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Úkol 1. — 2. dubna. 2. s. 18.31.
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Boži nezměnitelný úmysl.
1. Co praví Bůh o své podstatě? 2. Mojž. 3, 14; Kaz. 3, 14.
2. Proč musí bytí cesty a cíle Boží nezměnitelný? Mal. 3, 6;

žid. 13, 8. Pozn. 1. ;• í •
3. čím jest Bohu možno provésti své úmysly? Ž. 147, 5; Jer.

32, 17.jr .
4. Proč může Bůh nejjistčji oznámiti budoucnost? Izai. 46,

9—11. Pozn. 2. ' " / 'z
. 5. Z čeho vysvítá, že úspěch Boží jest zajištěn? Iz. 14, 24. 27.
, 6. Kdo chtěl kdysi zmařiti úmysl Boží? Jaký byl jeho cíl? Co 

dosáhl? Izai. 14, 12—15. Pozn. 3. -•
7. S jakým úmyslem stvořil Bůh zemi? Jací obyvatelé měli na 

ni žiti? Izai. 45, 18; Ž. 37, 29. .' ' ,
' 8. Čím bylo zabráněno původnímu úmyslu Božímu? 1. Mojž.
-A 3, 6. 16—19; Řím. 3, 10. 21. Pozn. 4. '

9. Z kterého zaslíbeni vysvítá, že úmysl Boží nemohl býti zru
šen? Zjev. 21, 1. 5. Pozn. 5. <’• < ;

10. Ukaž ze zkušenosti lidu Izraelského, že Boži úmysly mohcu
býti zdrženy lidskými poklesky! 4. Mojž. 14, 22. 23. 32—34. 
Pozn. 6. ■ 1 ' '■ * •

11. Jak dosáhne Bůh svého cíle? Gal. 3, 29; Řím. 11, 25. 26. P. 7.
12. Kdo jest původcem plánu vykoupení? čím Bůh zjevil ta

jemství tohoto plánu? Proč? Řím. 16, 25. 26.. \ '
13. Jaký cíl si vytkl Bůh v plánu vykoupení? čím je to dosaže

no? Kol. 1; 20.' i í/ -
14. Pokud jest narození Ježíšovo důkazem přesností, s kterou 

Bůh svůj úmysl provádí? Gal. 4, 4. Pozn. 8.
15. Jaký význam mělo toto promyšlení v životě Ježíšově? Jan 

7, 6. 8. 30.
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16. Dokaž slovy Ježíšovými, že jeho smrt bylo ochotné podro-. 
bení se plánu Božímu! Jan 12, 23. 27; 13, 1. 27.

17. Co z toho můžeme usuzovat! pro náš osobni život? Řím. 8,
28. Pozn. 9. f /•; . \

18. Proč se nám nedostává porozumění pro cesty Boží? Kdy 
nám bude všecko jasné? 1. Kor. 13, 9—12. Pozn. 10.

Pozná m k y.
». Kristus jest pevný bod stvoření i vykoupení, kolem né-' 

hož se všecko otáčí. Na jeho božské nezměnitelnosti spočívá 
jeho láska k lidem.

2. Všecky úmysly a skutky Boží jsou stálé a věčné, jeho 
zrak proniká věčnost. Nečiní chyb ani pokusů, poněvadž vidí 
skončeni již od počátku. Jeho úmysly jsou nezměnitelné jako 
jeho podstata. Způsob provádění jeho úmyslů může se měniti 
podle okolnosti, které záležeji na zkaženosti a vzpouře lidské, 
ale Boží úmysl zůstane tentýž na věky. Jak jinak je to s námi: 
Jelikož náš hled jest obmezený, jsou naše úmysly časné a stále 
musejí býti zkušovány nebo obnovovány. Jak jinak by se utvářel 
náš život, kdybychom více rozuměli úmyslům Božím. — »Boži 
ideál pro jeho dítky jest vyšší než nejvyšší představa, jakou 
si člověk může učiniti.« E. G. W.

3. »Satan doufal, že svým úsilím v oklamávání a pokoušeni 
lidského pokolení zmaří Boži úmysl, učiněný při stvoření člo
věka, ale Kristus nyní požaduje, aby tento plán byl uskutečněn, 
jako kdyby byl člověk nikdy nezhřešíte (Spor 289.)

^>Satan zamýšlel na věky rozloučili člověka s Bohem; ale 
skrze Krista jsme v užším spojení s Bohem nežli před pádem. 
Svým vtělením se spojil Spasitel s lidmi tak, že se nedá roz
loučili. Jest s námi spojen na všecky věky.c E. G. W.

4. Podle úmyslu Božího měl býti svět zalidněn obyvateli 
hříchů prostých. Pro přestoupeni prvních lidi byla země zlo
řečena. Všichni lidé byli zapleteni do šitě satanovy a jsou bez 
naděje. Naděje na vysvobození z otroctví a na znovuzřízení
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všeho podle původního plánu Božího byla jenom ve Vykupiteli. 
Věčný úmysl Boží zůstal nezměněnu

5. yPflvodní úmysl Boží při stvoření země jest vyplněn, když 
se stává věčným příbytkem vykoupených. — Vykoupeni obdrží 
potom zaslíbené dědictví, člověk jest slabým tvorem, aby mohl 

vedlzmařiti předsevzetí Boží. Uprostřed působení satanova 
Bůh ustavičně své úmysly k jejich vyplnění.* E. G. W.

6. »Bůh nechtěl, aby lid Izraelský 40 let chodil po poušti; 
chtěl je uvésti přímo do zaslíbené země a usaditi je tam jako 
svůj svátý lid. Shledáváme však, že tam nemohli vejiti pro 
svou nevěru. Pro své ustavičné odpadávání zahynuli na poušti 
a jiní byli vzbuzeni, aby vešli do zaslíbené země. Bůh také ne
chtěl, aby druhý příchod Kristův tak dlouho byl oddalován a 
jeho lid aby tak dlouho dlel v tomto světě hříchu a starosti. 
Nevěra však odloučila lidi od Boha. Když se zdráhali vykonati 
dílo, které jim bylo svěřeno, byli povoláni jiní, aby zvěstovali 
poselství.* E. G. W.

7. Co chtěl Bůh na zemi vykonati skrze vyvolený lid Izrael
ský, chce dokonati nyní skrze svou církev... a na ni splní se 
všecka zaslíbení, která Bůh dal svému iidu.« E. G. W.

8. »V nebeské radě byla určena hodina příchodu Kristova. 
Když na světových hodinách přišla tato hodina, narodil se 
Kristus v Betlémě.* E. G. W.

9. U Boha není náhody. Buď v dějinných událostech lidstva 
uskutečňuje Bůh své věčné úmysly, anebo se pokouší satan 
aby to všecko zkazil. Nějaký čas může satan panovati nad lid
skou slabostí, ale úmysl Boži bude ve svůj čas splněn.

10. »Každá duše vykoupená pozná v svém životě službu 
andělů. Jak tomu bude, až v den vzkříšení pozná anděla, který 
s ní byl po celý život! Potom budou jasné všecky zkušenosti 
životní. Co se nám nyní zdá býti zmatkem a zklamáním, nebo 
zmařenými záměry, poznáme potom jako vítězné úmysly, jako 
Boží soulad.* E. G. W.
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Úkol 2. — 9. dubna. Z. s. 18.42.
Jediný prostředník.

1. V jakém poměru jest Kristus k celému světu? Žid. 1, 2.
2. Proč je Mu dáno označení »Slovo«? Jan 1, 1—3. 14; 1. Mojž.

1, 3. ' A' ’ r
3. V jakém vztahu k sobě jest moc stvořitelská a vykupitelská? 

Izai. 44, 24. 22.
•!. Jak je to potvrzeno v Novém zákoně? Kol. 1, 14—16. P. 1/
5. Jak je označen každý křesťan pravý? 2. Kor. 5, 17. Pozn. 2.
6. Jaké určeni nezměnitelné učinil Bůh? Skt. 4, 12; 1. Tim. 2, 5.
7. Čím jest Kristus? Izai. 33, 22; Jak. 4, 12. Pozn. 3.
8. Jak se choval Kristus jako člověk k svému zákonu? Jaký 

cil měl při tom na zřeteli? Gal. 4, 4. 5. Pozn. 4.
9. Co je hřích? Proč přišel Kristus na svět? Jak je možné, aby 

člověk byl poslušen? 1. Jan. 3, 3. 4; Řím. 8, 3. 4.
10. Jak jest vylíčeno prostřednictví Kristovo? Jak daleko jde 

tato služba? 1. Jan. 2, 1. 2. Pozn. 5.
11. Jak jest prostřednictví Kristovo dokázáno dosažením věčné

ho života? 1. Jan. 5, 11. 12. 3 - /'• ' ' - ‘ ■ / ■ *
12. Proč většina Židů nedosáhla života věčného? Jan 5, 39. 40.
13. K čemu je dáno Písmo? 2. Tim. 3, 15. Pozn. 6.
14. Čeho zdrojem jest Kristus mimo věčného života? Kol. 2, 3. 

Pozn. 7.
15. Co proto o sobě Kristus pravil? Jakou cenu má následováni 

Krista? Jan 8, 12. Pozn. 8.
16. Jakým obrazem jest znázorněno, že jest jedinou cestou? 

