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V poslední době vydány byly tyto nové spisky:

Vernt safari  
Co jest Bible 1 . . ...
Důležitost proroctví  
Je život také po smrti? . , . 
Který křest je správný? . . . 
Den Božího odpočinutí •. • ■ i 
Přijcf království tvé . . . . .. .

Dokončení práce.
Malý spisek, jehož název prozrazuje jeho obsah. Poukazuje 

hlásáni evangelia na zemi bude dokonáno.
Kč !•—.

Adventní nakladatelství v

na to, jak dílo Boži v

Koiha má 256 stran a vhodně vyličuje křesťanské zásady 
pro jednotlivce i pro církev Kristovu, zvláště před jeho druhým 
příchodem. Poukazuje také na Boži plán vykoupeni člověka, roz
šíření trojandělského poselství i na to, co se bude díti před druhým 
příchodem Kristovým i při jeho příchodu'.

Vázaná v polopl. Kč 20-—.

Všem bratřím a sestrám i přátelům doporučujeme ku pro
hloubení duchovního života následující spisy;

sborů nebo naVšecky tyto spisy lze dostati u správců jednotlivých 
. vjobjednávků přímo zašle
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Úkol I. — 1. října. Z. S. 17. 41. 

„Otče náš v nebesích.“

cestě? 2. Mojž. 20, 3—17; Přís. 6, 23.^^^^^
8. Kdy jest nám možno zachovávat! přikázání Boží? Gal.

Filip- 1.13-7 -
9. Jakoii ochranu zaslibuje Pán vykoupeným? Iz. 43, 1. 2.Í 

10'. Čeho používá Otec k poučení svých dítek? 5. -Mojž.
■ - .4, 36; .J;ui,..l4, 26;, „16. 1.1; Z: 32, S._ Poz. 3.
11. Jak se má Kristus k těm, kteří. Jej'následují? Jan'

15, 15. Poz. 4.^.ff.lt
12. f,O . koho Bůh zvláště,‘pečuje? , 2.; Par. 16, 9 a.' '" '
13. !K čemu má "Stvořitel právo? . Čo, to znamená pro jeho, 

stvoření? Jer. 18, 5. 6.
14-
15. Co bychom meh činiti,' když nerozumíme tomu, co

Otec .činí? ,Iz. 26,'4; Přís. 3, 5. 6. \;h-/
16. Jak dlouho musíme se přidržeti Krista, abycliom vždy 

byli účastni jeho požehnání? Žid. 3, 14. Poz. 5.

1. Cí dílo jest každý věřící? Efez. 2, 10.
2. K čemu jest oprávněn každý, kdo přijal ' Krista?' Iz. 

63, 16; Jer.; 3, 4; Řím. 8, 15. Poz. 1.
3. Jak nám chce Otec zjeviti, že pečuje o své dítky?' 

Z čeho vysvítá, že zná všecky potřeby svých dítek? 
Žalm 23; 2. Kor. 9, 8. Poz. 2.

4. Jaký důkaz své otcovské lásky dal Bůh? Jan. 3, 16.fc
5. Jak se zjevuje nekonečná láska Boži? Ž. 91, 1. 4..;,
6. Ukaž, jak to znázornil SpasiteH tylat 6, 25^31. Jj
7. Jak chce Otec své děti zvláště^zachovat!, na správné



Pán Ježíš'
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17. Co. může žádati Otec, když osvědčil takovou lásku?
Luk. 10, 27. řk... z^..,,.'a. ......

18. Co budeme činiti pro bližní, chceme-li poslouchat! na
šeho Otce? Jak. 2. 8.

Poznámky, 
tůr- .

1. Bůh chce, abychom usilovali o největší přednost, která 
může býti člověku dána: Býti přijat do rodiny Boží a nésti 
jeho jméno. Pamatujme na to, když se modlíme.
pravil: ,Ve jménu mém prošiti budete, a nepravím vám, že 
já budu prošiti Otce za vás. Nebo sám Otec miluje vás, 
proto že jste vy mne milovali.* Jan 16, 26. 27. A před tím 
pravil: ,Já jsem vás vyvolil..., aby, za cokoli byste pro
sili Otce mého ve jménu mém, dal vám.* Modliti se ve 
jménu Pána Ježíše znamená více, nežli na začátku nebo na 
konci modlitby uváděti jeho jméno. Musíme se modliti 
v duchu Pána Ježíše, musíme věřiti jeho zaslíbením i jeho 
milosti a činiti jeho vůli.“ (Cesta 111.)

