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Úkol 1. — 3. ledna. Z. s. 16.09.

V. 8.
12. Co víme o Kristu? V. 9. -**■..;>
13. Jak umřel Kristus hříchu? kolikrát? Komu žije? V. 10.
14. Jaký poměr může býti mezi námi a hříchem? Komu máme

žiti? V. 11. Pozn. 7. ■- **• »
' .• ,

Poznámky. 7 •.. ,
1. sOdstup to.« Nelze se domnívali, že Bůh odpouští hříchy 

a člověk může dále hřešili. Kdyby odpouštějící milost působila, 
aby zákon Boží byl přestupován, a kdyby Bůh stále odpouštěl 
hřích, který nebyl zanechán a litován, pak by Bůh působil

2

Křest a jeho význam.
1. Jaké opatřeni učinila nekonečná láska k smířeni hříchu

světa? Řím. 5, 20. 21. '*• .-••
2. Od jakého omylu chce Pavel uchránili věřící? Jak jim vy

světluje rčeni k Řim. 5, 20. 21? Řím. 6, 1. .
3. Čím odůvodňuje apoštol svou odpověď? V. 2. Pozn. 1.
4. Co to znamená býti pokřtěn v smrt Kristovu? V. 3. Pozn. 2.
5. S kým jsme byli ve křtu pohřbeni? V. 4a. Pozn. 3.
6. Co znamená vyzvednutí křténce z vodního hrobu? V. Ib.

Pozn. 4. ť
7. Co jest zaslíbeno těm, kteří takto s Kristem umírají? V. 5.

Pozn. 5. .</•/. i7. •./ ••• ■
8. Které tři skutečnosti evangelia připomíná křest? 1. Kor.

' 15, 3. 4. '>•?’ 1 ,<>.•' ' ■' :
9. Jakou zkušenost musí stále činiti pokřtěný křesťan? Po

čem lze poznati, je-li to jeho přítomná zkušenost? Řím. 
6, 6. Pozn. 6. ■ : ■ ' • >’ •<-

10. Od čeho jsou zemřelí osvobozeni? V. 7. é •
11. Jakou jistotu můžeme míti, když jsme zemřeli s Kristem?

V. 8. Aú '■* ~z



proti sobě, proti své vládě. Ale také hříšník, který ustavičně 
zlehčuje požadavky Boži, poněvadž se nesnaží je správně po
chopili, stává se necitelný pro nezbytnost bezpodmínečné po
slušnosti. Zatvrzuje se pro milost a jest sám sobě nejhorším 
nepřítelem. Hříšník, který dosáhl odpouštěni, měl by spíše říci: 
Jak bych mohl dále žiti v hříchu, když jsem mu umřel a jenž 
mne odsoudil k smriT? Boži milost nesmí býti zneužívána. 
(Viz Tit. 2, II—14.) — »Při znovuzrozeni jest srdce uvedeno 
ve shodu s Bohem a jeho zákonem. Nastala-li v hříšníku tato 
změna, přešel od smrti k životu, od hříchu k svatosti, od pře
stupováni a vzpoury ku poslušenství a věrnosti.c

2. ^Zdaliž nevite?« Tato otázka ukazuje, že nevědomost 
křesťana v teto věci nelze omluviti. Všichni, kteří jsou v Krista 
pokřtěni, v jeho smrt jsou pokřtěni; neboť On zemřel pro hří
chy naše. Umřel místo nás. Křest ’ zjevuje víru, že On svou 
smrtí vysvobodil nás od hříchu, který způsobil smrt.

3. »S nim.« Víra chápe smrt Kristovu za svou smrt, jeho 
pohřbení za pohřbení svého starého člověka hřícha. Pohřbeného 
člověka musíme pokládati za mrtvého.

4. »Jako Kristus.* Diky Bohu, že náš Pán nezůstal mrtev. 
Hrob Jej nemohl držeti. On, který nesl hřích světa, nemohl 
býti držán od smrti, jelikož byl spravedlivý. »Moci života nepo
rušitelného* (Žid. 7, 16) vstal Kristus z mrtvých, oděn slávou 
Otcovou. Tak i my máme toutéž silou choditi s Ním v no
votě života.

5. Jsme-li vštípeni v téže smrti jako Kristus, umírajíce hří
chu, můžeme věděti, že budeme také vzkříšeni. Každý pravý 
Křest jest tedy zárukou vzkříšeni k životu. Pro svět je to počátek 
života, svědčícího o moci Kristově.

x-Slib, který při křtu činíme, zahrnuje v sobě mnoho. Ve 
jméno Otce, Syna a Ducha svátého jsme pohřbeni v smrt Kri
stovu a podobni mu i ve vzkříšeni, máme choditi v novotě ži
vota. Náš život spojen jest s životem Kristovým a věřící musi 
vždy pamatovati, že jest posvěcen Bohu, Kristu a Duchu svá
tému. Všecko světské má býti na druhém miste. Křtěnec veřej
ně vyznal, že nechce žiti v pýše a sebevyvyšováni.. Nesmi
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Úkol 2. — 10. ledna. Z. s. 16.17.

Spravedlnost a život.

Pavel

/

více žiti bezstarostně a lehkomyslně; neboť učinil smlouvu s 
Bohem. Umřel světu. Musí žiti Pánu, používali k tomu všech 
schopnosti mu svěřených a nezapomínali, že nese znamení 
Boží. Vše, co má, musí odevzdali Pánu a všecky dary použiti 
ke cti Boží.c (Svěd. 1, 190.)

6. Tělo hřícha jest vlastně starý člověk. Je to hříšnost lidské 
povahy. Ono jest to, co člověka poutá v okovy a vězní, dokud 
člověk své hříchy nevyzná Bohu, dokud není s Kristem ukři
žován a pohřben.

7. »živi Bohu v Kristu Ježiši.« Věz: Kristus umřel za tebe; 
jeho smrt jest tvá. Uchop se jí. Mysli si, že jsi sám umřel na 
kříži a starý člověk jest na vždy pohřben. Kristus vstal k 
ospravedlněni. Věz: Jeho život jest život tvůj; v moci tohoto 
věčného života zvítězíš nad každým hříchem.

1. Od čeho nás uchrání mocná milost Boži? Pím. 6, 12.
2. K čemu zvláště vybízí apoštol? V. 13a. Pozn. 1.
3. Co naproti tomu máme činiti? V. 13b. Pozn. 2.
4. K jakému přesvědčení musí dospěti věřící křesťan? Co 

nás k tomu oprávňuje? V. 14. 15. Pozn. 3. < „ . ; ■
5. Jakou všeobecně známou skutečností odůvodňuje 

svůj předcházející výrok? V. 16; Mat. 6, 24. Pozn. 4.
6. Za co apoštol děkoval Bohu? Rim. 6, 17; Efez. 2, 2.
7. Co znamená vysvobození z hříchu pro osvobozeného?

v. 18. '
8. Jak se snaží Pavel, aby mu byl rozuměno? Proč? V. 19a.
9. K jaké opravdové změně života vybízí Pavel? V. 19b.

Pozn. 5. /'*' X*“*4*-- c‘- , ■ '.
10. Jaký poměr byl mezi spravedlností a námi, když jsme slou

žili hříchu? V. 20. • z---
11. Jaký byl tehdy užitek našeho života? V. 21. .
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12. Co lze říci o těch, kteří jsou vysvobozeni od hříchu?
V. 22. /• ' '

13. Jaká jest odplata za hřích? V. 23a. Pozn. 6.
14. Co jest neocenitelným darem Božím? V. 23b. Pozn. 7.

Poznámky.

1. sOudů svých.c Nemůžeme své smýšlení zachovati čisté 
a ve shodě s Bohem, když dovolíme očím patřiti na hřích, uším 
poslouchali zlé, jazyku mluviti nemoudrost a svým ústům dáme 
věci, které škodí nám a neuctí Boha. Všecko to bylo" "drive ve 
službě hříchu. Nyní mají býti posvěceny Kristu.

2. Z jeho milosti máme vždy činiti opak toho, k čemu jsme 
pokoušini. Jen tak budeme silni. Není jiné cesty. Kristus tiše 
snášel pohaněni. Na nenávisti odvětil láskou, na zlé dobrým, na 
hořkost přívětivostí, na zranění lékem; těm, kteří mu stavěli 
překážky na cestu, byl ku pomoci. Budeme-li si tak počínati 
jdeme cestou Ježíšovou. Tak se staneme mocnými bojovníky 
v jeho zástupu.

3. s>Pod zákonem« neznamená zde býti poddán zákonu, 
nýbrž pod zlořečenstvím a odsouzením zákona — býti hříšní
kem. Kdysi nad námi panoval hřích. Když jsme se cele odevzdali 
Kristu, odpustila nám milost Boži naše viny. Zlořečenství, od
souzení zákona jest zrušeno a zastiňuje nás milost Boží. Jeho 
milost vtiskuje zákon do srdce. (Žid. 8, 10.) Potom nejsme pod 
zákonem ani nad zákonem, nýbrž se zákonem v Kristu.

4. ^Přiznávání se ke křesťanství bez náležité víry a skutků, 
nic neprospěje. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti. Bezbožní 
nemohou býti služebníky Božími, leč by se odřekli ďábla 
a jeho skutku. Nelze zajisté říci, že pro poddané nebeského 
Krále bylo by nezávadné, účastnili se zábav a radovánek, které 
pořádají poddaní satanovi, i když by se sebe více zdůrazňovalo, 
že jsou to zábavy nevinné. Bůh zjevil svaté pravdy, jimiž chce 
svůj lid od bezbožných odděleti a očistiti. Adventisté sedmého 
dne mají podle své víry žiti. Všichni, kteří jsou poslušní zákonů 
Božích, pohlížejí na svět a náboženství s jiného stanoviska
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Úkol 3. — 17. ledna. Z. s. 16.27.

Hříšník a zákon.