Jan 10, 7—10.
17. Jak byla Jákobovi zjevena tato pravda? Jaké vysvětlení dal 

Ježíš k tomuto snu? 1. Mojž. 28, 12. 16. 17; Jan 1, 52. P. 9.
18. V která slova lze shrnouti celkovou pravdu našeho uvažo

vání? Jan 14, 6. Pozn. 10.
Poznámky.

1. Jistota, že Kristus může vyprostiti ze všech hříchů a člo
věka změniti v nové stvoření, jest důkazem, že na počátku
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měl moc stvořili všecky věci. Kdo zapírá moc stvořitelskou, 
zapírá i moc vykupitelskou. Sobota byla ustanovena na památku 
stvořeni i vykoupení. »Pád člověka naplnil nebesa zármutkem. 
Mimo Krista nikdo nemohl člověka vyprostit! ze zlořečenství 
zákona a uvésti jej v soulad s nebem... Andělé padli k nohám 
svého Velitele a nabízeli se v oběť za lidstvo. Ale život anděla 
nemohl zaplatiti dluh; jenom ten, který jej stvořil, měl moc jej 
vykoupiti.* E. G. W.

2. i-Jenom Kristus může znovustvořiti povahu hříchem zkaže
nou.* E. G. W.

3. sKristus nebyl jenom vůdcem hebrejských pouští, nýbrž 
vydal také Izraeli zákon. Obklíčen slávou na hoře Sinai, ozna
moval všemu lidu zákon svého Otce. On to byl, který dal Moj
žíšovi zákon, napsaný na kamenných deskách.* E. G. W.

4. Syn Boží jest stvořitelem, zákonodárcem i vykupitelem. 
Jako jenom stvořitel může vykoupiti, tak může jenom zákono
dárce zachrániti ty, které zákon odsuzuje. — »Adam a Eva 
byli poučeni, že život anděla nemohl by býti přijat jako oběť 
za jejich přestoupení, jelikož zákon Boží jest základem jeho 
panování na nebi i na zemi.« E. G. W.

5. Kristus sám jest smírčím; On jest velikým protiobrazem 
velikého dne smíření v Starém zákoně. Jeho působeni nevzta
huje se jenom na židy, nýbrž na celý svět.

6. Celá Bible jest ^zjevení Ježíše Krista*. Její účelem jest 
seznámiti lidi s plánem vykoupení, a to tím, že jim zjevuje toho, 
skrze něhož lze dosáhnouti věčného života. Písmo nás vede ke 
Kristu, jako k osobnímu Spasiteli. Chceme-li míti věčný život, 
musíme jej brati z toho, který jest životem. Kristus ukázal cíl 
evangelia, když začal od ^Mojžíše a všech proroků* a svým 
učedníkům vykládal Písma, která o Něm svědčila. (Luk. 24, 27.)

7. ^Učitele světa můžeme tak daleko sledovati zpět, pokud 
sahají lidské zprávy; ale světlo bylo již před nimi. Jako měsíc 
a hvězdy naší sluneční soustavy září světlem slunce, které se 
od nich odráží, tak od velkých myslitelů světa, pokud jejich
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úkol 3. — 16. dubna. Z. s. 18.53.

Hřích ve světle kříže.
1. Co je hřích podle slov Písma? 1. Jan. 3, 4.
2. Jakou odplatu dává hřích? Řím. 6, 23. .
3. Jaké neblahé dědictví zanechal nám první Adam? Jak Bůh

umožnil uniknutí odsudku smrti? Řím. 5, 12.
4. Kolik lidí je v tom zahrnuto? žid. 2, 9. Pozn. I.-*
5. Jaké označení zasluhuje Ježíš? Jan 1, 29.4) 4
6. Jaké doplnění tohoto obrazu je ve Zjeveni 5, 6? 1 
7. Jak Ábel vyjádřil svou víru v Boží plán spaseni? Jaké svě

dectví mu dává Písmo? 1. Mojž. 4, 4; žid. 11, 4.

učeni jsou správná, odrážejí se paprsky slunce spravedlnosti.* 
E. G. W.

8. »Každý paprsek světla, který pronikl temnotu, v kterou 
hřích zahaloval svět, přišel od Krista. Od Něho přišel každý 
paprsek nebeského světla, který zazářil na obyvatele země. 
Kristus jest A i O, ten první i poslední plánu vykoupení.* 
E. G. W.

9. »V tomto vidění nebyl Jákobovi cele zjeven plán vykou
pení ... Žebřík představuje Ježíše. Kdyby On svými zásluhami 
nebyl překlenul propast, kterou způsobil hřích, nebylo by mož
no, aby se andělé stýkali s padlými lidmi. Kristus spojuje člo
věka v jeho slabosti a bezmocnosti se zdrojem nekonečné mo
ci.* E. G. W.

10. x-Hříchem byla země odloučena od společenství Božího; 
ale Kristus ji zase spojil s říší slávy. Jeho láska obepíná lidstvo 
a sahá do nejvyšších nebes. Světlo, které otevřenými dveřmi 
dopadalo na hlavu našeho Spasitele, dopadne také na nás, bu- 
deme-li v pokušení prošiti o pomoc. Hlas, který mluvil k Ježí
šovi, praví každému věřícímu člověku: To jest můj syn milý, 
v němž se mi zalíbilo.* E. G. W.
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Poznámky.
1. Zákon Boží jest opis povahy zákonodárce. Je věčný a 

nezměnitelný, jako sám Bůh. Proto nemůže býti zrušen, aniž 
lze ujiti jeho trestu. Jediné východiště zákonodárce záleželo 
v tom, vžiti na sebe smíření za přestoupení zákona, jako zá
stupce Udí. Plán jest tak obsáhlý, že v sebe zahrnuje každého 
hříšníka, přece však jenom ty, kteří se cele spoléhají na smírčí 
oběť Kristovu.

2. »Aby Abrahamovi dal poznati opravdovost evangelia a 
zároveň aby zkusil jeho víru, přikázal mu Bůh obětovati svého 
syna. Vnitřní muka, která v temných dnech hrozné zkoušky musil 
snášeti, byla dopuštěna, aby z vlastni zkušenosti poznal něco 
z veliké oběti nekonečného Boha, kterou přinesl k vykoupení 
lidstva.« E. G. W.

3. Zjevení Kristovo na cestě do Damašku změnilo celý jeho

8. čemu Abraham z vlastni zkušenosti lépe porozuměl? 1. M. 
22, 1—13.

9. Jak působilo na Abrahama zjevení o kříži Kristově? Jan 8, 
56. Pozn. 2.

10. V čem spatřoval Pavel svou hlavní úlohu? Jak veliký byl
mu kříž? Gal. 6, 14. Pozn. 3. /

11. Jaké nové pochopení hříchu dává nám kříž Kristův? Rim. 
7, 13. Pozn. 4.

12. V čem záležel hořký kalich, ktérý musil piti Kristus jako 
zástupce lidí? Mat. 27, 46. Pozn. 5.

13. Jaké osobní zkušenosti je třeba k osvobození z hříchu? 
Jak je potom možno žiti nový život? Gal. 2, 19. 20; 1. Kor.

v 15, 31. Pozn. 6. -
14. Jaké požehnání přináší život, vedený ve. světle kříže? 2. 

Kor. 4, 10. 11. Pozn. 7.
15. Jak daleko jde půscbeni vítězství Ježíšova na kříži? Jan 12, 

31. 32; Kol. 1, 20. Pozn. 8. *
16. Co bude předmětem vítězné písně vykoupených? Zjev. 15, 

• 2. 3. Pozn. 9.
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život. Jeho vztah k světským věcem byl tak změněn, že milo
val, co dříve nenáviděl, a nenáviděl, co kdysi miloval. /'Smírčí 
oběť Kristova za hříchy jest tak veliká pravda, že se kolem ni 
otáčejí jiné pravdy. Aby byla správně pochopena a oceněna, 
musí býti každá pravda slova Božího pozorována ve světle, 
které září z kříže na Golgatě.* E. G. W.

4. Velikost proviněni lze měřiti podle vyřknutého trestu. 
Smrt jest největší trest a proto ukazuje velikost přestoupení zá
kona. Aby byl zrušen trest za přestoupení zákona Božího, mu
sil Kristus okusiti všecka muka a utrpení ztraceného hříšníka. 
Kříž tedy lidem zjevuje, jak hrozný je hřích v očích Božích. — 
^Jsoucnost hříchu nelze vysvětliti; teprve tehdy, když se člověk 
uzři ve světle kříže z Golgaty, a vidi, že je hoden opovržení, 
poznává Boha.* E. G. W.

5. >/Télcsné bolesti v smrtelném zápase Syna Božího nebyly 
tak významné; když snášel trest za přestoupeni zákona, spoči
nuly na Něm hříchy světa a hněv Boží. Pocit, že jeho Otec 
skryl před ním svou tvář, naplňoval jej zoufalstvím. Nevinný, 
trpící muž na kříži cítil na svém těle, jakou propast způsobil 
hřích mezi Bohem a člověkem.* E. G. W.

6. Když hříšník, přitahován mocí kříže, blíži se ke kříži a 
pokoří se před ním, bývá znovuzrozen. Jest mu dáno nové srdce, 
V Kristu je novým stvořením.* E. G. W.

7. >U važováni o Golgatě vzbuzuje v křesťanech něžné a 
svaté pocity. V svém srdci i svými rty oslavuji Boha a Beránka. 
Pýcha a vysokomyslnost nemá býti v srdci toho, kdo chová v 
paměti události na Golgatě ... Měli bychom přcmýšletf o ne
smírné lásce našeho Spasitele a proměňovati se v jeho po
vahu.* E. G. W.

