • '■ >■, ' •

„5. Kam přišly obě ženy? Kterými slovy byla zde Noemi při-. 
? * jata? V. 18. 19. Jak odpověděla? V. 20. 21.^2.?VT^'

6.. V které době přišly do Betléma? V. 22. jakého příbuzného
1 "měla tam Noemi? Rut. 2, 1. K čemu byla Rut ochotna?

V. 2.3. Pozn. 2. ' u.
, j • • 7

7. Jak pozdravil Bóz žence, když k nim přišel na pole? V. 4.; 
z 7/.Co se jich ptal o Rut? V. 5. Jakou odpověď dostal? V. Q. 7-.- 
1 ’ jak BÓz pečoval o Rut? V, 8. ,9.y , Á í ‘̂ J 
(Jťš. Jak přijala Rut jeho dobrotu? V. 10. Jak odůvodňoval Bóz;

své stanovisko k Rut? V. 11. 12. Pozn. 3.^ . t> S<'.r
r ZJ ’ ’ ~ “ '■"

učinil Bóz, aby Rut mohla hodné nasbírati?z V.
13. Co 

14-^17. -/
10. Jak působil úspěch Rut na Noemi? V. 18—20. Jakou radu 

dostala Rut pro budoucnost? V. 21—23.
11. Jak hleděl Bóz splniti židovský zákon o dědictví? Rut..4z-

1—5. Pozn. 4. /■ " ■' •

12. Jaké stanovisko zaujal však nejbližší dědic? V. 6—8. 
Pozn. 5.

13. K čemu se prohlásil Bóz býti ochoten? V. 9. 10. Jaké přáni*
r ..vyslovili přítomní? V. 11. 12. >','j

Í4. čím bylo požehnáno manželství Rut. a Bóze? V. 13./ Či— 
otec bylo její dítě? V. 17.

15. Jak byla požehnána i Noemi? V. 14—16.
16. Čí praotec byl Bóz jakožto předchůdce Davidův? Mat.

1, 5. 16,
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Poznámky.

1. Mnohem dříve, než Rut byla nucena voliti, byla rozhod
nuta, sdileti svůj osud s Noemi a sloužiti Bohu. Její rozhodnutí 
nebylo náhlé. Láska k bohabojné Noemi způsobila v ní ono 
rozhodnuti a věrně se přidržela Noemi, jelikož ve věrnosti a v 
zbožném společenství s ní mohla býti šťastna.

Rut byla Noemi opravdovou a věrnou dcerou, která byla 
oloupena o celou rodinu. Sdílela s ní všecko: svou chudobu, 
své starosti i práci o živobytí. »Lid tvůj, lid můj, a Bůh tvůj, 
Bůh můj.« Tato slova vycházela z opravdového srdce a až do 
konce, zvláště v manželství s Bózem, sdílela Rut štěstí a po
žehnání s Noemi.

2. Bóz byl syn Raab, ženy z Jericha, která skryla zvědy 
Jozue a proto byla zachráněna.

3. Ctnost má svou odměnu! Bóz slyšel o věrnosti a lásce 
Rut k Noemi. Poznal cenu takového odevzdání se a líbila se 
mu víra Rut, s kterou se věrně odevzdala péči a ochraně Boha 
Izraelského. To může také nás ubezpečiti o vedení a péči Boži.

4. Zde se nám znovu ukazuje věrnost Rut k zákonu a k 
zvykům Izraelským. Ona byla ještě mladá. Mezi mladými muži 
Moábskými mohla si hledati manžela a byla by jej nalezla, 
neboť byla krásná. Dala však přednost manželství s mužem 
z lidu Božího.

5. Nejbližší příbuzný sezul obuv svou a dal ji Bózovi. Tím 
dával všecka práva a povinnosti nad vlastnictvím Bózovi, nej- 
bližšímu dědici dalšímu. Osvědčil to v bráně města prostým, ale 
dojemným způsobem tehdejších dnů před staršími a vším li
dem. O tomto zvyku píše se podrobně v 5. Mojž. 25, 5—9.