6

1. Jak dlouho jest člověk poddán zákonu? l<ím. 7, 1. n •
2. Jak dlouho jest žena vázána k svému muži? V. 2.
3. Čeho se dopustí, vdá-li se za jiného, dokud její muž žije? 

Jak jenom muže býti svobodná? V. 3.

nežli vyznavači křesťanství, kteří milují zábavy, odmítají kříž 
a přestupuji čtvrté přikázáni.« E. G. W.

5. »Své myšlení, pocity a úmysly měli bychom srovnávat! 
se vzorem Ježíšovým. Nejsme-li ochotni žiti podle vzoru Ježí
šova, není přátelství mezi Jim a námi. — On přišel na tuto 
zem, aby činil vůli Otcovu. Jdeme-li v jeho šlépějích? Všichni, 
kteří přijali Krista, měli by usilovali o opravdovější přátelství 
s Kristem, aby mohli žiti jako On a konali jeho skutky. Na
učeni, která nám dal svým životem, máme v nás uskutečnili.« 
E. G. W.

6. »Odplata za hřich.c Slova apoštolova jsou jasná a určitá, 
jistý následek setby hřicha jest smrt, konec života. V tom se 
jeví nekonečná moudrost a spravedlnost Boží. V jeho doko
nalém úmyslu nemůže hřích trvati na věky. Musí přijití k své
mu jistému konci, k svému ovoci. Kdo voli hřích, volí jeho 
odplatu, smrt. Bůh jest spravedlivý, když odnímá lidem život, 
který zneužívali. »Poněvadž Bohu ve shodě s jeho spravedlnosti 
a milosti není možno zachránili hříšníka v jeho hříších, odnímá 
mu život, jejž on se osvědčil býti nehoden.« E. G. W.

7. »Dar Boži.« Člověk jest hříšný a hoden smrti. I před tím, 
než Adam zhřešil, nezasloužil si života; byl mu od Boha dán, 
aby jej používal ke cti Boži. Nyní jej dává u viře všem, kteří 
se chápou věčného života. (1. Tim. 6, 12.) Moc tohoto bož
ského života působí v životě věřícího. Všichni, kteří až do 
konce setrvají u viře, obdrží život jako věčné vlastnictví. Pa
matujme si ujištěni, že nás Buh povolal k životu.



Poznámky.
1. »Vášně hříchů« (hříšné žádosti). Před, obrácením byli 

jsme dítky neposlušné, chodící podle žádostí a rozkoši těla; 
rozum byl ve shodě s tělem. Jinými slovy: Tělesné smýšlení 
nebylo poddáno zákonu Božímu. Když myšlenky byly ve shodě 
s žádostmi, panovaly nad námi žádosti; uvedly nás v služeb
nost a konečně k smrti.

2. Jak jsme byli osvobozeni od zákona a jemu umřeli? Skrze 
Krista jsme osvobozeni od odsudku zákona. Ale také jsme 
osvobozeni od zákona, který nás pobádá, abychom sloužili žá
dostem a rozkošem těla. Jsme umrtveni ku přestupování zákona.

3. Lze říci, že zprávy a otázky od verše 8 do 25 vyvěrají 
z osobní zkušenosti apoštolovy. Dosud psal vždy »vy« nebo 
»nás«; nyní však používá slova »já« a »mně«. Apoštol zde 
dává zprávu o sobě. Odhaluje závoj svého vnitřního života, 
neboť jej k tomu má Bůh, jemuž se cele oddal. Pro církev vy- 
ličuje sám sebe.

4. ^Apoštol Pavel napsal, že byl ve ^spravedlností zákonní
7

4. Jaký poměr chtěl apoštol vysvětlili tímto příkladem? V. 4a.
5. Proč jsme s Kristem spojeni? V. 4b.
6. S kým jsme byli dříve spojeni? Co působily hříšné náklon- j 

nosti a žádosti, s nimiž jsme byli úzce spojeni? V. 5. Pozn. 1. ' .
7. Jaká změna nastala spojením se s Kristem? V. 6. Pozn. 2. /
8. Před jakým klamem z lehkovážnosti chce nás uchovatí

apoštol? V. 7a. • • • 1 / * ' ■ ' ■( ■
9. Jakou službu mu prokázal zákon? V. 7b. (Viz kap. 3, 20.) 

1U. Jak odůvodňuje apoštol úkol zákona, zjeviti hřích? V. 7c.
11. Jak dalece může hřích vžiti příčinu v zákoně? Co to zna

mená, že hřích bez zákona jest mrtev? V. 8. Pozn. 3.
12. Znal Pavel zákon? Co jej přimělo k výroku: »Byl jsem živ 

někdy bez zákona?« Skrze co zjevil se mu hřích tak ve-
• liký? V. 9. Pozn. 4.
13. Co musil říci Pavel o přikázání, které mu bylo dáno k ži

votu? V. 10. Pozn. 5.
14. Která zkušenost se s tím shoduje? V. 11. Pozn. 6.
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bez úhonyc (Filip. 3, 6), pokud šlo o skutky vnější; když však 
porozuměl její duchovní povaze, jejímu vnitřnímu významu, 
poznal se jakožto hříšník. Posuzuje-li se jen podle litery zá
kona, jak ji lidé obracejí na svůj vnější život, zdržel se apoštol 
hříchů; když však nahlédl do hloubky a rozsahu svátého záko
na a sám sebe poznal tak, jako jej Buh znal, potom se hluboko 
pokořil a svou vinu vyznal slovy: »Jáť pak byl jsem živ někdy 
bez zákona, ale když přišlo přikázáni, hřích ožil, a já umřel.« 
Když správně porozuměl významu zákona, zjevil se mu hřích 
ve své pravé hrůze a jeho vysokomyslnost zmizela.« (Cesta 
ke Kristu, 28.)

5. Bůh, který dal zákon, jest živý Buh; zákon jest zákon 
života; jeho slovo jest slovem života. On jest střediskem okrsku 
světa a životem vesmíru. Kdyby všecko jeho stvoření vždy 
žilo v plném souladu s jeho zákonem života, bylo by toto ra
dostné poddáni se zákonu potrubím života z Boha tekoucího 
k mnohým. Zákon tíže (přitažlivosti) jest užitečný zákon. 
Udržuje věci na této zemi v ustavičné rovnováze. Skočí-li někdo 
s veliké výše, jest mu tento zákon k záhubě. Silný proud 
elektrický, vedený dráty, jest člověku velmi prospěšný, dokud 
jest dobře opatřen; jakmile člověk přijde přímo do styku s ním 
a zemí, může býti hnéd usmrcen. Jsou-li lidé ve shodě s živo
tem Božím v jeho zákoně, mají život. Jsou-li s ním však v roz
poru tím, že zákon přestupuji, tedy jako následek přichází smrt. 
Ten dobrý zákon života skrze hřích stal se opakem a jest po
tom zákonem smrti.

6. Kristus svým životem poslušenství zachovával požadavky 
zákona a dokázal, že zákon může býti od člověka zachován; 
zjevil také dokonalost povahy, která se vyvíjí poslušenstvím a 
každý, kdo jest poslušen jako On, dozná, že zákon jest »svatý, 
spravedlivý a dobrýc. Naproti tomu všichni, kteří přestupují při
kázání, podporují tvrzení satanovo, že zákon jest nespravedlivý 
a že nemůže býti zachován. Tak podporuji blud velikého ne
přítele a zneuctivají Boha. Nikdo, kdo svévolně pohrdá zása
dami zákona, nevejde do království Božiho.c E. G. W.



Okol 4. — 24. ledna. Z. s. 16.38.

Vysvobození z hříchu.

c“

16.

Poznámky.

1. »Ale hřích.« Biih nechtěl, aby zákon byl k smrti, nýbrž k 
životu. Přísloví 12, 28. Plněni zákona neusmrcuje, nýbrž jeho 
přestupování.

2. ^Prodaný hříchu.« Skrze hřích jest člověk otrokem, pro
daným do služebnosti, z něhož se sám nemůže vysvoboditi. 
Ale Kristus nás vysvobodil. Žid. 2, 15.

»Jak mnozí si lichotí, že jsou dobří a spravedliví, zatím co 
pravé světlo Boží zjevuje, že celý svůj život žili jenom sobě.
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sebe? V. 21.
10. Jak pohlížel Pavel na zákon Boží, přesvědčen jsa o hříchu?

V. 22. Pozn. 4. /< /
11. Co shledal Pavel ve svých údech při pozorování zákona?

V. 23. Pozn. 5. • ' ‘ „
12. K jakému výkřiku přiměla Pavla tato zkušenost? V. 24. 

Pozn. 6.
13. Co obmýšlí Bůh, když skrze zákon usvědčí z hříchu? Gal. 

3, 24. Pozn. 7.
14. K čemu přivedlo apoštola usvědčení z hříchu? Kterým při

rovnáním dvojí služby, sobě odporující, končí apoštol? 
V. 25. Pozn. 8. -

1. Co jest praveno o zákoně? Řím. 7, 12. - ' ' '
2. Co proto praví Pavel? V. 13. Pozn. 1. / ■
3. Jaký rozdíl jest mezi hříšníkem a zákonem? V. 14. Pozn. 2.
4. Co praví Pavel ze své zkušenosti? V. 15. Pozn. 3. ., ...
5. Co mu dosvědčuje tato zkušenost hledě k zákonu? V
6. Co bylo příčinou jeho porážky? V. 17. . -
7. K jakému poznání dospěl o svém těle? V. 18. ‘ ' . ‘--'f
8. Proč nemohl Pavel provésti svou vůli, činiti dobré? K jaké

mu rozhodnuti dospěl? V. 19. 20. - -• /<•.'<
9. 1< jakému neutěšenému doznáni přivedlo apoštola poznání 

sebe? V. 21.