8. »Kdyby hříšnici přivedeni byli k tomu, aby jednou tou
žícím zrakem pohleděli na kříž, kdyby uviděli ukřižovaného 
Spasitele, poznali by hlubokost božského milosrdenství a tíhu 
hříchů. Kristova smrt dokazuje velikou lásku Boží k lidem. Je 
zárukou našeho spasení. Vžiti křesťanům křiž, znamená tolik,
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Úkol 4. — 23. dubna. Z. s. 19.04.
Božský zármutek a lítost.

1. Kterým požadavkem začal Ježíš svá kázání? Mat. 4, 17.
2. Proč jest nyní změna mysli nezbytná? Jakou zkušenost 

přináší? Skt. 3, 19—21; Poz. 1.

jako by jim přestalo svítit slunce na nebi... Křiž nás přivádí 
blíže k Bohu a smiřuje nás s Ním. Bez kříže nemohl by člověk 
míti společenství s Otcem. Skloniv se u víře pod křížem, dosáhl 
nejvyššího místa, na jaké mohl člověk dospěli.* E. G. W.

9. »Naše malá země jest učebnicí vesmíru. Boži předivný 
úmysl milosti, tajemství vykupující lásky, jsou předměty, které 
vystihnouti jsou žádostiví i andělé a budou předmětem uvažo
vání v nekonečnosti. Vykoupení a nepadlé bytosti naleznou 
v kříži Kristově předmět uvažování a chvály.* E. G. W.

• *
3. Čí působením poznáme hřích? Jan 16, 7. 8.
4. Uveď stupně, které vedou k zachránění! 2. Kor. 7, 9. 10.
5. Pokud lze působení zármutku božského označili jako obno

vení (reformaci)? 2. Kor. 7, 11.
6. Co pochopíme skrze Boží osvícení? Řím. 2, 4. Poz. 2.
7. Jakou zkušeností poznal Job sám sebe? Jaký obrat to způ

sobilo v jeho životě? Job 42, 5. 6. 10.
8. Ják pomohl Pán Petrovi k obrácení? Mat. 26, 69—75. Poz. 3.
9. Čí konec ukazuje nám následování tělesného zármutku?

Mat. 27, 3—5. Poz. 4. — JL - .
10. S čím je spojen božský zármutek? Přís. 28, 13. --
11. Komu se nejprve musíme vyznati? Jak je to s vyznáním 

lidem? žalm 32, 5; Mat. 5, 23. 24. Poz. 5.
12. Co lze říci o tom, kdo tak činí? Proč to znamená největší 

bohatství? Mat. 5, 3. Poz. 6.
13. Pokud jest podobenství o farizeovi a celném názorné na- 

učiní o lítosti a pokání? Luk. 18, 9—14. Pozn. 7. zZfi •,*"‘J
14. Proč jest postavení církve poslední tak nebezpečné? Jak 

může nastati obživeni? Zjev. 3, 14—19.
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P o z n á ni k y.
1. »Také dnes je třeba takového probuzení, jaké zakusil 

starý Izrael. Lítost jest první krok, který musí učiniti všichni, 
kteří se chtějí obrátiti k Bohu. Nikdo to nemůže učiniti za ji
ného. Každý sám musíme se před Bohem pokořiti a modly od
vrhnout!. Jestliže jsme učinili všecko, co jsme mohli, ukáže nám 
Pán své spasení.c E. G. W.

2. >Kdo patří na Spasitele, vyvýšeného na kříži, může poznati 
hříšnost všeho lidstva. Vidí, že je to hřích, který Pána slávy 
bičoval a ukřižoval. Poznává, že když byl něžně milován, svým 
vlastním životem dával najevo ustavičnou nevděčnost a vzpouru. 
Zavrhl svého nejlepšího přítele,, zamítl ten nejvzácnější dar ne
beský, znovu ukřižoval Syna Božího, znovu probodl zraněné 
srdce, širokou, temnou a hlubokou propastí hříchu odloučen 
jest od svého Boha a truchlí v zármutku srdce.« (Myšlenky 22.)

3. Zkušenosti Petrovy, které začaly zapřením Pána a vedly 
k třem otázkám Ježíšovým u moře Galilejského, učinily z Petra 
nového člověka. Obrátil se, a szměna byla velmi patrná. Na 
zkušující otázky Páně nedal ukvapené a sebeuspokojující odpo
vědi; svou pokorou a lítostí byl potom lépe připraven státi se 
pastýřem stáda.« E. G. W.

4. aSpasitel nečinil svému zrádci výčitek. Věděl, že Jidáš 
svého činu nelitoval; jeho vyznání učiněno bylo ze strachu před 
zatracením a soudem. Nebyla to lítost nad tím, že zradil nevin
ného Syna Božího a svátého Izraelského.^ E. G. W.

5. ^Vyznejte své hříchy Bohu, jenž jediný je může odpustiti! 
A své chyby si vzájemně vyznávejte! Byl-lis svému sousedovi 
nebo příteli pohoršením, urazil-lis jej, pak mu musíš své bez-

15. Jaká změna mysli bude v poslední církvi, bude-li pravá? 
Jaký bude výsledek? Joel 2, 1. 12—18. 23. 24. 28. 32.

16. Jaké stanovisko k hříchu v církvi zaujme ten, kdo bude 
zapečetěn Duchem? Jakou cenu má zapečetěni v době sou
du? Ezech. 9, 4—6. Poz. 8.
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praví vyznali, a jeho svátou povinností jest, aby ti ze srdce 
odpustil. Potom musíš si odpuštěni vyprosili od Boha, protože 
bratr, jehož jsi urazil, jest Božím vlastnictvím, a ty, proviniv se 
proti svému bratrovi, provinil jsi se také proti Bohu, který jest 
jeho Stvořitelem a Vykupitelem. —

Pravé pokání má vždycky zvláštní ráz a jeví se v něm při
znáni se k jistým hříchům. Tito hřichové mohou býti takového 
druhu, že je vyznáme pouze Bohu, anebo že jsme jimi své bližní 
poškodili, a proto je musíme prošiti o odpuštěni. Nebo jsou tito 
hřichové rázu veřejného, a tudíž musí také rovněž tak veřejně 
býti vyznány.c (Cesta 37—39.)

6. Poznání naší duchovní slabosti jest prvním krokem ke 
království Božímu. Farizeové nepociťovali duchovni nedostatek 
a proto nic nepřijali z dobrotivé ruky Kristovy. — >>Pán Ježíš 
nabízel kalich požehnáni těm, kteří se domnívali, že jsou bo
hatí a nikoho nepotřebují, ale oni se od tohoto vzácného daru 
s opovržením odvrátili. Ten, kdo se cítí dokonalým, pokládá 
sebe za dosti dobrého, a jsa spokojen se svými poměry, netouží 
po tom, aby se stal účastníkem milosti a spravedlnosti Kri
stovy. Pýcha nepociťuje nijaké potřeby a proto uzavírá srdce 
Kristu a nesmírnému požehnání, které On chce uděliti. V ta
kovém srdci není místa pro Pána Ježíše.c (Myšlenky 19.)

7. >Za časů Ježíše Krista pokládali se náboženští vůdcové 
lidu za bohaté na statky duchovní. Farizeova modlitba vyjadřo
vala pocit třídy, k níž náležel, a z větší části i všeho lidu. Ale 
v množství, které Pána obkličovalo, byli přece někteří, již si 
byli vědomi své duchovní chudoby a opnštěnosti.« (Myši. 18.)

. 8. »Lidé, kteří se nermoutí nad svou duchovní chudobou, 
a kormoutí se nad hříchy jiných, nebudou od Boha zapeče
těni. — Nikdo z nás nebude zapečetěn, kdo má na sobě ně- - 
jakou poškvrnu. Nám jest ponecháno, abychom se zbavili všech 
chyb a chrám našeho těla udržovali v čistotě. Potom na nás 
bude vylit pozdní déšť, jako byl vylit o letnicích na učedníky 
déšť jarní.« E. G. W.
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Řím. 5, 17; Efez. 2, 8. Poz. 6.•
10. Kdo přivodil pád pro všecky? Kdo všem vyzískal spaseni?

Řím. 5,i8. • z: \/ á , • \z\? z, -,;?• ’ ■ '•
11. Jak Písmo ještě zdůrazňuje tuto odlišnost? 1. kor. 15, 45.:
12. Kterou zkušeností poznali Adam s Evou, že vlastní úsilí nic

neprospívá? 1. Mojž. 3, 7—11. 21. Poz. 7. 'T " , ■' ■’
13. Jací jsme od přirození? Izai. 64, 6. Poz. 8. ť ' -
14. Jak jest podobenství o ztraceném synu naučením, že Boží

odpuštění přikrývá a napravuje všecku minulost? Luk. 15, 
20—24. '

15. Jaký byl Jozue před Hospodinem? Jak byly zmařeny všecky 
obžaloby satanovy? Zach. 3, 3. 4. Poz. 9.

16. Jak přivede Bůh poslední církev k slavnému cíli? Zjev. 7, 
13. 14. Poz. 10.

17. Které svědectví bude se jich týkati? Tit. 3. 5. 6.
Poznámky.

1. Když hřích jest potrestán podle všech požadavku Boží 
spravedlnosti, když bylo nalezeno plné smíření, muže jej Bůh

Úkol 5. — 30. dubna. Z. s. 19.15.
Ospravedlnění skrze víru.

