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Stvořitel a jeho dílo.
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1. Jak dochází ke společenství člověka s Bohem? Žid. 11,6.
Pozn. 1. ' ' ........  “ 1 'e A'" /ó

2. Čím jest Bůh k viditelným věcem? Ž. 103, 19
3. Čim se liší Bůh. od model? Jer.. 10, .10.—12.
4. Kterou vlastnost Boží zdůrazňuje žalmista? Ž. 90, .1. 2.
5. C«* tato vlastnost Boži znamenala pro Židy upici v, zajeti 

babylonském? Abak. 1, 12. Pozn. 2.
6. Jak vysvětluje Bible vznik věcí viditelných? Ž. 33, 6. 9.

Pozn. 3. '<'» ■'•".'Z'
7. Kdo měl účast při stvoření? 1. Mojž. 1, 1 — 3; Efez. 3, 9;

Jan 1, 1—3. 14. Pozn. 4. ' >■"- • - ’ .
8. Jaké místo dal Otec svému Synu? Přísl. 8, 22—31; Kol. 1,

16—19. Pozn. 5. ■ f i
9. V čem záleží vlastní sláva Ježíšova? Jan 5, 26.

v •< 
. • ■> -

 ,  „  . .
10. Co znamená tato přednost Ježíšova pro všecko stvoření?

Ž. 36, 10; Neh. 9, 6; Skut. 17, 28. Pozn. 6. 
11. Jak působilo stvořitelské dílo na anděly? Job 38, 7.

Pozn. 7. ■ ' . r./ •
12. Jaká přednost byla dána člověku při stvořeni? 1. Mojž.jf,

26. 27. Pozn. 8. ‘  ' '
13. Čím měl člověk uznati svou závislost na Bohu? 1. M. 2,

16. 17. “ - * '
14. Jak byl změněn poměr člověka k Bohu hříchem? 1. M. 3, 

22—24. Pozn. 9. '
15. Co způsobilo vykoupeni? 2. Kor. 6, 17. 18; 1. Jan. 3, 1. 2.
16. Jaké stanovisko zaujme vykoupený k Bohu a k lidem?

Mat. 22, 37. 39.
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Poznámky.
1. Jsoucnost Boží jest nám zde představena jako hlavni 

předmět víry. Podstata Boží jest mimo obvodu našeho smys
lového chápáni. Kdo pracuje jenom pomocí svého přirozeného 
vědění, neučí se znáti Boha. Jenom víra může pochopit! Boha. 
Pak se Jej učíme znáti, On zjeví se nám a přicházíme s Nim 
do živého společenství. Věřící má přístup k věčným věcem a 
z nich žije.

2. „V ujištění, že Bůh v tomto soudu (babyl. zajeti) může 
provésti své úmysly se svým lidem podle svého způsobu, pod
robil se Abakuk zjevené vůli Boží. Když vírou pohleděl na 
smutné vyhlídky v budoucnosti a spolehl na vzácná zaslíbení 
Boží lásky svému lidu, pravil: ,My nezemřeme.* Tímto svě
dectvím víry pokládal život svůj i každého věřícího Izraelity 
do rukou dobrotivého Boha.“ E. G. W.

3. „Stvořitelské dílo nikdy nelze vysvětliti vědou. Která 
věda může vysvětliti původ života? Učeni, že Bůh nestvořil 
hmotu, když na počátku tvořil svět, nelze odůvodniti. Při tvo
ření světa nebyl Bůh odkázán na hmotu, která zde již byla, 
naopak, všecky hmotné i duchovní věci vznikly slovem Páně, 
a byly stvořeny k svému účelu.** E. G. W.

4. „Od věčnosti byl Kristus jedno s Otcem. Na počátku 
zjevil se Bůh ve všech skutcích svého stvořeni. Byl to 
Kristus, který roztáhl nebesa a položil základy země. Jeho 
ruka dala zemi místo v prostoru a stvořila květiny na poli. 
On to byl, který naplnil zemi krásou a ovzduší zpěvem. A 
na všecko stvoření na zemi, ve vzduchu i v nebi napsal posel
ství lásky Otcovy.“ „Jenom s pomocí Ducha, který se na 
počátku vznášel nad vodami a Slova, skrze něž všecko stvo
řeno bylo, mohou býti správně vysvětleny všecky výsledky 
vědy.“ E. G. W.

5. „Pán vesmíru nebyl sám při svém 
společníka, který s Ním působil, dovedl oceniti jeho úmysly 
a míti podíl v jeho radosti ve stvoření šťastných bytostí. 
Kristus byl jedno s Otcem v povaze i předsevzetích, jediná 
bytost, která mohla proniknout! rady a záměry Boží. Syn
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Služebnost ■ sobectví.
' 1. Co pravil Mojžíš o skutcích a cestách Božích'^ 5. M. 32, 4.

2. Co tedy musilo býti v celém světě před pádem člověka? 
Pozn. 1.

Boží mohl o sobě říci: Hospodin měl mne na počátku svých 
cest. Od věčnosti ustanoven jsem. Když vyměřoval základy 
země, všecko jsem pořádal, byl jsem jeho potěšením na každý 
den.“ E. G. W.

6. „Stvoření Boží na této zemi bylo dokonána. Jeho moc 
však stále působí k zachování všeho stvořeného. Stvoření, 
uvedené kdysi v život, nemělo v sobě silu, aby samostatně 
pokračovalo; úder srdce nejde samovolně za sebou; každé 
vydechnuti, každý úder srdce jest důkazem o všude působící 
péči, v které žijeme a trváme.“ E. G. W.

7. „Již před stvořením člověka byli andělé; neboť když 
byly položeny základy země, chválili Boha hvězdy jitřní a 
plesali všichni synové Boži.“ E. G. W.

8. „Člověk, koruna stvořeni, byl od Boha určen, aby jeho 
myšlenky vyjadřoval slovy a zjevoval jeho slávu.“ — „Ve 
svém zevnějšku i v povaze své měl člověk nésti obraz Boží. 
Kristus sám jest obraz Otce, ale člověk byl stvořen k obrazu 
Božímu. Jeho povaha mravní byla ve shodě s vůlí Boží. Svým 
rozumem mohl chápati věci Boží. Jeho náklonnosti byly čisté: 
jeho žádosti byly ovládány rozumem. Byl svátý a šťastný 
v tom, že nesl obraz Boží a žil v dokonalé poslušnosti vůle 
Boží.“ (Pat. a pror. 34.)

9. Adam ve své nevinnosti těšil se z přímého spojení s Bo
hem; hřích však způsobil jeho odloučení od Boha a jenom 
smíření Kristovo může překlenout! propast a umožniti, aby 
s nebe přišlo požehnáni na zem. Stále však byl člověk zbaven 
přímého spojeni se svým Stvořitelem. — Padlé děti Adamovy 
mohly se zase státi dítkanii Božími skrze pokání a vírou v Je
žíše Krista.“ E. G. W.
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Kor. 5, 14 a.
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3. Proč plesaly nebeské bytosti při dokonání země? Job 
38, 7. Pozn. 2.

4. Kdo porušil nebeský souzvuk? Izai. 14, 12. Pozn. 3.
5. Jak je lucifer vylíčen ve zpodobnění krále Tyrského? 

Ezech. 28, 11. 15. 17. Pozn. 4.
6. Jak se lucifer pokoušel změniti základ Boži vlády? Iz. 14, 

12—14. Pozn. 5.
7. Jaký byl toho následek? Zjev. 12, 7—9.
8. Jak se satan snaží rozšiřovat! ducha vzpoury? 1. Petrova 

5, 8. Pozn. 6.
9. Jakého naučení se nám dostává skrze vzpouru satana a

jeho andělů? 1. Jan. 3, 4. 8; Rím. 6, 32. Pozn. 7.
10. Které přikázání satan přestoupil? 2. Alojž. 20, 17. Pozn. 8.
11. S kterým hříchem jest srovnána žádost? 

Pozn. 9.
12. V jakém opaku jest Kristovo zachování se 

Filip. 2, 5—8.
13. V Čem záleží pohnutka přijatelné služby? 2.

Pozn. 10.
14. Které napomenuti sl máme vžiti do srdce? Žid. 2, 1—3. 

Pozn. 11.
Poznámky.

1. „Před příchodem zla byl pokoj a radost v celém ves
míru. Vše bylo v dokonalém souladu s vůlí Stvořitele. Láska 
k Bohu byla nejpřednější, láska k druhým byla nestranná.“ 
(Spor. 296.)

2. „Otec a Syn odpočinuli na počátku v sobotu od díla 
stvoření. Když nebesa i země a živoucí bytosti jejich byly 
dokonány, oddal se Stvořitel i všecky nebeské bytosti radost
nému pozorování vznešených skutků.“ E. G. W.

3. „Lucifer, ,v jitře vycházející', byl první cherubín, svátý 
a neposkvrněný. Stával před mocným Stvořitelem, a neko
nečné paprsky slávy, která zahaluje věčného Boha, spočívaly 
na něm.“ E. G. W.