Jejich život není ve shodě s vůlí Boží. Jak mnozí žijí bez zá
kona! Ve svém zatemnění pohlížejí na sebe se zalíbením. Je-li 
jim však zjeven zákon Boží, jako Pavlovi, poznají, že jsou pro
dáni hříchu a musejí odumříti tělesnému smýšlení.* E. G. W.

3. Smysl i rozum apoštolův byl probuzen od Ducha Božího, 
on poznal svou velikou hříšnost. Jeho svědomí procitlo. Po
znal, že sám jest tělesný, ale zákon duchovní. Sám v sobě však 
neměl síly k zachovávání tohoto zákona.

4. »Libost mám v zákoně Božím.« Člověk, osvícený od Bo
ha a usvědčen z hříchu, neomlouvá se a,nehledá chyby v zá
koně. Vidí v zákoně krásu, soulad a čistotu.

5. »Zákon mysli.* Nežli člověk zhřešil, panoval v něm zá
kon Boží. Poslouchali tento zákon nejen myslí, ale i svými údy, 
bylo člověku rozkoši. Když otevřel dveře satanu, byly údy 
zkaženy. — Slovo a Duch Boží zjevují krásu a svatost zákona 
Božího; ale člověk nemá v sobě sily, aby tohoto zákona byl 
poslušen. Nenávidí zlé, ale činí je. Oškliví si hřích, ale jest mu 
oddán. Jeho stav na počátku tohoto boje jest ukázán k Řím. 6, 
11—13. 19. Někteří se domnívají, že zpráva ve verších 14—23 
musí býti zkušeností každého křesťana. Ó nikoli, drahá duše, 
není třeba, aby křesťan ustavičně klesal a zoufal. Musí nastali 
odevzdáni se; všechny naše údy musí býti odevzdány Bohu. 
Celý člověk, duch, duše i tělo musí býti odevzdáno tomu, který 
je koupil. Pamatuj na to při uvažování této kapitoly a věř slo
vům Řim. 7, 25 první část.

6. »Z toho těla smrti.* Snad je zde poukázáno na vězně, 
který jest přikován k jinému, mrtvému. Kéž Bůh dá, aby všich
ni hříšníci pokládali hřích za to, co ve skutečnosti jest, za tělo 
smrti. — »Avšak on (Pavel), jsa zarmoucen a v duši zoufalý, 
připojuje: »Ale jsem tělesný, prodaný pod hřich.* Touže po 
čistotě a spravedlnosti, jichž nemohl dosíci vlastní mocí, zvolal: 
>Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí...* To je týž výkřik 
bolestný, jímž si ulevovaly mnohé duše, sevřené úzkostí, ve 
všech zemích a za všech věků. Pro ty všecky jest jen jediná 
odpověď: »Aj, Beránek Boží, kterýž snímá hřích světa.* (Ce
sta ke Kristu, str. 15.)

10



Úkol 5. — 31. ledna. Z. s. 16.49.

Život podle těla a podle Ducha.

11

7. ^Pěstounem ke Kristu.e To znamená vychovatel nebo 
vůdce. Buh neodsuzuje lidi, aby se radoval z jejich bídy, nebo 
je nechal tonouti v beznadějnosti. On nám zjevuje naši bídu, 
abychom se stali účastni jeho milosrdenství. Ukazuje nám naši 
bezmocnost a beznadějnost, abychom dosáhli pomoci a naděje, 
která jest v Něm. Praví nám, že jsme ztraceni, aby nás přiměl 
k hledáni vykoupení. Zákon a Duch, odsuzujíce, ukazují hříš
níku cestu, na které může uniknouti odsouzení, Ježíše Krista.

8. w\ tak já.« Tento výsledek jest plně vysvětlen,v dalším 
úkole. To znamená, že ten, kdo se nechá věsti osvíceným roz
umem, kdo má libost v zákoně Božím, také jej poslouchá; ti 
pak, kteří povolují žádostem těla, slouží zákonu hříchu. Pavel 
však nikdy neučil, že by někdo mohl sloužiti myslí zákonu 
Božímu a zároveň se ncchati ovládati tělem. Tento verš mluví 
o dvou zkušenostech — o zkušenosti obráceného člověka a o 
dřívější zkušenosti hříšníkově.

i v Kristu?
1. Koho neodsuzuje Bůh ani zákon? Řím. 8, 1. Požit. 1.

12. Od čeho vysvobozuje zákon Ducha obživující
V. 2. Pozn. 2.

3. Proč nemohl zákon vysvobodili hříšníka? V. 3a.
49. Jak se to stalo skrze Krista? V. 3b. Pozn. 3.
5». Co jest tím dosaženo? V. 4. Pozn. 4.
6.. Co činí člověk tělesný? V. 5a.
7.. Jaké jsou skutky těla? Gal. 5, 19—21.
8. Podle čeho lze poznati duchovně smýšlejícího člověka?

Řím. 8, 5b.
[). Jaké jest ovoce Ducha? Gal. 5, 22. 23.

10. Jaký bude konec tělesně smýšlejícího? Řím. 8, 6a; 6, 23a. ,
11. Co přináší duchovní smýšleni? Řím. 8, 6b.



Poznámky.

1. »Zatím, co život křesťanův vyznačuje se pokorou, nemá 
se při tom zjevovati zármutek nebo snižování sebe. Je to 
předností každého, kráčeti tak, jak je Pánu libé. Náš Otec ne
beský nechce, abychom se cítili stále odsuzováni nebo v temno
stech. Smíme však jiti k Ježíši, od Něho se nechati očistiti a 
tak obstáti před zákonem.* E. G. W.

2. »Zákon Ducha života.* To jest zákon, zjevený v povaze 
Kristově. Zákon byl dán k životu. (Řím. 7, 10.) V srdci hříš
níkově jest zákonem hřícha a smrti, který hříšníka odsuzuje. 
Převrácené, hříšné smýšlení hříšníkovo překroutilo zákon, takže 
není pro duchovní život měřítkem. V Kristu však byla doko
nalost zákona znovu zřízena a Bůh pohlíží na tuto dokonalou 
spravedlnost jako na spravedlnost hříšníka. Moc tohoto doko
nalého života svobozuje hříšníka.

»Onen Duch života v Kristu, „moc jeho vzkříšeni”, také 
osvobozuje člověka od zákona hříchu a smrti. Panství hříchu 
jest zlomeno a vírou zůstane duše ochráněna od hříchu. Kdo 
srdce své otevře Duchu Kristovu, bude účasten téže moci, která 
Jej vzkřísila.* E. G. W.

3. Co nemohl v hříšném člověku způsobiti zákon, to učinil 
Bůh, poslav svého Syna. On vzal na se tělo hříšného člověka 
a zvítězil tam, kde padl člověk; přemohl hřích v těle. Vy
zbrojen touto silou, může proto přijití k těm, kteří mu svá 
srdce otevrou a Jej přijmou, aby v nich přemohl hřích. (1. Jan. 
4, 2.; Gal. 2, 20.)

4. Bylo by to pohaněním, kdyby některému otroku sňaty 
byly okovy a bylo mu praveno, že se zase hned musí vrátiti
12

12. Jaké stanovisko k Bohu zaujímá tělesně smýšlející? V. 7a.
Pozn. 5. —

13. Komu není tělo poddáno? V. 7b. Pozn. 6.
14. Jak pohlíží Bůh na tělesně smýšlejícího? V. 8.
15. Co mohl říci Pavel křesťanům, jimž psal tento list? Čeho 

je to důkazem, nemá-li někdo Ducha Kristova? V. 9. Pozn. 7.



míněno

do otroctví. Tak Buh nezachází se svými ditkami. Moc, která 
nás z hříchu vyprošťuje, může nás i od hříchu zachovati. Bůh 
nám neodpouští přestoupení zákona, abychom ve svých přestu
pováních dále pokračovali. On nás vysvobozuje z hříchu, aby 
zákon vepsán byl do našeho srdce a my plniti mohli všelikou 
spravedlnost a všecky jeho požadavky. Duch Boží jest vždy 
ve shodě se zákonem. Jak krásné vítězství představuje nám toto 
dílo!

5. Jsme v nepřátelství s Bohem? Pak jsme ovládáni těles
ným smýšlením. Odevzdejme je Bohu. On nám není nepřátelsky 
nakloněn, nýbrž jest nepřítelem zlého, které nás ničí. Kristus, 
přijatý u víře, jest ten jediný, který nepřátelství může odejmouti. 
To učinil, když byl v těle na této zemi. On může toto nepřá
telství odejmouti i dnes, vpustíme-li Jej do srdce a poddáme-li 
se jeho vedení.

»Zdroj srdce musí býti čistý dříve, než může býti čistý 
proud. Kdo se pokouši dosíci nebe svými vlastními skutky, za
chováváním zákona, pokouší se o nemožné. Kdo má jenom 
zdání pobožnosti, není bezpečen. Křesťanský život neznamená 
jenom nějaké zlepšení povahy, nýbrž její přeměnění. Musí na- 
stati nový život. Tato změna může býti způsobena jen půso
bením Ducha svatého.c E. G. W.

6. »Zákonu není podána.« Zde není míněn zákon jenom ve 
své zevní formě, nýbrž i v duchovním prohloubení, jak jej dal 
Kristus v kázání na hoře. Nemusíme se podivovati nepřátelství 
poroti zákonu těch, kteří nezachovávají učeni Kristovo. Nejsmut- 
mějši jest, že toto nepřátelství proti zákonu Božímu shledáváme 
taaké v srdci těch, kteří vyznávají, že jsou následovníci toho, 
kfiterý praví: »Abych činil vůli tvou, Bože můj, libost mám; 
nebo zákon tvůj jest v srdci mém.c (ž. 40, 9.) Co má býti 
pooužito jako zkušební kámen — vyznání člověka anebo zákon? 
(Wiz Izai. „8, 20;. Mat. 7, 21.) Zákonem jest zde míněno 
desset přikázání.