Úkol 11. — 15. března. Z. s. 18.02.

Jak Bůh vzhlédl na dar ženy a odměnil jej.

úvod.

>Eli byl kněz a soudce v Izraeli. Zastával nejvyšší a nej
odpovědnější místo v lidu Božím. Jako muž od Boha vyvolený 
k svátým povinnostem kněžským a nejvyšší soudce v zemi, byl 
od lidu pokládán za vzor a velkým vlivem působil na pokolení 
Izraele.* (Patr. 580.)

Otázky.
' - . Jt~A 7' 4

1. Který muž s hory Efraim šel každý rok do Silo, aby se tam ; 
modlil a obětoval? 1. Sam. 1, 1. Co se pravi o okolnostech * 
v jeho rodině? V. 2. Kteří kněži sloužili tehdy ve svatyni?
V. 3. 2. - • . f 0Á? •/' ■

2. Co rmoutilo Annu? V. 4. 5. Kdo ji kormoutil? V. 6. Kdo
, ji hleděl potěšiti? V. 7. 8. ;/<
j/jáký slib učinila? V. 9—11. Kdo ji pozoroval? V. 12. Jakou
i zlou domněnku měl Eli o Anně? V. 13. 14. Co řekla Anna 
^'na jeho výtku? V- 15, ■/; 7/ :

4. Jaké požehnání jí dal. Eli, když/zvěděl žal jejího srdce? 
"/'V. ^16. 17. Jak ono zaslíbení pusobiló^ ha Annu? V. 18.
/ z Pozn. 1. ' C t
5. Jak nazvala Anna svého syna? V. 20. Proč nešla každoroč-’
zně k obětování do Silo? V. 21—23. Pozn. 2. • -c *

6. Jaké, přípravy učinila Anna k bddání svého syna službě 
,?-Bohu? .Ke komu jej přivedla? Jak byl stár? V. 24. 25. ^z

t-Cr . z/ Z.z -'z • z> n-f-V-a - -----

7. Jaké svědectví dala1 Anna o dobrotě Boží? V. 26. 27. Na’ 
jak dlouho odevzdala svého syna Pánu? V. 28. Pozn. 3.

// ~ ».• “(č'rZ»
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8. či moc a dobrotu velebila Anna v své modlitbě v chrámě?
1. Sam. 2, 1 —10. Pózu. 4.

9., Kde zůstal Samuel po návratu Elkány domů? V. II. Pozn. 5.
10. Co mu jeho/matka každý’ rok přinášela, když přisluhoval

v chrámě? V. 18. 19. e.k *■ ' *
11. Jak odměnil Bůh Annu za odevzdání jejího prvorozeného?

V. 20. 21. Pozn. 6. f * '
12. Co praví Písmo svaté o povaze synů Eli? Jakých velkých 

hříchů se dopouštěli? V. 12—17. Pozn. 7.
13. Jakou výtku činil sestárlý Eli svým synům? Jak oni se za

chovali? Jak chtěl Bůh potrestali jejich neposlušnost? 
V. 22—25. ■'

14. Jak zatím prospíval Samuel? V. 26. Pozn. 8.
15. Jaké poselství o budoucnosti jeho domu přinesl muž Boži

Eli? V. 27—33. Kterým znamením mělo se splniti proroctví 
Boží V. 34. Pozn. 9. 'Uw.

16. Jakého kněze chtěl Bůh vzbudili svému lidu? V. 35.

1. ^Velekněz byl hluboce dojat, neboť byl muž Boži a mí
sto pokárání vyslovil požehnání.« (Patr. 575.)

2. ^Modlitba Anny byla vyslyšena; obdržela dar, o nějž 
tolik prosila. Když pohleděla na ditě, nazvala je Samuel — .ne
boť vyprosila jsem ho na Hospodinu’. Jakmile chlapec vyspěl, 
aby mohl býti odloučen od matky, splnila svůj slib. Milovala 
své dítě celou oddanosti mateřského srdce; když pozorovala 
jeho rozvíjející se sily a slyšela jeho dětskou mluvu, lnula 
k němu stále více. Byl to její jediný syn, zvláštní dar nebes; 
ale ona jej -obdržela jako Bohu posvěcený dar a nechtěla 
Dárci zadržeti jeho vlastnictví.« (Patr. 575.)

