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Úkol 1. — 2. ledna. Z. s. 16.08.

Znovuzrození.

2

~ J. jakou chvalitebnou výjimkou byl Nikodém mezi farizei? Proč 
přišel v noci? Pozn. 1. Jan 3, 1. 2; 12, 42. ’

2. Jak odpověděl Pán na jeho nevyslovenou otázku? Jak chtěl 
"Nikodém znázorniti nemožnost změny? Jan 3, 3. 4. Pozn. 2.

3. Ják vysvětlil Pán požadavek znovuzrození? Na co tím chtěl 
ukázati? V. 5. 6; Luk. 7, 30; Jan 1, 33. Pozn. 3. ' , 
Jakým podobenstvím ukázal Ježíš, že znovuzrození nelze 
vysvětliti rozumově? Jan 3, 7. 8. Pozn. 4.. .

5. Nikodém stále pochyboval. Proč musil Spasitel učiniti mír- 
> ňbu výčitku? V. 9. 10; 5. M. 30, 6; Ezech. 36, 26. 27. P. 5.

6. Jak dalece jest Ježíš jako učitel vyšší nad všecky učitele 
5jJzraelské? Co se nedostávalo Nikodémovi? Jan 3, 11; 1, 18;

>y';CX’38; 3, 12. 13. Pozn. 6.
7. Jak byl kdysi raněný izraelita zachráněn od smrti? Jak da

lece jest událost na poušti předobrazem na Krista? Jan 3, 
14. 15; 4. Mo. 21, 8. 9.

8. Proč vydal Bůh svého Syna na kříž? Jan 3, 16; Řím. 8,
32; 1. Jan 4, 9. \

9. Jaké bylo poslání Ježíšovo? Jan 3, 17. /-r-
10. V čem záleží rozhodnutí pro zachránění člověka? jaké jsou 

následky víry a nevěry? V. 18.
11. V čem záleží odsouzení nevěry? V. 19,
12. Co činí milovníci temnosti? V. 20. k‘--
13. Po čem touží ten, kdo přijal pravdu? V. 21/
14. Z čeho víme, že práce Ježíšova s Nikodémem nebyla mar-^ 

ná? Jan 7, 45—53; 19, 38. 39. Pozn. 7.



Poznámky.
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víru!
6. Židovská učení o svátých věcech nemohla býti srovnána 

se svědectvím Ježíšovým. On neoznamoval to, co Ho naučili

1. »Nikodém zastával vysoký úřad v lidu židovském. Byl 
vzdělaným a nadaným mužem, váženým členem vysoké rady 
židovské. Ježíšovo učení pohnulo i jeho srdcem a třebaže byl 
vysokého postavení, cítil se přitahován k prostému Nazaretské
mu. Toužil po tom, aby slyšel více o divných pravdách Ježíšo
vých. Proto hledal příležitost, aby s Ním mohl mluviti. Nechtěl 
tak učiniti ve dne, neboť se obával, že kdyby se to dověděli 
členové rady židovské, že by ho odsoudili a vyobcovali. Roz
hodl se tedy, že půjde k Pánu Ježíši v noci. Slýchal, že Spasi
tel rád chodí na horu Olivetskou, proto Jej tam vyhledal, když 
všichni spali.« E. G. W.

2. Kristus četl v srdci tohoto muže otázku: Co mám činit, 
abych byl spasen? Na to odpověděl: Znovuzrodili. Království 
Boží jest přístupno všem a přece není nic, co by bylo tak skry
té a nepochopitelné, jako toto království. Není to království 
badání, učenosti ani vědy. Je to království Božího působení. 
Do něho vejiti může jenom člověk znovuzrozený. Nestačí sta
rého Adama léčit a napravovat, nýbrž je třeba vnitřní, osobní 
změny.

3. »Nikodém porozuměl, že Kristus poukazoval na křest vo
dou a na obnovení srdce Duchem Božím.« E. G. W.

. 4. »Vítr nelze viděti, lze však vidět i cítit jeho působení.. 
Tak zjevuje se působení Ducha Božího, v každém_činu_Qbrá^ 
ceného člověka.« E. G. W.

5. Je to zvláštní! Jak mohl tento učitel pochybovati o mož
nosti znovuzrozeni, když Písmo tak často mluví o moci Boží, 
která obnovuje člověka! Což nikdy jako učitel nezakusil, jak 
Duch učitelův působi na jeho žáky? Jeho nepochopení záleželo 

■ v tom, že božskému učiteli nedal to, co žádal od svých žáků:



Úkol 2. — 9. ledna. Z. s. 16.16.

Voda živá.

1. Proč Pán opustil Judstvo? Jakou cestu volil, aby přišel do 
Galilee? Jan 4, 1—4. Pozn. 1.

otcové a učitelé v Izraeli; mluvil to, co viděl. Viděl Boží vše- 
mohoucnost, velebnost, milost a lásku. Co Spasitel pravil o Bo
žím poměru k člověkovi, o Boží bytosti a působení, to jsou 
věci nebeské. Bez víry v Krista zůstávají nám tyto věci skryté. 
Jenom On jest cestou k věcem nebeským. V tomto smyslu ni
kdo vlastní silou ani hodností nevstoupil v nebe, nikdo, ani 
Enoch, Eliáš nebo Mojžíš. Nikdo nevstoupí v nebe, kdo ne
vstoupí skrze víru v Krista. (Přisl. 30, 4.)

7. ^Nikodém skrýval ve svém srdci poselství evangelia tři 
roky, které zdánlivě přinášelo málo ovoce. Ale Kristova slova, 
promluvena k němu v noci na hoře, nezahynula. Nějakou dobu 
nevyznal Nikodém Ježíše veřejně; pozoroval však jeho život 
a přemýšlel o jeho učeni. V zasedáni židovské rady zmařil 
nejeden úklad proti Ježíšovi. Když byl Kristus povýšen na kříž;,, 
vzpomněl si Nikodém na slova Páně: »Jako Mojžíš povýšil ha
da na poušti...« Světlo onoho rozhovoru v noci ozařovalo kříž 
na Golgatě a Nikodém viděl v Kristu Vykupitele světa. Když 
po nanebevstoupení Páně byli učedníci pronásledováním roz
ptýleni, Nikodém se neohroženě přiznal ke Kristu. Všechen svůj 
statek dal ku podporování mladé církve. Jen, který byl dříve 
tak opatrný, pojednou se stal pevný jako skála v moři a po
silňoval víru učedníku. Ti, kteří si jej dříve vážili a ctili, po
smívali se mu a pronásledovali jej. pozbyl pozemských statků, 
zchudl; ale jeho víra, kferá začala nočním rozhovorem, zůstala 
neochvějná.* E. G. W.



Pozn. 9.

c

L. Ke Kteremu městu přišel? Proč ustal v cestě? Kam se po
sadil? V. 5. 6. oL . c .

3. Jak začal rozmluvu se Samaritánkou? V. 7. 8. Pozn. 2.
4. Čemu se žena podivila? Jak směřoval Pán k vlastnímu cíli?

V. 9. 10; 10, 11. Pozn. 3. v z Zz . ,r ~
-5. K jakému důsledku přišla zena, nepochopivši Krista? Ja- 

.. kými slovy vyjádřila hrdost Samaritánů? Jan 4, 11. 12.
6. Proč Pán mluvil tak důrazně o působeni živé vody? Jaký 

měl úspěch? V. 13—15. Pozn. 4. t
7. Jak dokázal Kristus, že jest větší nežli Jákob? V. 16—18.c

Pozn. 5. /• .4 '
8. Jak vyjádřila Samaritánka ochotu, že chce býti důklad

něji poučena? Co chtěla míti vysvětleno? V. 19. 20; 5. 
Mojž. 12, 5. 11; 1. Král. 8, 29—35; 9, 3. T / 'Ý

9. Spasitel ukázal, že jednoho dne padnou všecky tělesné
překážky. Jaká zásada bude potom svědčiti o pravém slou
žení Bohu? Jan 4, 21—24. Pozn. 6. . .. f,

10. Jak dalece můžeme tvrdili, že již ve staré smlouvě byla
tato zásada? Iz. 66, 1. 2; 57, 15. .

11. Jak veliká byla touha ženy po pravém životě? Jak se jí po
tom Kristus představil? Jan 4, 25. 26. Pozn. 7.

12. Jak to působilo na učedníky, že jejich Mistr mluvil se Sa
maritánkou? Co se neodvážili? V. 27.

13. Ukaž, že Samaritánka stala se misionářkou! V. 28—30.
14. Proč nepřijal Pán pozvání učedníků k jídlu? V. 31—34. P. 8.
15. Jak měli míti učedníci účast v jeho radosti? Kdo připravil
, všelikou žeň? V. 35—38; 12, 24. i ''
16. Jaký úspěch mělo svědectví Samaritánky? jaň 4, 39—42.