7. »Není jeho.« Jest od Boha odloučen a zůstane odloučen 
na věky. Kdysi snad se mu dostalo odpuštěni, ale jeho ne- 
miloosrdenství ukazuje, že zavrhuje odpouštějící lásku Boží. Od-
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Úkol 6. — 7. února. Z. s. 17.01.

Svědectví Ducha.

10b.

loučil se od Boha a jest v témže stavu, v jakém byl, než mu 
bylo odpuštěno. Zapřel svou lítost a hříchy zůstávají na něm, 
jako by jich nebyl litoval.« (Gleichnisse 249.)

1. Jakou krásnou zkušenost učiní ,tcnv v kom jest Kristus? 
Řím. 8, 10a. Pozn. 1.

2. Co znamená Duch pro toho/ kdo jest v Kristu? V.
Pozn. 2. írv':f~ (*'*-

3. Čí Duch bude ve věřících? V. 11a. Pozn. 3.
4. Co učiní Duch v nás přebývající? V. 11b.
5. Komu potom nejsme nic dlužni? V. 12. Pozn. 4.
6. Jaký konec jistý je toho, kdo žije podle těla? Jakou zku

šenost však může učiniti věřící? V. 13. Pozn. 5. „
7. Kdo jest v pravdě dítkem Božím? V. 14. Pozn. 6. •
8. Jakého Ducha jsme nepřijali? V. 15a. Pozn. 7.
9. Jakého jsme přijali? V. 15b. Pozn. 8.,z. v— A

10. Jaký máme důkaz, že jsme dítkami Božími? V. 1G. Pozn. 9.! 
,11. Co z toho samozřejmě vyplývá? Co nezbytně přichází z

úzkého spojení s Kristem? V. 17. Pozn. 10.

' Poznámky.

1. »Tělo umrtveno.* To znamená, že tělo má býti pokládáno 
za ukřižované s Kristenu Kristus zvítězil nad starým člověkem 
hřícha. To musí býti naší osobní zkušenosti, chccme-li žiti 
jako On.

2. »Duch život jest.« To jest pro křesťana oblažující a pří
tomná zkušenost. Duch přichází k hříšníkovi, aby jej káral, pře

svědčoval a obviňoval z hříchu^ Přichází všakJako,život. Hřích 
ničí život v přestupníkovi, takže musí umřití. K těm však, kteří 
jsou ve shodě s Bohem a upřímně kráčej] jeho cestou, přichází^

14
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Duch jako život Boží. Věčný Duch bude trvajícím životem duši, 
která věří v Syna Božího. Naší přednosti jest dosíci takovéto 
zkušenosti. Je to život a moc, kterou nevěřící nemají a neznají. 
Je to jediná moc, která hříšníka zmocňuje k vítězství.

3. »člověk musí zvítěziti, jako zvítězil Kristus; potom se 
muže státi jeho spoludědicem. To by nemohlo býti, kdyby je
nom Kristus nade vším zvítězil. Člověk musí vykonat! svůj díl; 
v síle a milosti Ježíšově musí vítěziti. V úsilí k vítězství musí 
člověk spolupůsobili s Kristem; potom bude účastník slávy 
Kristovy.« E. G. W.

4. Ne »dlužnici«. Kolik je lidí, kteří vyznávají, že jsou kře
sťané — a svým denním životem, slovy a skutky ukazují, že 
něco dluhují světu a tělu, a že tyto věci jsou dovoleny! Děkuj
me Bohu, že nejsme tělu nic dlužni! Tělo hříchu jest tyranský 
vládce, jehož služba končí smrtí. My jsme byli draho koupeni. 
Náležíme Kristu. Jemu jsme všichni dlužni. On nás vykoupil 
a povolal k slavné svobodě, k vítězství nad každým hříchem, 
v každé době a všude, kde jsme.

5. Mrtvěte skutky těla; mějte je za přibité na kříž s Kri
stem. Jcví-li se v tobě lakomství, hněv, nemilá slova nebo 
cokoli zlého, obrať se v modlitbě k Bohu a pros Jej o jeho 
Ducha, abys vše mohl zdolati. Pros o více života k vítězství, 
žádej to u víře a vytrvej.

6. Dítky Boži budou zajisté míti Ducha Otcova, jeho život 
náklonnosti. Duch Boží nabádá vždy k pokorné poslušnosti

zákona Božího. Skrze Ducha rozlita jest y našich srdcích_láska_ 
Boži. Tato od Ducha .rozlitá láska, zachovává přikázání Boži 
a nachází v nich rozkoš. (Jan 5, 3; Ž. 40, 8. 9.) _Duch^ Boží 
vede vždy k poslušenství.

7. »Ne Ducha šlužby.c Nikoli Ducha, kterého jsme měli v 
službě hříchu. To byla otrocká bázeň pod hrozným pánem. 
Boží bázeň jest láskyplná úcta dítěte k nekonečně laskavému. 
Otci. První jest bázeň před trestem za učiněné hříchy, nad ni
miž nebylo učiněno pokání. Druhá znamená bázeň, nedopustit! 
se něčeho nesprávného proti tomu, který jest naším Spasitelem 
a jedinou nadějí.



Úkol 7. — 14. února. Z. s. 17.13.

8. »Ducha synovství.« Ačkolj_od..přirozenosti nejsme.„dítky 
Boži (Efez. 2, 2. 3.), stáváme se jimi skrze vykoupeni, znovu
zrozeni a přijeti _u_ Boha. On nás přijímá za děli nebeské ro
diny amy Jej můžeme nazývati Otcem. (Mar. 14, 36; Gal. 4, 6.)

9. Toto svědectví Ducha není jen vnitřní pocit. Zkušenost, 
že náš Duch jest znovuzrozen, jest jen jednou stránkou tohoto 
svědectví. Velikým svědectvím Ducha Božího jest slovo Boží, 
od_Ducha vdechnuté, (Viz 2. Sam. 23, 2; 1. Petr. 1, 11; 2. Petr. 
1, 21.) Co ono slovo učí o Bohu, hříchu, vykoupení, povinnosti 
a životu, to jest hlas Ducha. Duch obráceného člověka cele_ 
souhlasí s tímto hlasem. Praví-li slovo Boží: »To je hřich«, od
poví duch znovuzrozeného člověka: »Ano, je to tak.« Praví-li 
Duch: »To je vykoupeni,« odpoví věřící: »Ano, já je přijímám.« 
Temnota, zklamání a pokušení obkličují duši, přes to však 

'svědek zůstává při.nás tak dlouho, dokud srdce jest ve shodě 
s jeho svědectvím slova, i tehdy, když to nepociťujeme. Rychle 
se měnící pocity našeho srdce nesmíme zaměňovali s Duchem 
Božím, ale dbáti, aby náš duch poddán byl svědectvím Ducha 
Božího, v Pismě obsažených.

10. »Je to krásná přednost, býti dítkami Božími, jeho dědici 
a spoludědici KristoviJ. Proto nereptejme a nežalujme, že v 
tomto životě nejsme sproštěni zklamání a utrpení. Máme-li býti 
zkoušeni, vezměme na se křiž, pijme hořký kalich a pamatujme, 
že otcovská ruka dává jej k našim rtům.e

»Co byl Kristus na světě, to jsou i jeho následovníci. Jsou 
dítky Boží a spolubojovníci Kristovi. Království a panství ná
leží jim. Svět jim však nerozumí a neuznává. Jsou zde cizinci.« 
E. G. W.

Budoucí sláva.
1. Na co se již nyní může křesťan těšiti? Rím. 8, 18a.
2. V čem záleží dobré z utrpení, které musíme zakoušeti?

1. Petr. 4, 1; Filip. 3, 10. Pozn. 1.
16



3. Jak lze srovnat! utrpení se slávou, která má na nás býti 
zjevena? Rim. 8, 18; 2. Kor. 4, 17. 18. Pozn. 2.

4. Jaký bude následek, vytrváme-li v utrpení s Kristem, až do.. 
■ konce? 2. Tmi. 2, 12; Zjev. 2, 10. '

5. Na co úzkostlivé čeká stvoření? Řím.8, 19.
’ J IJ

6. Kdy bude toto zjeveni se dítek Božích? 1. Jan. 3, 1—3.
7. Jak bylo stvořeni zachváceno hříchem? či vinou? Rím. 8, 20.
8. Co očekává stvoření? V. 21. Pozn. 3.
9. V jakém stavu je dosud stvoření? V. 22. Pozn. 4. ,

10. Kdo více vzdychá mimo hmotné stvoření? ,y. 23a.
11. Na co čekáme? V. 23b. Pozn. 5.
12. Jak jsme nyní zachráněni? V. 24. Pozn. 6.
13. K čemu nás má naše naděje? V. 25.
14. lak dlouho musíme doufati? žid. 3, 6.

Poznámky. 
» t c' cit

1. Mnozí, kteří vyznávají jméno Kristovo a že čekají na 
druhý příchod Kristův, nevědí, co to znamená, s Kristem pro 
něco trpěti. Jejich srdce nejsou poddána milosti, jak se to ně
kdy zjevuje, jejich já neumřelo. V téže době praví, že mají 
pokušení. Avšak příčina jejich pokušení jest jejich neposluš
né srdce, které je činí tak citlivé, že se cítí často ukřižováni. 
Kdyby tito lidé poznali, co to znamená, býti pokornými ná
sledovníkem Kristovým, opravdovým křesťanem, pak by s váž
ností a opravdově začali působiti. Nejdříve by odumřeli sobě, 
trvali by na modlitbách a krotili každou žádost srdce. Nedů
věřujte sobě a následujte pokorného přikladu. Mějte v paměti 
Krista; pamatujte, že on je vaším vzorem a že musíte jiti jeho 
šlépějemi... S radosti trpme pro věc Kristovu. Denně křižujte 
své já a buďte účastníky utrpení Kristových, abyste mohli býti 
také účastni jeho slávy a byli korunováni nesmrtelností.