2. „Není pravé síly než té, kterou dává Bůh těm lidem, 
kteří Mu důvěřují. Prosba víry má větší moc než hojnost 
lidského rozumu.“ (Test. II. 279.)

3. „Pán neklade jiných podmínek, kromě abyste hlado
věli po jeho milosti a toužili po dosažení jeho rady a lásky. 
.Proste!* Prosbou dáváte najevo, že jste poznali své potřeby. 
A budete-li prošiti u víře, obdržíte. Bůh dal své slovo a 
také je dodrží. Přijdete-li k Němu úplně zkroušení, nemu
síte se obávati, že by to byla smělost prošiti o to, co Pán 
zaslíbil.“ (Myšlenky 141.)

4. „Modli se mnoho, neboř modlitba jest jednou z nej
důležitějších povinností. Bez modlitby nemůžeš vésti křes
ťanský život. Ona povznáší, posiluje a zušlechťuje; je to 
rozmluva duše s Bohem.“ (Test. 2. 313.)

5. „Jeho ujištění nemá mezí. A ten, jenž dal zaslíbení, 
jest věrný. 1 kdyby se nám hned nedostalo toho, oč pro
síme, přece máme věřiti, že Bůh nás slyší a naše prosby 
také vyslyší. Často býváme tak jati omylem a jsme tak 
krátkozrací, že prosíme o věci neužitečné. Náš Otec nebeský



Okol 2. — 8. října. Z. s. 17. 26.

1.

'X

’"9Í*£'K čemu jsme napomínáni

„Posvěť se jméno tvé.“
Co máme činiti se jménem Božím a Kristovým?, Ž. 99, 
3; Jan 5, 22.

2. Proto, k čemu vybízí žalmista? (96,
3. Jaká úloha jest náni dána, ’ hledě ké jménu'Božímu?'

Mat. 28, 19. '/£.
4. Kdy niůŽQ, míti práce .úspěch? 2. Tes-1, 11. 12.*}^; ^
5. V čem záleželo veliké vyniknutí Pavlovo? , Skt. 9; 15.

POZ. 1. "'*■ 7f-y * Z :l, V >>■ Jf.*
6. Co jest naší povinností, jestliže jsme . přijali^ jméno. 

Kristovo? 2. Tim. 2, 19, poslední část, r."z, 
Jaké výše má dospěti ^život, dítka Božího.? .1. f Petr. K

_ *. <V. > ,i*‘< /.I ř» Op* ■

13—16. Poz. 2. .. X <7^7;^
Jaká jad^ jest dána jnladým lidem? Kaz., 12,■ l.y 
K čemu jsme napomínáni a povzbuzováni? Iz. 1, 16—18.

10. Skrze koho máme přístup k božské milosti? Rím. 5,1.2.
11. Co obmýšlí Bůh s těmi, kteří .milují, jeho. jméijo? 

Ž. 69. 35. 37.

vyslýchá ve své lásce naše modlitby, dávaje nám právě to, 
co jest pro naše dobré, po čem bychom sami celým srdcem 
toužili, kdybychom osvícením Ducha znali pravý stav věcí. 
I kdyby naše modlitby zdánlivě nedocházely vyslyšení, měli 
bychom se přesto přidržovat! zaslíbení. Doba vyslyšení jistě 
přijde a nám dostane se těch požehnání, jichž jest nám nej
více třeba. Je to však veliká opovážlivost, očekáváme-li vy
slyšení modliteb tak, jak si to přejeme. Bůh jest velmi 
moudrý, než aby se dopustil nějakého omylu, a velmi dobrý, 
než aby. upřímné duši zadržel to, co by jí sloužilo k dob
rému. Proto klidné a celým srdcem Jemu důvěřujte, byí 
i vaše modlitby nebyly hned vyslyšeny! Nedajíce se ničím 
zvyklati, důvěřujte jeho zaslíbení: Proste, a budu vám dáno.“ 
(Cesta 105.)



1. Sam. 15, 22; Iz. 1,
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Úkol 3. — 15. října. Z. s. 17. 12.

„Přijď království tvé.“

Poznámky.
1. Dítku jest nejdříve dáno jméno, které má potom nésti 

před světem. Své jméno ono ctí a nechce mu způsobiti 
hanbu. Naší největší předností jest nésti jméno našeho Otce 
nebeského. Vážíme si jej, jak bychom to měli činiti?