Pozn. 9.
P o z n á m k y.

1. Kristus volil tuto cestu, aby se vyhnul nenávisti nepřátel
ských farizeu, kteří by se Jej byli rádi zbavili, jako Křtitele. 
Jeho hodina však ještě nepřišla. Pán mohl snadno zkrotiti své

V. 9. 10; 10, 11. Pozn. 3. v
... .... .. ______ 'I'
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protivníky, ale On přišel spasiti, nikoli souditi. Vyhýbal se ne
přátelům a raději hledal ztracené ovce. Jako milosrdný sama
ritán volil do Galilee cesfu přes Samaří. — Samaritáni byli 
míšenci. Při odvedení do zajeti asyrského a babylonského zů
stali mnozí izraelští ve své domovině, kde se smísili s pohany 
a přistěhovalci, kteří tam byli posláni. Samaritáni nabízeli potom 
své síly k dostavění chrámu, ale židé je odmítli; proto jim 
Samaritáni kladli překážky. Později si postavili svůj chrám na 
hoře Garizim, kde přinášeli oběti, jakož byl přikázal Mojžíš. 
Svého modlářství se však nikdy nevzdali. Židé a Samaritáni 
byli velikými nepřáteli a nechtěli míti nic společného jedni 
s druhými.

2. ^Spasitel chtěl získati srdce této ženy a proto prosil o její 
laskavost. Kdyby se byl nabízel, byl by ji odpudil, ale důvěra 
budí důvěru. Král nebes přišel k této ztracené duši a prosil 
ji o pomoc. Ten, který stvořil oceán a otevřel zdroje země, 
zemdlen, odpočíval u studnice Jákobovy a o doušek vody od
kázán byl na laskavost cizí osoby.* E. G. W.

3. Pán chtěl ženě řici: Co je doušek vody v porovnání s da
rem Božím, který občerstvuje srdce a posiluje vnitřního člo
věka?!

4. Jako je voda potřebná k tělesnému zdraví, tak je »živá 
voda* potřebná k životu věčnému*. Kdo chce svou žízeň uha- 
siti z pramene tohoto světa, bude zase žízniti — lidé zůstanou 
nespokojeni. Touží po něčem, co by upokojilo jejich nitro. To 
může dáti jenom jeden. Kristus jest touhou národů. Boží milost 
jest živou vodou, která duši obživuje a očišťuje.* E. G. W.

5. ^Samaritánka se zachvěla. Co je to za muže, který tak 
dobře zná tajemství jejího života? Byla nucena mysliti na věč
nost, na budoucí soud, kdy všecko skryté bude zjeveno. S ta
kovýmto vědomím procitlo její svědomí.* E. G. W.

6. »Lidé nebývají přivedeni do společenství s Bohem na ně
jakém svátém vrchu anebo v posvátném chrámě. Náboženství 
nezáleží v zevnějších věcech nebo obřadech. Chcenie-li sloužit!



Úkol 3. — 16. ledna. Z. s. 16.25.
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Bohu, musíme býti znovuzrození z Ducha Božího. To očistí 
naše srdce, obnoví naši mysl a zmocní nás k poznání a k mi
lování Boha. Potom budeme ochotně plnit přikázání Boží. To 
jest pravé uctíváni Boha.« E. G. W.

7. >Když uslyšela tato slova, začala věřiti. Tato žena byla 
vnímavé mysli; byla ochotná přijmouti toto slavné zjevení. 
Milovala Písmo- svaté a Duch Boží ji připravil pro větší světlo. 
Prosté vysvětlení, které dal Kristus této ženě, nemohlo býti dá
no saniospravedlivým Židům. Ale co bylo zadrženo Židům, by
lo zjeveno Samaritánce. Pán Ježíš věděl, že tohoto poznání 
použije, aby i jini byli účastni jeho milosti.* E. G. W.

8. >>Pán Ježíš nepil nápoje aniž jedl pokrmu, který přinesli 
učedníci. Když žena odešla, prosili Ho učedníci, aby pojedl. 
Spasitel tiše seděl a přemýšlel. Jeho obličej zářil vnitřním svět
lem a učednici se báli rušiti jeho společenství s Bohem. Věděli, 
že má hlad a proto Jej zvali k jídlu... Spasitel se radoval, že 
probudil svědomí Samaritánky. Poznal, že vírou napila se vody 
živé a jeho vlastní hlad i žízeň byly utišeny.* E. G. W.

9. My bychom sotva zvolili tuto ženu za nástroj k obživeni 
bázně Boži v onom bezbožném městě. Tajemství jejího úspě
chu záleželo v tom, že tváří v tvář mluvila s Ježíšem. To uči
nilo z hříšného života ospravedlněný život v Kristu. Dříve než 
můžeme přivésti lidi ke Kristu, musíme míti osobní spojení 
s Ním a zakusit změnu v našem životě.

Chléb života.
1. Jak se vydmul Kristus chvále lidí' po nasycení pěti tisíců?"’ 

Z čeho vysvítá, že se zástup nevzdal úmyslu učiniti Jej 
králem chleba? Mat. 14, 21—23; Jan 6, 22—24.

2. Co pravil o nadšení lidu? V. 25. 26; 2, 25.
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^2,

Poznám k y.

1. sViděli div s pěti chleby a neuvěřili; nic by tedy bylo 
neprospělo, kdyby byli ještě zřejměji viděli neobmezenou moc

3. Kam má směřovati pravé hledání? Co je podmínkou k do
sažení věčného života? Jan 6, 27—29.

4. čím odůvodňovali židé své odřeknutí požadavku Kristova?
V. 30. 31. Pozn. 1. "V- ■ ■

*■'<5. Jak vyvrátil Spasitel jejich mínění? Jak působí pravý chléb 
Boží? Jaké přání vzbudil Pán v Židech? V. 32—34.

6. Kdo je chlebem života? Za jakou podmínkou nalézá v Něm 
člověk hojnost? V. 35. Pozn. 2. fj./. ..-.

7. Co se stane s duší, která se poddá působení Ducha? V. 37.
* 8. čím se řídil Spasitel? Jaká jest vůle Otcova? Na čem zá- 

yisí splnění zaslíbení? V. 38—40. ... • .
9. Ž čeho' vysvitá, že řeč Kristova nelíbila se Židům? Co ne

mohli pochopili? V. 41. 42. Pozn. 3.
.110- Na čem to záleželo, že Židé nemohli přijití k Ježíši? Jak 
r ,’^,se shoduje s proroctvím? Proč jest Kristus nejlepším 

učitelem v Božích věcech? V. 43—46; Iz. 51, 13; Jer. 31, 
33. 34; Jan 10, 30.

11. Ukaž, že svědectvív Ježíšovo bylo vždy určitější a naléha- 
• vějši! Jak jest udílen chléb života? Co znamená tělo Je-
žišovo? Jan 6, 47—51. Pozn. 4.c‘Í^ . /• '

12, Nevole židů vzrůstala. V čem se shodovali? Jak Pán Ježíš 
znovu zdůrazni! potřebu pití jeho krve? V. 52. 53. Pozn. 5.

( Í3. jak chcěježiš, atiýčhom rozuměli těmto slovům? V. 54—58.
14. ''jak ukázal Kristus, že nemyslel na své hmotné tělo? V.

59__63 Pozn. 7 *■**"•?, '-A'*- '■ ■
15. Odkud vzniká všelike urazení ‘se? V. 64—66. Pozn. 8.

;16. Jak dalece jest otázka Kristova učedníkům nezvratným 
svědectvím ve prospěch svobody člověka? Za kolik učed
níků domníval se Petr vydali svědectví? Co o tom soudil 

C.z Kristus? V. 67—71.
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a božství. Lidé, lpící na pomíjitelných věcech tohoto světa a 
naplněni předsudky proti pravdě, nebudou přesvědčeni ani tě
mi největšími divý. Židé usuzovali: Věříme, že jsi pěti chleby 
a dvěma rybami nasytil 5.000 mužů; ale co je to ve srovnání 
s Mojžíšem, který 40 let dával na poušti chléb s nebe zástupu 
více než milion lidi? Učiň totéž a uvěříme ti, jako jsme věřili 
Mojžíšovi.* (A. Clarke.)