2. O odměně svátých jest psáno: »Byla mi ukázána odměna
Svatých, neuvadlé dědictví. Potom mi bylo ukázáno, jak mnozí 
z lidu Božiho trpěli pro pravdu a že dosti snadno dosáhli nebe. 
Měli za to, že nynější srovná
vána s budoucí slávou. teghfo^.cpósíedních dnech
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staneme jeho spolupracovníky.«

bude zkoušen. Brzo pomine i ta poslední zkouška a potom se 
jim dostane věčného života.« E. G. W.

3. Je to naděje, že po dokonání dila vykoupení pro lidi, 
celý vesmír bude znovuzřízen. Až bude hřích na vždy vyhla
zen, pak i stvoření má býti vykoupeno od zkázy a nedokona
losti k svobodě dítek Božích. Naděje stane se potom skutečností.

4. »Jako všecko stvoření spolu lká a kvílí, tak trpí i srdce 
věčného Otce v soucitnosti. Náš svět jest veliká nemocnice, 
truchlohra bídy, na kterou nechceme ani mysliti. Kdybychom 
poznali, jaké to ve skutečnosti jest, bylo by to břímě příliš 
veliké. Buh však cítí všecko. Dal svého Syna milého, aby za
hladil hřích i jeho následky a On nám dal moc, tuto truchlohru 
bídy dokončiti tím, že se 
(Erziehung 272.)

5. Všecky dítky Boží ve svém zármutku a hoři touží po
vysvobození, vykoupení těla, po nesmrtelnosti. (Filip. 3, 20. 
21.) Duch Boží seznámil dítky s jeho záměry. První ovoce 
Ducha jest přesvědčení, že zaslíbení Boží a naše vzdychání i 
snahy nejsou nadarmo. ’***'**'^'

6. Naděje jest založena'na Božím zaslíbení, nikoli na vidi
telných věcech, které bychom svými smysly mohli pochopiti. 
Středisko této naděje jest Kristus. (Tit. 2, 13.)

Úkol 8. — 21. února. Z. s. 17.25.

Boží působení pro nás.
1. Jakou úlohu má Duch? Řím. 8, 26a.
2. K čemu zvláště potřebujeme Ducha? V. 26b. Pozn. I.^á-
3. Kdo rozumí smyslu a přání Ducha? S kým se shodují pros-.

by Ducha? V. 27. Pozn. 2. A <.íí?ť z; .K 'f- nJ-
rí i-

4. Jak se modlil ten, v němž byla plnost ■ Ducha? Luk. 22,
44. Pozn. 3. fa ’ a-í. /» '

5. S čím shodoval se Ježíš ve svých modlitbách? Mar. 14,
36. Pozn. 4. < :'.<A •/

6. S kým se shodovala modlitba Davidova? Ž. 51, 3. 4.
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7. Komu chce býti Bůh milosrdný? Izai. 55, 7. Pozn. 5. *' ZA,
8. Jak se modlil Daniel? Dan. 9, 3. Z"
9. Co při tom vyznával? V. 4. 5. Pozn. 6.

10. Shoduje se vyznání hříchu s vůli Boží? i. Jan. 1
r '•

'K

9; Z. 32,
5. Pozn. 7. . z'í,.7- ' ’ *

11. Jak se musíme modliti, maji-li naše modlitby býti účinné?.
Jan. 14, 13—15; 15, 7. Pozn. 8.Z; .Z

12. Jaké krásné ujištění jest dáno těm, jejichž srdce shoduje
se s vůlí Boží? 1. Jan. 3, 22. Pozn. 9. * " {-

13. Jakou jinou jistotu můžeme míti? Řím. 8, 28a. Pozn. 10. Z -
14. Co jest dále praveno o těch, kteří milují Boha? V. 28b.

• ■ •...•• ■' • ' e-' .. . ■■ • /< ’ v. •>

*. Poznámky. a-< e/.- A *v<
1. Buh nám dává naději a trpělivost, které nás zmocňují k 

čekání. Má však pro nás i jinou pomoc; Duch svátý pomáhá 
nám v našich mdlobách. Duch svátý, který zná naše přání lépe 
nežli my, zastává nás v modlitbách a povznáší nás k světějším 

ipřáním, nežli umíme vyjádřiti slovy. Není zde praveno o prosbě 
w nebesích, nýbrž o zastupování v nás od Ducha. Žádný vý- 
k'<řik duše, třeba byl beze slov, nezůstane nepovšimnut. »Mod- 
ir.itbu pokorně prosícího přináší Ježíš jako své přání Otci. Každá 
o»pravdová modlitba slyšána jest v nebesích. Nemusí býti pro- 
Viázena krásnými slovy a přece přijde do svatyně, kde slouží 
ICristus, a jako příjemná obět přinesena jest Otci.« E. G. W.

2. Všecky prosby Ducha jsou slyšeny a odpověděny, i kdyby
by/ly nejasně vyjádřeny. Tutéž potěšující jistotu můžeme míti 
i rmy v nedokonalém vyjadřováni svých modliteb, na které ča- 
stm není tak odpověděno, jak bychom si to přáli. Odpověď 
vštak dá Duch, který se spojil s našimi modlitbami a vyslovil 
to, co bychom pravili my, kdybychom poznali pravý stav věci, 
což: nám není možné. Viz 2. Kor. 12, 7—10 případ Samého 
apoštola. -■ .* <•. • “•

*3. Náš -Pán modlil se »s křikem a slzami a vyslyšen jcst«. 
(Židi. 5, 7.) »Hle, jak si váží ceny, která musila býti zaplacena 
za líiidskou duši; ve své úzkosti drží se chladné země, jako by 
chtělll zabránili ještě většímu odloučení od Boha. Studená rosa
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noční padá na jeho postavu, On však nedbá a s jeho rtů splývá 
výkřik: »Otče, je-li možné, odejmi kalich tento ode mne.« 
E. G. W. '.

4. »|ak ťy chcešx Tato slova vyjadřuji poddáni se Ježíšovo 
pod vůli svého Otce. Taková modlitba nemůže zustati bez 
odpovědi.

5. »Každý, kdo u víře přijímá zaslíbení Boží, dosáhne od
puštění. Pán nezamítne duši, která opravdu lituje. On praví. 
„Zdaliž sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj, ba pokoj 
učinil se mnou.”« Izai. 27, 5. E. G. W.

• 6. »čteme, že Danielovi pravil anděl: „Muži milý.” On za
ujímal na dvoře babylonském vysoké postavení. V pokojných 
dnech i v době zkoušky věrně sloužil Bohu. Přece se pokořil  
a vyznával hříchy své i svého lidu.«

»V nynější době jest veliký nedostatek právě této upřímno
sti, hluboké lítosti a vyznání. Ti, kteří se před Bohem nepoko
řili a svou vinu neuznali, nesplnili Ještě tu první podmínku pro 
přijetí u Boha. Dokud jsme nezakusili lítost, své hříchy po
korně- nevyznali a nepravosti nevzali v ošklivost, dotud jsme 

Jaké nehledali odpuštění-hříchů a také nemáme pokoj s Bohem.« 
E. G W. " --------

7. »Každý hřích jest provinění proti Bohu a musí býti skrze. 
Krista vyznán. Jestliže někdo veřejně zhřešil, musí také uči- 
niti veřejné vyznání. Dopustil-li se někdo nesprávnosti proti 
svému bližnímu, má se s ním sám smířiti.« E. G. W.

8. Podmínky modlitby jsou: 1. Víra, Žid. 11, 6; Mark. 11, 
24. 2. Zůstati v Něm, Jan 15, 7. 3. 3. Smířlivý duch, Mat. 6, 
14. 15. 4. Prošiti podle yule Boží, 1. Jan. 5, 14. 15. 5. Ve jménu 
Ježíšovu, Jan 14, 13. — Prošiti ve jménu Ježíšovu zahrnuje 
v sobě všecky; nejsou-li všecky podmínky zahrnuty v naší 
modlitbě, neprosíme ve jménu Ježíšovu. »Modliti se ve jménu 
Pána Ježíše znamená více,.nežli na začátku nebo na konci 
modlitby uváděti jeho jméno. Musíme se modliti v Duchu Pána 
Ježíše, musíme věřiti jeho zaslíbením, důyěřovati jeho milosti 
a činiti jeho vůli.« (Cesta, str. 111.)

9. ^Opravdová modlitba není ztracena. Uprostřed zpěvu
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nebeských zástupů slyší Bůh hlas nejslabší lidské bytosti. V 
komůrce vyléváme své srdce Bohu, nebo se modlíme, jdouce 
svou cestou, a naše slova vystupují k trůnu světovládce. Ucho 
lidské snad je neslyší, ale nemohou zaniknouti v tichu, nebo se 
ztratiti v hluku obchodním. Modlíme se k Bohu a On slyší naše 
prosby.« (Gleichnisse 172.)

10. ^Všecky věci.c Vidíme jenom lidské stránky Božího pů
sobení, podobně jako tkadlec, který pozoruje jen rub tkaniva. 
Zatím co v našem obmezeném rozhledu vidíme jen jednu nit, 
jen jednu stránku našich zkušeností, zdá se nám Boží působení 
nedokonalé. Podobni tkalci koberců, musíme obraceti zraky 
na krásný vzor nad námi a odložiti všelikou pochybnost, až 
tkanivo jest hotové. To neznamená, jak se někteří domnívají, 
že při náhodném spojení různých okolnosti všecko dobře skončí. 
Boží působeni není náhodné; On má pro každého určitý plán.' 
Jeho cílem jest naše posvěcení a vykoupení. »Kristus věděl, že 
Otec byl mu vždy blízko a že se Jej nemůže dotknouti nic, 
k čemu by nesvolila věčná láska. Tato jistota byla mu zdrojem 
útěchy a je také útěchou naší; neboť kdo má Ducha Kristova, 
zůstává v Kristu. Potom také ví, že jej muže potkati jen to, co 
dovolí Spasitel, který jest mu stále na blízku. Proto utrpení, 
souženi, pokušení, boje, pronásledování, zármutek, nedostatky, 
tedy všecky věci musí sloužiti k dobrému.« (Fusssp. 472.)