2. „Den za dnem pracuje Bůh k tvému posvěcení; Člověk 
má v tom býti nápomocen stálým úsilím, cvičením se v dob
rých zvycích a dosahováním ctností. Zatím, co člověk usi
luje, aby si vše osvojil, působí Bůh, aby dosažené rozmnožil. 
Náš Spasitel je vždy ochoten modlitby pokání činících a 
zkroušených srdcí slyšeli i vyslyšeti a svým věrným roz
hojnili milost a pokoj. S radostí jim uděluje požehnání, které 
potřebují v boji proti zlému.“ (Wirken 432.)

I. Jak veliké jest panování Boží? Ž._103, 19; 139, 7. 10.
Poz. 1. •

;-2. COtiedý1.může Bůh?' jz., 41, |0; 33, 22.
3. z Kdý budě zřízeno' království slávy ?’ Mat. 25, 31. 32.

^,7,..Poz. 2. .-..-r’'
4. Jaká požehnání připravil Bůh občanům své říše?. Iz. 

32, 17. 18.
5. Jak pečuje Bůh o prostředky k rozšíření svého krá

lovství na zemi? 3. Mojž. 27, 30—33; 1. Kor. 9, 11—14. 
Poz. 3. • -r. z ■::." " ' '

6.. Co jest naší povinností v podporování království Bo- 
žíhof Mal. 3, 8. 10; Mat. 23, 23a; Přísl. 3, 9. 10. 
Poz. 4. •„ / .,• - . ... . < • ^.-‘.1 . • .

/-7.'-Jakým příkladem věrnosti byl Kristus? Luk. 4, 7. 8;
3, 1—6; Jan 17, 6. 8. :-

8. Co žádá Bůh od svého lidu?
19, 20. Poz. 5.



11.

12.

Poznámky.
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9. ;Jakým zaslíbením povzbuzuje násv Bůh k věrnosti?
Zjev. 2, 10. ť z •

10.

1. „Království Kristovo nebude zřízeno usneseními soud
ních dvorů, sněmy nebo společnostmi, které vydávají zá
kony, ani přízní velikých mužů světa, nýbrž tím, že půso
bením Ducha Božího bude lidem vštěpována povaha Kristova. 
Jan. 1, 12. 13. To jest jediná moc, která může povznésti 
lidstvo. K dokonání tohoto díla mohou lidé přispěti tím, 
když vyučují slovu Božímu a podle něho žijí.“ (Des. of Ag. 
509.) — „Tak chtěl ukázati Ježíš učedníkům, že v království 
Božím není ohraničených území, ani předností, aby raději šli 
k všem národům a nesli jim poselství o lásce Spasitelově. 
Přece však mnohem později pochopili, že Bůh učinil z jedné 
krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší 
země.“ (Wirken 13.)

2. „Království jeho nepřijde, dokud radostné poselství 
o jeho milosti nebude zvěstováno ve všech dílech světa. Pří
chod jeho království urychlujeme, když se oddáváme Bohu 
a získáváme pro Něho duše. Jenom ti, kteří se jeho službě 
úplně a cele zasvěcují a praví: ,Aj, já, pošli mne, otvírati 
oči jejich, aby se obrátili od temnosti k světlu a z moci 
ďábelské k Bohu, aby tak hříchů odpuštění a díl s posvěce
nými vzali*, mohou se upřímně modliti: Přijď království tvé!“ 
(Myšlenky 122.)
■ ’< 3. Nelze si mysliti, že by se někdo mohl upřímně modliti 
„přijď království tvé“ a zároveň naříkati nad požadavkem 
Božím, aby své peníze dal ve prospěch království Božího. 
Lid Boží ve starodávnu dával mnoho k udržování chrámu

Jaká musí býti naše služba, aby se líbila Bohu? Řím.
12, i. 2. Poz. 6.. 7 ^.'7
Proč smí Bůh očekávati, že budeme jeho pošly?/
2. Kor. 5, 18—20. Poz. 7. •, .ý. , y

x - • ' c< f • Z ' i * ■ ' -" ’ ■ >

Jak se mají poddaní království Božího vzájemně pod
porovali? Gal. 6, 1. 2. Poz. 8.
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při krtu.
Svět má

Pokušení, jímž jsme denně vydáni, vyžadují oprav
dových modliteb. Abychom si zachovali sílu, které se nám 
dostává vírou, je třeba, aby naše prosby v tiché modlitbě 
o pomoc, světlo, silu a moudrost ustavičně vystupovaly 
k nebesům. Abychom se stali dokonalými křesťany, je třeba 
práce a modlitby.“ (Test. IV. 459.)