3. »Eli byl velice pohnut vírou a zbožnosti této ženy v 
Izraeli. Jako příliš shovívavý otec videí se pokořen a odsouzen, 
při pohledu na velikou oběť této ženy, která se odloučila od
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svém slově
(Patr. 578.)

svého jediného dítěte, aby je obětovala službě Bohu. Sám sebe 
musil obvinili ze sobecké lásky, a skloniv se v pokoře před 
Bohem, modlil se.« (Patr. 576.)

4. sSlova Anny byla prorocká, jak ve vztahu na Davida, 
který jakožto král měl vládnouti nad Izraelem, tak i na Me
siáše, pomazaného Páně. Zatím co chvalozpěv vztahuje se nej
prve na nestydatou a svárlivou ženu, poukazuje potom na zá
nik nepřátel Božích a na konečné vítězství vykoupeného lidu.« 
(Patr. 577.)

5. xZc Silo vrátila se Anna klidně do svého domu do Pa
rna a Samuele nechala na vychování k službě v domě Páně pod 
vedením velekněze. Od matička učila svého syna Boha milo
vali a ctiti a pokládali se za vlastnictví Páně. Každým před
mětem, který byl vůkol něho, snažila se obrátili jeho myšlenky 
k Stvořiteli. Když byla od svého dítěte odloučena, neustala 
láskyplná péče matčina. Každého dne bylo předmětem její mod
litby ... Neprosila, aby byl veliký u světa, ale usilovně prosila, 
aby dosáhl velikosti, která jest oceněna v nebesích, — aby 
ctil Boha a svým spolubližním byl ku požehnání.< (Patr. 577.)

6. »Jaká odměna byla dána Anně! A jakým povzbuzením 
věrnosti jest jeji přiklad! Každé matce jsou dány příležitosti, 
které nelze ani ocenili. Obmezený kruh působnosti a plněni 
nepatrných povinností, které mnohé ženy pokládají za obtíž
nou úlohu, bylo od Anny přijato jako veliké a šlechetné dílo. 
Je to předností matky, býti světu ku požehnání a vyplnění ta
kové úlohy přinese jejímu vlastnímu srdci radost. Ona může 
urovnati cestu svému dítku, která svitem slunce i stínem vede 
vzhůru, ke krásným výšinám. Ale jen tehdy muže matka dou- 
fati, že povahu svého dítka zformuje podle obrazu Božího, 
jestliže ve svém vlastním životě bude zachovávali učení Kri
stovo ... Každá matka měla by často jiti k Spasiteli s pros
bou. ,Nauč nás, co máme dělati s dítětem, jaká péče o dítě a 
správa při něm býti má?’ Nechť dbá naučení, která dal Bůh ve

a dostane se jí moudrosti, kterou potřebuje.«
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7. »Ale synové Eli, misto aby spatřovali svatost této šym- 
bolické služby, měli jen na zřeteli, jak by ji využili k uspoko
jení svých choutek. Nespokojeni s dileni oběti diků, který jim 
připadl, požadovali více, a tyto mnohé oběti, které se každo
ročně přinášely, daly kněžím příležitost obohatiti se na úkor 
lidu. Nepožadovali jen více než jim náleželo, nýbrž nechtěli 
čekati, až by tuk byl spálen jako oběť Bohu.« (Patr. 581.)

8. »Každý rok viděl, jak mu byly svěřovány nové, důležité 
úkony a zatím co byl ještě dítětem, byl mu na znamení jeho 
posvěcení k službě svatyně dán lněný efod. Tak mladý, jak 
byl Samuel, když byl přiveden, aby sloužil v svatyni, měl již 
vyplniti povinnosti v službě Bohu, které byly přiměřeny jeho 
schopnostem. S počátku byly velmi nepatrné a ne vždy pří
jemné; ale byly vykonávány podle nejlepší možnosti a ochot
ným srdcem. Jeho náboženství vztahovalo se na všecky po
vinnosti života. Sebc pokládal za služebníka Božího a švou 
práci za dílo Boží.* (Patr. 578.)