2. »Znázorněni, které použil Kristus, bylo židům známo, 
čteme o tom v 5. Mojž. 8, 3 a Jer. 15, 16. Rabíni často říkávali, 
že když přijde Mesiáš, všechen Izrael bude nasycen1.* E. G. W.

3. ^Židovští vůdcové s posměchem poukazovali na nízký 
původ Ježíšův a pohrdavě mluvili o jeho životě jako o dělníku 
galilejském, chtíce příměti zástupy k předsudku proti němu. 
Říkali, že názory nevzdělaného tesaře nezasluhuji jejich pozor
nosti. Prohlašovali, že jeho původ je pochybný a na lidské okol
nosti jeho tajemného bytí poukazovali jako na hanu jeho ži
vota.* E. G. W.

4. Ježíš jest chléb života. Všecko je založeno na jeho osobě. 
K našemu spasení potřebujeme živé, obživující osobnosti. Ta
jemství křesťanského života jest: Kristus v nás a my v Kristu.

5. ujisti tělo a piti krev Kristovu znamená přijmouti Jej za 
svého Spasitele u víře, že nám odpustil naše hříchy a v Něm 
jsme dokonalí, čím jest pokrm pro tělo, tím musí býti Kristus 
pro duši. Pokrm musíme jisti, jinak nám neprospěje. Rozumové 
poznání Krista neprospívá; musíme Jej přijmouti do srdce, Jím 
žiti, aby jeho život byl životem naším.* E. G. W.

5. Kristus dal pro všecky časy článek víry: Jediný zdroj 
života jest úplné duchovní přivlastněni si Syna člověka. Tako
vý je smysl jeho slov.

7. Kristus přišel s nebe jako živý chléb; do nebe se vrátil 
jako Pomazaný Boží. Tato skutečnost potvrzuje, že nemluvil 
o svém hmotném těle a nežádal jeho skutečné jedeni a pití. 
Společenství s Kristem obživuje a posiluje člověka.



Úkol 4. — 23. ledna. Z. s. 16.36.
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8. ^Veřejným pokáráním jejich nevěry odcizili se Mu ještě 
více a odvrátili se od Něho s opovržením. Měli formu bez 
ducha, skořápku bez jádra. Ve svém rozhodnutí se nezměnili; 
nikdy se nevrátili ke Kristu. Když se tito nespokojení učedníci 
odvrátili od Krista, vešel do nich jiný duch; nezajímali se o to
ho, který na ně tak přitažlivě působil; spojili se s jeho nepřá
teli, souhlasíce s jejich duchem i skutky. Překrucovali jeho slo
va a sbírali všecko, co mohli použiti proti Němu.c E. G. W.

Dobrý pastýř.

1. jakého obrazu použil Kristus k objasnění poměru mezi se- 
Ue^’bou a jeho lidem? Jak je nazván ten, kdo nevchází dveřmi? 
^,-z„rJak lze poznati pravého pastýře? Jan 10, 1—3. Pozn. 1. 
-r-2. Proč jdou ovce za pastýřem? Jak působí hlas cizince? V.

5. Pozn. 2. ,
• 3. Co pravil Ježíš, když posluchači nechápali jeho slova? Na 

koho se vztahuje jeho úsudek? V. 6—8; 9, 24. Pozn. 3. 7
^-4. Jaké zaslíbeni je dáno tomu, kdo vchází dveřmi? Jan 10, 9.

5. Co zamýšlí zloděj? V. 10 a; 8, 44.
C-6. Proč však přišel Ježiš? Jan 10, 10b. 11 f 1. ján 3, 16.
^7v čeho není schopen nájemník? Oč se nestará? Jan 10, 12. 
"8. Jak úzký jest poměr mezi Kristem a jeho následovníky?

V. 14. 15.
9. Jak daleko- má jiti dílo záchrany? S jakým úspěchem?

V. 16; 11, 52. Pozn. 4,../.t  , tc ■
10. Jak je tato myšlenka vyjádřená v Starém zákoně? Iz. 56, 8;

40 12 ví'rv-i-v. 4 / í *-l /-'cS. -t-t

11. Proč miluje Otec Syna?'Ján 10, 17.
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Poznámky.
f. C ■» . < ; X. - A r

■ . _ . >. l?. ...

1. Na východě nechávali pastýři ovce skoro ceiy rok ven
ku; jenom na noc je vháněli do nekryté ohrady. Majitelé pásli

. stáda sami a na noc je svěřovali vrátnému; když ráno zakle
pali na dveře, vrátný otevřel. Potom každý svolal své . ovce,, 
které dobře znali hlas svého pána.

2. »Hlas« dobrého Pastýře zaznívá k nám z Bible, ze slova 
Božího. Kdo dbá toho hlasu a poslouchá jej, zná a přijímá hlas 
pastýře. Hlas »cizího« je v rozporu s Bibli a ovce jej nenásledují.

3. Kristus jest jedinými dveřmi k životu. Kdo zvěstuje jinou 
cestu ke spasení nežli zásluhy Kristovy, jest zloděj a lotr, neboť 
není jiného jména ke spasení. (Skt. 4, 12.)

^•-4. ^Spasitel pamatoval na ty, kteří falešnými pastýři uvedeni 
byli v blud. Ovce, které chtěl shromáždili do svého stáda, byly 
rozptýlené mezi vlky.« E. G. W.

5. sježíš vstoupil na nebesa a sedí s Otcem na trůně; ale 
stále vždy cítí se svými dítkami na zemi. Kdo se svěřil péči 
Páně, jest Mu dražší nad bohatství světa; i za jedinou duši 
byl by Spasitel vytrpěl bolesti kříže. On nezapomene ani na 
jedinou duši, za kterou zemřel, leč by se od Něho odloučila, 
j— Kristus jest naším věrným pomocníkem ve všech protiven
stvích a zkouškách. Ačkoli Ho svým zrakem nevidíme, přece 
slyšíme jeho slova: Neboj se! Já s tebou jsem! Byl jsem mrtvý,

c- r.zz/ j
12. Proč jest Kristova oběť větší než mučedníků? V. 18.
13. Co způsobila jeho slova? V. 19—21.
14. Co chtěli Židé vědéti? V. 22—24.
15. Co odpověděl Kristus? Co bylo příčinou jejich nevědo

mosti? V. 25; 5, 36.
16. Co bylo největší příčinou židovské nevěry?, Jan 10, 26. 27;

6, 44; Mat 23, 37. y;; *
17. Jak nás povzbuzuje Ježíš, abychom byli jeho ovcemi? Jan

10, 28—30. Pozn. 5.



mu tedy nedostávalo? V. 22. .
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a hle, živ jsem na věky věků a mám klíče pekla i smrti. Zaku
sil jsem tvé boje, utrpení i pokušení. Znám tvé slzy, neboť jsem 
také plakal. Znám všecky tvé bolesti, kterých tě nikdo z lidí 
nemůže zbaviti. Nedomnívej se, že jsi opuštěn. Hleď na mne 
a žijíc E. G. W.

Úkol 5. — 30. ledna. Z. s. 16.47. 
«

Cesta k věčnému životu.

1. Co se tázal jeden mládenec Pána Ježíše? Mar. 10, 17. P. 1. 
í.-2. Jakou protiot|zku mu dal Kristus? Co označil jako podmiň* 
A iot ku ‘íc’věčnému životu? Alat. 19, 17. Pozn. 2/ ,

3. Která přikázání uvedl z desatera? Z čeho lze souditi, že 
, t: mládenci chybělo pravý poznání seb.e? Alar. 10, 19. 20. P. 3.

4. Jak mělmíádenéc dokázali svůj vážný úmysl a lásku? V. 21.
5. Jak se'zachoval mládenec v této rozhodné chvíli? čeho se 

x^mu tedy nedostávalo? V. 22. .V'"'??'1-*- a<-■
6. Na co poukazoval Ježíš na podkladě této zkušenosti? V.

23. Pozn. 5. V#--,"
-JI. jak působila slova ta na učedníky? Jak znázornil Kristus, 

že bohatým je těžko vjíti do král. Božího? V. 24. 25.
»<<8. K jakému úsudku přiměla učedníky slova Kristova? Jak

Pán vyvrátil jejich domněnku? V. 26. 27. <,-■ ....
£9. Cp sý tázal. Petr? jak odpověděl P^n Ježíš^/v? 28—30. P. 6.
10. Š čím seznamoval učedníky?'fáka'cesta vede k Boží slá-

vě? Y. 32-34. t
11. Oč prosila matka Jakuba a Jana? Mat. 20, 20. 21; Mar, 10, 

35—37. Pozn. 7.
12. Co se jich tázal Pán? Co' ódpověděb? Jakou významnou
-T odpověď dal Pán? V. 38. 39. Pozn. 8. */j
43. Co pravil Pán o místech na pravici a levici? V. 40. ' '
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Poznámky.