4. „Satan byl kdysi vznešeným andělem, prvním po Kristu. 
Výraz jeho obličeje býl jako jiných andělů něžný a zářil bia-



tím
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ženosti. Jeho vysoké a široké Čelo prozrazovalo velikou 
moudrost. Jeho postava byla dokonalá, jeho chováni šlechetné 
a vznešené.“ E. G. W.

5. „Jelikož zákon lásky jest základem Boži vlády, tedy 
blaho všech stvořených bytostí záleží na jejich dokonalém 
souladu s jeho velikými pravidly spravedlnosti... Byl tu však 
jeden, který chtěl porušit! tuto svobodu... Ponenáhlu upadal 
luciíer v ukájení žádosti po vyvýšení sebe... A požaduje cti, 
kterou Otec věčnosti obdařil svého Syna, tento kníže andělů 
toužil po moci, která výhradně náležela Kristu.“ (Spor 296. 
297.)

6. „Až do skončení boje v nebesích satan se stále ospra
vedlňoval. Když bylo oznámeno, že se všemi svými přívrženci 
má býti svržen s nebe, směle prohlásil, že pohrdá zákony 
Stvořitele... Tentýž duch, který způsobil vzpouru v nebi, 
způsobuje stále vzbouřeni na zemi. Mezi lidmi sleduje satan 
tentýž úmysl jako mezi anděly.“ (Spor.)

7. „Vzbouření satanovo mělo býti vesmíru naučením pro 
všecky věky — věčným svědectvím o povážu hříchu a jeho 
hrozných následcích. Výsledek panství satanova, jeho ná
sledky při lidech a andělích měly ukázati, jaké musí býti 
ovoce zavržení moci Boži. Musilo tím býti ukázáno, že blaho 
všeho tvorstva závisí na trvání vlády Boží.“ E. G. W.

8. „Desáté přikázání dotýká se kořene všech hříchů, 
že zakazuje sobecké žádosti, z nichž pochází hříšné činy. Kdo 
v poslušnosti zákona Božího -zdrží se žádosti po tom, co ná
leží jinému, neproviní se zlým skutkem proti nikomu.“. 
E. G. W.

9. „Modloslužbou nevyrozumíval Pavel jenom uctíváni 
modlářských obrazů, nýbrž také sebelásku, lásku ku pohodlí 
a uspokojováni žádostí. Pouhé vyznáni viry v Krista nebo 
krásné vyznáni pravdy neučiní nikoho ještě křesťanem. Ná
boženství, které uspokojí zrak, sluch a chuť, nebo schvaluje 
sebelásku, není náboženství Kristovo.“ (Wirken 253.)

10. „V nebesích není konána žádná služba ze zákonitého 
donucení. Když se satan vzepřel zákonu Hospodinovu, teprve
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si andělé uvědomili, že jest zákon. Svou službu nevykonávají 
jako služebníci, nýbrž jako synové. Mezi nimi a jejich Stvo
řitelem je naprostá jednota. Poslušnost jim není břemenem. 
Láska k Bohu činí jim každou službu radosti. Tak je to s kaž
dým člověkem, v němž přebývá Kristus, naděje slávy. V něm 
najdou ohlasu slova: Abych Činil vůli tvou, Bože můj, libost 
mám; nebo zákon tvůj jest uprostřed vnitřností mých.“ (Alyš- 
lenky 123.)

11. „Satan používá lhostejných, domnělých křesťanů, aby 
posílil své bojovné síly a získal duše pro sebc. Mnozí, kteří se 
domnívají, že jsou na straně Kristově — ačkoli pro Něho ne
působí —, dávají nepříteli možnost, aby mohl pracovat! a zís
kávat!. Když přestávají pilně pracovat! pro svého Mistra, ne
konajíce své povinnosti a mlčíce, dovoluji satanu získali vládu 
nad dušemi, které mohly býti získány pro Krista.
nisse 278.)

1. Jak je v Písmě svatem označena povaha Boži? 1. Jan. 4,
8. Pozn. 1. 'Z.. (' \. ‘ ’

2. Z kterého zdroje pochází všecka pravá láska lidí? V. 7.
Pozn. 2. "V-/ ' ■" '

3. Jak dokázal Bůh svou. lásku k lidem? Jan 3, 16. Pozn. 3. 
■-4,Jak velikou útěchu dává láska Boží hříšníku? 1. Jan. 4,10; 
;ijujRím. 5, 8. Pozn. 4.Z '“.l Ú

5. jak bychom měli opětovati nezaslouženou lásku Boží?
1. Jan. 4, 19. 11. 20. Pozn. 5.’ Z '

6. Jak lze poznati, jsme-li děti Boží anebo děti temnosti?
1. Jan. 3, 10. Pozn. 6. ■" " "

7. Jak zdůraznil Ježíš, že jeho následovníci mají se milovati? 
Jan 13, 34. 35.

8. V čem musí býti křesťan vkořeněn a založen? Efez. 3, 17.
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Poznámky.
1. „Bůh láska jest. Jeho povaha, ieho zákon jest láska. 

Tak tomu vždy bylo a bude. Každé projevení se stvořitelské 
moci jest vyjádřením nekonečné lásky." E. G. W.

2. „Láska pochází z Boha. Neobrácené srdce nemůže vy
dat! tuto nebeskou květinu; ta roste a daří se jí jenom tam, 
kde jest Kristus.“ (Test. 2, 135.)

3. „Jen tehdy, když uvažuje o velikém plánu vykoupení, 
můžeme si učinit! pravou představu o podstatě Boží. Stvoření 
bylo vyjádřením jeho lásky; ale ty poslední hloubky Božího 
soucitu a něžnosti zjeveny budou teprve zachráněním padlého 
a hříchem obtíženého lidstva. Tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal.“ (Test. 5. 739.)

4. „Tím se jeho láska předivným způsobem doporučuje 
provinilému pokolení. Jaký pohled naskýtá se andělům! Jaká 
je to naděje pro lidi, že Kristus zemřel za nás, když jsme 
ještě hříšnici byli.“ E. G. W.

5. „Tak jeho láska, pakliže ji v sebe přijmeme, učiní nás 
přívětivými a dobrotivými nejenom k těm, kteří se nám libí, 
ale také k bloudícím a k nejhříšnějším... Býti přívětivý k ne
vděčným a zlým, dobře činiti těm, od nichž nelze nic očeká- 
vati, to jsou znamení královské rodiny nebeské, jisté důkazy, 
jimiž dítky Nejvyššího zjevují své vznešené postavení.“ (Myš
lenky 91.)

9. Proč jest život Kristův nejlepším příkladem pravé lásky? 
Jak jsme napomínáni prakticky dokázati naši lásku? 
1. Jan. 3, 16—18. Pozn. 7.

10. Jak veliké pole naskýtá se k činnému osvědčeni těcht*' 
dvojenců? Proč nebude moci Kristus některé uznatl 
své učedníky? Mat. 5, 44—46; 25, 31—46. >7"

11. Jak měl Petr dokázati pravost své lásky? Jan 21, 15—17.’.
Pozn. 8. .'•'A'-*1'

12. Kterým podobenstvím chtěl Ježíš ukázati činné osvědčení 
pravé lásky? Luk. 10, 25—37. Pozn. 9.

13. Jak se má láska k zákonu Božímu? Řím. 
Pozn. 10.
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8. „Kristus dal Petrovi významnou otázku jako podmínku 
učednictví a služebnosti: ,Miluješ mne?* To jest nejlepší vlast
nost. Kdyby byl Petr splnil všecky ostatní podmínky, bez 
lásky Kristovy nebyl by mohl věrně pásti stádce Páně. Vědo
mosti, dobrota, výmluvnost, vděčnost a horlivost velmi pomá
hají v práci; není-li však v srdci láska Kristova, křesťanský 
kazatel zklame.“ E. G. W.

6. Opak lásky jest nenávist, která začíná vzpourou proti 
zákonu lásky, základu Boží vlády. Satan je ztělesněná nená
vist. V životě každého sveden bude boj, v němž zvítězí buď 
zásady lásky a poslušnosti, nebo zásady nenávisti a vzpoury. 
„Jedinou ochranou proti zlému jest přebývání Krista v našem 
srdci skrze víru v jeho spravedlnost. Pokušení má proto nad 
námi moc, že v našem srdci stále ještě sídlí sobectví.“ (Alyš- 
lenky 130. 131.)

7. „Povinnost jest jako sestra-dvojenec lásky. Láska a po
vinnost stojí si po boku. Pamatujte, že povinnost jest dvojen- 
cem lásky; jsouce spojeny, dokáži mnoho, ale rozděleny ne
mohou konati dobré.“ E. G. W.

9. „Podobenstvím o milosrdném Samaritánovi osvětluje 
Kristus podstatu pravého náboženství. Ukazuje, že nezáleží 
v nějaké soustavě, ve vyznání víry nebo v zevních věcech, 
nýbrž v opravdových skutcích lásky, v nejlepším zacházení 
s jinými, v pravé dobrotě. — Nepůsobíme-li sebeobětavě pro 
jiné, ať v rodině, v našem okolí, ve sboru a kdekoli jinde, ne
jsme křesťané, ať naše vyznání je jakékoli.“ E. G. W.