1. V kterém zaslíbení oznámil Bůh ospravedlnění z víry?
Izai. 53, 11. • * t '

2. Kdo jest zahrnut v tomto zaslíbení? Izai. 45, 25; Řím. 11, 26. ■
3. Proč nám může bytí spravedlnost darována? Řím. 3, 24.
4. Čím se stal Kristus? Jak je nám spravedlnost nabídnuta?

Řím 3, 25. Poz. 1. /- ■ 'i
5. V čem záleží ospravedlněni? Řím 4, 6. Poz. 2. A A > ■’
6. Kterým vítězným voláním zbavil se Udysi David všech vý

čitek svého svědomí? V. 7. 8. Poz. 3. ' /..J
7. Co musíme činiti, abychom dosáhli ospravedlnění? Gal. 2, 

16, Poz. 4.
8. Proč jest vyloučena všeliká chlouba? Co z toho vyplývá?

Řím 3, 27. 28. Poz. 5.*/'/:: 
9. Jak je jinde zdůrazněna myšlenka ospravedlnění z yíry?
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odpustili. Kříž Kristův nechce nám jenom zjeviti Boží spra
vedlnost, nýbrž chce nám býti zárukou jeho milosti. Proto Bůh 
ukřižovaného Spasitele představil jako trůn milosti, nebo-li 
smírčí oběť, nejen aby ukázal, že je spravedlivý, nýbrž že také 
ospravedlňuje. Kristus jest od Boha veřejně představen jako 
smírčí oběť celého světa, aby každý věřil, že hřích je smířen, a 
že Bůh každému hříšníku může i chce odpustiti.

2. ^Spravedlnost, skrze kterou jest nám odpuštěno, jest nám 
připočtena; spravedlnost, kterou jsme posvěceni, jest propůj
čena. První jest nárokem na nebesa, druhá nás k tomu činí 
schopné.* E. G. W.

3. ^-Ospravedlnění skrze víru a spravedlnost Kristova jsou 
nejsladší zvuky, které přicházejí s lidských rtů.« E. G. W.

4. ^-Zásluhami spravedlností Kristovou, které jsou nám při
počteny skrze víru, měli bychom dosahovati dokonalosti křesťan
ské povahy.* E. G. W.

5. »Co je ospravedlnění skrze víru? Je to dílo Boží; lidskou 
chválu povaluje v prach, a za člověka vykonává to, co jemu 
ve vlastní síle jest nemožné.« E. G. W. Každá chvála musí zrní- 
zeti, neboť sami ze sebe nemůžeme vykonati nic, co by bylo u 
Boha cenné. Víra béře všecko od Boha. Ona má svůj zákon, 
který nedopouští, hledati spravedlnost v jakýchkoli skutcích.

6. »Je to vznešená myšlenka, že spravedlnost Kristova jest 
nám připočtena jako svobodný dar Boží. Nepřítel Boha i člo
věka nechce, aby pravda byla jasně představena; ví, že jeho 
moc je zlomena, když lidé pravdu cele pochopí.* E. G. W.

7. »Jenom roucho, které nám připravil Kristus, činí nás 
schopné ukázati se v přítomnosti Boží. Toto roucho dá Kristus 
každému, kdo činí pokání. ,Radím ti, abys sobě koupil rou
cho bílé, aby se neukazovala hanba nahoty tvé.’ Toto nebeské 
roucho nemá v sobě ani jednu nit lidského vynálezu. Kristus 
vytvořil v lidském těle dokonalou povahu, kterou chce dáti 
nám.« E. G. W.
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8. >Pyšné srdce chce si spasení zasloužiti; toho však lze do- 
sici jenom skrze spravedlnost Kristovu. Bůh nemůže pro znovu 
přetvořeni člověka vykonati nic, dokud on nepozná svou nicot
nost a neodevzdá se Bohu.« E. G. W.

9. >?Vidéní Zachariášovo o Jozue před andělem vztahuje se 
zvláště na zkušenosti lidu Božího při ukončeni velikého dne 
smíření. — Hřích není trpěn při těch, kteří chtějí jiti s Kristem 
v čistotě. Zmazané roucho musí býti odloženo a obléknuta 
spravedlnost Kristova.« E. G. W.

10. >Církev, oblečena oděním spravedlnosti, vstupuje do boje, 
čistá iako měsíc, jasná jako slunce a hrozná jako vojsko s pra
porci, jde vítězně do boje, aby zvítězila.^ E. G. W.

Úkol 6. — 7. května. Z. s. 19.25.
Dar spravedlností. k <

1. Co očekává Bůh, když někomu odpustí? Jan 5, 14. c ■
2. Jak se může dítko Boží zabezpečiti před pádem? Mat. 12,

43—45. Poz. 1. •->
3. Co je třeba, aby se nám dostalo spravedlnosti? Jan 1, 12.

Poz. 2. ' <!'■' ’<• t—'•* • * ''
4. V čem se bude zjevovati sila spravedlnosti? 5. Mojž. 6, 25.
5. jaká spravedlnost jest překážkou vjití do království Božího?

Mat. 5, 20. Poz. 3. -• S>
6. Jaké spravedlnosti uvátlí Pavel? Řím. 16, 2. 3. Pozn 4.
7. Co jest v srdci spravedlivých? Co mohou očekávati od

světa? Izai. 51, 7. Poz. 5. '
8. Proč měl Kristus radost v poslušnosti? Co učinil předmětem

svých kázání? Ž. 40, 7—9. /<. ..
9. V čem záleží nová smlouva? Jaký vztah je potom? žid. 8, 10.

10. čím jsou tací lidé? Kolik lidi čte takto zákon Boží? ,2. Kor.

11. Co řekl Pavel o pravé a nepravé spravedlnosti? Fil. 3. 9. 10.
12. Která výpověď ukazuje, že lidským úsilím nelze dosáhnouti 

spravedlnosti? Gal. 2, 21; 3, 21. Poz. 6.
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13. Proč nám nemůže zákon dáti spravedlnost? Jak to učinil
Otec? Řím. 8, 3. 4. Poz. 7. ~

14. čím se stal Kristus, aby nám mohl dáti život? 2. Kor. 5, 21;
1. Kor. 1, 30.

15. Jak se ukáže spravednost vnitř přebývající? Prcč je to 
možné? Efez. 4, 24; 2. Tes. 3, 3; Juda 24. Poz. 8.

16. Jaké zaslíbeni je dáno vítězům? Zjev. 3, 10—12. Poz. 9.
17. Čím bude ozdobena církev Boží při druhém příchodu Kris

tovu? Zjev. 19, 7; Efez. 5, 27. Poz. 10.

Poznámky.

1. >Nepůsobime-li s nebeskými silami, zaujme satan míše 
srdce a učiní jej svým příbytkem. Jediná ochrana proti zlému 
jest Kristus v nás přebývající skrze víru v jeho spravedlnost. 
Nejsme-li v živém spojeni s Bohem, nemůžeme odpcrovati zlé
mu. Vzdáme se snad mnohých zvyků špatných a na nějakou 
dobu se zbavíme satana, ale zvítězili můžeme jenom v živém 
spojeni s Bohem, když se Mu každé chvíle odevzdáme..". E. G. W.

2. ^Spravedlnost je láska a láska je světlo a život Boží. 
Tato spravedlnost jest ztělesněna v Kristu a nám se ji dostane, 
jakmile přijmeme Krista. Spravedlnosti se nedosáhne zvláštním 
úsilím nebo únavnou prací, ani dary nebo obětini; je to svo
bodný dar, který bývá udělen každé hladovějící a žíznící dnši.« 
(Myšlenky 31.)

3. iProrok Ozeáš vylíčil podstatu farizejstvi těmito slovy: 
.Izrael jest vinný kmen prázdný, ovoce skládá sobé. Čím více 
mívá ovoce svého, tím více rozmnožuje oltáře.’ Předstírajíce, 
že slouží Bohu, sloužili ve skutečnosti sobě. Jejich spravedlnost 
byla ovocem jejich snah, aby zákon zachovávali podle svých 
názorů, by tak ukojili své sobectví. Proto nemohla jejich spra
vedlnost býti lepší, než oni sami a snažíce se býti svátými, 
pokoušeli se čistou věc vyvoditi z nečisté.* (Myšlenky 68.)

4. >>Zásady fariseú byly tytéž, jaké mají lidé všech věku. 
Lidská podstata až dodnes dýše íarřzejstvím.* (Myšlenky 94.)
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5. /Spravedlnost je svatost, podobnost Bohu ,a Bůh láska 
jest’. To se shoduje se zákonem Božím.« (Tamtéž 31.)

6. /Zákon požaduje spravedlnost, to je dlužen hříšník zá
konu, ale není schopen to zaplatiti.c E. G. W.

7. /Pokud Izrael spoléhal na svou vlastní sílu a spravedl
nost, nemohl dosáhnouti odpuštěni hříchu. Nemohli dosti učiniti 
požadavkům dokonalého zákona a nadarmo slibovali, že budou 
sloužili Bohu. Když chtěli býti Bohu příjemní, musili přestat 
spoléhat! na své úsilí a spolehnouti se na zásluhy zaslíbeného 
Vykupitele.*: E. G. W.