1. Tento mladý muž vykonal již mnoho dobrého; jeho cho
vání se bylo bezvadné. Náležel k snaživým, mravně čistým li
dem svého času. A přece neměl ve svém nitru pokoje; neměl 
radosti z jistoty věčného života. Cítil, že se mu ještě něčeho 
nedostává. Ale co? A jak by toho dosáhl? To byly otázky, na 
které chtěl miti odpověď. Kdo mu pomůže? Kdo jiný nežli 
Kristus! On jistě vyhoví jeho přáni a poví mu, čeho se 
nedostává.

2. >Ježíš zkoušel upřímnost tazatelovu, aby zvěděl, jak asi 
sebe pokládá za dobrého. Pochopil, že skutečně mluví se Sy
nem Božím? Jaké byly pocity jeho srdce?« E. G. W.

3. Tehdejší židé musili ostříhati mnoho lidských přikázání 
a ustanovení; není se třeba diviři, když se ptal, které přikázání 
má zachovávat'. Není pochybnosti, že se snažil všecka přiká
zání plniti podle litery; nemohl si asi vzpomenouti, že by byl 
některé ustanovení přestoupil. Ale kdyby byl býval spokojen, 
nebyl by šel k Pánu Ježíši. Nedostávalo se mu zbožnosti srdce, 
veliké lásky k Bohu a k bližnímu, která by ho byla zmocnila, 
aby pochopil ducha i literu zákona.

4. Zevnější plnění zákona nestačí. Spasitel chtěl říci mláden
ci: Domníváš se, že jsi zákonu učinil dosti? Miloval jsi bližního 
jako sebe samého? Chceš svůj statek použiti ve prospěch bliž
ních, jako jsi jej užíval pro sebe? Chceš-li býti 'dokonalý, za
chovávej přikázání dokonale a potom ti nic nebude chyběti.

5. Proč jest bohatým těžko vjíti do království Božího?
1. Protože se domnívají, že pro Krista musí mnoho opustiti.
2. Protože obyčejně spoléhají ve statek a nepoznávají potřebu

14. Co to způsobilo u ostatních učedníků? V. 41.
15. Co pravil Pán o světských vládcích? Jak to má býti mezi 

jeho následovníky? V. 42—44/^ í;
16. Jakou cestu k pravé velikosti nastoupil Pán? V. 45<



Úkol 6. — 6. února. Z. s. 16.59.

Největší přikázání.
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1. Co učinili farizeové? Mat. 22, 34.
*2. Jakou otázkou Jej chtěli přivésti do těžkostí? V. 35. 36. P. í.
“ 3. Které přikázáni jest největší? V. 37. 38. Pozn. 2.

4. Které přikázání jest mu podobné? V. 39. Pozn. 3.
5. Co na těchto přikázáních záleží? V. 40. Pozn. 4.

Vykupitele. 3. Protože bohatí snadno zpyšnějí a nemohou se 
snížiti ku prostému sloužení Bohu. 4. Jsou v obchodním i spo
lečenském spojeni s lidmi, kteří nejsou křesťané a nemají té 
veliké odvahy a viry k zrušení obecenství s nimi. 5. Protože by 
musili vrátit mnohé bohatství, neprávem nabyté a musili by 
změniti své povolání, i způsob získávání peněz, neboť to do
savadní nebylo křesťanské.

6. I bohatý mládenec mohl dostat! stokrát více. Mohl zví
tězili a dosáhnouti věčného života, ale nechtěl; jeho jméno 
zaniklo, žil nadarmo.

7. Matka měla sotva tolik odvahy, vysloviti svou prosbu. 
V přítomnosti Spasitele poznala veliký rozdíl mezi požadav
kem svým a Jeho sebezapřením, které znalo jenom službu 
jiným.

8. Jakub byl sťat. (Skt. 12, 2.) Jan poslán do vyhnanství 
na ostrov Patmos; podle podám byl hozen do kotle vařícího 
oleje, ale nic se mu nestalo.

9. ^Přízeň nebo zásluha nezajistí nám místo v království 
Božím. Koruna a trůn jsou znamením vítězství v Kristu. On 
nepovolal lidi aby panovali, ale aby sloužili. Nejblíže Kristu 
bude ten, kdo si nejvíce přivlastnil ducha jeho sebezapirající 
lásky.c E. G. W.
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1. Byla to úskočná otázka školská. Rabíni napočítali v kni
hách Mojžíšových 613 přikázání, které rozdělili na 268 hlavních 
a 365 podřadných. Samo sebou se rozumí, že všecka ta při
kázáni neměla stejnou cenu.

2. Křesťanství není sumou mnohých ustanovení, nýbrž je to 
smýšlení. Zevnější vykonávání předepsaných skutků není splně
ním zákona. K tomu je třeba lásky, jinak je všecko marné. 
Láska jest pravidlem a silou našeho života.

3. Láska k bližnímu jest zjevným dotvrzením lásky k Bohu.
4. >Kristus ukázal, že. zákon Boží nepozůstává v mnoha 

ustanoveních, z nichž by některá měla menší cenu a bez trestu 
mohla by býti přestupována. O prvních čtyřech přikázáních 
a o ostatních šesti mluví náš Spasitel jako o celku Božím. 
Láska k Bohu zjevuje se v plnění všech jeho přikázánLc 
E. G. W.

/. f :• rC

6. Co vyznal zákonník? Jak chválil pravé plnění zákona Bo
žího? Mark. 12, 32, 33.

7. Jaké svědectví mu dal Spasitel? V. 34. Pozn. 5. ■
8. Jakou otázku dal Spasitel farizeům? Co odpověděli? Mat.

22, 41. 42. ' *- «-*-/-<: »-i_ £ Si
9. Proč se nespokojil s jejich odpovědi? V. 43. 45. C‘

10. Jakého úspěchu dosáhl Spasitel? V. 46. .
11. Jak varoval Spasitel před zákonníky? Mar. 12, 38—40.

Pozn. 6. r
12. čemu věnoval pozornost? Co je praveno o bohatých? V.

41. Pozn. 7. ''■
13. Jaký příběh jest zvlášť zaznamenán? V. 42
14. Co řekl Spasitel o daru vdovy? V. 43.
15. Podle čeho oceňuje Pán naše dary? V. 44. Pozn. 8.
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7. Spasitel viděl, co dávali. On hleděl také do srdce a po
znal pohnutky dávání. Mnozí bohatí dávali jen malou částku 
toho, co jim přebývalo, ale chudá vdova dala to málo, co měla.

8. »Tvář Ježíšova se vyjasnila, když viděl chudou vdovu, 
jak ostýchavě se blíží, chtíc nepozorovaně dát svůj dáreček. 
Když viděla boháče s jejich dary, ustoupila, jako by se bála 
přistoupiti blíže. Přece i svým málem chtěla podporovat! věc, 
kterou milovala. Pohlédla na svůj dar. Byl věru maličký ve 
srovnání s dary jiných, ale bylo to její všecko. Když se domní
vala, že ji nikdo nevidí, vhodila rychle své dva peníze a chtěla 
odejiti. Oko Spasitelovo ji však dobře pozorovalo.

Spasitel svolal své učedníky a upozornil je na chudobu vdo
vy. Potom slyšela slova: »Tato vdova více dala než všickni.c 
Zrak ji zaslzel radostí, když poznala, že její čin jest pochopen 
a oceněn.c E. G. W.

5. »Zákonnik nebyl daleko od království Božího, neboť po
znal, že skutky spravedlnosti jsou Bohu příjemnější nežli zápaly 
a oběti. Ale musil uznati i božství Kristovo a vírou v Něho 
obdržeti sílu k vykonávání skutků spravedlnosti. Obřadná služ
ba neměla ceny, nebyla-li spojena s živou vírou v budoucího 
Spasitele. Ale ani desatero , nic neprospěje, není-li pochopeno 
v jeho pravém poměru ke Kristu. Zákon nám ukazuje naše 
povinnosti a chyby. V Kristu však máme odpuštění a sílu k za
chovávání zákona.c E. G. W.

6. sTakové pokárání zasluhují i dnes mnozí lidé, kteří se 
vydávají za velmi pobožné. Jejich život jest poskvrněn so
bectvím a lakomstvím, ale zakrývají to zdánlivou čistotou a na 
Čas oklamávají své bližní. Boha však nemohou oklamati. On 
zná úmysl srdce a každého bude souditi podle jeho skutků.« 
E. G. W.