9. »Pro jeho postavení byl vliv Eli mnohem větší, než kdyby 
byl býval obyčejným mužem. Podle jeho rodinného života ří
dil se všechen Izrael. Zhoubné následky jeho nedbalého, po
volného života, jevily se v mnohých rodinách, které se ří
dily jeho příkladem ... Ale jakkoliv veliké jest zlo nevěrnosti 
rodičů, jest desetkrát větší, je-li to v rodině těch, kteří jsou 
určeni, aby učili lid. Když tito ustávají vládnouti v svých rodi
nách, svedou svým špatným příkladem mnohé v blud. Jejich 
vina jest rovněž mnohem větší, než ostatních, jelikož jejich 
postavení jest odpovědnější.* (Patr. 584.)
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Samuelovo povolání k činnosti prorocké.

Vzetí truhly smlouvy.

úvod.

Otázky.
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>Domu Eli měla býti dána jiná výstraha. Buh nemohl se 
stýkali s veleknězem a jeho syny; jejich hříchy, podobny těž
kému mraku, odloučily je od přítomnosti Boži. Ale uprostřed 
zlého zůstalo dítě Samuel věrně Bohu a poselstvím odsouzení 
domu Eli byl Samuel povolán za proroka Nejvyššiho. Mládež 
v naši době múze býti Pánu právě tak drahá, jako Samuel. 
Tím, že věrně plní křesťanské povinnosti, může mocně pů
sobili v díle obnovy. Takových mužů je třeba v této době. 
Bůh má dilo pro každého. Nikdy nedosáhli lidé větších úspěchů 
pro Boha a lidstvo, jako mohou nyní dosáhnout! ti, kteří věrně 
vykonávají, co jim Bůh svěřil.« (Patr.)

r
r.

1. Jak to vypadalo v duchovním životě Izraele, když mláde- 
neček Samuel sloužil v chrámě? 1. Sam. 3, 1. Pozn. 1.

2. Kdo volal Samuele jednou v noci, když on a Eli ještě 
spali? V. 2—4. Ke komu běžel Samuel v domněnce, že ho 
volal? Co ten mu odpověděl? y. 5. 4? f ó

3. Co ke stalo opět? V. 6. Co ještě Samuel nevěděl? V. 7. 
Pozn. 2.

4. Co poznal Eli, když Samuel byl volán po třetí? V. 8. Jaké 
naučení dal chlapci? V. 9. f

5. Co odpověděl Samuel při čtvrtém voláni? V. 10. Co ozná
mil Pán Samueli? Jaké neblahé poselství o Eli a jeho domě
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V čem záležel hřích Eli? V. 11—11.obdržel Samuel?
Pózu. 3.

6. Co učinil Samuel, když obdržel poselství? čeho, se bál?
V. 15. z;--,'-/'-7 -x ---------'/> c-C

7. Co potom oznámil, když jej Eli zavolal? Co odvětil Eli?
V. 16—18. Pozn. 4. y ■ ■> »*“ -•/

8. Jak si stál, Samuel ku Pánu? V. 19. Co poznal všechen
v ^Jzracl? V. 20.z.,Co bylo skrze Samuele obnoveno? V. 21.

9. Jak doufali Izraelští dosáhnout! vítězství, když byli pora-
. zeni, od Fjlistýnských? 1. Sam. 4, 2. 3.

10. ,Í<dó^ přišel s "truhlou smlouvy do leženi Izraelského? V. 4. 
>ja]{ byfcf Truhla’pozdravena? V. 5. Jak to působilo na H-
listýnské? V. 6—8. Jaké heslo bylo mezi nimi vydáno?

/ V. 9.- Pozn. 5. ‘ru.ttc*
11. jak'velÍKá byla porážka Izraelských v boji s Filistýnskými?