10. „Zákon Boží jest nezměnitelný. Je to zjevení vůle a 
povahy jeho původce. Bůh jest láska a jeho zákon jest láska. 
Jeho dvě veliké zásady jsou láska k Bohu a láska k bližnímu. 
Tak jest láska naplněním (plnost) zákona. Takový zákon, 
který jest vyjádřením vůle Boží, musí býti právě tak trvalý 
jako jeho původce.“ (Spor.)
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Nové stvoření.
1. Jaký úmysl měl Bůh při’ stvořeni této země? Iz. 45,

Pozn. 1. ;r: '■
2. Jaký úmysl měl s obyvateli

-Pozn. 2. ••• ó

4. Jaké byly následky neposlušnosti? 1. M. 3, 16
pozn. -I. ;->>y

5. Z čeho vysvitá, že pád člověka byl předvídán? Zjev. 13,
8. Pozn. 5. <’ '' 1 -í <■ •' <" ** f ;

18

... ------ .. M. 1, 26—28..'
— rozn. <r. /. X
3. Jak byla lidem objasněna jejich úloha? 1. M. 2, 8. 15.

Pozn. 3. , , , • "i c<_/ ,y -I ; ■■ ■ ■ A.- , A{,., fj

í—19. 22—24.
ť (■ . /Ae- /</.'

eí>(
6. K čemu se rozhodl Stvořitel podle svého věčného úmyslu?

Iz. 54, 6; 63, 16J*''.' Z: '-".''i-
7. Jaké dílo bylo s tím spojeno? 2. Kor. 5, 17—19; Iz. 65,’

8. Co bude dosaženo novým stvořením? i. Kor. 15, 22. 23;
Mích. 4, 8. Pozn. 6.

9. Jak se člověk znovuzrodí? l. Petr. 1, 23.
1G. Cí obraz bude v novém člověku zřízen? Kol. 3, 10. Pozn. 7.
11. Jak ukazuje apoštol opak nového života v Kristu proti - 

starému životu v otroctví hřícha? Efez. 4, 17—24. Pozn. 8./
12. Co jest úlohou každého vykoupeného? 2. Kor.. 5, 20.

Pozn. 9. ,c.. ff... '.-y'- f-z
13. Jaká naděje by nás měla pohnouti k vytrvalosti? 2. Petr.

3, 13. 14. >■<
Poznámky.

1. „Nejenom zahrada, ale i země byla krásná, když vyšla 
ruky Stvořitelovy. Žádný hřích ani stín smrti neposkvrnil 

čisté stvoření... Země byla vhodným obrazem toho, který 
jest ,velikého milosrdenství a pravdy*, vhodným učením pro 
ty, kteři byli stvořeni k jeho obrazu. Zahrada Eden byla 
ukázkou toho, čím měla býti podle vůle Boží celá země. Jeho 
úmyslem bylo, až lidská rodina vzroste, aby zřídila takové
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a 
mohou

uctěním 
si tento

školy, jaká jí byla dána. Tak by byla bývala země během 
času naplněna tlomovy a školami, kde by se bylo uvažovalo 
o slově a skutcích Božích, kde by žáci byli vždy dokonaleji 
připraveni, aby nekonečnými věky zářilo světlo poznání jeho 
slávy.“ (Erzleh. 20.)

2. „Bůh stvořil zemi k obývání svátými a šťastnými by
tostmi. Jeho úmysl byl, aby země obydlena byla bytostmi, je
jichž bytí bylo by požehnáni jim samým i jiným 
Stvořitele. Všichni, kdo máji dobrou vůli, 
úmysl přivlastnili.“ E. G. W.

3. „Obydlí prvních rodičů mělo býti vzorem, až by jednou 
jejich děti odešly, aby obydlily zemi. Domov, který Bůh člo
věku sám zřídil, nebyl nádherný palác. Lidem se libí jejich 
veliké a drahé budovy a chlubí se dílem svých vlastních ru
kou; Bůh však postavil Adama do záhrady. To bylo jeho 
obydlí... Obyvatelé Edenu měli zahradu obdělávat! a ostří
hali. Jejich zaměstnání nebylo unavující, nýbrž příjemné a 
posilující. Bůh určil práci k blahu člověka, kterou by se za
městnával jeho rozum, sílilo jeho tělo a vyvíjely jeho schop
nosti.“ (Pat. a pror. 38.)

4. „Pádem člověka byla naplněna nebesa zármutkem. Ze
mě, kterou Bůh stvořil, poskvrněna byla zlořečenstvím hříchu 
a obydlena bytostmi, které byly odsouzeny k bídě a smrti. 
Zdálo se, že přestupník zákona je ztracen. Andělé ustali ve 
svých chvalozpěvech.“ E. G. W. .

5. Plán vykoupení byl položen již před stvořením světa; 
neboť Kristus jest Beránek, „zabitý od počátku světa". Pro 
vládce vesmíru byla to veliká oběť, že přijal prosbu Synovu, 
aby zemřel za hříšného člověka.

6. „Majíce po dlouhé době znovu přístup ke stromu života, 
budou vykoupení vzrůstati, až dospějí plné velikosti v pů
vodní slávě. Poslední stopy kletby hříchu budou odstraněny a 
věrní Kristovi ukáží se v slávě Páně. Duchem, duší i tělem 
vyzařovali budou dokonalý obraz svého Pána.“ (Spor.)

7. „Kristus chce svůj obraz viděti v každém učedníku. Bůh 
určil každého k tomu, aby byl proměněn v obraz jeho Syna.
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Spasitel touží po tom, aby celému světu mohl prokázati svou 
milost a vtisknout! svou podstatu. Všecky lidi chce učinit! svo
bodné a svaté. Ačkoli satan pracuje, aby zmařil tento úmysl, 
přece budou skrze prolitou krev dosažena vítězství ke cti 
Boží a Beránkově. Kristus nechce odpočinouti, dokud vítězství 
nebude získáno." E. G. W.

8. „V síle Kristově zlomili muži i ženy okovy hříšných 
zvyků. Zbavili se sobectví. Z rouhačů stali se poctivci, z opil
ců ztřízlivci. Lidé, kteří nesli obraz satanův, proměněni byli 
v obraz Boži. Toto proměnění samo jest největším divém." 
(Wirken 451.)

9. „Všichni, kteří opravdově přijímají poselství evangelia, 
budou je oznamovat! také jiným. Láska zrozená v nebesích 
musí dojiti vyjádření.“ E. G. W.

; 4, 34.

Nový život.
1. Jakou zkušenost učiní každý, kdo 

í<im. 6, 1—4. Pozn. 1.
2. V čem záleží a je udržován nový život? Gal. 2, 20. <* *’’■'* 1
3. Jak se musí vytvářet! nový život? 1. Petr. 2, 1. 2. Pozn, 2.
4. Jaký cíl nám, ukazuje Kristus? Mat. 5, 48. Pozn. 3.
5. jaká cesta k trůnu Božímu jest otevřena každému křesťa

nu? Filip. 4, 6. Pozn. 4.
.'‘ 6. Co má číniti křesťan? Efez. 6, 18. Pozn. 5.

7. Jaký cíl měl Kristus, když dlel na zemi? Jan 9, 4; 4, 34.
Pozn. 6. •.,*«'« ■?ti<- ■ i/»■<ÓX»

8. Kolika svýní ditkáni dal Pán možnost pro,Něho něco vy- 
konati? Alark. 13, 34. Pozn. 7.^^•'■■'5' r, J-x..

9. Jak ukazuje Kristus naší odpovědnost? Mat. 25, 14—30.
Pozn. 8. / > et , • ’/

10. Kterým podobenstvím ukazuje, že všichni mají povinnost 
sloužiti? Mat. 20, 1—7.
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11. Co potřebuje křesťan přede vším, clice-li sloužili? Iz. 43, 
10; Skutk. 1, 8.

12. V čem záleží naše rozumné slouženi Bohu? Řím. 12, 1.

Poznámky.
1. „Při znovuzrození přichází srdce ve shodu s Bohem a 

jeho zákonem. Jestliže tato mocná změna nastala v hříšníku, 
přešel od smrti k životu, od hříchu k svatosti, od přestupo
vání a vzpoury k poslušnosti a věrnosti. Starý život odcizení 
Bohu přestal; nový život smíření, víry a lásky začal.“ (Spor.)

2. „Život Kristův, který dává život světu, jest v jeho 
slově... Jako naše tělo musí býti živeno pokrmem, tak náš 
duch potřebuje slovo Boží. Každý člověk má vžiti pro sebe 
život ze slova Božího. Jako musíme sami jisti, abychom žili, 
tak musíme sami bráti ze slova Božího.“ E. G. W.

3. „Toto přikázání jest zaslíbení. Plán vykoupení obsahuje 
v sobě naše úplné znovuzřízeni. Kristus osvobozuje od hříchu 
člověka, který činí pokání. On přišel, aby kazil skutky ďáb
lovy a na jeho přímluvu má se dostati Ducha svátého každé 
duši pokání činící, aby byla vysvobozena z hříchu.“ E. G. W.