Úkol 7. — 13. února. Z. s. 17.11.
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Umývání nohou. — Večeře Páně.
1. Co Ježíš věděl? Co zjevoval učedníkům až do konce?

Jan 13, I- ' J‘"
2. Co se v té době dělo v srdci Jidášově? V. 2.,,. f.,^1 b
3. Proč musíme Kristovu pokoru při umývání nohou i jeho 

smrt na kříži pokládat! za nesmírně veliké? V. 3; 10, 18.
4. Jakého ducha zjevovali učedníci krátce před tím? Mar. 9,

33—35. ■' ' ? ' z ; ť Z /
5. Jak je chtěl Ježíš poučit? Jan 13, 4. 5. Pozn. 1.
6. Jak se k tomu zachoval Petr? Co mu řekl Pán? V. 6. 7.
7. Co tvrdil Petr dále? O čem rozhoduje umývání nohou? Co 

potom žádal Petr? V. 8. 9. Pozn. 2. . ; '/
8. Jaké naučeni dal Spasitel všem svým rozhovorem s Petrem?

V. 10. 11. Pozn. 3. > /•
9. Co se tázal Pán potom? Jak Ho učedníci právem nazývali?

Co se měli naučiti z jeho příkladu? V. 12—15.’ZvL
10. Jak se má chovat služebník k svému pánovi?,Co přináší 

štěstí? V. 16. 17. Pozn. 4. ; ;7*7 ■ ')'{,:.<s
11. Kdy byla ustanovena Večeře Páně? 1. Kor. 11, 23; Luk.

22, 7—15. / rC 4
12. Co učinil Ježíš než dával chléb? Mat. 26, 26. r'-’z T>v
13. Co pravil při podávání chleba? Co učinil před podáním, 

kalicha? 1. Kor. 11, 24. 25; Mat. 26, 27. Pozn. 5.
14. Jaký význam má Večeře Páně? 1. Kor. 11, 26.
15. Co má činiti každý dřív než béře účast? V. 27. 28. Pozn. 6.
16. Kdy bude Spasitel zase slaviti večeři se svým lidem? Mat.

26, 29. Pozn. 7.
17. čím byla ukončena tato významná večeře? V. 30. Pozn. 8.

Poznámky.
1. ^Sobectví učedníků zarmucovalo Spasitele; On však se 

s nimi nehádal, ale dal jim příklad, na který neměli zapome-
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nouti. Jeho láska k nim nemohla býti tak snadno zmařena; 
snesla i tento skutek pokory.« E. G. W.

2. »Síužba, kterou Petr nechtěl přijmout!, byla zobrazením 
vyššího očištění. Kristus přišel, aby očistil srdce od poskvrn 
hříchu. Když sí Petr nechtěl dát umýti nohy, zbraňoval tím 
zároveň očištění svého srdce a nevědomky zavrhoval svého 
Pána. Pána to nijak nesnižuje, když Mu dovolíme, aby nás 
očistil. Měli bychom však osvědčili pravou pokoru tím, že 
s vděčným srdcem přijmeme to, co jest pro nás připraveno 
a horlivě budeme sloužit! Pánu.« E. G. W.

3. sjejich srdce potřebovala očištění. Sobectví a pýcha způ
sobují nenávist a nesvornost; to všecko smazal Kristus svou 
láskou umytím jejich nohou. Jejich srdce byla změněna a Spa
sitel mohl říci: „I vy čisti jste.” Mezi nimi zavládla láska a 
svornost; byli skrovní a mimo Jidáše pokládali jeden druhého 
za vyššího.c E. G. W.

4. »Lidé mohou býti tehdy šťastni, když žijí podle vůle 
Boží, život toho, kdo zná vůli Boží a neplní ji, bude naplněn 
hořkostí a starostmi. Jen upřímné následování Krista a ne
zištná láska k bližnímu vpravdě obšťastňuje.« E. G. W.

5. »ChIéb, který jíme a voda, kterou pijeme, jsou vykoupe
ny tělem a krví Ježíše Krista. Na všem, co požíváme, jest vryta 
pečeť kříže z Golgaty. Ale slova Spasitelova vztahují se tím 
více na duchovní život. Přijímáme-li život, který byl za nás 
obětovaný na Golgatě, můžeme žiti svátý život.« E. G. W.

6. Nehodně jí a pije ten, kdo nezná, že Kristus zemřel za 
jeho hříchy a kdo nečiní pokání, nikoli ten, kdo zná svou hříš
nost a cítí se nehoden milosrdenství a milosti Boží.

7. »Večeře Páně poukazuje na druhý příchod Kristův a má 
obživovati tuto naději v srdci věncích. Naděje na druhý pří
chod Páně byla a jest útěchou v době těžkostí a soužení.« 
E. G. W.

8. Toto prosté zakončení Večeře Páně má v sobě něco tkli
vého. Pán dal tuto památku, která má býti v církvi zachová-



Úkol 8. — 20. února. Z. s. 17.23.

Druhý příchod Kristův.

vána do jeho druhého příchodu a jej připomínati. Celý výkon 
nebyl spojen s nijakou okázalostí, nýbrž od začátku až do 
konce byl zcela prostý. Tak učil Spasitel sloužiti své následov
níky a to jest naučení, kterého je třeba dbáti i nyní.

1. Jakým zaslíbením potěšoval Pán své učedníky před svou
smrtí? Jan 14, 1—3. . z.,/?

2. Kdy bylo toto zaslíbení potvrzeno? Skt. 1, 9—11,
3. Co se tázali učedníci Pána? Mat. 24, 3.
4. Před čím Pán varoval? V. 4. 5-z.;
5. Jaký bude způsob příchodu Kristova? V. 27. £
6. Jaká budou jeho znamení? čeho jsou počátkem? V. 6—8.
7. čím bude soužení věřících zvýšeno? Co učiní mnozí? V.

. ....' - /•/ A M. o

8. Co se stane v církvi? Kdo jenom bude spasen? V. 11—13.
9. V čem můžeme viděti neklamné znamení konce? V. 14. P. 1;

10. Na jaké soužení poukazoval Spasitel? Jak pomohl Bůh? 
V. 21. 22. Pozn. 2. -

C* i jl* vn

1.1. Jaká znamení měla býti potom? V. 29. Mar. 13, 24. Pozn. 3.
12. Jak to bude působiti na lidi? Luk. 21, 25. 26. Pozn. 4.
13. Co bude následovati potom? Mat. 24, 30.^**,^
14. Koho shromáždí andělé při návratu Páně? V. 31; 1. Teš. 

4, 16. 17. Pozn.
15. V čem rovná se doba konce době před potopou? Mat. 24,

37-39; 2. Tim. 3, 1-5. Az‘.íh
16. Jak nejlépe můžeme býti připraveni na všecka překvapeni? 

Mat. 24, 42—44.
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17. Co praví apoštol pravým ditkám Božím v době příchodu 
Páně? 1. Tes. 5, 1—6. Pozn. 6.

K Toto znamení příchodu Páně splňuje se zvlášť zřetelně 
a posiluje tužbu dítek Božích. Adventní poselství jest zvěsto
váno více než v 400 řečech, a každá zpráva o novém pokroku 
naplňuje nás radostí, neboť se tím přibližuje doba vykoupení 
našeho. Toužíme po tom a duch obětí a sebezapření pobádá 
nás k větší horlivosti a službě, neboť rychlý pokrok posledního 
poselství potvrzuje, že Pán je přede dveřmi.

2. Tyto verše poukazuji na pronásledování se strany pa
pežství, které trvalo 1260 let, o čemž jest psáno i v pror. Da
nielově 7, 25. čas tento měl býti ukrácen, a již v polovici 
osmnáctého století shledáváme, že přestalo pronásledování, 
neboť v různých zemích vyhlášena byla svoboda.

3. Slunce se zatmělo 19. května 1780, měsíc nedal světla 
svého hned následující noci a veliké padání hvězd bylo 13. 
listopadu 1833.

4. žijeme v době, kdy všecky díly světa jsou spojeny te
legrafem, radiem a jinými vymoženostmi. Zprávy o nepokojích 
a nesnázích jsou rychle oznamovány do všech končin světa. 
Říká se, že nesnáze posledních let nastaly ze strachu před 
budoucností. Stane-li se někde nějaké neštěstí, je-li v některém 
kraji hlad, mor anebo sucho, noviny roznesou o tom zvěst po 
celém světě a lidé se strachují, že tyto věci přijdou hned na ně.