6. .Jestliže plně nevyužijeme sil, které On nám dal, zů- 
tancme vždy slabí. Máme-li býti schopni k dílu, které nám 
Bůh svěřil, je třeba mnohých modliteb a důkladného vy
školení myšlení.“ (Test. IV. 611.) „Zřízení království Božího 
bude urychleno nebo oddáleno, podle toho, jsou-li lidské ná
stroje nevěrné nebo věrné. Lidé mohou prošiti: .Přijď krá
lovství tvé! Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!*; 
jestliže však tuto prosbu neprožijí, budou jejich modlitby 
marné.“ (Test. VI. 437.)

7. „Mnozí chudí lidé, kteří se spokojí tím, že nic nedají 
ve prospěch svých spolubližních $ dila Božího, mohli by vy
konat! mnoho, kdyby chtěli. Za svou tělesnou sílu jsou Bohu 
odpovědni právě tak, jako bohatí za svůj majetek.“ (Test, 
lil. 400.)

8. „Jako lid, který náleží Kristu, potřebujeme větší víru. 
Musíme se vroucně modliti. Mnozí se podivují, proč jsou 
jejich modlitby bez živosti, jejich víra tak slabá a jejich

a služeb chrámových. Jeho dary činily čtvrtinu 
celkových jejich příjmů. (Viz „Patr. a proroky“.)

4. „Nikdo by neměl zrušiti slib, který učinil 
že bude žiti pro službu Bohu a k jeho oslavení, 
býti zachráněn. Tato myšlenka měla by nás míti k většímu 
obětování sebe a k opravdovější práci pro lidi, kteří ještě 
nejsou na správné cestě.“ (Test. IX. 133.)

„Ustavičně obětující se dobrotivost jest proti hříchům, 
které se rozžírají jako rakovina: proti sobectví a lakomství. 
Ustavičné dobrodiní Boží podporuje jeho věc a pomáhá trpí- • 
cím a chudým. On chce, aby dávání stalo se zvykem a pů
sobilo proti nebezpečnému a pokryteckému lakomství. Usta
vičné obětování umrtvuje lakomství.“ (Test. III. 548.)



„Buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.“

Poz. 4. T-'0.-
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křesťanské zkušenosti tak temné a nejisté. Říkají: ,Proč se 
postíváme a trápíme duše své?* V 58. kapitole pror. Izaiáše 
ukázal Kristus, jak to může býti změněno. Čti verš 6 a 7. 
To jest předpis, který dává Ježíš malomyslným, pochybu
jícím a chvějícím se duším. Obtíženým, kteří v zármutku 
chodí před Pánem, pomozme ku povstání a služme těm, kteří 
toho potřebují.“ (Test. VI. 266.)

Úkol 4. — 22. října. Z. s. 16. 58.

15.
'•"16.

Iz. 49, 15... 
aby nás připravil k své službě?

Iz. 48. 10.;. .

1. Jak ukázal Pán, že všichni Jsou povoláni pracovati?
Mat. 25, 14. 15. Poz. 1. ""

2. Kdo pečuje o správné vykonání díla Božího? Rím. 9, 
28. Poz. 2 .

3. Čeho jest služebník hoden? Mat. 20, 4; 1. Kor. 9, 14. *
4. Co jest největší přednosti služebníků podle úsudku, 

Ježíšova? Luk. 10, 17—20. “'*••..y' 'T" ./trii «. r l-> .... - •-
5. Jak chce Bůh pečovat! o své služebníky? Filip. 4, 19.