4. „Chtíce žiti pravý duchovní život, musíme býti ve sku
tečném spojeni s naším Otcem nebeským. I kdyby se naše 
srdce cítila k Němu přitahována, i kdybychom měli před oči
ma jeho skutky, milosrdenství a požehnání, podivujíce se jim, 
přece to ještě v pravém slova smyslu neznamená úzké spo
lečenství s Ním. Chtíce býti ve společenství s Bohem, musíme 
se s Ním raditi o záležitostech svého všedního života. V mod
litbě otvíráme Bohu svá srdce jako příteli.“ (Cesta 101.)

5. „I když nás obkličuje zkažené ovzduší, nemusíme dý
chali jeho jed, můžeme žiti v čistém ovzduší nebes. Když svá 
srdce pozvedáme v upřímné modlitbě k Bohu, můžeme pevně 
uzavřití každou bránu nečistých žádostí a nesvatých myšle
nek. Ti, kteří svá srdce chovají otevřena pomoci a požehná
ním Božím, budou choditi ve světějšim ovzduší duchovním 
než je to, které nás obestírá na zemi; oni budou trvati v usta
vičném společenství upřímném s nebesy.“ (Cesta 109.)
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Skutky spravedlnosti.
1. Na co se odvolával Ježíš jako na důkaz Synovství Bo-_

. žílio? Jan 5, 36. Pozn. 1. r ... < •
2. Co měl Kristus na zřeteli při všem co činil? Jan 8, 28. 29.

Pozn. 2.

6. „Život Spasitelův na zemi nebyl život odpočinku a po
hodli, nikoli — Spasitel byl neúnavný; vážně a se svátým zá
palem usiloval o vykoupení padlého pokolení lidského. Od

. jeslí v Betlemě až ke kříži na Golgatě šel cestou sebezapření. 
Nikdy se nelekal těžké práce, obtížných cest, obětovných sta
rostí a námah.“ (Cesta 8-1.)

7. „Kristus dává svým služebníkům ,své vladařství* — 
něco, co pro Něho mohou použiti. Každému dává práci. V plá
nu Božím má každý místo. Každý může ve společenství 
s Kristem pracovati pro spaseni duší. Že nám jest v nebes
kých příbytcích připraveno místo, to není jistější, nežli že zde 
na zemi jest nám určeno zvláštní místo, kde můžeme působit! 
pro Boha.“ (Gleichnisse 326.)

8. „Náš Otec nebeský nežádá od nás nic více ani méně 
než co můžeme ve svých schopnostech udělati. Svým služeb
níkům nedává břímě, které by nemohli unésti; On ví, že jsme 
slabí, pamatuje na to, že jsme prach. Všecko, co od nás žádá, 
můžeme mu z božské milosti dáti... Každý z nás bude osobně 
odpověděn za to, i když vykoná jenom o málo méně nežli vy
konat! mohl. Pán dobře dbá každé možnosti, která jest nám 
dána k službě. Schopnosti, které zůstaly nepoužity, budou při 
súčtováni právě tak vzaty v úvahu, jako ty, s kterými jsme 
těžili. Za všecko, co jsme skrze správné použití našich darů

býti a učiniti, budeme odpovědni. Budeme souzeni podle 
toho, co jsme měli vykonali, ale nevykonali, protože jsme 
svých sil nepoužili k oslaveni Božímu.“ (Tamtéž 368.)
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12, 13

v Kristu3. Co bude svědčit! o tom, že člověk je
zrozen? Mat. 7, 16—21. .z

4. Jaký vztah jest mezi vírou a skutky? Jak. 2,
21—24. Pozn. 3. 'pj'' V? - ; - .■ ~

5. Jak se obé bude jevíti v lidu Božím v poslední době? 
Zjev. 14, 12. Pozn. 4.

6. Jaké dobré skutky jsou v Písmě uvedeny? Řím.
(pohostinnost); dobročinnost Jak. 1, 27; Job 29, 16; 1. Tes.
5, 14 (napomínání, potěšováni, snášeni, trpělivost); Dan. 

12, 3 (vyučování); 2. Kor. 9, 7 (dávání).
7. Kdo je zvláště napomínán dávati dobrý přiklad? Tit. 2, 6.

7; 1. Tim. 4, 12. Pozn. 5.* - -
8. Co má býti vůdčí myšlenkou v naší misijní práci? Jan 4,

34; 17,4. ..
9. Kdo může ustavičně setrvávali v službě? Řím. 12, 1; Luk.

9, 23. Pozn. 6. '• ----- 'J-' •r' -
10. Jaká odměna čeká věrné po dokončení díla?

31—40. 'v -xZz zv / - *■ 't-■
.. Poznámky. . i
1. „Ježíš z Nazareta byl ten zaslíbený. Jeho služba trpícímu 

lidstvu byla důkazem jeho Božství. Jeho sláva zjevena byla 
ve snížení se k našemu padlému stavu. Svými skutky dokázal 
Kristus nejen že jest Mesiášem, nýbrž také jakým způsobem 
mělo býti zřízeno jeho království.“ E. G. W.

2. „Těmito slovy zdůraznil velikou zásadu, která jest ži
votní podmínkou celého vesmíru. Kristus obdržel všecky věci 
od Boha; ale On vzal, aby dal. Tak je to s nebeskou jeho 
službou pro všecky stvořené bytosti: Skrze milého Syna roz
lévá se život z Otce na všecko živoucí, skrze Syna vrací se 
to jako chvalozpěv a radostná služba k velikému zdroji. Tak 
se stává Kristus prostředníkem požehnání a představuje veli
kého Dárce, zákon života.“ E. G. W.

3. „Bůh chce, aby víra v Krista skrze skutky byla doko- 
konalá; On spojuje spasení a věčný život věřících s těmito 
skutky a tak pečuje o to, aby světlo pravdy přišlo do všech 
zemí a všem národům. To je ovoce působeni Ducha svátého.“
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„Člověk bude.spasen skrze^ýiru,M)ikali š)<rze skutky; víru 
však musí dokázat! svými skutky.“ É/G. “XV: A-

4. „Třetí anděl ze Zjevení 14 letí rychle po prostředku 
nebe a volá: ,Tu jsou ti, kteří ostříhají přikázání Božích a 
viry Ježíšovy.* Zde jest ukázáno dílo lidu Božího, který má 
tak velmi důležité poselství, že jest znázorněn, jako by při 
zvěstováni létal. Má ve svých rukou chléb života pro hlado
vějící svět. Láska Kristova jej pudí. To jest poslední poselství. 
Až bude dokonáno, nepřijde poselství jiné, ani jiné pozvání 
milosti. Jak veliká to odpovědnost!“ (Test. 5, 206.)

5. „K našim mladým lidem musíme míti důvěru. Oni mají 
býti průkopníky v každém podnikání, které vyžaduje práci a 
obětavost, zatím starší pomáhají radou a povzbuzuji ty, kteří 
stojí v těžkém boji... Mladých mužů je třeba.“ (Diener 73.)

6. „Pravý křesťan nepracuje pro Pána z nějaké pobídky, 
nýbrž ze zásady; nikoli jeden den nebo měsíc, nýbrž po celý 
svůj život.“ E. G. W.

Duchovní chrám.
1. Jakého obrazu použil Mojžíš pro Pána? 5. Mojž. 32, 3. 4.
2. Kdo zvláště jest nazván skalou? 1. Kor. 10, 1—4. Pozn. 1.
3. Jak podobně označen jest v Pisině Kristus? Iz. 28, 16.

,4. Pozn. 2. ------^^-7—• ' >
4. Jak použil Pán známé proroctví? Mat. 21, 42; Ž. 118, 22.;
5. Čím je tento kámen pro mnohé lidi? 1. Petr. 2, 7, 8. -
6. Kam byl tento úhelní kámen položen? Co rozumíme Sió

nem? Izai. 28, 16; Žid. 12, 22. 23. Pozn. 3.
7. Byl někdy položen jiný základ? 1. Kor. 3, 11.
8. Co jest na tomto základu postaveno? Efez. 2, 20—22.
9. Jakých kamenů a za jakých podmínek jest použito k stav

bě duchovního chrámu? 1. Petr. 2, 5. Pozn. 4. ■
10. Proč můžeme říci, že stavba chrámu jest téměř doko

nána? Rím. 13, 11. 12. Pozn. 5.
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11. Jakou zkušenost učiní-ten, kdo se stal živým 
této stavby? Luk. 20, 17. 18. Pozn. 6. ✓ •

12. Jaké nebezpečí hrozí stavbě církve v posledních dnech? 
Kdo dojde k dokonání? Zjev. 3, 14—21. Pozn. 7.

}^rA

Poznámky 
...v ; •

1. „Kristus, ta pravá skála, byl s Izraelskými v celém je
jich putováni... Staletí před příchodem Kristovým poukazo
val Mojžíš na Něho jako na skálu spaseni Izraele.“ E. G. W.