8. Stvořitelská moc Kristova, který při stvoření byl činitelem 
všeho, působí při věřícím a činí z něho nového člověka. Svým 
duchem tvoří Kristus srdce plné spravedlnosti a pravé svatosti. 
O této nové sile v živolě jest nám praveno: '>Když se člověk 
odevzdá Kristu, nová sila ovládne jeho srdce. Nastává změna, 
kterou nemůže vykonati člověk. Je to něco nadpřirozeného a 
něco nadpřirozeného přináší do přirozeného. Duše, která se 
Kristu devzdala, stává se pevností, kterou On v rozbouřeném 
světě utvrzuje a kde rozkazuje jenom On sám. Duše, která se 
takto stala vlastnictvím nebeské moci, jest nedobytná pro útoky 
satanovy.c E. G. W.

9. .'Čisté roucho spravedlnosti Kristovy jest dáno tomu, kdo 
v pokušení zvítězil. Ostatkové, přicházející z velikého souženi, 
budou obléknuti slavným rouchem, aby již nikdy nebyli poskvr
něni zkažeností světa. Jejich jména jsou v knize života Berán
kova. Odporovali svodům velikého podvodníka a nedali se jím 
svésti od své věrnosti. Nyní jsou jisti před úklady nepřítele.*: 
E. G. W.

10. >'Jenom ti, kteří se oblékli v roucho jeho spravedlnosti, 
budou moci snésti zář obličeje Ježíšova při jeho slavném pří
chodu. — V den korunování Kristova nebude uznán nikdo, na 
kom bude nějaké poskvrny nebo vrásky, anebo něco dodob- 
ného. Svým věrným dá nep,Qmíjitelnou korunu slávy. Ti, kteří
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nechtěli, aby nad nimi kraloval, uzří jej obklíčeného zástupy 
vykoupených, kteří mají znamení: Hospodin, spravedlnost naše.c 
E. G. W.

Úkol 7. — 14. května. Z. s. 19.36.
Ovoce spravedlnosti.

1. Jak jsou nazvány dítky Boži? Kdo jimi bude oslaven? Iz.
61, 3. konec. C ■ .•/ • / J ' .-.ť .61, 3. konec. C ■ .•/ • / ' ‘ ~,•.» .

2. V čem máme důkaz spravedlivé povahy? Mat. 7, 16—20.
Pozn. 1. J ' •••■■. ■ .

3. - Jak se ukazuje, ze v nás přebývá Kristus? Fil. 1, 11.
4. Co je třeba, aby se ukázalo Ovoce spravedlnosti? Jan 15,

4. 5. Pozn. ‘ -V ?<
5. Jaký význam má takové přinášeni ovoce? Jan 15, 8. Poz. 3.
6. Jaké ovoce roste na stromě spravedlnosti? Které se ukáže 

nejdříve? Gal. 5, 22—24. Z
7. V čem se projevuje láska? Jan 14, 15. 21. Poz. 4.‘
8. Co je důkazem, že známe Boha? 1. Jan. 2, 3. 4. Poz. 5.
9. Co dokazuje naše láska k Bohu a k lidem? 1. Jan. 5, 2. 3.

Pozn. 6. \
10. Proč nemofil býti Bůh spokojen s církví Efezskou přes mno

hé skutky? Zjev. 2, 4. 5. r u ... ".i
11. Co praví Písmo o neplodné víře? Jak. 2, 17—20. Pozn. 7.
12. čím dokázal Noé pravost své víry? žid. 11, 7. '
13. Proč může býti víra Abrahamova označena jako pravá? V. 8.
14. Jak působí spravedlnost víry? Gal. 5, 5. 6. \
15. Jací musíme býti, abychom mohli činiti skutky spravedl

nosti? 1. Jan. 3, 7. Poz. 8. /'■
16. Proč může od nás žádati Bůh poslušnost? Co potom jsme?

Fil. 2, 2—15. Poz. 9.
Poznámky.

1. Plané a štěpné stromy lze často těžko rozeznati, protože 
jsou si velice podobny, jako mladé výhonky. Nejlepšim a nej
jistějším znamením je ovoce. Tak i spravedlnost v srdci zjeví
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z živé révy,

se ovocem života. — »žádná pravda neni v Bibli tak jasná, jako 
ta, že naše skutky prozrazuji, jaké je naše smýšleni. Naše zku
šenosti životni jsou z větší části ovocem našich myšlenek a 
skutků.* E. G. W.

2. »Jako ratolest bére ustavičně životni mízu 
tak musíme zakotviti na Ježíši a vírou v Něho bráti silu... 
Náboženské vyznáni přivádí lidi do sboru, ale jejich život a 
chování ukáže, jsou-li ve spojení s Kristem. Nenesou-Ii ovoce, 
jsou špatnou ratolestí... Žije-li v tobě Kristus, budeš přiná- 
šeti ovcce jako On.« E. G. W.

3. > Poslušnost je zkušebním kamenem učednictví. Zacho
váváním přikázáni dokazujeme pravost lásky, kterou vyzná
váme. Pakliže učení, jehož se nám dostává, umrtvuje hřích 
v srdci, očisťuje duši od jeho poškvrn a přináší ovoce svatosti, 
můžeme věděti, že je to pravda Boží. Zjevujeme-li v svém ži
votě dobročinnost, něžnost a útrpnost, zvelebujeme-li Krista a 
nikoli sebe, můžeme věděti, že naše víra je správná.* (Myši. 
159.)

4. »Jsou-li naše srdce obnovena podle obrazu Božího, je-li 
do nich vštípena láska Boží, neosvědčí-li se potom také Boží 
zákon v našem životě?... Poslušnost, která je ve spojení s lás
kou, jest pokládali za znamení pravých učedníků.* (Cesia 
63. 64.)

5. »To jest důkaz pravého obrácení. Ať je naše náboženství 
jakékoliv, nic neprospěje, nebudou-li skutky spravedlnosti zje- 
vóvati Krista.* E. G. W.

6. »Dobré skutky nám nezjednají lásku Boží, ale zjeví, že 
tuto lásku máme. Odevzdáme-li svou vůli Bohu, nebudeme pra
covali proto, abychom si zasloužili lásku Boží. Jeho láska bude 
přijata jako dobrovolný dar, a puzeni touto láskou, budeme rádi 
zachovávali přikázáni Boží.* E. G. W.

7. »Spravedlnost jest správné činění; a podle její skutků 
bude vše souzeno. Naše povaha zjeví se v tom, co činíme. Skut
ky ukazují, je-li víra pravá.* E. G. W.
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8. x-Octne-li se někdo v těžkostech a vy mu chcete poraditi 
nebo ho napomenouti, budou vaše slova jen potud dobře pů- 
sobiti, pokud se s tím shoduje váš příklad a vaše smýšlení. 
Musíte býti dobří dříve, nežli můžete vykonali dobré. Nemůžete 
na nikoho působiti, aby se přeměnil, dokud se vaše srdce mi
lostí Kristovou nepokoří a neočistí. Nastala-H ve vás tato změ
na, budete žiti jiným ku požehnáni, tak jako růžový keř dává 
růže anebo réva hrozny.« (Myšlenky 138.)

9. »Chceme-li jiným poukazovat! na cestu spravedlnosti, mu
síme miti zásady spravedlnosti vtisknuty do našeho srdce... 
Pravá poslušnost vychází ze srdce. Kristus sloužil ze srdce. 
A dovolíme-li, pak On pronikne naše myšlenky i snahy, uvede 
naše srdce i mysl ve shodu s vůlí svou, že Jej budeme bezpod
mínečně poslouchali, jako bychom to činili z vlastních popudit. 
Očištěná a posvěcená vůle bude miti nejvyšši radost v tom, 
sloužiti Jemu.« E. G. W.

Zkušování srdce.
1. Jaké je přirozené srdce člověka? Kdo nejlépe jej zná? Jer.

17, 9. 10. Poz. 1. •
2. Jak může Bůh souditi, jelikož zná pohnutky srdce? Jer. 11,

20. Pozn. 2. //' •> - •*' -
3. Proč žalmista prosí Pána, abý byl soudcem v jeho věci?

Žalm 26, 1. 2. Pozn. 3. 7,7 ,
4. Proč je lidský úsudek často nesprávný? 1. Sam.

Pozn. 4. J .. // z .7
5. Jak důkladně bude Bůh souditi? Kaz. 12, 14. Pozn. 5.
6. Podle čeho bude Bůh souditi? Zjev. 20, 12.
7. Jaká rada jest nám tedy dána? 1. Kor. 4, 5.
8. Jaké vítězství můžeme dosáhnouti na bojišti našeho srdce?

2. Kor. 10, 4. 5. Pozn. 6. z Zí.,
9. Proč mohl Spasitel vždy správně souditi? Jan 5, 30.
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Poznám k y.

1. Srdce člověka jest puzeno mnohými pohnutkami. Zpy
tatel srdcí odměřuje odměnu podle toho, z jakých pohnutek 
bylo vše konáno.

2. /-Velice důležité jest znáti pohnutky činů. Každý skutek 
má svou příčinu, ne v zevnějších zjevech, nýbrž, v síle, která 
k činu pohnula.« E. G. W.

3. zBuh nás neposuzuje podle velikých úspěchů, které do
sáhneme, nýbrž podle pohnutek, z nichž vše činíme. — Každý 
dobrý i zlý skutek a jeho vl»v na jiné lidi bude zkoumán zpyta
telem srdcí, před Nímž je vše zjeveno. Odměna bude se říditi 
podle pohnutek.« E. G. W.

• 4. »Bůh zná všecko. Myšlenka, slovo ani čin neujde jeho po
zornosti. Ví, zdali Jej milujeme a ctíme, nebo zda usilujeme o 
vyvýšeni sebe.« E. G. W.