5. Co učiní Bůh pro ty, které povolal? V. 30b.
6. čím dokonává své dílo při nich? V. 30c. Pozn. 3.
7. Jakou utěšující jistotu můžeme na podkladě toho miti? V. 31.

21

Úkol 9. — 28. února. Z. s. 17.37.
Boží cíl a láska.

1. Jaký cíl má Bůh s povahou člověka? Efez. 1, 4 (srovnej
1. M. 1, 27). Pozn. l.? .

2. Co chce dáti člověku jako dědictví? Ž. 115. 16.
3. K čemu Bůh předurčil povolané? Řím. 8, 29, ^.
4. Co učinil Bůh, když předzvěděl, jakou povahu máji miti

věřící? V. 30a. Pozn. 2. £



* •

/ •

R.‘?/í^JvV'Wznámky- ■ • •••
C'l. »Ve své nekonečné jnilosti působí Kristus na sníce lid

ská a způsobuje takovou změnu duchovní, že andělé hledí na 
to s úžasem a radostí. Táž nezištná láska, kterou se vyznačo
val On. bude se zjevovati v povaze a životě jeho pravých ná
sledovníků. Kristus očekává, aby lidé na zemi byli účastni jeho 
božské povahy, která nevyzařuje jenom k slávě Boží, nýbrž 
světlem ozařuje i „temnotu tohoto světa.* (Sved. I. 72.)

2. Verše 29 a 30 mají býti uvažovány ve spojeni s Eíez. 1, 
4. 5; neboť je-li správně porozuměno jedněm veršům, jsou 
i druhé verše jasné. Předurčeni a předzvědění jest v úzkém 
spojení. Kdyby Bůh neznal konec hned od začátku, nebyl by 
nekonečný, nýbrž podobný nám. Ale mezi předzvěděním a před
určením jest také veliký rozdíl podle libovolného názoru, že 
jedna osoba bude zachráněna a druhá ztracena. Boží předzvě
dění neruší svobodnou vůli člověka; ale libovolný názor činí 
každou svobodnou volbu nemožnou. Na soudu nikdo nebude 
moci soudci říci: »Tvé libovolné rozhodnutí, které stalo se dávno 
před mým narozením, že jsem měl věsti špatný život a na 
konec jiti v zahubení, jest příčinou, že nejsem zachráněn.« Ve 
své odpovědi potřebuje soudce poukázali jen na Izai. 45, 22: 
»Obraťtež zřetel ke mně, abyste spaseny byly, všecky končiny
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8. Jaký důkaz dal Buh, že pro nás chce vykonati vše, co jest
k našemu dobrému? V. 32. Pozn. 4. *- ■

9. Proč dává Pavel další otázku? V. 33a. > ‘ •
10. Může nás někdo obvinili u Boha? V. 33b. Pozn. 5.
11. Proč klade daiší otázku? V. 34a. Pozn. 6.
12. Co činí ten, který by nás mohl spravedlivě odsoudili? V. 

34b. Pozn. 7.
13. Jakou další otázku dává Pavel, aby ukázal velikou lásku

Kristovu? V. 35. Pozn. 8. ,:-
14. Který verš Písma uvádí Pavel, jimž je často označen stav 

zkoušených a pronásledovaných? V. 36.
15. Jak můžeme ve všem vítězili? V. 37. ^v.
16. O čem byl Pavel přesvědčen? Proč nás nemohou uvedené 

věci odloučiti od lásky Boži? V. 38. 39. Pozn. 9.



usu-
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země.« Ezech. 33, 11 dosvědčuje tutéž pravdu. K tomu mohou 
býti uvedeny ještě verše: Jan 3, 16; Zjev. 3, 20; 22, 17. Všecky 
tyto verše a mnohé jiné nečiní přijetí u Boha závislé na ně
jakém libovolném názoru o předurčení osudu člověka, nýbrž 
na svobodné vůli. Zjev. 22, 17: »Kdo chce«, přijď.

3. Je to krásné pořadí, které Bůh připravil. Někteří 
zovali, že verše 29 a 30 vztahují se na určitou třídu lidí — to
tiž na ty, kteří byli vzkříšeni, když Pán Ježíš vstal; to jest 
záruka, co Bůh učiní pro své dítky. To však se také vztahuje 
na dítky Boží v nynější době. Ony jsou předzřizeny, povolány, 
ospravedlněny a oslaveny slávou spravedlnosti Boží.

4. x-Bůh vydal svého Syna smrti, mukám a haně. Andělé, 
kteří viděli ponížení a úzkost Syna Božího, nesměli se jej za- 
stati, jako tomu bylo při Izákovi. Král slávy dal pro padlé po
kolení lidské svůj život. Jaký mocnější důkaz nekonečného mi-, 
losrdenství a lásky Boží mohl býti dán?< E. G. W.

5. Přemýšlej o tom velikém a předivném ujištění lásky 
Boží! On, ten Nekonečný, jest v celém vesmíru jediný, který 
nás může obžalovati, poněvadž jsme proti Němu zhřešili. Je to 
tak, jako bychom šli k soudu, abychom přijali svůj odsudek, 
vědouce, že jsme vinni a že nás soudce dobře zná. Ale místo 
rozsudku slyšíme: »Jsi svoboden, tvá přestoupení jsou ti od- 
puštěna.«

6. »Duše, které své útočiště hledají v Pánu Ježíši, povznáší 
On nad všeliká obžalování. Nikdo je nemůže obviniti. Kristus 
je spojuje se svou božskou povahou. Ony stojí vedle velikého 
nositele hříchů ve světle, které září od trůnu Božího.« E. G. W.

7. Jenom Kristus má právo nás odsoudili. On kráčel na této 
zemi bez jediného poklesku, zatím co my často klesáme. Ale 
místo aby nás odsoudil, vzal na se naše hříchy, aby nás vy
koupil; ba více, On žije a jest našim přímluvcem. Jak bychom 
měli pozbývati zmužilosti? Mohl Búh učiniti ještě více?

8. Apoštol uvádí sedm věci, pro které by nás přátelé opu
stili a jen málo kdo by zůstal s námi. Ale na lásku Kristovu 
to nepůsobí. On jest se svým lidem vždy a všude až do konce. 
Zaslíbil, že nás neopustí. Žid. 13, 5.



Jer. 31, 31—34. Pozn. 7.^ "
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9. »Když Kristus přijal lidskou přirozenost, spojil se láskou 
s lidstvem tak pevné, že žádná moc, kromě vlastní volby člo
věka samého, nemůže zrušiti toto pouto. Satan se ustavičně 
snaží, aby nás nějakým způsobem odloučil od Krista. Proto 
musíme bdíti, zápasiti a prošiti, abychom ničím nebyli sve 
děni. Budeme-íi pohlíželi na Ježíše Krista, budeme zachováni. 
Nic nás nemůže vyrvati z jeho ruky.« E. G. W.

Úkol 10. — 7. března. Z. s. 17.49.
Izrael a jeho přednosti.

K‘erými slovy vyjadřuje apoštol svou upřímnost, když byl 
^“^vyličil 'předivné zjevení lásky Boží k jeho lidu? Řím. 9, I.

2. Jak zjevil břimě~svého srdce? V. 2. Pozn. l.\ f
^■3?-Jak vyjadřuje tíhu břemene za své bratry? V. 3. Pozn. 2.

7 4. Kdy jiný muž Boží ukázal lásku k §vému lidu? 2. Mojž. 32, 
30—32. Pozn. 3. ’ ’7Á í

7.5. S kým měl Pavel společenství v utrpení za jiné? Filip 3, 10. 
; 6. V jakém poměru k Pavlovi byli ti, za které on cítil břímě?

Rim. 9, 4a. Pozn. 4.
7. Jaké přednosti měli Izraelští? V. 4. 5.'<.«T.O . .

Jaké přednosti jim byly dány, když byli přijati za lid Boží?
2. Mojž. 4, 22; 5. Mojž. 7, 7. 8.

9. Jaký cíl měl na zřeteli Bůh, když je přijímal? 2. M. 19, 5. 6.
i OZI1. D. Ty, -JL 'tr &OC *<■ V • . f " *r * • •

10. Jaká sláva byla dána Izraelským? 2. M. 33, 18. 19; 34, 5. 6.
Pozn. 6. 7

11. Jakými smlouvami byli spojeni s Bohem? 2. M. 24, 3—8;
Jer. 31, 31—34. Pozn. 7.4££ :

12. Co znamenalo pro Izraele přijetí zákona? 2. M. 20, 19. 20;
5. M. 4, 35. 36. 40. Pozn. 8.^:5^.

1-3'. Co jest zahrnuto v službě Bohu? 5. M. 6, 4—9. Pozn. 97
14. Jak veliká jsou zaslíbení Boží? 1. Mojž. 22, 17- 18; Rím.

4, 3. 13; Gal. 3. 29.
15. Jak by se byli bývali Židé musili zachovali, když se chtěli

odvolávali na svůj původ od Abrahama? Jan 8, 39; žid.
11, 8—10. Pozn. 10.



16. V kom vrcholí všecka tato požehnání? Řím. 9, 5. '
17. Z kterého lidu přišlo vykoupení? Jan 4, 22. *.
18. Skrze co dostává se nám všech těchto požehnání? Efez. 3, 6.