5. Zároveň se zjevením se Syna člověka, budou posláni 
andělé, aby shromáždili všecky dítky Boží. Vzkříšení i žijící 
svati vytrženi budou Pánu vstříc. Bezbožní zahynou před slá
vou přicházejícího Spasitele. (2. Tes. 2, 8; Zjev. 6, 15—17.)

6. »Brzo objevil se veliký bílý oblak, na kterém seděl Syn 
člověka. Když jej bylo viděti ještě vzdálený, vypadal tento
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oblak velmi malý. Anděl pravil, že je to znamení Syna člověka. 
Když se však přibližoval k zemi, mohli jsme viděti tu neoby
čejnou slávu a velebnost Ježíšovu, když vyjel — vítěze —, 
aby zvítězil. Zástup svátých andělů se zářícími korunami na 
hlavě provázel Jej na jeho cestě, žádná řeč nemůže vyličiti 
slávu tohoto pohledu. Ten pak živý oblak skvostný a nevy
stihlé slávy se přibližoval a mohli jsme ještě zřetelněji viděti 
milostnou postavu -Ježíšovu. On již nenesl korunu trnovou, 
nýbrž koruna slávy spočívala na jeho svaté hlavě. N'a jeho 
oděvu i na jeho bedrách bylo napsané jméno: Král všech králů 
a Pán všech pánů. Jeho obličej byl tak jasný jako slunce o po- 
lednách, jeho oči podobaly se plameni ohně a jeho nohy vy
padaly jako nejjemnější mosaz. Jeho hlas zazníval jako mnohé 
nástroje hudební. Země se zachvěla před Nim, nebe uniklo 
jako kniha svinutá a všeliká hora i ostrovové z místa svého 
se pohnuli.« (Zkušenosti, str. 246—247.)

. c: ■ . 4<_° 
lí v • o.

1. Kam přišel Ježíš šest dní před velkonocí? ,
učinil? Jan 12, 1. •'

2. Čí hostem byl? Mar. 14, 3a. Pozn. 1.
3. Kdo posluhoval při hostině? Kdo byl mezi hosty? Jan 12, 2.
4. Co učinila Marie, sestra Marty? V. 3. Pozn. 2. ;
5. Co pravil Jidáš? Jak zakrýval svůj špatný úmysl? V. ,4.. 5.
6. Co bylo pravou pohnutkou jeho slov? V. 6.
7. Co odpověděl Ježíš? Jaký byl úmysl Marie? V. 7. Pozn. 3.
8. Co pravil k ospravedlnění činu Marie? V. 8.

Jaký div tam 
t— , y*- /l
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1. sšimon z Betanie uznával učení Ježíšovo, ale nepřijal Jej 
za svého Spasitele a jeho povaha zůstala nezměněna. Spasitel 
jej uzdravil z malomocenství a tak ho získal pro sebe. Z vděč
nosti za uzdravení, připravil Spasiteli a jeho učedníkům velikou 
hostinu.* E. G. W.

2. Při slavnostech odpočívali hosté na pohovkách. Obráceni 
obličejem ke stolu, měli nohy vzadu. Tak měla Marie snadný 
přístup k nohám Pána Ježíše a mohla vykonati skutek lásky.

3. x-Vonnou masť, kterou chtěla Marie pomazati tělo Ježí
šovo po jeho smrti, vylila na Něho, když ještě žil. Při pohřbe 
byla by bývala vůně naplnila jenom hrob; nyní však potěšila 
tím Pána a dokázala Mu svou lásku a věrnost... Tento skutek 
byl pro Spasitele v temné hodině zkoušek útěchou a závdav
kem lásky, které se Mu dostane ve věčnosti od vykoupených;* 
E. G. W.

4. sProtože Kristus neodmítl ženu, jejíž hříchy byly veliké
a neukázal jí, že ji zná, domníval se Šimon, že Kristus není 
prorokem.* E. G. W. . ,

5. ^Dlužnici jsou všichni lidé, ať jsou nebeskému Pánu dluž
ni pět set anebo padesát peněz; zaplatit nemůže nikdo; odpušté-

9. Kdo pomazal Pána Ježíše již dřivé? Na co myslil farizeus, 
který se jmenoval také Šimon, když viděl skutek hříšné 
ženy? Luk. 7, 39. Pozn. 4. «■**••*.«*—<-i

10. Jak dokázal Ježíš, že jest prorokem? Luk. 7, 40—42.
11. Jak odpověděl Šimon? V. 43. Pozn. 5. ’
12. Jak zdůraznil Kristus rozdílné chování sé farizea a hříšnice?

V. 44-47. Pozn. X •.
;13. O čem se chtěli židé přesvědčiti? Jan 12, 9.''i,u^

14. Proč chtěli kněží zabiti Lazara, živého svědka moci Kristo
vy? V. 10. 11. ' ,.v
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ni potřebují všichni — to bylo první naučení pro samospra- 
vedlivého Šimona. Svatý Bůh v nebi může svou milost pro
kázat jenom tomu, kdo zná svou bídu, kdo touží po pomoci 
s nebe, upřímně lituje svých hříchů a s láskou přijímá Spasite
le. Naproti tomu nemůže pomoci těm, kdož spoléhají na svou 
samospravedlnost a domnívají se, že nepotřebují Spasitele — 
to bylo druhé naučeni prq nadutého zákonnika, který nechápal 
slz kající duše. A vidí-li vševědoucí zpytatel srdcí lidských 
v někom tuto božskou jiskérku svaté tužby, nehledí na vnější 
skutky, jako to činí krátkozrací lidé, nýbrž na vnitřní pohnutku 
srdce a odpouští mnoho — to bylo třetí naučení pro krátko
zrakého šimona.« (Gerok) »šimon poznal svůj velký dluh 
u Pána; ponížil se, litoval své viny a stal se skromným a odda
ným učedníkem Páně.c E. G. W.

6. »Marie, která tak hluboko klesla a stala se příbytkem 
zlých duchů, obrátila se k Spasiteli a nejen že Ho pomazala, 
ale šla za Ním až na Golgatu a zúčastnila se jeho pohřbu. Po 
jeho zmrtvýchvstání přišla k hrobu a první zvěstovala Kristovo 
zmrtvýchvstání.^ E. G. W.

1. Co řekl Ježíš jedenácti, když byl Jidáš odešel? Jan 13, 33.
Pozn. 1. z'*'- ■*) t „ .,v v

2. Jak těšil své učedníký? Jan 14,1—4.
3. Co řekl Tomáš? Jakou pravdu zjevil Spasitel, odpovídaje

na jeho otázku? V. 5-7.
4. Co nepochopil Filip vzhledem Krista? V čem měli učedníci

viděti úzké spojení Spasitele s Otcem? V. 8—11. *
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ó. Co budou činiti věřící v Křísla? Jaké zaslíbeni jest jim 
dáno? V. 12—14. Pozn. 2. *•*.«*• ’

6. Která, pozdější událost zjevuje ještě více povahu Tomášo
vu? Jan 20, 26—28. '3 ? /'*' % ; ‘ .J------ ---------------------- ---------------- .TSÍ5'< A' c. AÍ. rJ • .

-....Ze, Na čem učinil Pán závislý požadavek o Ducha svátého?
•/•'-•Jak dlouho bude Těšitel s věřícími? Jan 14, 15. 16. Pozn. 3.

8. Co řekl Ježíš o Duchu pravdy? Jjiká útěcha je v tom pro 
všecky dítky Boží? V. 17/18. V'A*

1. ^Učedníci se polekali, slyšíce tato slova. Tísnili se vůkol 
Spasitele, vždyť jejich Mistr a Pán, jejich milovaný učitel a 
pastýř byl jim dražší nad život; u Něho nalézali pomoc ve 
všech těžkostech a potěšení ve všech zklamáních. Nyní chtěl 
od nich odejiti a nechati je sami. Smutná tušení naplňovala 
jejich mysl.« E. G. W.

2. ^Spasitel nepravil, že práce učedníků bude významnější 
nežli jeho dílo; mínil tím veliké rozšíření se díla po světě. Ne
poukazoval tím jenom na divý, nýbrž na všecko, co se mělo 
státi v síle Ducha svatého.c E. G. W.

3. »Duch svátý jest zástupce Kristův. Pro svou lidskou při
rozenost nemohl býti Spasitel osobně na všech místech země.

všecky dítky Boží? V. 17/18.
9. Jaké spojení mají míti dítky ^Boži skrze víru? V. 19. 20. 