5. ^Spravedlnost Kristova nepřikryje hřích, v němž si hoví
me. člověk může býti ve svém srdci přestupníkem zákona; ne- 
dá-li však na sobě znáti vinu přestoupení, může býti ve světě 
pokládán za velmi rozšafného. Ale zákon Boží osvěcuje taj
nosti srdce.« E. G. W.

6. »život křesťana jest boj a polní tažení, ale vítězství ne
bývá dobyto lidskou mocí. Bojištěm jest srdce. Boj, který mu
síme podstoupiti — ten největší boj, jaký kdy lidé bojovali —

10. Jak ukázal Ježíš, že se vždy podrobil vůli Otcově? Mat.
26, 39. 42. 44. Pozn. 7. • ’ < " '

11. Co svědčí o jeho velikém boji? Luk. 22, 44.
12. Jaký význam má toto utrpení pro život Ježíšův, pro jeho

službu a pro nás? Žid. 5, 7—9. /‘‘ fý; •< • L.'/ f r'
13. Jak nás chce Bůh získati pro sebe? Zjev. 22, 17. Pozn. 8.^
14. Jakou svobodnou volbu ponechává Bůh člověku? Na co •.

upozorňuje? 5. Mojž. 30, 15—19. Pozn. 9. /í-Ať/řz ‘Wjy/
15. Kdo nám může pomoci i v takových chvílích? Fil. í, 13.^

Pozn. 10. >■ i.
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jest oddání vlastního já vůlí Boži, oddáni srdce vládě lásky.« 
(Myšlenky 153.)

7. »Dějiny lidstva jdou mimo Vykupitele světa: On vidí, že 
přestupnici zákona, sobě ponecháni, musí zahynouti. Vidí bez
mocnost lidí; vidi moc hříchu. Utrpení a nářek zkaženého světa 
jde mimo Něho. Chce lidstvo zachrániti, ať to stojí cokoli. Pod
stoupil křest krví, aby milionům hynoucím mohl býti dán věčný 
život.« E. G. W.

8. »Boj proti vlastnímu já jest nejtěžší boj, jaký byl kdy bo
jován. Zřeknuti se vlastních zájmů, odevzdání celé osobnosti 
vyžaduje těžké boje. Nežli kdo může býti znovuzrozen ve sva
tosti, musí se poddati Bohu... Bůh nikoho nenutí. On nemůže 
od nás přijímat! žádné úcty a slibování věrnosti, jestliže Mu je 
nevzdáme dobrovolně. Vynucený slib věrnosti byl by na újmu 
volnému vývoji rozumu a vůle; snížil by nás na pouhý stroj... 
Záleží jenom na nás, budeme-li voliti ustavičnou porobu a hřích, 
nebo předivnou svobodu dítek Božích.« (Cesta 44.)

9. »Uč se poznávali opravdovou silu vůle. Ona je rozhodující 
mocí, která ovládá povahu člověka. Všecko závisí na správné 
činnosti vůle. Záleží na tobě, abys použil moci, kterou Bůh dal 
člověku k rozeznání toho, co je správné a co nesprávné. Své 
srdce nemůžeš změniti, z vlastní přirozenosti a síly nemůžeš 
Boha milovati. Ty však můžeš svobodně voliti, chceš-li Mu 
sloužiti. Můžeš Mu odevzdati svou vůli a On potom v tobě způ
sobí chtění i skutečné činění podle dobře libé vůle své.« (Ce
sta 49.)

10. »Z vlastní síly nemůžeme svých dřívějších hříchů odči
nili, své srdce obnoviti, ani dosíci posvěcení. Avšak Bůh za
slibuje, že to pro nás učiní skrze Krista. Tomuto zaslíbení mu
síme věřiti. Musíme své hříchy vyznati, Bohu se odevzdati a 
Jemu sloužiti. Jakmile jsme to učinili, Bůh vyplní své zaslíbení.. 
Potom budeme uzdraveni ze svých hříchů a nepravostí rovněž 
tak, jako ten šlakem poražený. Stane se tak, jestliže věříme.c 
(Cesta 52.)
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1. Jan 3, 2. 3. Pozn. 7.
Poznámky.

1. Kristus jest naším příkladem. Býti křesťanem, znamená 
býti podoben Kristu. Abychom byli podobni božskému vzoru, 
musíme na Něj stále pohlížeti. Učedník jest následovník. Chce- 
me-li jiti v šlépějích Kristových, musíme stále pohlížeti na 
Něho a choditi jako On. Ve světě je tolik cest a cestiček, že 
je nebezpečné, pustiti se zřetele Ježíše, spolehlivého vůdce a 
dokonalý vzor.

/- / ■.

Úkol 9. — 28. května. Z. s. 19.54.

Proměnění pohlížením.
1. Kde musíme hledat! záchranu? Proč ji muže dáti jenom 

Bůh? Izai. 45, 22. "-y' < y.
2. Z čeho vysvítá, že to praví Kristus? V. 23; Fil. 2, 10. 11.
3. Na koho obrací pozornost Pavel? žid. 1, 3. ' y
4. Proč je třeba stále pohlížeti na Ježíše? 1. Jan. 2, 6. .- ž j
5. Z jakého důvodu ještě je to třeba? 1. Petr. 2, 21. Pozn. 1.

,6. Jak lze setrvati v boji a dosíci cíle? žid. 12, 1. 2.
7. Na kterou zkušenost Kristovu máme zvláště pamatovati?

V. 3. 4. Pozn. 2. • / / .< ■
8. K čemu přispělo lidu izraelskému dopuštění hadů? 4. M.

21, 6.7. ■- •’
9. jaký záchranný prostředek byl dán? V. 8. 9.

10. Co tím bylo nastíněno? Jan 3, 14. 15. Pozn. 3.^ \ i
11. K jakému poznání dospěje člověk, když pohlíží na Krista?^

Job. 42, 5. 6.; 1. Tím. 1, 15. Pozn. 4. •, \ v': i
12. Na čem závisí dosažení věčného života? Kde jej nalézáme?

Jan 5, 39. 40. 7 y A,
13. Jak důležité je tedy čtení Písma? Jan 6, 40. Pozn. 5.'V <■
14. Co se stane, budeme-li pohlížeti na Ježíše? 2. Kor. 3, 18. «•

Pozn. 6. .7 ; / ' * ’■ ~ x ' • c*"
15. Jaké proměnění obmýšlí Bůh? Která cesta k tomu vede?

1. Jan 3, 2. 3. Pozn. 7. ' ■ ' ’ /, / . < .
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2. >'Bylo by pro nás velice dobré, abychom každý den ti
chou hodinku věnovali uvažováni o životě Kristově. Měli bychom 
jej dobře uvážiti a zvláště se pohroužili do děje jeho utrpení. ;< 
E. G. W.

3. >Když Mojžíš vztýčil hada, nechtěli mnozí věřiti, že pou
hým pohledem na kovový předmět mohou býti uzdraveni; za
hynuli ve své nevěře. Mnozí však věřili tomuto Božímu opa
tření ... Musili pohleděti, aby mohli žíti.c E. G. W. — V po
hlížení vírou na Vykupitele spočívá předivná sila k uzdravení 
a proměnění.

4. ^Paprsek slávy Boží, odlesk čistoty Kristovy, který duši 
naši proniká, bývá příčinou, že všecky skvrny na nás zřejměji 
se objeví... Zjeví se nevěrnost hříšníkova, který zákon Boží 
prohlašuje za neplatný. Duch Boží láme jeho vysokomyslnost 
a jej pokořuje. Hříšník se děsí sám sebe, pohlížeje na čistotu 
a neposkvrněnou povahu Kristovu.« (Cesta 27.)

5. Abychom dostali pěkný snímek, musí býti přistroj po
staven proti předmětu. Objektiv přístroje se otevře, aby světlo 
přišlo na citlivou desku, která se potom v tmavé komoře vy
volává. V přeneseném smyslu lze říci, že člověk jest fotogra
fickým přístrojem, srdce citlivou deskou, oči objektivem a Kri
stus předmětem k ofotografování. Musíme pohližeti na Krista, 
aby jeho obraz padl do srdce, kde potom pokušení a soužení 
života vyvolá obraz Kristův.

6. »Všem, kteří chtějí býti Bohu podobní, bude jejich přání 
splněno. Duch svátý působí na každé duši, která vyhlíží po 
Kristu. Představuje jim Krista před zrak a nepřestane pracovati, 
dokud nejsou proměněni v jeho obraz.« E. G. W.

7. »Volíme-li Krista za svého denního průvodce, pocítíme 
kolem sebe moci neviditelného světa, a budeme-li ustavičně 
pohližeti na Ježíše, budeme Mu podobni. Hleděním na Něho bu
deme proměněni. Povaha bude mírná a šlechetná a připravena 
pro království nebeské.« (Myši. 99.)
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Okol 10. — 4. června. Z. s. 20.02.
Duchovní vzrůst

1. činí začíná duchovní život? Jan 3, 3. 5. 6.
2. Které símě způsobuje znovuzrozeni? Jaké jsou pozemské 

věci v srovnáni s ním? 1. Petr. 1, 23—25. Pozn. 1.
3. Podle čeho lze poznat! člověka znovuzrozeného? 

třeba přijímali potravu? 1. Petr. 2, 2. Pozn. 2.
4. Kdo je chlebem nového života? Co je zaručeno požíváním 

tohoto chleba? Jak tomu máme rozuměti? Jan 6, 48. 51. 63. 
Pozn. 3.