Poz. 3. ‘' '
6. Jak nás Bůh ujišťuje svou péči o nás?
7. Čeho používá Bůh,

• , 1. Petr. 1, 7;
8. Jak s námi zachází Bůh v době zkoušek? 1. Kor. 10, 13.
9. Čo máme vždy činiti?’ 1. Petr. 5, 6. Poz. 4. z*’'^ ■’ <■

10. Kdy . bude, míti-služebník Boží, úspěch? ^2, Tím. 2. 15.’
11. Z čeho vysvítá, že Páii očekává u svých služebníků

Co se očekává od služebníků Kristových? 1. Kor. 4,1.2.
Jaké jiné vlastnosti důležité musejí míti služebníci 
Boží? Filip. 4, ll; / 2id. ;13,-T5.1[ P?z., 5.. ' - 'G,
Jakou službu od nás Pan očekává? íz. 6, 8: Kol. 3, 23.
Za co jsou služebníci Bohu odpovědni? Mat. 25, 24 
až 30. Poz. 6. »■' '•**/• .

úspěch? Mat. 25, 19—23.
12. Jak napomíná Pavel dítky Boží? Efez. 6, 5,—8.^?
13.

c 14.
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17. Jakou radu dává nám Búh pro chvíle temnoty?
50, 10. Poz. 7. ‘ /> •* .. .

18. Jaký pokus zklame? Co z toho vysvítá? Mat. 6, 24.
P OZ. 8. .T z ■'.-v* ' ■* ■* > ' ~ . j • i-l ■ . í z

• -'k.-.:.. .....sA- cc Poznámky. ' \i>-
1. V Písmě svátém jest potvrzena skutečnost, 

dbá slabostí každého člověka. On žádá, abychom vycvičili 
své schopnosti a věnovali je jeho službě.

2. „Pracuj u víře a ostatní ponechávej Bohu. Modli se 
u víře a Búh svou prozřetelností odpoví tobě. Někdy se 
může zdáti, že nemáš úspěchu. Přece však pracuj s vírou, 
nadějí a zmužilostí. Jestliže jsi vykonal vše, co bylo v tvé 
moci, očekávej na Pána, a On, věrný jsa, splní své slovo. 
Očekávej na Něho, nikoli s netrpělivostí, nýbrž v neochvějné 
víře.“ (Test. VIi. 245.) •

3. „Proč by měly býti dítky Boží se svými modlitbami tak 
zdrženlivé, když modlitba jest klíčem v ruce viry, a tento 
klíč nám může otevřití nebeské pokladnice, v nichž jsou 
uschovány nesčíslné poklady a prostředky Všemohoucího? 
Při ustávání v modlitbách a horlivé bdělosti vydáváme se 
v nebezpečí, že budeme nedbalí a uchýlíme se od pravé 
cesty. Náš protivník nám neustále hledí klásti překážky na 
cestě k trůnu milosti, abychom skrze upřímnou modlitbu a 
pevnou víru nebyli účastni milosti, a nemohli odpírati po
kušením.“ (Cesta 103.)

4. „Chtějí-li míti poslové Boží ve své práci úspěch, musí 
věnovati mnoho času modlitbě.“ (E. O. W.)

5. „Mnozí lidé jsou nespokojeni s tím, aby sloužili Bohu 
na tom místě, kam je postavil, nebo s úplnou oddanosti, aby 
konali dílo, které On jim určil. Je dobře, když jsme nespo
kojeni s tím, jak vykonáváme své povinnosti, ale nemáme 
býti nespokojeni s úlohou samou a raději chtíti konat něco 
jiného. Ve své prozřetelnosti dává Bůh lidem službu, která 
jim má býti lékem. Tím je chce přivésti k zanechání sebe
lásky, která je činí neschopné k jeho dílu. Přijmou-Ii a ko- 
nají-li jeho službu, budou posvěceni. Když však pomoc ne
přijímají, nechá je Bůh v boji se sebou i s jinými o samotě.“ 
(Gospel Work. 270.)
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6. „Bůh nepohlíží na to, jak dlouho jsme v práci, nýbrž 
s jakou ochotou a věrnosti konáme dílo. Ve všem našem 
sloužení žádá úplné odevzdání našeho já. Nejmenší povin
nost, vykonávána upřímné a nesobecky, jest Bohu milejší 
než veliké dílo, které nese stopy sobectví.“ (Gleichn. 397.)

7. „Až ve světle věčnosti poznáme prozřetelnost Boží, 
potom teprve zvíme, od kolika nebezpečí viditelných i ne
viditelných byli jsme uchráněni zasažením andělů.“ (E. G. W.)

8. „Rozděleným srdcem nemůžeme Bohu sloužiti. Nábo
ženství Bible má svým vlivem člověka cele opanovati a pro- 
niknouti. Ono není jako barva, která tu a tam bývá nane
sena na plátno, nýbrž má proniknouti celý život, jako když 
plátno ponořeno jest do barvy, až každé vlákno prosyceno 
jest pravou barvou, kterou nelze smýti.“ (Des. of Ag. 312.)