10. Jaké neštěstí je potkalo mimo toho? Kdo byl zabit?
V. 11. Pozn. 6. -y. t£' *&&&

12. Co činil Eli’ Kdo k němu přišel? S jakým poselstvím?
.. 12—17. ,<1* *

13l Co jej nejvíce zdrtilo? Jaký 'toho byl následek? V. 18.
Pozn 7 <-/ A’.■ ' J.t -,i e. z-jýj ac<

14. Jaké zkušenosti učinili Filistýnšti s truhlou smlouvy? I.
Sam, 5, 2—6. 'y- ■ ■

15. Co se stalo tam„ kde byla uložena truhla smlouvy? V. 7—10.
,16. K čémuTse rozhocm FÍÍistýnšti? V. 11. 12. * ,

’ 17. Jak dlouho byla truhla smlouvy u Filistýnských? 1. Saní:’*
6, 1. r ... . '

18. Jak ,byla posléze vráceny Izraeli? V. 2—12. Kam'byla pri- 
v"*-* vezena 13. Í4; 7, 1.^2/Pozíi. 8.

, ■ Jí o ■ , p“"ámky. / _

1. ^Ačkoliv se nehodili k tomuto úřadu, byli přece usta
noveni za kněze v svatyni, aby sloužili Bohu. ,Byl hřích mlá
denců těch před Hospodinem velmi veliký.’ (I. Sam. 2, 17.)
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Tito nevěrni knězi přestupovali zákon Boži a zneuctívali svůj 
svaty úřad nešlechetnými činy a svou přítomnosti znečišťovali 
svatyni Boží. Mnozí z lidu byli pro bezbožné činy Ofni a Fi
nese naplněni rozhořčením a nepřicházeli více na místo, určené 
k službě Bohu. Tak byla služba, kterou Búh ustanovil, poskvr
něna a zanedbána, jelikož byla spojena s hříchem bezbožných 
mužů, zatiin co ti, jejichž srdce nakloněno bylo k zlému, byli 
posilováni v hříchu. Bezbožnost, zpustlost i modloslužba velice 

Sam.se rozmáhali.c (Patr. 581.) »Aniž bývalo vidění.« (1.
3, 1.) Buh se více nezjevoval, ačkoliv ustanovil služebníky k 
službě. Hřích je od Něho odloučil. Hřích odlučuje všecky lidi 
od Boha.

2. Samuel znal slovo Boží, jak je měli Izraelští. Nebyl však 
seznámen se zjeveními od Boha, jak je znali staří proroci.

Búh volal Samuele čtyřikráte, neboť bylo zřejmé, že 
ohlášení se Samuele nepocházelo z neposlušnosti, čteme, že po
každé běžel k Eli, domnívaje se, že on jej volal.

3. »Buh činil Elího, jakožto kněze a soudce v Izraeli, od
povědna za mravní i náboženský stav svého lidu a zvláště za 
mravy a povahu jeho synu. Měl se pokusiti zabrániti tomu nej
prve mírnými prostředky; když to však neprospívalo, měl ku 
potlačení zlého použiti nejpřísnějších prostředku. Že však zlé 
nekáral a proti hříchu nepoužil spravedlnosti, přivodil sobě ne
libost Boží. Nemohlo se na něho spolehnout), že by Izraele za
choval v čistotě viry. Ti, kteří mají málo odvahy ku pokárání 
zlého, kteří z lhostejnosti a nedostatku zájmu nečiní opravdové 
úsilí, aby očistili rodinu nebo cíikev Boží, budou odpovědni za 
zlé, které vzešlo ze zanedbávání jejich povinnosti. My jsme 
právě tak odpovědni za zlé, jemuž jsme svou mocí mohli za
brániti, jako kdybychom se sami dopustili činu.s (Patr. 583.)

4. »Eli tušil, že poselství obsahuje pro něho i jeho rodinu 
veliké neštěstí. Zavolal Samuele a přikázal mu, aby věrně 
vyprávěl vše, co mu Pán zjevil. Chlapec uposlechl a sestárlý 
muž sklonil se v pokorném odevzdání se hroznému odsudku. 
Pravil: Hospodin jest, nechť učiní, což ráčí. — Přece však
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nezjevil ovoce pravé lítosti. Vyznal svou vinu, ale nevzcpřeí se 
zlému.c (Patr. 588.)