5. Z čeho se Pavel radoval? 1. Tes. 2, 13. Pozn. 4.
6. Jak se choval Job k chlebu života? Job 23, 12.
7. Jak je označen ten, kdo zůstává při začátcích pravdy? K 

jakému poznáni slova máme dospěti? Jak je to možné? 
Žid. 5, 12—14.

8. Co dále pomáhá ke vzrůstu? Luk. 18, 1. Pozn. 5.
9. Proč se máme modliti za bratry a sestry? Na čem závisí 

úspěch? Jak. 5, 16.
10. Jakého obrazu používá Bible k ukázání podmínek vzrůstu? 

Mal. 4, 2. Pozn. 6.
11. O jakém vzrůstu svědčí život Kristův? Luk. 2, 40. 52.
12. Jakými obrazy zaslibuje Pán mocný vzrůst těm, kteří se Jej 

přidržuji? Oz. 14, 6—8. Pozn. 7.
13. Jakým srovnáním na to poukazuje David? Ž. 92, 13—15.
14. Jak ukazoval Kristus, že duchovního vzrůstu nelze dosíci 

lidskou silcu? Mat. 6, 27—29. Pozn. 8.
15. Co jest konečným cilem duchovního vzrůstu? 

13—15. Pozn. 9.
Poznámky.

1. Znovuzrozeni děje se skrze tatáž tvůrčí slova a sílu, které 
se projevily při stvořeni. První stvořeni stalo se slovem Božím. 
Ž. 33, 6. 9. Vykoupeni jest nové stvořeni. My jsme také stvoření 
znovu, znovuzrozeni nepomijitelným slovem Božím.

2. »V slově Božím jest stvořitelská moc. Toto slovo dává
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sílu i život. Každé přikázání je zaslíbení; je-li přijato do srdce, 
přináší život. Proměňuje lidskou povahu a znovustvořuje k obra
zu Božímu.« E. G. W.

3. »Celé srdce naplňte slovy Božími. Ona jsou živou vodou, 
která uhasí vaši palčivou žízeň; jsou živým chlebem s nebe... 
Naše těla rostou a sílí podle toho, jak jíme a pijeme. Podobně 
je tomu i s věcmi duchovními. To, co vnímáme a o čem pře
mýšlíme, dodává naší duchovní povaze posily a moci.« (Ce
sta 96.)

4. y-Slovo Boží jest símě. Každé símě má v sobě zárodek ži
vota a v něm je uzavřen život rostliny. Podobně je život ve slově 
Božím. V každém přikázáni a zaslíbení slova Božího je síla, 
život Boží, jimiž může býti přikázání i zaslíbeni uskutečněno. 
Kdo u víře přijímá slovo, béře přímo život a povahu Boží. — 
Každé símě přináší ovoce svého rodu. Zasejeme-li símě za 
správných podmínek, vyvine se život. Tak i símě slova Božího, 
které je u víře přijato, vzbudí život i povahu, podobné Božím.< 
E. G. W.

5. ^Modlitba je dýchání duše, je to tajemství síly vnitřního 
života. Ničím nemůže býti nahrazena. Ona uvádí srdce do pří
mého spojení se zdrojem života a sílí svaly křesťanské zku
šenosti. Zanedbáváme-li modlitbu, pozbýváme spojení s Bo
hem; ubývá životní síly duchovních schopností, náboženských 
zkušeností, zdraví i síly.c E. G. W.

6. »Jako květiny se obracejí k slunci, aby svými zářivými 
paprsky přispělo k zdokonalení jejich krásy a úměrnosti, tak 
i my se musíme obraceti k slunci spravedlnosti, aby nás mohlo 
ozařovati světlo nebeské, a my víc a více se podobali Kristu.« 
(Cesta 72.)

7. ^Bylina roste, přijímá-li to, co Bůh pro ni určil. Duchovni 
vzrůst je umožněn spolupůsobením božských činitelů. Jako by
lina zapouští kořeny do země, tak máme býti zakořeněni v 
Kristu. Je-li naše srdce ustaveno na Kristu, přijde On k nám 
jako déšť, jako pozdní déšť, svlažující zemi.« E. G. W,
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8. ^Rostliny nerostou z vlastní síly nebo z vlastního popudu, 
nýbrž přijetím toho, co jim Bůh dal k životu. Jako dítko z 
vlastní vůle nemůže své délce přidati ani jediného milimetru, 
tak ani my vlastním přičíněním nemůžeme zajistit] svůj duchovni 
vzrůst... přírodní dary jsou pro rostliny tím, čím Kristus jest 
pro ty, kteří Mu důvěřují... Neporovnatelným darem svého 
Syna obestřel Bůh celou zemi, jakoby ovzduším, tak jistě, jako 
ji obestírá ovzduší přirozené. Všichni ti, kteří vdechují tento 
životodárný vzduch, budou žiti a dorostou v mužný věk v Kri
stus (Cesta 71. 72.)

9. >Spo!éháme-li vždy na Krista, budeme vzrůstati v toho, 
který jest hlavou... Kristus toužebně čeká, aby byl zjeven 
skrze svou církev. Bude-li povaha Kristova v jeho lidu dokonalá, 
potom On přijde, aby požadoval své vlastnictví.« E. G. W.

Úkol 11. — 11. června. Z. s. 20.08.
Tajemství pobožností.

1. Proč Pavel zvyšoval evangelium? Řím. 1, 16. 17.
7.2. Co lze nalézti v evangeliu? Co ono znamená pro junysl 
' - Boží s lidstvem? Řím. 16, 25. 26. Pozn. 1.

3. V čem záleží tajemství pobožnosti? 1. Tim. 3, 16; Jan 1, 
i. u. " \

4. Co lze usuzovati o tom, kdo zapírá Krista v těle přišlého?
1. Jan 4, 2. 3. ’ ' / f ’

- 5. Kdo bděl nad tajemstvími? Které kázání Ježíšovo jest nyní 
srozumitelné? Mat. 11, 25; 13, 10—13. Pozn. 2. ~ •■■■■

6. Proč nemůže přirozený člověk rozuměti tajemstvím Božím?
1. Kor. 2, 7. 8. 14. '• '

7. Jak jim lze rozuměti? V. 10.
8. Proč děkoval Pavel za svůj úřad? Eíez. 3, 8. 9.  r
9. Oč pečoval Bůh? V čem záleží bohatství tajemství pobož

nosti? Kol. 1, 27. Pozn. 3. 7 ’
10. Proč označuje Bůh Krista jako bohatství tajemství Božího?

Kol. 2, 3.



28

11. Jak lze dosíci dokonalosti? Kol. 1, 28. 29. * *
12. Jaké společenství je tím utvořeno? Jaký bude výsledek?

Jan 15, 5. ».
13. Jak je církev označena? Pokud je tento dům chrámem? 

Efez. 2, 21; 1. Jan. 3, 24. Pozn. 4.
14. Jak lze lidu Božímu zachovati si tajemství Boží? Jan. 15, 

7; Řím. 10, 6—8. Pozn. 5.
15. Z čeho vysvitá, že tajemství pobožnosti musí býti osobní 

zkušeností? Zjev. 3, 20. 21. Pozn. 6.

Poznámky.
1. Tajemství je něco, co zůstává skryto, až do dne zjevení; 

pak tomu lze rozuměti potud, pokud to bylo zjeveno. Úlohou 
evangelia jest zjevovati tajemství království Božího tou měrou, 
jak je to v tomto životě možno. Na naší křesťanské zkušenosti 
závisí, jakou měrou se to může státi.

2. Hlavní úmysl učení v podobenstvích jest zjeviti ditkám 
Božím pravdu a zároveň ji zakrýti před nepřáteli. Tohoto způ
sobu používal Kristus hlavně na sklonku své veřejné činnosti, 
jelikož nepřátelé stále hledali proti Němu obžaloby. Proroctví 
o veliké moci antikristově a jeho působení v posledku času byla 
proto dána v obrazech a podobenstvích, aby byla zachována.

3. »človék potřebuje sílu, která je mimo něho, která jej po
vznáší a zmocňuje k podobenství Božímu, aby konal dílo Boží; 
k tomu lidská sila nestačí, člověk se chápe božské sily a Kristus 
sídlí skrze víru v jeho srdci; a v takovém spolupůsobení může 
člověk konati dobré skutky.c E. G. W.

4. »Duch svátý jest dchnutí duchovního života. Dar Du
cha znamená dar života Kristova. Toho, kdo jej přijímá, proniká 
vlastnostmi Kristovými.« E. G. W.

5. »Skrze slovo zůstává Kristus v svých následovnících. To 
je totéž živé spojení, jaké je znázorněno požíváním jeho těla 
a krve.« E. G. W.

6. Předivné změny dějí se v tom, kdo otevře své srdce 
Spasiteli. »Kristus se nikomu nevnucuje. On však touží po li-
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1. »Dáti odpověď na toto poselství, bylo jim něco divného;' 
evangelium Kristovo bylo jim kamenem úrazu, protože poža
dovali znamení místo Spasitele. Očekávali, že Vykupitel potvrdí 
své požadavky mocným vítězstvím a zřídí své království na 
troskách zemských říší. V odpověď dal jim Kristus podobenství

dech, kteří Jej potřebují. Rád vstupuje do nejprostšího domu, 
rád bydli v srdci pokorném. Odchází však, jsou-li lidé lho
stejni, aby myslili na nebeského hosta, anebo Jej nepozvou, 
aby v nich bydlil.« E. G. W.