Poznámky.
1. Kdo přijímá Ježíše Krista a vstupuje do jeho služby, ne

smi očekávali, že bude miti ustláno na růžích, ani _se_Jěši_ti na 
dobu marnivé radosti a pohodli. Pod křížem zbaven bude bře
mene hřícha; má-li však Ducha Kristova, bude, ve svém srdci_ 
cítiti břímě pro zachránění jiných. Pozná noční chvíle modlitby 
a slz; přijde na horu pokušení a do zahrady Getsemanské, Duše, 
která necítí břímě za jiné, nedospěla ještě k plnému následování. 
Ježíše.

2. To znamená, že kdybj' ztráta věčnosti zachránila ty, kte-_ 
ré tak miloval, chtěl raději přinésti tuto oběť a to ne na ně
jakou dobu, nýbrž na věky, a rád by to byl podstoupil, aby 
zachránil svůj lid.

3. »Mojžiš úpěnlivě prosil za hřešící Izrael. Nechtěl jejich 
hřích před Boheni zmenšiti, ani je omlouvati. Přímo vyznal 
jejich velký hřích, že udělali modly ze zlata. Potom se nebál. 
To, co postihlo Izrael, bylo tak úzce spojeno s jeho životem, že 
se vzchopil, šel k Bohu a prosil o odpuštěni svému lidu. Prosil, 
že když hřích lidu je tak veliký, že nemůže býti odpuštěn a 
jejich jména musí býti vymazána z knihy života, chce, aby i. 
jeho jméno bylo vymazáno. Když Pán opětoval Mojžíši zaslí
bení, že anděl půjde před lidem a povede je do země zaslí
bené, věděl Mojžíš, že jeho modlitba byla vyslyšena.« E. G. \V.

4. »Izraelští«. Byli to potomci toho, který u Jáboku zvítězil 
v zápase s andělem a dostal jméno Izrael. (1. M. 32, 24—29.) 
Ale byli to potomci podle těla. Jméno »lzrael«, které vyzna
čovalo povahu Jákobovu, bylo pouhým jménem lidu, který po
cházel z Jákoba. Právě tak je tomu nyní se jménem ^křesťane.

5. »Přijetí«. Je pravda, že Bůh přijal lid Izraelský, aby jej 
vykoupil. Ale nepřijal je, aby panovali nad jinými jiárodya^yy- 
koupení aby ponechali pro sebe. Jiným národům měli býti kně^ 
žími, učiti je cestám Páně a zvěstovat! -jeho slávu, velikost
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Vznešené postaveni nad všemi ostatními bohy. Bydlili na nej- 
důležitějšim místě mezi národy, kde mohli plnou měrou plniti 

_své posláni. Protože zanedbali splniti svou úlohu, přišlo na ně 
soužení. S námi má Bůh tentýž úmysl, jako s lidem Izraelským. 
(1. Petr. 2, 9.) 

6. Sláva povahy Boží, jeho spravedlnost, byla vyjádřena 
vznešeným a slavným jménem Božím. Bůh dal svou slávu to
muto lidu a potom u nich nepatřil na žádnou nepravost.

7. Jedna smlouva opírala se o sliby lidské; nová smlouva 
opírá se o zaslíbeni Boží. První měla učiti pokoře, a že osobní 
spravedlnosti nelze dosici národní smlouvou. Nová, věčná smlou
va opírá se o zaslíbení Boží v Kristu Ježíši.

8. »Zákon«. Bůh miloval svůj lid, proto mu dal zákon. 5. 
Mojž. 33, 2. 3. Dal.jim zákon, aby jej přijali do srdce a tak 
byli uchováni od hříchu. (Ž. 119, 11; 17, 4.) Tak měli.světu 
zjevovati svou povahu. Že dostali zákon Boží, bylo pro ně 
převelikou ctí;'tak je tomu i nyní.

9. jSloužiti Bohu znamená, vésti život 'poslušenství a úcty 
ve shodě se slovem Božím.

10. »V původu.nespatřoval Kristus ctnost. Učil, že duchovním 
spojením jest každé spojem přirozené učiněno neplatným. Židé 
tvrdili, že jsou potomci Abrahamovi; jelikož nečinili skutky 
Abrahamovy, dokazovali, že nejsou jeho pravými ditkami. Jen 
ti, kten_jako Abraham poslušní budou hlasu Božího, budou 
jeho opravdovými potomky.« É. G. W.

Úkol 11. — 14. března. Z. s. 18.00.
Vyvolení.

1. Co jsme poznali z pocitů Pavlových k jeho lidu?. Řím. 9, 
/a-

•<2.'Jak naznačuje, že slovo Boží nebylo nadarmo? V. 6. Pozn. I. 
43/Z kterého syna Abrahamova mělo přijití símě? V. 7. Pozn. 2.

Pozn. 2. A
4. Kdo není dítkem Božím? Kdo jest počítán za símě Abra

hamovo? V. 8. Pozn. 3.
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5. Kterými slovy zaslíbil Bůh Izáka? Na čem spočívalo na
rozeni Izáka? V. 9. Pozn. 4.

G. Na čem spočívá vyvolení Boží? V. 10. 11. první část.
7. Co je směrodatné pro rozhodnutí Boži? V. II. druhá část.

*4/. -1 ■'*. i r* • ' .r^-Zf. v*
. . . '• ' ~ / t .< \ «•— .

8. Co bylo předpověděno o semeni Jákobovu? V. 12. 13. Pozn.
Pozn. fi. * r,j~ i,*J-

9. Jak dosvědčuje apoštol spravednost volby? V. 14.^^'
10. O čem také svědčí prohlášení, učiněné Mojžíšovi? V. 15.

11. Na čem tedy závisí uděleni zvláštní milosti? V. 16.~*
12. čím to Pavel odůvodňuje? Jaký dvojí úmysl měl Bůh 

s Faraónem? V. 17. Pozn. 8. -*1 A*.,u<.
13. I< jakému závěru přichází tedy apoštol? V.. 18. " **•”’
14. Kterým lidem chce také prokázali milosrdenství? 2. ,M.

')Q g •- • 4*.^ .• víZt <- —** rč

15. Kterým jiným lidem chce také bytí milostiv? Izai. 55, 6. 7.
Pozn. 9. ' rŽ ''^7^

16. či srdce chce' Pán jatvrditi? l2. vTes. 2, 10—12.
- \>,yJyí~<^Poznámky.

1. »Né všichni Iziaelští jsou.« Povšimni si rozdílu. Jest Izrael 
podle těla, pocházející z Jákoba. Ale je také pravý Izrael, který 
jako Jákob opravdově zápasí na modlitbách. Nejsou všichni 
Izraelští, kteří z něho pocházejí. Právě tak lze říci, že nejsou 
všichni křesťané, kteří se jimi nazývají.

2. »V Izákovi.c Izmael byl zrovna tak synem Abrahamovým 
jako Izák. První byl podle těla, kdy byl učiněn pokus o splnění 
zaslíbení lidským úsilím, zatím co druhý byl syn zaslíbení, daný . 
mocí Boží. (Viz Gal. 4, 22—31.) Ditkami zaslíbeni jsme, jestli
že zaslíbení u víře přijímáme.

3. »Synové těla.« Tím není praveno, že by tělesní potom
kové nemohli býti ditkami zaslíbení. Je tím však jasně ukázáno, 
že tělesný původ, byť byl scbe vzácnější, nikoho nečiní dítkem 
Božím. Skutečností jest, že všickni lidé od narození jsou dětmi 
těla, a všichni se >musi znovuzroditi« (Jan 3, 3), aby se stali 
ditkami Božími. (Viz Efez. 2, 1. 3. 12. 13. 19.)



4. >Slovo.« Narozením Izáka učinil Bůh u Sáry div. Tak 
se děje i při znovuzrození každého člověka.

5. »Podle vyvolení.* Vyvolení nezáleží na lidském zacho
vání se, nýbrž svobodná vůle Boží povolává. Boží předsevzetí 
musí obstáti. Aby toto předsevzetí provedl, jde Pán někdy ce
stami, které se nám zdají zvláštní. Někdy používá k svým úče
lům lidí, bez zřetele na jejich povahu, že je používá, v tom 
ještě není jejich spasení. Nechce-li někoho použiti, neznamená 
to pro něho ztrátu spasení. Vyvolení Jákoba jako předchůdce 
Svatého semene, neznamená úplné zavržení Ezau. Vyvolení Judy 
k témuž účelu neznamenalo ztrátu spasení pro jeho batří. Vy
voleni k božskému a věčnému životu nemaří naši vlastní volbu. 
Každý může záměr Boží buď přijmouti nebo zavrhnouti.

>Dary jeho milosti jsou v Kristu volné všem. Není vyvolení, 
mimo vyvolení vlastního, jimž může někdo jiti v zahynutí. Ve 
svém šlové Bůh jasně naznačil, za jakých podmínek bude duše 
vyvolena k věčnému životu. — Bůh vyvolil povahu, která jest ve 
shodě s jeho zákonem, a kdo činí, co On žádá, bude moci vjíti 
do říše slávy.* (Patr. 202.)

6. Jest jasné, že slovo nenáviděti v 13. verši neznamená nic 
jiného, nežli něco neuznati, zrovna tak jako u Mat. 6, 24 a 
Luk. 14, 26. Celá podstata Boha lásky nezná osobní nelibosti, 
leč že odpadlé duši nedá cele znáti svou lásku.

7. Sám Mojžíš, který byl od Boha uznán, musil si říci, že 
prokázání Boži laskavosti, jak si ji Mojžíš na Bohu vyprosil, 
záleží jen na vůli Boží.