5. »Toto válečné tažení podnikli Izraelští bez rady Boží — 
bez spolupůsobení veleknčze nebo proroka... Pán jim nedař 
rozkaz ani svolení, aby truhla smlouvy přišla do vojska; Izrael
ští však přece doufali, že zvítězí a zkřikli s velikým plesáním, 
když synové Eli přinesli truhlu do ležení.c (Patr. 589.)

>Jak mohli očekávati, že to bude ku požehnání, když mu
žové, jako Ofni a Fines, přinesli truhlu smlouvy do ležení. 
Bylo by to bývalo nemoudré shovívání špatnosti, kdyby truhla 
smlouvy byla ku prospěchu Izraeli, dokud byla v moci těchto 
bezbožných kněží.« (Matthew Henry.)

6. »Třicet tisíc mužů padlo v boji, truhla smlouvy byla 
vzata a oba synové Eli, statečně ji bráníce, padli. Tak bylo 
opět v dějinách zanecháno svědectví všem budoucím pokole
ním; — že nepravost lidu Božího nezůstane bez potrestáni, 
čím větší jest poznání vůle Boží, tím větší jest hřích těch, kteří 
jí nedbaji.« (Patr. 590.)

7. Ačkoliv Eli neměl mravní schopnosti spravovati svůj dům 
a lid, přece si velice vážil služby kněžské a svatyně. Ztráta 
truhly smlouvy, která mu byla znamením přítomnosti Boží 
v Izraeli, učinila konec nešťastného a smutného života. V jed
nom dnu splnila se výstraha Boži, daná slabošskému otci a ne
zdárným synům.

8. »S velikou radostí pozdravili lidé tohoto města svátou 
truhlu. Věděli, že pro poslušné a věrné značila vrácení se 
Boží milosti. Slavnostně ji vnesli do města a postavili v domě 
levity Abinadaba. Ten ustanovil svého syna Eleazara, aby o ni 
pečoval, a tam zůstala za mnoho dnů.« (Patr. 598.)
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Úkol 13. — 29. března. Z. s. 18.24.
Izrael žádá míti krále.

úvod.
>Izraeli vládl sám Bůh. Úloha Mojžíše, sedmdesáti starších, 

správců a soudců záležela prostě v tom, aby se vše dálo podle 
zákona, který jim dal Bůh; oni však neměli práva, vydávati 
lidu zákony. To bylo a zůstávalo podmínkou trvání Izraele, 
jakožto národa... Když se Izraelští po prvé usadili v Kanánu, 
uznávali zásady Boží vlády a za vůdcovství Jozue národ vzkvé
tal. Ale rozmnožení se obyvatelstva a styk s jinými národy 
přivodily změnu. Lid přijal mnoho zvyků svých pohanských 
sousedů. Úcta k Bohu ponenáhlu mizela a přestali si vážiti cti, 
býti vyvoleným lidem. Poutáni slávou a okázalostí pohanských 
knížat, byli syti svou vlastní prostotou ... čím více uchylovali 
se od poslušnosti zákona Božího, tím více toužili býti prosti 
Boží vlády, až všechen Izrael žádal míti svého vládce.c 
(Patr. 609.)

1 YtzZ Otázky. , z , /„ i, „
1. Koho Samuel ustanovil soudcem v Izraeli, když /sestárí?‘í'

1. Sam. 8, 1. 2. Jakou cestu však volili? V. 3. K čemu to 
bylo vítanou záminkou pro starší? V. 4. 5. Pozn. 1.

, 2, jál^ přijal Samuel jejich požadavek? Ke Jíjomu se,,obrátil?
V. 0. Koho ve skutečnosti zavrhl Izrael? V. 7. Co měl Sa- 

-JV‘muéí oznámiti lidu? V. 8. 9. Pozn. 2. ’
O 3? Čo pravil Samuel o právech krále nad jejich syny a dce

rami? Co z nich učiní? V. 11-—17.
4.. Co potom Bůh při jejich bidě neučiní? V. 18. Jakou ne- 