2. „V nekonečné moudrosti vyvolil Bůh základní kámen a 
sám jej položil. Nazval jej ,kámen zkušený, základ
Celý svět může své břímě na něj složití; on je všecky unese. 
S plnou jistotou mohou na něm stavětí. Kdo důvěřuje Kristu, 
nebude zklamán. On obstál v každé zkoušce. On nesl tíhu vin 
Adama a jeho následovníků a přemohl moci zla. Nesl každé 
břímě, které na Něho pokání Činící hříšník uvrhl. V Kristu 
nalezl hříšník ulehčeni. On jest pevným základem. Všichni, 
kteří na Něho spoléhají, mohou býíi cele bezpečni.“ (Des. of 
Ar. 598.)

3. „V přítomnosti Boží všech nebeských zástupů založil 
Kristus svou církev na živé skále. Tou skalou jest On sám — 
jeho tělo, které za nás bylo zlomeno. V boji proti církvi, po
stavené na tomto základě, nic nezmoiiou moci temnosti... Již 
šest tisíc let staví víra na Kristu, šest tisíc let doráží vlny a 
bouře hněvu satanova na skálu našeho spasení, ta však stojí 
nepohnutelně.“ (Des. oí Ar. 413.)

4. „Kristus, ten pravý základ, jest živým kamenem. Jeho 
života dostává se všem, kteří jsou na něm vystavěni... Ka
mení bývá jedno se základem, ježto v celku jest společný ži
vot.“ (Alyšlenky 163.)

5. „Ode dnů apoštolů stavba chrámu Božího neustala... 
Dosud však není dokončena. My, kteří žijeme v nynějších 
dnech, máme konali dílo, vykonat! svůj podíl.“ (Wirken 485.)

6. „Kristus jest pevným základem těm, kteří v Něho věří. 
Oni padli na skálu a rozrazili se. Tím jest poukázáno na pod
robení se Kristu a víru v Něho. Padnouti na skálu a rozraziti



Ú k o 1 8. — 2 0. s r p n a. Z. s. 19. 11.

19

se znamená vzdáti se naši samospravedlnosti, v dětské po
koře jiti k Němu, litovat! a vyznati svých přestoupeni a věřiti 
v jeho odpouštějící lásku... Mnozí lidé svým vlastním úsilím 
se otesali, uhladili a zkrášlili ale nejsou-li spojeni s Kristem, 
nemohou býti živými kameny. Bez tohoto spojeni nemůže býti 
nikdo spasen.“ (Des. os Ag. 599.)

7.,,Náš Spasitel posílá svému lidu své posly se svědectvím: 
,Aj, stojím u dveří a tluku. Jestliže by kdo uslyšel hlas můjka 
otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřeti, a on se 
mnou.* Ale mnozí se zdráhají Jej přijmouti. Duch svátý čeká, 
aby obměkčil srdce, ale oni nechtějí otevřít! a vpustiti Spa
sitele z bázně, že by od nich něco požadoval. Tak se stává, 
že Ježíš Nazaretský jde kolem nich.“ (Svěd. 2, 77.)

Církev — tělo Kristovo.
1. Čím je Kristus své církvi? Kol. 1, 18. Pozn. 1.
2. Jak toto duchovní spojení vylíčil Pavel? Eiez. 5, 30. 32.
3. Kterým činem vyznává věřící, že přináleží k tělu Kris

tovu? Gal. 3, 27. Pozn. 2.
4. V čem jsou podobny údy přirozeného těla údům těla du

chovního? Řím. 12, 4. 5. ť 'i-'—
5. Jak objasňuje apoštol souladné spolupůsobeni všech údů 

těla Kristova? 1. Kor. 12, 14—20. 27.
6. Jak to bude vypadati v církvi, když si všichni správně 

stojí k hlavě? 1. Kor. 14, 33. 40. Pozn. 3. rJ <*•’- >
7. Jak předivně spořádal Bůh svůj lid vdávnu? 2. M. 18, 

13—23. Pozn. 4.
8. Která zkušenost Izraelitů ukazuje, co to znamená vstoupit!

v přítomnost Boží? Žid. 12, 18—19. Pozn. 5. •- A
9. Jak ukázal Kristus, že jest Bohem pořádku? Luk. 9, 

12—17; 10, 1; Mař. 3, 13. 14. Pozn. 6. r:7,‘'
10. Jmenuj některé povinnosti údů sboru. Žid. 10, 25 (jiti do
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spol. shrom.); I. Tím. 3, 15; 1. Kor. 14, 26. 40 (úcta k sva
tyni); 2. Kor. 9, 6. 7. (podporování); 1. Kor. 3, 9; 1. Petr.3, 
8—11.

11. Jaký cíl vytkl Bůh církvi? Efez. 4, 15. 16. Pozn. 7. 'ř’ ’-
12. Jak bude církev před druhým příchodem Páně očištěna?

Mai. 3, 2. 3. Pozn. 8. < • c'r
13. Jak jest vylíčeno jejich vítězství? Zjev. 7, 9. 10.

Poznámky.
1. „Poměr mezi Kristem a jeho církvi jest vroucí a svátý; 

On jest ženich, církev nevěstou; On je hlava, církev tělo. 
Spojení s Kristem jest proto spojeni s ieho církví.“ E. G. \V.

2. „Kristus učinil křest zevnim znamením vstupu do jeho 
království. Kdo křest přijímají, uznávají tím nad sebou moc 
Otce, Syna a Ducha svátého.“ (Test. 6, 91.)

3. „Mezi lidem Božím nemá býti zmatku, aniž má býti za
pomínáno na pořádek, soulad, sjednocenost a krásu. Není ke 
cti Boži, jestliže mezi jeho lidem je nesjednocenost.“ (Test. 
8, 174.)

4. „Již před tím než odešli (Izraelští) z Egypta, byli Čás
tečně organisováni a lid měl své vůdce.“

5. „Úcta, kterou lid ve starodávnu měl ke svatyni, kde se 
konaly služby Bohu, z větší části již téměř vymizela. Přesto 
však dal Bůh řád pro službu Jemu a povznesl ji nad všecky 
věci pozemské. Modlitebna jest svatyní sboru. Tam musí býti 
určitá pravidla o době, místu a způsobu shromáždění. Všecko 
co je svaté a náleží k službě Bohu, nemělo by býti vykoná
váno bezstarostně anebo lhostejně. — Ve starodávnu dal Bůh 
svému lidu přesná pravidla pořádku. Změnil se snad? Neni-liž 
tím velikým a mocným Bohem, který vládne na nebesích? 
Nebylo by pro nás dobré často čisti tato pravidla, která dal 
Bůh lidu izraelskému, abychom my, jimž se dostalo vzneše
ného světla pravdy, byli jim podobni v bázni v domě Božím?“ 
(Test. 5, 491. 496.)

6. „Povolání dvanácti učedníků bylo prvním krokem k zří
zeni církve, která po Kristově vstoupeni v nebe měla konati
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jeho dílo.“ — „Zřízení sboru v Jerusalemě mělo bytí vzorem 
pro jiné sbory, kde by poslové získali duše pro pravdu. Když 
později v různých dílech světa byly zřízeny sbory věřících, 
bylo zřízeni (organisace) zdokonaleno, aby byl zachován po
řádek a jednomyslnost.“ (Wirken 71.)

7. „Církev Boží na zemi má míti před světem božský ráz, 
jako chrám z živých kamenů, z nichž září světlo. Je vysta
vena z kamenů, těsně vedle sebe postavených, k sobě se ho
dících, takže tvoři pevnou zeď. Ale všecky kameny nejsou 
stejné. Některé jsou malé, některé velké, ale všecky jsou na 
svém mistě. Cena každého kamene je určena podle světla, 
které vyzařuje.“ (Test. 8, 173.)

8. „Dny čištěni církve se blíží. Bůh chce míti lid čistý a 
ooravdový. Skrze veliké tříbeni, které brzy přijde, budeme 
moci lépe pochopit! silu Izraele. Mnohá hvězda, jejíž lesk jsme 
obdivovali, zapadne v temnosti. Plevy budou větrem odváty a 
my uzříme humno plné krásného obilí.“ (Test. 5, 80.)

a přítomnost Ducha 
smlouvě? Skut. 2, 33; 10, 45. Pozn. 6.

8. Jak víme, že dar Ducha nebyl jenom pro tehdejší dobu? 
Skut. 2, 38. 39. Pozn. 7.

Kristův veliký dar církvi.
1. Jaké ujištěni dal Pán svým učedníkům před rozloučením 

se s nimi? Jan 14, 18.
2. Jak se to mělo státi? V. 16. 17. Pozn. 1.
3. Co jest praveno o povaze a díle Ducha svátého? 1. Jan. 5, 

7; Mat. 28, 19. Pozn. 2.
4. Proč jest tento dar nesmírné ceny? Jan 14, 26. Pozn. 3.
5. Jak Pán obnovil zaslibeni Ducha? Kdy se to splnilo? 

Skut. 1, 8; 2, 1—4. Pozn. 4.
6. Čeho důkazem byl dar Ducha? Jan 14, 18. 20. Pozn. 5.