Úkol 5. — 29. října. Z. s. 16. 45.
„Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“

Jak jest vyjádřena příchylnost Boží k. jeho dítkám?
2. 103, 13. 14. Poz. 1. í■
Jak nabízí Bůh své dobrodiní? Izai. 55, 1. Poz. 2. - 
Jak je Bůh ochoten dáti svým dítkám dobré dary?
Luk. 11, 13. Poz. 3. -r,

důkaz lásky Boží máme? Rím. 5, 6. 8. '< 
Proč může Bůh uspokojili všecky, naše potřeby? 2.-24, 
1. Efez. 3, 20.
Jakou měrou nás chce Bůh obdarovali? Filip. 4, 19.
Poz. 4. ’r\- ť
Jak velice závisíme na Bohu? 1. Tim. 6, 7; Job. 1, 21. 
Poz. 5.
Jak jenom lze opravdově žiti? Luk. 4, 4.

■ 9. Co smí Bůh od. nás očekávali? 1. Tes. 5, 18. Poz. 6.‘
10. V jakém duchu bychom měli vyslovovali naše prosby?

1. Mojž. 32, 10.
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Chléb náš vezdejší dej
Poz. 10. :.z

Izai. 55, 6; Luk.

Poznámky.
1. „Všecko, co člověk má, jest od Boha; a kdo svých 

. schopnosti používá ke cti Boží, bude nástrojem k dobrému.
Bez ustavičné modlitby nemůžeme vésti život Bohu libý a 
plniti náboženské povinnosti, jako nemůžeme dosáhiiouti tě
lesných sil bez denního požívání pokrmů. Denně musíme za
sednout! ke stolu Božímu. Chceme-li býti nasyceni, musíme 
přijímat! sílu z živého kmene vinného.“ (Test. IV. 560.)

2. „Satan svádí mnohé lidi k tomu, aby věřili, že mod
litba k Bohu jest neužitečnou a pouhou formou. On ví, jak 
je třeba pobožností a modliteb, aby následovníci Kristovi 
ujiti mohli jeho lsti a svodům.“ (Test. I. 295.)

3. „Odřekneme-li se vlastního já a oddáme-li se Kristu, 
stáváme se členy rodiny Boží, a v domě otcovském všecko 
náleží nám. Můžeme používali pokladů Božích, jak pokladů 
tohoto světa, tak i budoucího. Služba andělů, dar jeho Ducha, 
působení jeho služebníků — to všecko je pro nás. Svět 
a vše, co na něm jest, náleží nám, pokud je to k našemu 
dobru... Jsme však jako dětí, které se ještě neujaly dě
dictví... Kristus nám uschovává tento majetek a sice tak, 
že se zhoubce k němu nedostane. Podobni jsouce dítkám, 
které se svého dědictví ještě neujaly, obdržíme- denně tolik, 
kolik je nám třeba.“ (Myšlenky 123—124.)

4. „Radím vám, bratří a sestry, abyste své zraky upírali 
na slávu Boží. Buďte závislí na jeho moci, a jeho milost 
biidiž vaší silou... Bůh chce pro vás mnoho vykonati, bu

11. Ve svém Synu dal nám Bůh největší důkaz své lásky.
K čemu bychom měli býti tím puzeni? Rím. 6, 13; 
1. Petr. 5, 5. 6. Poz. 7. /•; < .•1 •' ;

12. cJakou vlastnost musí míti prosebník? Iz ’
• -•11,8—10. Poz. 8.

13. Jak musí prosebník přicházeli k Bohu? Žid. 11
Poz. 9. • ~y--

14. Kdo je zahnítit v prosbě: 
nám dnes?“ Přís. 19, 17.

15. Jakým příkladem toho jest nám žena kananejská? Mat. 
, 15, 27. Poz. 11.
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6. Bůh očekává, že všecky jeho dary oceníme a budeme 
za ně vděční. Totéž očekával Ježíš od deseti malomocných, 
které uzdravil. (Luk. 17, 15—18.)