Úkol 12. — 18. června. Z. s. 20.11.
Království Boží mezi námi.

1. Jaké poselství zvěstoval Jan Křtitel? Mat. 3, 1. 2.
2. Proč měl tak veliký úspěch? Luk. 1, 17. •>
3. Co bylo hlavním předmětem kázáni Ježíšova? Jak bylo 

jeho poselství označeno? Mat. 4, 17. 23. Pozn. 1. \
4. Komu mělo býti poselství nejprve zvěstováno? Jak znělo?

Mat. 10, 6. 7. .—'.Ae'
5. Jak daleko mělo býti evangelium neseno? Kdy začalo dílo 

mezi pohany? Mat. 28, 19; Skt. 13, 46. 47.
6. S čí dílem je srovnáváno poslední dílo? Mal. 4, 5. 6. “
7. Jak je nazváno poslední poselství? Mat. 24, 14. Pozn. 2.
8. Co se tázali fariseové? Jak odpověděl Kristus? Luk. 17, 

20. 21. Pozn. X
9. Jak muže člověk vjítí clo království Božího? Jan 3, 3. 5.

Pozn. 4. '—■-
10. Co je praveno o tělu a krvi? 1. Kor. 15, 50.
11. Jaké vznešené přednosti dostává se nám znovuzrozením? 

čím se stáváme? Efez. 2, 5. 6. 19. Pozn. 5.
12. čím jsme za to Bohu povinni? Kol. 1, 12. 13. Pozn. 6. *•- 

A13:V čem záleží království Boži? Řín^ l4, 1J7. 18. Pozn. .7.
14. Jakou zkušenost učiní ti, při nichž jest království Boži? ' 

Izai. 32, 17. 18.
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Úkol 13. — 25. června. Z. s. 20.13.
Naděje na odměnu-

<-Co se tázal Petr Pána? Jak odpověděl Pán? Kdy budé 
'Splněna naše tužba? Mat. 19, 27—29. Pozn. 1.

O rozsévači. Království Boži nemělo vitěziti násilím, nýbrž 
vštěpováním nových zásad do srdcí.* E. G. W.

2. »Mnozí čtou Písmo svatě, ale nerozumí mu. Všude pohlí
žejí muži i ženy toužebně k nebesům; prosby, nářek a otázky 
vstupují vzhůru v touze po světle, milosti a po Duchu svátém. 
Mnozí stoji na prahu království Božího a čekají, aby tam byli 
vpuštěni.* E. G. W.

3. aKrálovstvi Boží začíná v srdci. Přichází tichým působe
ním Ducha Božího, společenstvím duše s tím, který jest život. 
Největší zjevení jeho moci lze viděti v lidské povaze, která je 
proměňována v povahu Kristovu.* E. G. W.

4. aKrálovství Boží zřizuje se nyní. Srdce, dříve plná hří
chu a vzpoury, denně se oddávají jeho laskavému vedení. Avšak 
království jeho slávy nebude úplně zřízeno před příchodem 
Kristovým na tuto zem.* (Myši. 121.)

5. »Enochovo chozeni s Bohem nebylo nějakou vidinou, nýbrž 
skutečností, vztahující se na všecky povinnosti denního života. 
Nebyl poustevníkem; neodloučil se od světa, neboť ve světě 
konal dílo Boží. V rodině, ve spojení s lidmi, jako manžel a 
otec, jako přítel a občan byl vždy věrným služebníkem Bo
žím. Postupem času byla jeho víra silnější a jeho láska k Bohu 
vřelejší, žil zde v ovzduší nebeském.* E. G. W.

6. Radovati se z nebeského občanství a z požehnáni dědictví 
Svatých není jenom přednost budoucnosti. Znovuzrozením pře
neseni jsme z království temnosti do království Kristova a hned 
se stáváme účastni radostí a předností království nebeského. 
Slova »učinil«, »vytrhl« a »přenesk ukazují, že se to již stalo.

7. »Kdo jsou občané království Božího? — Všichni, kdo 
činí jeho vůli.* E. G. W.
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2. Čeho je víra podstatou? Žid. 11, 1.
3. Proč je tento hled víry správný? 2. Kor. 4, 18.

Proč učinil Mojžíš bláhové rozhodnutí podle lidského úsud- 
V ku? Žid. 11, 24—27. Pozn. 2.
,5. Čí rozhodnuti také rozumíme? K čeiníí budemíZ zníoctíeníj 

<,.</ když budeme pohližeti na budoucí slávu? Žid.
4 ** 3:

7. Co soudil Pavel o časných utrpeních v naději na budoucí 
-y ^ slávu? 2. Kor. 4, 17; Řím. 8, 18. Pozn. 4.
ř. 8. Jak.se to prakticky ukázalo v. jeho/ivotě? Fij.ý^, 13. 14.

zmocněni, 
. 12, 2—4.

___ ... z .. ___£ /> -ť. ;.i.»
6. Kdy bude splněna touha Davidova podle jeho víry? Ž. 17, 15;
’ ................ - ; ......

slávu? 2. Kor. 4, 17; Ritu. 8, 18. Pozn. 4.>'

9. Jaké svědectví dal Pavel krátce před svou smrtí? Na co u 
víře spoléhal? 2. Tím. 4, 6—8. V-'. t

10. V čem spatřoval Pavel slavnou korunu své viry? 1. Tes. 2,
19. 20. Pozn. 5. . • ?; '

11. Co bude odměnou Spasiteli po dokončení jeho díla? Juda 
>• 24. Pozn. 6.
12. Proč by to bylo nemoudré, nyní žamítnouti naději? Žid. 10,

; 35-37. i/.;.";:.'j:' '
-13. Jak se snaží Bůh posílili naši, víru? Zjev. .19—21.,
14. Jak budou odměněni ti, kteří v posledním boji pevně stáli 

při Pánu? Zjev. 7, 13—15.

,P o z ti á tli, k y
1. Petr se tázal jako jiní: »Vy platí se to?« »Co mně'za to 

bude?« Pán Petra nekáral; svou odpovědi ukázal, že to po
kládá za přirozené. Vylíčil Petrovi zkoušky a oběti, které mu 
vzejdou z učednictví a ukázal inu odměnu, která daleko pře
vyšuje každou cenu, kterou by mohl dáti člověk. Jako kře
sťané máme tedy právo tázati se na odměnu.

2. »Mojžíš byl poučen o konečné odměně, která bude dána 
pokorným a poslušným služebníkům Božím, před níž zaniká 
všeliký zisk světský. Nádherný palác Faraóna a trůn byly 
Mojžíšovi svůdně představeny; ale on věděl, že hříšné radován
ky, které dávají lidem zapomenout! na Boha, sídlí v palácích



knížecích. Přes to všecko pohlížel na vznešenou odměnu, která 
bude dána svátým Nejvyššiho v jelio království, prostém hří
chu. Viděl ti víře neuvadlou korunu, kterou nebeský Pán vloží 
na hlavu vítězů. Tato víra jej přiměla, že se odvrátil od kní
žectví zemského a spojil se s pohrdaným národem, a chtěl ra
ději poslouchali Boha, nežli sloužili hříchu.* E. G. W.

3. >Co posilovalo Syna Božího v jeho pokušení a zkouškách? 
Viděl práci duše své a byl spokojen. Pohleděl na rozvinuti díla 
vykoupeni ve věčnosti a viděl radost těch, kteří skrze jeho vtě
leni dosáhli odpuštění a věčného života ... Plesání vykoupených 
dolehlo k jeho sluchu. Slyšel, jak zpívali píseň Mojžíšovu a 
Beránkovu.* E. G. W.

4. »Musiš stále hleděli na Ježíše. Jenom skrze Něho je ti 
zajištěno nebe, kde jest čistota, svatost, pokoj, požehnáni a slá
va, kteréž nelze vylíčiti slovy. Odměnu, která čeká vítěze, nemů
žeme vhodněji vylíčiti, než když řekneme, že je to věčná sláva 
a blaženost.* E. G. W.

5. »Jest ještě budoucí radost, na kterou pohlížel Pavel jako 
na odměnu své práce, ta radost, pro kterou Kristus trpěl kříž 
a nedbal pohanění, — radost, viděti ovoce práce své.* E. G. W.

s>Až v poslední den bohatství země pominou, pak ti, kteří 
skládali poklad v nebi, uvidí zisk svého života. Jestliže jsme 
dbali slov Kristových, až budeme shromážděni kolem trůnu 
Božího, uzříme duše, kterým jsme dopomohli k spasení a do
zvíme se, že skrze ně zachráněni byli zase jiní: Jak veliký zá
stup uzříme v přístavu míru jakožto výsledek naší práce! Své 
koruny kladou k nohám Ježíšovým a oslavují Jej na věky věků. 
S jakou radostí pohlíželi budou spolupracovníci Kristovi na 
tyto vykoupené, kteří mají podíl na slávě Vykupitelově! Jak 
vzácná bude blaženost těm, kteří byli věrní v zachraňování 
duši!* (Myšlenky 104.)

6. »S nevýslovnou láskou uvítá Ježíš své věrné »v radost 
Pána jejich*. Spasitel se raduje, že vidi v království slávy duše, 
které byly zachráněny jeho ponížením a smrtelnou bolesti. A vy
koupení budou sdileti jeho radost, až spatří mezi požehnanými 
ty, kteří byli získáni pro Krista jejich modlitbami, jejich prací 
a jejich láskyplnou obětí.« (Spor 403.)