7* moudrou volbu učinil však lid přece? V. 19. Čím odůvod
ňovali své stanovisko? V. 20. Pozn. \ z V " '

5. Jaké poučení dostal Samuel, když opět přišel k Bohu? Jaký
rozkaz dal potom lidu? V. 21. 22.

6. Jak se nám vyličuje Saul? 1. Sam. 9, 1.2. Jaký rozkaz mu 
dal jeho otec? Co navrhl Saul, když jejich hledání bylo 
marné? V. 3—5. Pozn. 4.
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1. »S plným souhlasem lidu byli zvoleni oba synové Sa
muelovi k jejich úřadu; ale osvědčili se jako nehodní. Pán dal 
svému lidu skrze Mojžíše zvláštní naučení, aby starší v Izraeli 
správně soudili, s vdovami a sirotky dobře zacházeli a nepři
jímali úplatků ... Synové prorokovi nedbali předpisů, které on 
jim chtěl vtisknouti do srdce. Neřídili se čistým a nezištným 
životem svého otce. Výstraha, daná Eli, nepůsobila dostatečně

7. Jakou radu dal služebník? Kde bydlil prorok? V. 6—14.
8. Kdo před jejich příchodem mluvil se Samuelem? V. 15. 

Jaké poselství dostal Samuel od Pána? V. 16.
9. Jaké další poselství dostal Samuel při příchodu Saule? V. 

17. Co zvěděl Saul o své budoucnosti? V. 18—21.
10. Jaké přípravy učinil Samuel druhého dne, když Saul chtěl 

odejiti? V. 25—27. Jaký významný výkon učinil Samuel se 
Saulem? 1. Sam. 10, 1. Co řekl loučícímu se Saulovi? V. 2.

11. S kým se měl setkati v rovině Tábor? V. 3. 4. S kým na 
pahrbku Božím? V. 5. Kdo na něho měl přijití? V. 6. Co 
měl potom učiniti? V. 7. Pozn. 5.

12. Kam měl Saul jiti a na Samuele čekati? V. 8. Co pravil 
lid, když se všecka proroctví Samuelova splnila? V. 9—13. 
Pozn. 6.

13. Jakou odpověď dal Saul strýci? Co zamlčel? V. 14—16.
14. Koho svolal Samuel do Masfa? V. 17. Co řekl lidu? V. 18.

19. Na který kmen a na kterou rodinu padl los při volbě 
krále? V. 20. 21.

15. Čím vynikal Saul mezi lidem? V. 22. 23. Kterými slovy 
představil jej Samuel lidu? Jak byl pozdraven? V. 24. Co 
oznámil Samuel přede vším lidem? V. 25.

17. Kam se potom odebral Saul? Kdo jej provázel? V. 26. Jak 
se zachovali někteří Izraelští? V. 27. Pozn. 7.

18. Za jakých okolností převzal Saul vedení lidu? 1. Sam. 11, 
1—11. Jaké smýšlení vzbudil svým činem proti těm, kteří 
se protivili? V. 12—15. Pozn. 8.
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na Samuele. V určité míře byl k svým synům příliš shovívavý 
a následky toho ukázaly se v jejich povaze i v živote.« 
(Patr. 610.)

2. ^Samuelovi nebylo povědíno o špatnostech mezi lidem. 
Kdyby byl býval znal špatné činy svých synů, byl by je bý
val neprodleně sesadil; o to však lid nežádal. Samuel věděl, 
že jejich pravá pohnutka byla nesvornost a pýcha a jejich 
žádost vyplývala z rozhodného úmyslu. Všichni uznávali správ
nost a moudrost, s jakou zastával svůj úřad, ale sestárlý pro
rok viděl v jejich žádosti pokárání sebe a přímé úsilí jej od
stranili. Přece však neprozradil svůj pravý pocit; nečinil žád
nou výčitku, ale na modlitbě předložil věc Pánu a jen u Něho 
hledal radym (Patr. 610.)