'7. Jak se ukázalo působení a přítomnost Ducha v nové
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Poznámky.
1. „Duch svaty jest zástupce Kristův, a prost vší lidskosti 

jest nezávislý. Jako člověk nemohl býti Kristus osobně pří
tomen všude. Proto bylo třeba, aby odešel a poslal svého 
Ducha. Skrze Ducha svátého jest Kristus všem dosažitelný. 
V tomto smyslu chtěl býti svému lidu blíže než dříve, dokud 
byl v těle.“ (Des. of Ar. 669.)

2. „Není pro nás nezbytné, abychom uměli vysvětliti, co 
Duch svátý jest. Kristus pravil, že je to Utěšitel, Duch prav
dy, který přichází od Otce. Podstata Ducha svátého jest ta
jemství. Lidé je nemohou vysvětliti, protože jim to Bůh ne
zjevil. Lidský um může sebrati mnoho veršů Písma jako zá
klad svého vysvětlení, ale církvi takové výklady neprospějí. 
Bledě k takovýmto tajemstvím, která jsou pro lidský rozum 
příliš hluboká, jest mlčení zlato.“ (Wirken 38. 39.)

3. „Duch svátý byl největší dar, který mohl pro svůj lid 
u Otce vyprositi. Duch svátý měl býti vůdcem, bez něhož by 
oběf Kristova nic neprospěla. Během staletí byla moc zlého 
stále větší a ujařmení člověka v pouta satanova vždy hroz
nější. Vítězství mohlo býti získáno jen v síle Ducha svátého, 
který byl dán v plné síle Boží. Duch svátý činí účinné to, co

9. Proč se nám tohoto daru 
Jan 15, 7. Pozn. 8.

10. V Čem záleží dílo Ducha svátého? Jan 16, 8. 13; 14, 18. 26; 
Skut. 1, 8.

11. Jakých darů dostává se církvi skrze Ducha svátého? 
Efez. 4, 8; 1. Kor. 12, 7—11. 28.

12. K čemu jsou dány dary Ducha? Efez. 4, 11. 12.
13. Jak mocný vliv měla prvotní církev po vylití Ducha? 

Řím. 1, 7. 8; 10, 18.
14. Jak zamýšlí Bůh dílo na zemi dokonati? Řím. 9, 28.
15. Jak má býti tento úmysl Boží splněn? Zjev. 18, 1; Joel 2, 

23. Pozn. 9.
16. Jaké napomenuti je dáno církvi posledních dnů? 2. Petr.

3, 11. 12. 14. Pozn. 10.

nedostává v
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všelikou
(Wirkenmoc na nebi i

35. 36.)
6. „V době praotců zjevilo se působení Ducha 

měrou, nikoli však v plnosti. Poslušní jsouce slov Spasitelo
vých, prosili učednici o tento dar, a Kristus k tomu přidal 
přímluvu svou. Požádal o Ducha, aby jej mohl vyliti na svůj 
lid.“ (Tamtéž 34.)

„Plnost Ducha byla dána až po nanebevstoupení. Potom 
teprve mohli učedníci plniti rozkaz zvěstování evangelia vše
mu světu. Duch svátý byl však dán k zvláštnímu účelu. Aby 
učednici mohli plniti své povinnosti v církvi, dal jim Kristus 
svého Ducha.“ (Des. of. Ag. 805.)

7. „Kristus zaslíbil své církvi Ducha svátého a toto zaslí
beni platí nám právě tak, jako prvním učedníkům. Ale jako 
každé jiné zaslíbeni, tak i toto bylo dáno za určitých pod
mínek.“ (Tamtéž 672.)

8. „Mnozí se domnívají, že si mohou činiti nárok na za
slíbení Páně; mluví o Kristu a Duchu svátém, ale neobdrží 
požehnáni. Neoddávají se Božímu vedení. My nemůžeme říditi 
Ducha Svatého, nýbrž on musí říditi nás. Skrze svého Ducha 
působí Bůh v svém lidu ,chtění i činěni, podle lidé vůle své. 
Mnozí se však nechtějí podrobiti. Chtějí vésti sami sebe a 
proto se jim nemůže dostati nebeského daru.“

Vykupitel dal světu. Skrze Ducha jest srdce očištěno; skrze 
něho stává se věřící účasten božské povahy.“ (Des. oí 
Ag. 671.)

4. „O letnicích byl jim dán Utěšitel, o němž Kristus jim 
řekl, že v nich bude... Potom Kristus ustavičně Duchem 
svým musil přebývat! v srdcích svých učedníků,“ (Cesta 82.)

5. „Když Kristus vstoupil do nebeských bran, byl Mu 
oslavování andělů dán trůn. Po ukončení této slavnosti byl 
dán učedníkům v hojné míře Duch svátý a Kristus byl osla
ven tou slávou, jakou měl u Otce od věčnosti. Vylití Ducha 
o letnicích bylo oznámení s nebe, že slavnostní ustanovení 
Vykupitele bylo ukončeno. Podle svého zaslíbení seslal Ducha 
svátého jako znamení, že jako kněz a král obdržel 

zemi a jest pomazaným svého lidu.“
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9. „Veliké dílo evangelia nebude ukončeno menším proje
vem moci Boží než jakým se vyznačovalo na počátku. Pro
roctví, která se splnila při vylití jarního deště při začátku 
zvěstování evangelia, splní se ještě jednou při dokonáni v pozd
ním děšti... Služebnici Boží, záříce svátou oddanosti, budou 
spěchati z místa na místo, aby hlásali poselství nebes. Tisíce
rými hlasy po celé zemi bude dávána výstraha.“ (Spor 373.)

10. „Každý pracovník by měl denně prošiti o křest Du
chem. Křesťanští pracovníci měli by se shromažďovat! ve 
skupinách a prošiti o zvláštní pomoc a moudrost s hůry, aby 
mohli moudře vše konati.“ (Wirken 37.)

1. Jakou zásadou řídí se Bůh při povolávání k své službě?
1. Koř. 1, 26. 29; Jak. 2, 5. Pozn. 1.

2. Jak pohlíží Bůh na světskou moudrost? 1. Kor. 1, 19. 20;
3, 19. Pozn. 2.

3. Jak by měl smýšlet! každý křesťan? Gal. 6. 14. Pozn. 3.
4. Kdo je zdrojem vší moudrosti a všech jiných darů k služ

bě potřebných? 1. Koř. 1, 30. Pozn. 4.
5. Jak jest nám v Pismě ukázána osobní odpovědnost v služ

bě Bohu? Mat. 25, 14—30. Pozn. 5.
6. Proč byly církvi dány rozličné dary? 1. Petr. 4, 10. 11.
7. Čím jest řízeno udílení darů? Mat. 25, 15.
8. Proč je třeba dobře využiti čas? Eíez. 5, 16. Pozn. 6.
9. Jaké meze jsou nám vytčeny k užíváni našeho zdraví?

1. Kor. 6, 19. 20; Luk. 10, 27. Pozn. 7.
10. Jak mánie používati svého rozumu? Přís. 2, 1—5. Pozn. 8.
11. Jaká má býti naše řeč? Kol. 4, 6. Pozn. 9.
12. Jak máme zacházet! s penězi a se svým majetkem? 5. M.

8, 18; 1. Tím. 6, 17. 18. Pozn. 10.
13. Jak bude odměněno věrné šafaření? Co zakusí ten, kdo 

svých darů nepoužil? Mat. 25, 21. 25—28. Pozn. 11.
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1. „Když Bůh vyvoluje muže a ženy k své službě, netáže 
se, jsou-li učeni, výmluvní nebo bohatí na pozemské statky, 
nýbrž zdali pokorně chodí před Ním, nechají-li se od Něho 
poučiti, jeho slova do svých úst vložiti a zdali Jej správně 
představují.“ E. G. W.

2. „Lidský rozum pracuje často proti úmyslu Božímu. Ti, 
kteří staví chrám Boží, musí se řiditi podle vzoru Božího. Bůh 
jest zneuctěn a evangelium dáno v posměch, když služebníci 
jeho dbají rady lidské, která není řízena Duchem Božím. 
Alondrost světa jest L>'''znovství u Boha. Ti, kteří na ní staví, 
jistě pobloudí.“ (Des. of Ag. 354.)

3. „Tajemství kříže vysvětluje jiná tajemství. Vlastnosti 
Boži, které nás naplňuji strachem a úzkostí, zjevují se nám ve 
světle z Golgaty krásné a vábivé.“ (Spor.)

4. „Všecko, co lidé potřebují anebo mohou věděti, zjevil 
Bůh ve svém Synu. Skrze Něho dostává se nám všech po
žehnání.“ E. G. VV.

5. Jiné podobenství u Luk. 19, 12—26 obsahuje totéž na
učení. Pokorný a skrovný člověk může se právem radovati, 
že jednou hřivnou bylo získáno deset.

„Bůh chce, aby jeho pracovníci ve všech odvětvích jeho 
díla pohlíželi k Němu jako k dárci všeiio, co potřebují. Všecko 
dobré pochází od Něho, jehož rada je předivná a jenž vše 
dobře provádí... On dal lidem dary a očekává, že k Němu 
přijdou o radu a moudrost.“ (Gleichn. 349.)