8. U Boha není přijímáni osob; chce spasiti všecky lidi. 
Čti Ezech. 33, 11. »Vzbudil jsem tebe.* Znamená: Dosadil jsem 
té na trůn. To učinil Bůh pro dvé, jak jest praveno v tomto 
verši. Kdyby se byl Farao odevzdal Bohu, jako to učinil Nabu- 
chodonozor, byla by moc Boži působila k jeho brácení, jako u 
krále babylonského. (Dan. 4, 34.) Jeho obrácením jakožto hlavy 
říše Egyptské, bylo by bývalo jméno Boží rozhlášeno po vší 
zemi, jako za Nabuchodonozora. (Dan. 3, 29—33.) Farao za
vrhl úmysl Boží s ním; to mu posloužilo k věčnému zahynutí, 
ale úmysl Boží přece proveden. Kdyby to bylo bývalo možné, 
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Poznámky.
I. Smysl tohoto verše jest: Jak může Bůh volatí nás ještě

29

byl by býval proveden k jeho věčnému zisku. Bůh vyvolil Fa
raóna k tomuto zvláštnímu dvojímu úmyslu bez zřetele na jeho 
povahu. V úmyslu Božím mohl Farao nalézti vyšší povolání.

9. Bůh se chce smilovati nade všemi; byť zhřešil kdo sebe 
více, Bůh mu chce prokázali svou milost. Nikdy nikoho neza
vrhne, leč — jako Farao — dají lidé přednost temnotě nežli 
světlu a nepřijmou lásky ku pravdě nebo k Duchu svátému.

Úkol 12. — 21. března. Z. s. 18.11.
Vyvolení. (Pokračování.)

1. Jaká otázka jest dána, hledě k této skutečnosti? Řím. 9, 19.
Pozn. 1. '" o.

2. Co na to apoštol odpovídá? V. 20. Pozn. 2. ‘
3. Co chce vysvětlili příkladem o hrnčíři? V. 21. Pozn. 3.
4. Jak se Bůh chová k nádobám hněvu? V. 22. Pozn. 4.
5. Co chce prokázati nádobám milosrdenství? V. 23.
6. Jaký důkaz Boží je tím uveden? V. 24.
7. Čím odůvodňuje apoštol své výroky? V. 25; Oz. 2, 25.

(Viz. 1. Kor. 6. 9—11.) ------------
8. Jakou změnu způsobí Boži milost a milosrdenství na zemi?,

Řím. 9, 26. Pozn. 5. • . -
9. Co o tom napsal Izaiáš? V. 27.

10. Co učiní Bůh přes všechen hřích a vzpírání se člověka?
V. 28. Pozn. 6. - ' • - - 'A'/ A

11. Kdo pečoval o zachování spravedlnosti na zemi? V. 29.,
12. Jak se dostalo pohanům milosti Boží? V. 30.
13. Kdo šel převrácenou cestou v usilováni o spravedlnost?

V. 31. ?♦.*.-« - • i/ — - ,(/x» --.A , A
14. Proč Izrael nedosáhl spravedlnosti Boží? V. 32a.
15. Oč se urazili? V. 32b.
16. Jaká naděje jest nám dána v tomto kameni urážky? V. 33. 

Pozn. 7.



k vydání počtu, když sám poukázal, že může činiti co chce, 
že srdce jednoho může obměkčili a srdce druhého zatvrdili? 
Odpověď dává apoštol v dalším podobenství.

2. My lidé často se tážeme »Proč?«, když by bylo lépe dů
věřovat! moudrosti, moci, lásce a věčné spravedlivé vládě Bo
ží. Nezbavujme se svým reptáním jeho záměru s každou duší. 
(Cti Jerem. 29, II.)

3. Židé pokládali svůj národ za jediný, z něho chce Bůh 
učiniti nádoby ke cti. Apoštol odpovídá, že to záleží jenom 
na volbě Boži, koho On chce. »Hrnčiř vezme hlinu a formuje 
ji, jak chce. Hněte a zpracovává ji, roztrhne a zmačká ji, na
močí a nechá uschnouti, pak ji nechá nějakou dobu ležeti, aniž 
by se ji dotkl a teprve když je poddajná, dělá z ni nádoby. 
Když nádobu zformoval a uhladil, nechá ji uschnouti a potom 
dá do ohně vypáliti. Pak je nádoba k potřebě. Tak nás chce 
í veliký Mistr zpracovali. Musíme se však jeho ruce poddati, 
jako hlína ruce hrnčířově.« (Fussp. 453.)

4. Bůh je k tomu neučinil, samy se k tomu připravily a 
láskyplný Bůh je snáší trpělivě. Nemusí také nádobami hněvu 
zůstali. Čti 2. Tim. 2, 20. 21.

5. Skutkové apoštolů a listy Pavlovy jsou zprávy o pro
měňující moci milosti Boží. Tak je to s dějinami křesťanství 
od tehdejší doby až dodnes. Od hříchu k slávě, z temnosti 
k světlu, z neřesti k ctnostem, ze smrti k životu, z pohanství 
se všemi hříchy ke křesťanství s plnosti milosti — to jest pro
měňující moc jeho milosti a milosrdenství. V temných zemích, 
kde spravedlnost byla neznámá, zplodilo slovo dítky Boha 
živého.

6. Bůh své dílo dokoná. Lidská nevěra a tvrdost jeho srdce 
nezmaří dílo Boží. V určité době bude dokonáno. »Bylo mi 
ukázáno, že stav věcí ve světě jest hrozný. Anděl milosti se 
hotoví, aby opustil zemi. Satan se pokouší popudili různé živly 
náboženských kruhů ve světě, a příměti lidstvo, aby se dalo do 
školy velikého svůdce, který všemi svody k nepravosti působí 
v dětech neposlušných. Obyvatelé země nechávají vésti kníže
tem temnosti; to však jest teprve začátek konce. Zákon Boží 
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bude prohlášen za neplatný. Slýcháme o pohromách, zmatcích, 
hladu, zemětřesení a povodních; lidé se dopouštějí velikých 
převráceností; místo rozumu panují vášně. Hněv Boží postihne 
obyvatele země, kteří rychle upadnou do takového stavu, jako 
obyvatelé Sodomy a Gomory. Neštěstím přijde o život mnoho 
tisíců lidí i majetek, nahromaděný sobeckým způsobem a utis
kováním chudých. Bůh své dílo brzo dokončí a učiní konec 
hříchu. Kéž by obrazy posledních dnů, jak mi byly ukázány, 
mocně působily na mysl těch, kteří vyznávají, že jsou lidem 
Božím.c (Svěd. 2. 327.)

7. »Kdož věří v něj.« To se shoduje se vším, co praví apoš
tol; všichni mohou dosáhnouti věčného života. Na kameni uráž
ky — Ježíši Kristu — mohou stavětí všichni, kteříž chtějí.

Úkol 13. — 28. března. Z. s. 17.37.
Opakování.

1. Od čeho nás zachraňuje milost Boží? Které tři skutečnosti 
plánu vykoupeni jsou osvědčeny křtem? Čeho se má křes
ťan uchopili? Řím. 6, 1—11.

2. Kdo v nás nemá panovati? Komu se máme cele oddati? 
Proč jsme služebníci Boží? Jaký jest rozdíl mezi službou 
hříchu a službou spravedlnosti? V. 12—23.

3. V jakém poměru jest hříšník k zákonu? Co má ukázati 
přirovnání s manželstvím? Proč jsme byli osvobozeni od 
zlořečenství zákona"? Řím. 7, 1—12.

4. Jaká jest povaha zákona Božího? Nad kterou vážnou ne
snází musí hříšník vitěziti? V kom je plné vykoupení? 
V. 13—25.

5. Koho nemůže zákon odsouditi? Proč jsme vysvobozeni od 
zákona? čeho se musí věřící chrániti? Řím. 8, 1—9.

6. Kdo jediný může zrušiti nepřátelství a zříditi spravedlnost 
Boží? Co pro nás učiní Duch, v nás přebývající? Co z nás 
činí? V. 10—17.

7. Jak se máme chovati v utrpení? Na jakou slavnou událost 
čekáme, která brzy přijde? V. 18—25.



32

Rozdělení.
1. Vysvobození z hříchu a smrti. Pohřbení a vzkříšení. Smrt 

za hřích; obživení pro Boha. Řím. 6, 1—11.
2. Vláda hříchu zlomena. Vláda milosti, čí jste služebníci? 

Odměna. Řím. 6, 12—23.
3. Hříšník a zákon. Úloha zákona. Řím. 7, 1—12.
4. Povaha zákona Božího. Pavlova zkušenost se zákonem.

V kom je vysvobození? Řím. 7, 13—25.
5. Jak lze dosíci vysvobození. Dvě cesty. Řím. 8, 1—9.
6. Duch synovství. Utrpení s Kristem. Řím. 8, 10—17.
7. Očekávání stvoření. Naše vzdychání, očekávání a naděje. 

Řím. 8, 18—25.
8. Cena Ducha svátého. Mocný pomocník. Vše působí pro 

Boha. Řím. 8, 26—28.
9. Největší jistota lásky Boží. Nic nás od ní nemůže odloučiti. 

Řím. 8, 29—39.
10. Pravý Izrael. Přednosti starého Izraele. Řím. 9, 1—5.
•11. Komu prokazuje Bůh milost? Koho chce zatvrditi? Řím.

9, 6—18.
12. Hrnčíř a nádoby. Řím. 9, 19—33.

8. Jakého pomocníka mocného dal nám Bůh v našich sla
bostech? čim jest pro nás účinná prosba tohoto pomocní
ka? K čemu použije všech věcí, když se cele odevzdáme 
Bohu? V. 26—28.

9. čím dokázal Bůh, že nám chce dáti všecko, co potřebuje
me? Kdo jediný nás může odsouditi? Co nás nemůže od
loučiti od lásky Boží? V. 29—39.

10. či břímě nesl Pavel? Jakou přednost dal Bůh Izraelským? 
Jakého požehnání se nám dostává skrze ně? Řím. 9, 1—5.

11. Kdo jest pravý Izrael? Nad kým se Bůh chce smilovati? 
Koho chce zatvrditi? V. 6—18.

12. Jakým příkladem ukazuje Pavel nadvládu Boží? Odporuje 
Boží vláda jeho spravedlnosti? Z čeho poznáváme, že v 
Kristu jest naděje pro každého? V. 19—33.