3. »Prorok byl pokárán, že zachování se lidu vztahuje na 
sebe. Proti němu neprojevili žádnou neúctu, ale pohrdli vládou 
Boži, který ustanovoval vládce svému lidu. Ti, kteří pohrdají 
a zavrhují věrného služebníka Božího, nepodceňují jen člo
věka, ale také Mistra, který jej poslal. Jsou to Boží slova, jeho 
napomenutí, jeho rady, které se zavrhují; jeho moci se chtějí 
zbaviti... Jdou-li lide svou vlastní cestou, aniž by se tázali 
Boha, nebo činili proti jeho zjevené vůli, nechá jim často Bůh 
jejich vůli, aby skrze trpké zkušenosti došli ku poznáni své 
bláhovosti a litovali svého hříchu. Lidská pýcha a moudrost 
osvědčují se jako nebezpeční vůdcové. Co srdce lidské žádá 
proti vůli Boží, osvědčí se nakonec spíše, jako zlořečení, místo 
požehnáním (Patr. 611.)

4. »Jsa ušlechtilé a vznešené postavy, v rozkvětu života, 
sličný a veliký, vypadal, jako by byl zrozen k rozkazování. 
Ale při tomto zevnějšku nedostávalo se Saulovi vyšších vlast
ností, které jsou vlastní moudrostí. Ve svém mládí nenaučil se 
krotiti své mocné náruživosti. Nikdy nepocítil obnovující moc 
milosti Božím (Patr. 614.)

5. »Na důkaz, že to všecko činil z milosti Boží, předpověděl 
mu všecky události, které jej očekávaly na cestě domů a uji
stil Saule, že k úřadu, k němuž jest povolán, jest zmocněn 
od Ducha Božíhom (Patr. 616.)



úsilí

6. >Když se Saul spojil s proroky, nastala v něm skrze 
Ducha Božího veliká změna... Plán vykoupení, který se mu 
zdál temný a jemuž nerozuměl, byl mu nyní jasný. Pán mu 
propůjčil zmužilost a moudrost pro jeho vyšší povoláni. Zje
vil mu pramen sily i milosti a osvítil jeho rozum vzhledem 
k Božim nárokům a jeho vlastni povinnosti.« (Patr. 619.)

7. »Zatím co lid byl všeobecně ochoten uznati Saule 7a 
krále, tvořila se přece veliká strana proti. Neboť že měl býti 
zvolen kníže z Benjamina, nejmenšiho pokolení Izraelských — 
a nebylo dbáno největších a nejmocnějších pokolení Judy a 
Efraima — to bylo ponížením, které nemohli snésti... Při ta
kovýchto okolnostech neuznával Saul za dobré přijmouti krá
lovskou hodnost. Přenechávaje vládu Samuelovi, vrátil se do 
Gabaa. Se vší ctí byl provázen zástupem, který, vida v jeho 
volbě určeni Boži, byl rozhodnut, jej podporovati. On však 
nečinil žádné úsilí mocí dotvrzovali své právo na tríin.c 
(Patr. 620.)

8. >Rychlé rozhodnutí a udatnost Saulova, jakož i schop
nost vedení, kterou osvědčil velením tak velikému vojsku, 
byly vlastnosti, které požadoval lid Izraelský, aby se mohl po
stavili proti ostatním národům. Pozdravili jej jako svého krále 
a čest vítězství přičítali lidské moci, při čemž zapomněli, že 
bez zvláštního požehnáni Božího bylo by všecko jejich úsili 
marné. V svém nadšeni činili někteří návrh, aby zahubeni byli 
ti, kteří se dříve zdráhali uznati moc Saulovu. Král však za
kročil slovy: Nebudeť dnes žádný zabit, poněvadž dnes učinil 
Hospodin vysvobození v Izraeli. Tím dal Saul svědectví o změ
ně, která nastala v jeho povaze. Nepřivlastňoval si čest sám, ale 
vzdal chválu Bohu. Místo touhy po pomstě zjevil ducha mi
losrdenství a odpuštěni. To jest zřejmý důkaz, že milost Boži 
jest v srdci.* (Patr. 621.)