^10. Jak dokazujeme svou lásku k Pánu? Kdo nás potom mi
luje? v. 21.v';

'11. Co nemohl pochopiti Judas? Co mu řekl Pán? V. 22. 25.
,12. Co činí Duch svátý pro ty, kteří milují Ježíše? V. 26. Pozn. 4.
13. Co dává Pán každému pravému učedníku? V. 27. Pozn. 5.
14. Na co měli mysliti učedníci při loučeni s Pánem? V. 28.
15. Proč o tom Pán mluvil s jedenácti? V. 29. ,
16. Proč s nimi nemohl již mnoho mluviti? V 30. Pozn. 6. \
17. Co dokázal Spasitel svou radostí ve zkouškách, které na 

Něho čekaly? V. 31. Pozn. 7.
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Bylo tedy pro jeho následovníky dobré, že se vrátil k Otci 
a poslal Ducha svátého jako zástupce, skrze něhož může býti 
se svými následovníky.* E. G. W.

4. ^Kristus zaslíbil své církvi dar Ducha svátého. Toto za
slíbení jest pro nás právě tak, jako pro první učedníky. Tento 
dar bývá udělen jenom těm, kteří se utíkají k Bohu a čekají 
na jeho milostivé vedení. Přijmeme-li vírou toto zaslíbené po
žehnání, budeme účastni i všech jiných požehnání. Jest udělo
váno podle bohatství milosti Kristovy a to každému tolik, kolik 
může přijmout!.* E. G. W.

5. Mohl dáti Kristus svým dítkám něco lepšího a dražšího 
nežli pokoj, nebeský pokoj, který svět nemůže dáti ani vžiti? 
Ten jest cennější nad zlato a drahé kameny. Ve všech těž
kostech, které na nás přicházejí, můžeme jej vžiti a v něm 
odpočinout!.

6. Ve mně není myšlenky ani citu, které by byly podobny 
jeho snahám; proto nemá nic na mně, nad čím by mohl vlád
nou ti.

7. > Nežli odešli z místnosti, zazpívali píseň chvály. Potom 
odešli na horu Olivetskou.

1. Co pravil Ježíš o sobě, když šli okolo vinice? Co řekl o Otci? 
Jan 15, 1. Pozn. 1. f'e^ Zí"~ '

2. Kdo jsou ratolesti? V. 5a. Pozn. 2.
3. Co činí vinař s každou neplodnou ratolestí? Co činí s tou, 

která nese ovoce? V. 2.
4. Jak se čištění děje? Zjev. 3, 19.
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1. 3>Spasitel nesrovnává sebe s krásnou palmou, se vzne
šeným cedrem anebo se silným dubem, nýbrž š vinným kme
nem s jeho úponkami. Palma, cedr a dub stojí samostatně, ne
potřebují podpory; ale réva pne se podle tyče a roste vzhůru. 
Tak byl i Kristus jako člověk závislý na Boží moci.« E. G. W.

2. Ratolesti jsou spojeny s vinným kmenem, -žijí jeho mí
zou; jsou-li od něho ulomeny, usychají. Tak je to i s námi: 
Kristus jest vinný kmen, s nímž musíme býti spojeni, chceme-li 
žiti.

3. ^Abyste mohli věsti život svátý a bohulibý, jste rovněž 
tak závislí na Kristu, jako ratolest, která má rusti a nésti 
ovoce, je závislá na kmeni. Jsouce od něho odloučeni, nemáte 
života a nemáte síly, byste mohli odpírali pokušením nebo

5. Jaké ovoce má přinášeli křesťan? Gal. 5, 22. 23.<z
6. Čím nás Bůh očisťuje? Jan 15, 3; 1. Jan 1, 7.

, 7. Kdy muže křesťan přinášeli stále ovoce? Jan 15, 4. Pozn. 3.
.--8. Jak velice závisíme na Kristu? V. 5.?' '

9. Co se stane s tím, kdo se nedá vychovat láskou Kristovou?
V. 6. Pozn. 4.

10. Kdy se to stane? Mat. 13, 41. 42./-«£c o-
11. Jaké zaslíbení je dáno těm, kteří zůstávají v. Kristu? Jan

•5,7- i;;'"-'' - ........
12. Jak nejlépe můžeme oslaviti Otce? V. 8. : *» •
13. Co pravil Kristus o své lásce? V jakém spojení je posluš

nost se zůstáváním v lásce Boží? V. 9. 10.
14. Proč mluvil Spasitel o těchto věcech? V. 11. Pozn. 5. ■
15. Jaké přikázání dal Ježíš? Co jest největším důkazem lásky?

V. 12. 13. ■' ... •
16. Kdy jsme přátelé Kristovi? Po čem lze poznati pravé přá

telství? V. 14. 15.
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Velekněžská modlitba.

1. Jakými potěšujícími slovy zakončil Ježíš naučení, 
učedníkům cestou do Getsemane? Jan 16, 33.

2. Co učinil na konec? Jak zní začátek oné modlitby? 
prosil o své oslavení? Jan 17, 1.

růsti v milosti a svatosti. Zůstanete-li v něm, budete prospí
vat! a bude-li váš život vycházeti z jeho života, neuschnete, 
ani nebudete neplodni. Budete podobni stromu, štípenému při 
tekutých vodách. Mnozí lidé se domnívají, že sami musí vyko
nat! jistou část díla. Co se týká odpuštění hříchů, tu doufají 
v Krista, potom se však pokoušejí spravedlivě žiti z vlastní 
sily. Každá snaha taková musí selhati. Pán Ježíš to vyjadřuje 
slovy: »Beze mne nic nemůžete učinití.* Náš vzrůst v milosti, 
naše radost, naše užitečnost úplně závisí na našem společenství 
s Kristem.« (Cesta 72. 73.)
■ 4. »Kdyby zůstala na kmeni, zeslabovala by jiné ratolestí. 
Dokud je naděje, že by přinášela ovoce, může na něm zůstati 
a vinař jí bude opatrovati. Když však všecky snahy nic nepro
spívají, musí být odříznuta; potom uschne, neboť nebere života 
z kmene.* E. G. W.

5. »Radost má.« Tato radost jest: 1. Radost v ustavičném 
činění dobrého. 2. Radost úplného, posvěcení a oddání sc Bo
hu. 3. V prokazování lásky bližním. 4. Radost pevné důvěry 
v moudrého a laskavého Boha, jemuž mohu všecko svěřiti. 
5. Radost z lásky Boží k nám a ze společenství s Ním. 6. Ra
dost ze zachránění jiných. 7. Radost nad vítězstvím.
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1. »Poznati Boha a Ježíše Krista jest poznání, které nás 
zmocňuje a proměňuje v obraz Boží; dává nám moc vládnouti 
nad sebou, podmaňujíc naše náklonnosti a vášně moci ducha.*

2. Spasitel pravil svému Otci: Všecko, co jest mé, tvé jest. 
Můj poměr k lidem má sloužiti jenom společenství s Tebou.

nost dokazuje, že člověk může zahynout! i v nejpožehna- 
nějším okolí? V. 11. 12.--' I /. /''•

10. Na jakou změnu poukazoval? Co žádal, pro učedníky, kte- 
, ’ ří zůstali na světě plném soužení? V. 13. Skt. 5, 40. 41. ■
11. Co dal svému lidu? Co to.způsobilo? Od čeho máme býti

zachováni? Jan 17, 14—16. ; - .. ’
12. Jak můžeme dosáhnouti posvěcení? Za koho se Ježíš po

světil? V. 17—19. Pozn. 3. S
-« .1 : > - • . . . • *

13. Jak jsme i my zahrnuti v jeho modlitbě? Co musí býti mezi 
ditkami Božími, mají-li splniti své poslání na světě? V. 20.
21. Pozn. 4.Z Z'- -''-.V . "... ' ’

14. Co má svět poznati z jednoty dítek Božích? V. 22. 23.
15. Oč ještě prosil Ježíš Otce? Co budeme viděti? V. 24. 25.
16. Kterou myšlenkou skončil svou modlitbu? V. 26.

•...A'.’

3. Jaká moc byla Mu dána? Kolik jich má míti život věčný?
V. 2. ? ....... . •/. i • r

4. Co znamená život věčný? V. 3. Pozn. 1. ’
5. Koho oslavil Ježíš na zemi a co dokonal? V. 4. ;-
6. Jak dosvědčil, že je Synem Božím od věčnosti? V. 5. žid. 1,

1— 3; Filip. 2, 6. ‘ '-Á •’
7. V čem záležela jeho práce s učedníky? Co o nich mohl

říci? Jan 17, 6— 8..;\ ' .--..‘r ’ '
8. Za koho se zvláště modlil? Komu přičítal vlastnické právo, 

nedbaje své osobní práce s nimi? V. 9. 10. Pozn. 2.
9. Oč prosil, věda, že bude vzat od učedníků? Která skuteč-
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Těmito slovy nás Spasitel učí, že je třeba, abychom našemu 
Otci řekli: Všecko, co jest mé, tvé jest.