Pán Ježíš, dle na zemi, posvětil život ve všech jeho 
jednotlivostech, tím, že ustavičně zjevoval člověku slávu Boží 
a ve všem se podřídil vůli svého Otce... Věčné rámě 
Boží objímá duši, přicházející k Němu o pomoc, byt by byla 
sebe slabší. Zlaté brány města Božího otevřeny budou těm, 
kteří se na zemi naučili u Boha hledati moudrosti, útěchy 
i naděje ve ztrátách a utrpeních, a oddali se jeho vedení.“ 
(Myši. 113.)

8. Pozoruj vytrvalost Eliášovu, jak je o tom psáno ve 
Svědectví: „Služebník vyhlížel, zatím . co Eliáš se modlil. 
Šestkrát se vrátil a pravil: Nic není. Avšak prorok nepo
zbyl zmužilosti. Stále zkoušel svůj život, kdy neuctil Boha, 
vyznal svůj hřích a pokořoval se před Bohem, čekaje na 
znamení, že jeho prosba jest vyslyšena. Když zkušoval své 
srdce, zdál se vždy menší býti sám sobě i před Bohem. 
A zatím co zakotvil v Spasiteli, jako v své jediné síle a 
spravedlnosti, přišla odpověď. Kdyby byl ustal, nebyla by 
bývala jeho prosba vyslyšena.“ (E. G. W.)

9. „Kristus nás učí, abychom neustávali na modlitbách. 
'Modlitba nemá sice změniti Boha, ale má nás uvésti v soulad 
s Ním. Když o něco prosíme, shledává Bůh, že je třeba, 
abychom zkoušeli svá srdce a litovali hříchů; proto na nás 
dopouští těžkosti zkoušky a pokoření, abychom poznali, pokud 
jsme byli překážkou působení Ducha svátého.“ (Gleich. 141.)

*

to zařídil k našemu dobru, uče nás, abychom 
denně prosili o potřeby tělesné i duchovné. Přeje si, aby
chom poznali, že závisíme na jeho ustavičné péči. Proto 
nás chce uvésti do svého společenství.“ (Myšlenky 126.)

dete-li pocitovati, že Jej potřebujete.
Hleďte vždy kráčeti ve světle moudrosti Boží a neustávejte, 
dokud nebudete míti jistotu, že vaše vůle jest ve shodě 
s vůli vašeho Stvořitele." (Test. IV. 561.)
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10. „Když se modlíme: ,Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes*, prosíme za jiné právě tak, jako za sebe a poznáváme, 
že to, co nám Bůh dává, není jenom pro nás. Bůh nám 
svěřuje majetek, abychom sytili i hladovějící.“ (Myši. 125.)

11. Tato žena přednesla svou prosbu pokorně a skrovně. 
Zkoušejme se: Blížíme se vždy k trůnu milosti s toutéž 
skromností? •

„Odpousf nám viny naše, 
jakož i my odpouštíme vinníkům naším.“

1. jakými slovy vylíčena jest v Písmě nesmírná láska 
Boží? Jer. 31, 3; Rím. 8, 39. Poz. 1. ■ - /

^2^Z čeho vysvítá, že Kristova oběť byla úplné dobro-, 
l, jj^volná,?. Rim.'5, 8; Jan 10, 17. 18. Poz. 2. • .

3. Có nas .ytóp našer vykoupení? Izai.-52, 3. - /
4. Jak sé'mohl vysvobodili ten, kdo se prodal? 3. Mojž.

25, 25. 47-49.' í ' ‘ 1
■*^5., Čím se musil Ježíš státi, aby byl Vykupitelem? Gal.

5; Filip. 2, 7. 8. Poz.
. 6. Kdo v této věci musil učiniti počátek? í£ím. 5, 6—10;

'J'tj .• c/■—

Úkol 6. — 5. ř+j-na. Z. s. 17. 26.

, 6. Kdo v této věci musil učiniti počátek? $ím. 5, 6—10;
— 1. Jan. 4, 19.^^^-^/^
\,',x7. Kdo zaplatil výkupné? Jak? 2. Kor. 5, 21; ’

'l8- !9. ^ '->4 Ak^X^Z/SZZ.
8. ( ~.............

; 1. Petr.
r • • r» •• r •

CmT*je Kristus každému, kdo hledá vykoupení? Jan 
14, 6; Skt. 4, 12. Poz.

9.. V čem záležela důležitá část oběti Kristovy? 1. Petr. 
‘‘m&A. Si/fc X'-;Xxú
^10; Co jé$t 'pr.ayeno^o lásce Kristově? Jan 13, 1; Zid. 13, 8., 
”, íí/ jaká moc'jest‘‘dána7Spasiteli? Jan 10,. 28. 29;.Juda 24.'