6. „Náš čas náleží Bohu. Každá chvíle náleží Jemu a naši 
Svatou povinností jest použiti ji k jeho chvále. Z žádné hřivi v 
nám svěřené nepožaduje tak přesný počet, jako z našeht 
času.“ (Tamtéž 343.)

7. „Zdraví jest požehnání, jejž si málokteří váží. A přece 
na něm z větší části závisí působení našich duchovních i těles
ných sil. Naše pudy i náruživosti mají své sídlo v těle, • které 
musí býti chováno v nejlepšim stavu, maji-li se naše schop
nosti co nejlépe uplatnit).“ (Tamtéž 343.)
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8. „Bůh žádá, aby duchovní schopnosti byli vzdělány. 
Chce, aby jeho služebníci měli více rozumnosti a 
schopnost k usuzování než lidé ze světa. Nelíbí se Mu ti, 
kteří nedbají, aby z nich byli schopní, dobře vycvičení pra
covnici. Přikazuje nám, abychom Jej milovali z celého srdce, 
z celé duše, ze všech sil a z celé mysli. Tím jest nám dána 
povinnost, co nejvíce rozvinouti svůj rozum, abychom našeho 
Stvořitele cele poznali a milovali.“ (Tamtéž 329.)

9. „Řeč jest dar, který má býti opatrně vzdělán. Ze 
všech darů, které nám Bůh dává, může býti tento k největ
šímu požehnáni... Každý křesťan jest povolán, aby jiné se
znamoval s nevyčerpatelným bohatstvím Kristovým proto by 
měl usilovati o dokonalost v řeči. Slovo Boži měl by před
nášet! takovým způsobem, aby to bylo milé posluchačům.“ 
(Tamtéž 331.)

10. „Bůh svěřuje lidem i peníze. Dává jim moc k získání 
bohatství... On také žádá, abychom mu z jeho něco dali... 
Všecko, co máme, náleží Pánu a my musime Mu dáti počet, 
jak jsme toho použili. Používáním toho nejmenšiho peníze 
dáváme najevo, zda milujeme Boha nade všecko a bližního 
jako sami sebe. Peníze mají velikou cenu, jelikož se jimi 
může vykonati mnoho dobrého. V rukou dítek Božích je to 
pokrm pro hladovějící, nápoj pro žíznící a oděv pro nahé. 
Samotné mají cenu jako smetí; cenu mají teprve tehdy, když 
za ně dostaneme životní potřeby pro sebe neb jiné, nebo když 
jimi posloužíme ku prospěchu věci Kristovy.“ (Tamtéž 347.)

1. Co znamená zaslíbení dané Abrahamovi? 1. Mojž. 12, 3.
Pozn. 1. ■' :

2. Jak byl Mojžíš seznámen s úmyslem Božím? 4. M. 14, 21. 
Pozn. 2.
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3. Jak Bůh potvrdil své zaslíbeni Izaiášovi? Izaiáš 27, 6. 
Pozn. 3.

4. Na koho poukazují všecka zaslíbeni a obrazy? 5. M. 18, <
15. 18; 1. Koř. 10, 1—4. Pozn. 4. 7^7

5. Jaký, rozkaz ,dal Pán své církvi?, Mat. 28, 18—20. Pozn, 5. .
6. Kdo je pověřen vedením při provádění' tohoto rozkazu?

Mat. 10, 1. 5—8; 2. Koř. 11, 28; Tit. 1, 6. Odpov.: Kazatelé
a činovnici sborů. Pozn. 6. ''' '77'77/»7

7. V jakém poměru jest každý věřící, k tomuto rozkazu?.'<
Mar. 13, 34; Zjev. 22, 17. Pozn. /••>.'>.7'

8. Jaká úloha je svěřena každému následovníku Kristovu?
Mat. 4, 19; Luk. 5, 9. 10. Pozn. 8. ý; /'-T.* 7'7 ^^777.

9. Jak zdůraznil Spasitel, že jeho práce musí býti vykoná- 
vána slušně a správně? Mat. 10, 16 konec. n 7;-.í> J/7

10. Jakou radu dává Pavel? Efez. 5, 15. .,4...
11. Proč Kristus mohl tak s dušemi zacházeti? Jan 2, 24. Jak 

se snažil Pavel přiblížit! lidem? 1. Koř. 10, 32. 33. ;•</.. 7
12. Jaká modlitba by měla vstupovali vzhůru od věřícího?-/,/-

Z. 51, 11-15. 7j.7f> 7^7
13. Čím je církev světu, zvláště v/ poslední, době? Mat. 5,/

, . Jz , . ... ■. ■ ''ík. u . ’ - T ' -r í. >■ < Ap

* ; > -i;j' /.<< cí <-A‘aZ sr//z
14. Jaké provolání jde ke všem vyvoleným nositelům světlá?

Iz. 60, 1. 2. Pozn. 9.
Poznámky

1. „Byla to veliká čest pro Abrahama, že byl povolán za- 
otce národu, který byl po staletí strážce a ochránce pravdy 
Boží světu, národu, skrze který měli býti požehnáni všichni 
národové země skrze příchod zaslíbeného Vykupitele.“ 
(Patr. 132.)

2. „V proroctví ukázal Bůh Mojžíšovi, jak smýšlí o vítěz
ství Izraele. ,Živ jsem já*, pravil ,a sláva Hospodinova naplní 
všecku zemi.* Boží sláva, jeho dobrota, milosrdenství a neko
nečná láska — všecko, oč Mojžíš prosil, mělo býti oznámeno 
všem lidem. Toto zaslíbení potvrzeno bylo přísahou. Tak jistě 
jako Bůh žije a vládne, má býti jeho sláva známa všem 
lidem.“ E. G. W.
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3. Když Izaiáš slyšel zpěv serafínů: „Plná jest všecka 
země slávy jeho“ (Iz. 6, 3), týkalo se to budoucího vyplnění 
proroctví. Prorok věřil těmto slovům a později směle prohlá
sil, že všichni „uzří slávu Hospodinovu, důstojnost Boha na
šeho“. (Izai. 35, 2.)

4. „Svaté oběti při službách Bohu za dnů praotců byly 
stálou připomínkou na příchod Vykupitele; a tak tomu bylo 
s celou obraznou službou ve svatyni v dějinách lidu Izrael
ského.“ E. G. W.

5. „Rozkaz Spasitelův jeho učedníkům týkal se všech vě
řících v Kristu až do skonání světa. Je to osudná chyba, .do
mnívali se, že dílo zachraňování duší jest svěřeno jenom ka
zatelům. Všichni, kteří přijímají Krista, mají působili ke spa
sení jiným. Proto byla založena církev, a všichni, kdo učinili 
svátý slib, jsou povinni s Kristem pracovali k zachránění lidí.“ 
(Des. of Ag. 882.)

6. „Učedníci měli jiti jako svědkové Kristovi, aby světu 
zvěstovali, co u Něho viděli a slyšeli. Byla to aejdůležitějši 
úloha, k jaké kdy lidé byli povoláni. Měli býti spolupracovníci 
Boží k zachránění lidí. Jako ve staré smlouvě dvanáct pra
otců byli zástupcové Izraele, tak dvanáct apoštolů jsou zá
stupci novozákonní církve.“ (Wirken 12.)

7. „Věřící všech dob mají účast v odpovědnosti, která byla 
svěřena prvním učedníkům. Každému, kdo přijal evangelium, 
jsou svěřeny svaté pravdy, které má oznamovali světu. Věrné 
dítky Boží byli vždy činní misionáři, kteří svých prostředků 
používali ke cti Boží a své schopnosti věnovali jeho službě... 
Odpovědnost za provedení tohoto rozkazu nespočívá jenom 
na posvěceném kazateli, nýbrž každý, kdo přijal Krista, jest 
povolán, aby působil pro spasení jiných lidí." (Tamtéž 86.)

8. Rybář se ze všech sil snaží, aby chytil ryby. Roztahuje 
sítě a loví. Někdy polapí mnoho (Luk. 5, 4. 6. 7), jindy málo. 
V. 5.

„Kristus z větší části usiloval o jednotlivé osoby. Věrně 
pracoval, i když to šlo o jednotlivou duši. Takováto jednotlivá 
duše přinesla poznání mnohým.“ (Test. 6, 115.)
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9. „Ježíš nepřikazuje svým následovníkům usilovali, aby 
svítili. On praví: ,Tak svěř světlo vaše/ Jestliže jste přijali 
milost Boží, jest ve vás světlo. Odkliďte překážky a sláva 
Páně bude zjevena.“ (Gleichn. 413.)

Poznámky.

1. „Boží dílo na zemi nemůže býti dokončeno dříve, dokud 
se muži a ženy našich sborů nevzchopí a nebudou společně 
pracovati s kazateli a s činovníky sborů.“ (Diener 311.)

; i

Dokončení, díla Božího.
1. Která slova Ježíšova smíme používali zvláště pro naši 

dobu? Jan 4, 35. 7.J
2. Co máme vyrozumívat! žní světa? Mat. 13, 39.