3. »Naše modlitby nemají býti sobecké prosby, jenom k na
šemu prospěchu. Ježíšova zásada, posvěceni se za jiné, musí se 
stati i zásadou našeho života. Oddanost, obětavost a podříze
ní se slovu Božímu, jaké zjevoval Kristus, musí se zjevovati 
i v životě jeho následovníku. Naše poslání na světě není slou
žili sami sobě, nýbrž oslavení Boha spolupůsobením s Ním 
v zachraňováni hříšníků.^ E. G. W.

4. ^Spasitel se modlil za nás, abychom s Ním byli jedno, 
jako On jedno jest s Otcem. Jaká je to jednota! Spasitel pravil 
sám o sobě: >>Nemužeť Syn sám od sebe nic činiti, ale Otec ve 
mně přebývaje, onť činí skutky. Teprve, když se Kristus usídlí 
v našich srdcích, způsobí v nás skutky, chtění i činěni podle 
dobře libé vide své. My budeme působiti tak, jak On působil.

- Budeme při tom dávali najevo téhož ducha, jakého On dával 
najcvo.c (Cesta 82.)

Poslední naučení Ježíšova.
x ' - '• A /,, 'i, Á ■

1. čeho potřebu cítil Ježíš pro dokonáni díla lásky? Která 
slova svědčila o jeho velikém boji? Co pravil učedníkům, 
kteří s Ním byli v Getsemane? Mat. 26, 36—38. ! - t

2. Oč prosil? Co víme o jeho odevzdanosti? V. 39. 42. ■
3. Jaké napomenutí dal učedníkům, když je našel spící? V. 40.

41. Pozn. .
4. Co pravil zemdleným učedníkům krátce před zradou? V. 

45, 46.



na Golgatu? Luk. 23,
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14. Proč nedovolil Marii v den zmrtvýchvstání,’ aby se Ho 
dotkla? Jan 20, 17. Pozn. 7. ’ ; •-

18—20; Luk. 24, 48. Pozn. 9. j
19. čím jest vyzbrojena církev Boží, aby mohla vykonatí svou 

úlohu? Luk. 24, 49; Skt. 1, 7.. 8. Pozn. 10.
' úr-.^ ,,

Poznámky.

1. »Mdloba učedníků vzbuzovala soucit Ježíšův. Obával se, 
že nebudou moci snésti jeho zradu a smrt. Nečinil jim výčitek, 
ale pravil: Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení. 
I v největších úzkostech své duše omlouval jejich mdlobu.« 
E. G. W.

-15. Proč káral učedníky, jdoucí do Émaus? Lukí 24, 25—27.
16. Jak dosvědčil svým učedníkům, že je ten, který umřel na 

kříži? Co jim dal? Ukaž ze zkušenosti Tomášovy, že pa-
■’ . matuje na každého jednotlivce! Jan 20, 19—21. 27—29.
17. Jaký rozkaz dal Petrovi, který Ho zapřel? Proč ho třikrát 

zkoušel? Jan 21, 15—19. Pozn. 8. c,t'':z’
18. Co mají činiti jeho učedníci až do jeho příchodu? Mat 28,

5. Jak pozdravil svého zrádce? Proč káral Petra? V. 50—54.
■ Jan 18, 11. :-7.- ,

6. Co řekl zástupu? Mat. 26, 55. 56. Pozn. 2.
7. Co pravil nejvyššímu knězi, který Jej zapřísahal, aby mu

pověděl, je-li Syn Boží? V. 63. 64. Pozn. 3. ‘/*.T.*
8. Co odpověděl Pilátovi na otázku, je-li králem? Mat. 27, 11.
9. Jaké vysvětleni dal Pilátovi o svém království? Jan 18, 36.

37. Pozn. 4. v',•?'.
10. Co pravil těm, kteří šli za Ním na Golgatu? Luk. 23,

28—31. Pozn. 5. ■ a—-- •
11. Jak zdůraznil učení o odpouštění? V. 34. Pozn. 6.
12. Co svědčí o tom, že se cítil opuštěn? Mat 27, 46.
13. Kterými slovy poručil svou matku Janovi? Které přikázáni

tím zvýšil? Jan 19, 26. 27. - . ; ‘
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2. Spasitel se poddal svým nepřátelům, ale nikoli ze stra
chu před jejich mocí, nýbrž že byl poslušen svého Otce a věrně 
chtěl vykonali svůj úkol, předpověděný v zákoně a v prorocích.

3. »Všichni poslouchali s napětím a své zraky upírali na 
jeho obličej, když pravil: »Ty jsi řekl.* Zdálo se, žé světlo ne
beské spočinulo na jeho tváři, když dodal: >Ale pravím vám: 
Od toho času uzříte Syna člověka, sedícího na pravici moci 
Boží a přicházejícího na oblacích nebeských.* Těmito slovy 
vyličoval opak postaveni, v jakém byl. On, obžalovaný a po
hrdaný, bude Pánem života a všeliké slávy. Bude seděti na 
pravici Všemohoucího a soudili všecky.* E. G. W.

4. >,Kristus ukázal, že těm, kteří Jej přijímají, jest jeho slo
vo klíčem tajemství Božích. Ono má v sobě zachovávající moc 
a jest tajemstvím rozšířeni jeho království pravdy. Vysvětloval 
Pilátovi, že zkažená povaha může být obnovena jenom přije
tím a činěním jeho pravdy.* E. G. W.

5. »Spasiiel pohlížel v duchu na zkázu Jerusalema; věděl, 
že mnohé ženy a děti, které nad Ním plakaly, zahynou při 
strašné zkáze. Ale On myslel i na zkázu celého světa.* E. G. W. 

‘ 6. »Jeho myšlenky odvracely se od jeho vlastních útrap
k hříchům jeho protivníků a k hrozné odplatě, která na ně při
jde. Nezlořečil vojákům, kteří s Ním ukrutně zacházeli, ani 
nevolal pomstu nebes na hlavu kněží a knížat, kteří se radovali, 
že dosáhli svých úmyslů. Měl lítost nad jejich nevědomostí a 
prosil Otce, aby jim odpustil.* E. G. W.

7. »Ježíš nechtěl přijmouti chválu od svých následovníků, 
dokud by nevěděl, že Otec nebeský přijal jeho oběť. Vstoupil 
tedy dříve na nebesa, aby od Otce slyšel, že jeho smíření za 
hříchy jest dostatečné a že skrze jeho krev mohou všichni do
sáhnout! věčného života.* E. G. W.

8. ^Třikrát zapřel Petr svého Pána a On chtěl třikrát sly
šeli doznání jeho lásky a .věrnosti. První práce, kterou Pán 
svěřil Petrovi, když ho zase přijal za apoštola, záležela v pa
seni beránků. Petr neměl mnoho zkušeností v této práci, která.
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vyžadovala mnoho lásky a trpělivosti. Byl povolán stoužiti těm, 
kteří byli mladí u víře; nevědomě měl poučovati z Pisma a 
připravit! je pro službu Páně. Třebaže Petr zapřel svého Pána, 
On se k němu v lásce přece nezměnil; takovou lásku a něžnost 
měl prokazovati svým ovcím.* E. G. W.

9. »Je to veliký omyl, když se někdo domnívá, že zachra
ňováni duší svěřeno jest jenom kazatelům. Všichni, kdo přijali 
Krista, jsou povoláni spolupůsobit pro spasení svých bližních.* 
E. G. W.

10. ^Učedníci se připravovali na svou úlohu. Před letnicemi 
se scházívali každý den a odstraňovali všecky různosti názorů. 
Byli jednomyslní. Věřili zaslíbení Kristovu, že přijde Utěšitel 
a vroucně se za to modlili. Neprosili jenom za sebe; citili také 
odpovědnost za spaseni jiných. Evangelium mělo býti neseno 
do všech končin země a oni čekali na vyzbrojení mocí s hůry, 
jak byl Kristus zaslíbil. Potom byl na ně vylit Duch svátý a 
tisíce <duší obrátilo se za jeden den. — Tak to může býti i dnes. 
Kažte slovo Boži místo lidských moudrostí. Odkliďte všecky 
různosti v církvi, oddejte se úplně Bohu, aby vás mohl použiti 
k zachránění ztracených! Vylití Ducha svátého ve dnech apoš
tolů byl jarní déšť. A jak krásné bylo jeho ovoce! Ale půso
bení pozdního deště bude ještě mocnější.* E. G. W.