AA ;

3. Co je příčinou oddalováni žně? Alat. 9, 37. 38. Pozn. 1.
4. Pokud smíme zkušenost Pavlovu použiti pro naše ,dny?

Skut. 16, 9. Pozn. 2. /*: . ' *
5. Proč nás nemají těžkosti zastrašili? Z. 126, 5. 6. Pozn., 3/
6. V jakém spojení jsou rozsévači s ženci? Jan 4, 37., ,38;

1. Kor. 3, 6. 7; Amos 9, 13. Pozn. 4.
7. Co. radí Pán rozsévačůmj. žencům? Qz. 10, 12. P^?p. 5.‘^
8. Jaké opatřeni učinil Pán pro urychlení žně? Oz. 6, 3; Iz.

44, 3. 4. Pozn. 6. y,-A
9. Jak by se k tomu měli zachovati ženci? Zach. 10, 1.

Pozn. 7. )..'<•>■ f*-'.. :r'£/z‘ /J-iFe>-' '■ * '
10. Jak se potom splní toto zaslíbení? Joel 2, 23. 24. Pozn. 8.
11. Jak veliké pole k rozsévání předzvěděl Bůh? Mař. 16, 15;.
a. ,' Zjev. 14, 6. Pozn. 9.
12. Co má přijití po dokonání díla? Mat. 24, 14.
13. Jaký nářek bude lze slyšeti potom? Jer. 8, 20. Pozn. 10.
14. Jaká odměna čeká ty, kteří uposlechli hlasu Mistra a pra

covali? Mat. 13. 43; Dan. 12, 3. Pozn. 11.
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„Kdyby byli všichni bojovnici Kristovi vykonali svou po
vinnost, kdyby každý strážný na zdech siónských vydal jistý 
zvuk trouby, byl by celý svět již dávno slyšel výstražné po
selství. Dilo však bylo velmi zdrženo. Zatím co lidé spali, 
satan si pospíšil.“ (Svěd. 2, 37.)

2. „Opravdové a nezištné práce v díle Kristově nebylo ni
kdy tolik třeba, jako nyní, kdy poselství milosti rychle spěje 
k svému dokončení a poselství má býti zvěstováno celému 
světu. Chvěji se ve svém nitru, když se všech stran zaznívá 
makedonské volání: Přijda, pomoz nám.“ (Test. 5, 732.)

3. „Naše sbory měly by se účastniti duchovního rozsévání 
v naději, že časem budou žiti. Skrze zlé, nevěřící lidi, nastane 
mnoho protivenství, a mnohé svaté úmysly a snahy budou 
zmařeny. Půda jest nepoddajná, ale úhor musí býti zorán a 
símě spravedlnosti zaseto. Bohu milí pracovníci neustávejte 
v prácí, pochybujíce; buďte zmužilí. Kteří se slzami rozsévali 
s prozpěvováním žiti budou.“ (Test. 6, 420.)

4. „Bůh potřebuje moudré muže a ženy, kteří by opravdo
vě pracovali k dokonání svěřeného jim díla. On je použije za 
nástroje k obrácení duší. Někteří budou rozsévati a jiní shro
mažďovat! žeň rozsátého símě. Kéž by každý konal, co může 
a použil svých darů, aby jej Bůh mohl použiti jako rozsévače 
nebo žence.“ (Diener 355.)

5. „Zahrada srdce musí býti vzdělána. Hlubokou lítosti nad 
hříchem musí býti půda zorána, a jedovaté, satanské rostlinky 
vykořeněny. Trním zarostlá půda může se státi užitečnou je
nom pilnou prací. Tak i zlé náklonnosti přirozeného srdce mo
hou býti přemoženy jenom opravdovým úsilím ve jménu a 
síle Ježíšově. (Gleichn. 55.)

6. „Jako jarní dešf byl dán vylitím Ducha svátého na za
čátku díla evangelia, aby vzklíčilo drahé símě, tak pozdní dešf 
bude dán při jeho dokonání, aby žeň dozrála.“ (Spor. 373)

7. „Pro dobu krátce před dokončení žně světa jest zaslí
beno udělení zvláštního daru milosti, který má církev při
pravili na příchod Syna člověka. Toto vylití Ducha jest srov-
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Opakování.
1 úkol. Jak byl hříchem změněn poměr člověka k Bohu? 

1. Mojž. 3, 22—24. Jaký význam má pián vykou
pení? 2. Kor. 6, 17. 18; 1. Jan. 3, 1. 2.^,*;'

úkol. Které přikázání Boži vlády porušil satan svou 
vzpourou? Iz. 14, 12—14. Proč jest život Kristův
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náno s pozdním deštěm a o tuto větší silu mají prošiti křes
ťané Pána žně.“ (Wirken 41.)

8. „Vylití Ducha za dnů apoštolů byl jarní déšť, a krásné 
byly jeho výsledky. Pozdní déšť bude dán hojnější měrou.“ 
(Svěd. 2, 14.)

9. Bůh své dílo v krátkém čase dokoná ve spravedlnosti, 
když jeho posvěcený lid a nebeské sily jsou Mu k službě. 
Když jest svět v největším nepokoji a bídě, pak musí Boži lid 
nejvíce pracovat! pro zachráněni duši. Když svět jest nejvíce 
rozbouřen, má býti naše cesta jasná, naše přesvědčení pevné, 
naše zmužilost velká a naše naděje ta nejlepší. Kristus přijde 
a konečná odměna kyne těm, kteři mu náležejí.

10. „Kéž by všichni členové sborů pamatovali, že nebudou 
spaseni, protože jejich jména zapsána jsou ve sborových kni
hách. Musí se osvědčit! jako Bohu milí pracovnici, za které 
není třeba se styděti. Den za dnem musejí svou povahu utvá
řet! podle povahy Kristovy. Stále musejí zůstávat] v Něm a 
svou víru stále cvičiti. Tak vzrostou v plnou postavu mužů a 
žen v Kristu — v zdravé, radostné a vděčné křesťany, které 
Bůh povede k stále jasnějšímu světlu. Neučiní-li tuto zkuše
nost, budou s mnohými naříkati.“ (Test. 9, 47.)

11. „Dobrými skutky nelze získat! spasení, ale ony jsou 
důkazem víry, která je láskou činná a očišťuje duši. Ačkoli 
věčná odměna není udílena podle zásluh, bude přece dána po
dle toho, co jsme skrze milost Kristovu vykonali.“ (Des. of 
Ar. 314.)

Ú k o I 1 3. — 2 4. z á ř i. Z. s. 1 7. 5 7.
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úkol. V kom jsou všichni členové církve Boží sjedno

ceni? Rím. 12, <1. 5. Co se ukáže, když členové, 
budou v Kristu sjednoceni? Efez. 4, 15. 16. ./ £v'?, 

úkol. Jaký dar zaslíbil Kristus své církvi k vedení' á 
.posíleni? Jan 14, 16. 17. K čemu byl dán Duch 
svaty? Jan 16, 13; 14, 26; Skut. 1, 8.■-

úkol. Odkud se nám musí dostati potřebných schopností^’ 
k službě? 1. Kor. 1, 30. 31. Co jest hlavní účel; 
darů, které Bůh dává člověku? 1. Petr. 4, 10. ll. t 

lk úkol. Jaký rozkaz dal Pán své církvi? Mat. 28, 18—20- 
Kdy to může církev vykonati? Mat. 5, 14—16.-;

íií< o I. Jaký je svět, hledě ke žni? Jan 4, 35. Co zaslíbil 1 
Bůh k dokonání díla? Joel 2, 23. 24. Co přijde po 
dokonáni díla? Mat. 24, 14.

na zemi největším^ opakem smýšlení satanova? 
Filip. 2, 5—8. A i. .•> «. i ..'i-

3, úkol. Skrze kterou vlastnost zjevuje se Bůh hříšníku? 
1. Jan. 4, 10. Jaké podstaty jest zákon Boží? 
Rim. 13, 8—10. :* ' »* * J.C i >' t1 i, Z ,• K

4 t úkol. Jaký úmysl měl Bůh původně s člověkem? 1. M. 1, 
27. 28. Kdy bude tento Boži úmysl s lidstvem, 
uskutečněn? 1. Koř. 15, 22. 23; Mich. 4, 8.

úkol. Jak je člověku umožněn nový život? Gal. 2, 20. 
Jakým podobenstvím ukazuje Kristus odpověd
nost v novém životě? Mat. 25, 14—30. . .. y_;

úkol. Proč se mohl Kristus odvolávat! na skutky jako 
na svědectví? Jan 8, 28. 29. Jaké ovoce ukáže se 
v životě těch,-.kteří še znovu zrodili v Kristu?, 
Jak. 2, 14—17. 21— 24.-' y. ..■ ■■ ■

úkol. Jaký základ jest zárukou věčného trvání? 1. Kor.* 
3, 11. Jaké nebezpečí hrozí poslední církvi? Kdo. 
dosáhne cíle? Zjev. 3, 14—21.• i- / < •