V 13. N^'kom jsme závis|í?j^Skt. 4, 12; Jan 15, 4Í 5.
JU- V-

15. jakým zaslíbením vyjadřuje Bůh své přání? Zjev. 3, 20.



lí

LUK.. 18, L5;

« X*-

Bohem?
f-* C^lA

16. Co se musí stati před vyznáním hříchů/ L 
Izai. 6, 5. Poz.

' , ’7- ’ Jak'■P5iPhá^.^^r^c!1^ÍI W -(
18. Co se stane', ucimnie-li takovou zkušenost s B„.._
-^31, 24. 25.^C;S1C(

19. Jak se potom budeme chovati k bližním? 1. Jan.. 3,
. ’ r-r A ~~ r, &>{*. A <V<

", •’* Efez.cz4, 32. <Poz^. 7. ^^,%zz£o/<^«- n-
20. Cím bude potom náš život naplněn? 2. ,Kor. 9, 15;

1. Koř. 15, 57. M -
P o'z n á m k y.

1. „Náš Spasitel je vždy ochoten slyšeti a vyslyšeti 
modlitbu každého pokání činícího a potřeného srdce a roz- 
množiti jim svou milost i pokoj. Radostné jím udílí pomoci, 
■již potřebují v boji proti zlému.“ (Wirken 432.)

2. „Jenom málo jest těch, kteří následují jeho příkladu 
a opravdově i vytrvale prosí Boha o sílu, aby obstáli v po
kušeních tohoto života a vyplnili denní povinnosti. Ježíš 
Kristus jest Pánem našeho spasení; svým utrpením a svou 
obětí dal všem svým následovníkům přiklad, že od nich je 
třeba bdělosti, modliteb a vytrvalého úsilí, chtějí-li opravdu 
zievovati lásku, kterou měl On k padlému lidstvu.“ (Test. 
II. 664.)

3. Kristus se stal člověkem. Tím se stal podobný nám 
a zákon Mu dal právo, aby jako člověk^ vykoíipil člověčen
stvo. Celá kniha Rut spočívá na této myšlence. Boz byl 
příbuzným. Aby nás Kristus mohl vykoupiti, musil se státi 
naším příbuzným (starším bratrem).

4. „Kristus jest zprostředkovatelem mezi Bohem a lidmi. 
On je také zprostředkovatelem požehnání mezi nebem a zemí. 
V Něm jest spojeno božské s lidským. Jenom skrze Něho 
mohou lidé zachrániti svůj život, a potom nechť horlivě usi
lují zachrániti ty, kteří jdou na smrt.“ (Test. 8, 178.)

5. „Vírou a modlitbou mohou býti splněny všecky po
žadavky evangelia. Nikdo nemusí hrešiti; k tomu je třeba 
svolení jeho vůle. ,Oči Hospodinovy obrácené jsou ke spra
vedlivým, a uši jeho k volání jejich.* (Ž. 34, 16.) Kdo jsi 
v pokušení, volej k Pánu. Odevzdej se Pánu, tak jaký jsi,
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Jdi úzkou 
1 v temno- 
své víry.“

Úkol 7. — 12. listopadu. Z. s. 16. 22.
„Neuvoď nás v pokušení.“.

/*. ..> . /xl/.,,,,

Kdy může býti někdo vůdcem? Ž. 23, 2. 3; Izai. 42, 16.
PÓZ. l.^A . •

2: Co zná náš, nebeský Vůdce?. Ž. 139, .3; Žid. 4, 15.
POZ. 2. .. u-JŽJ ž:-, " ■_ ' ■■■ ■' 't-. i

3. Proč může býti vedení Boží jenom přátelské? Ž. 86, 
15. Poz. 3.

4. Jak pečlivě nás Bůh vede? 1. Koř. 10, 13. \
5. Co učiní Bůh, oddáme-li se jeho. vedení? Ž. 32, 8; 

Přís. 2, 6. Poz. 4.’^i'r''-i‘r.'
6. Kdo zvláště jest nám vůdcem? Co jest jeho úlohou?

Jan 16, 13. Poz. 5. a.
7. Jak spolehlivý jest náš Vůdce? Mal. 3, 6; Žid. 13, 8.

•slabý i nehodný a odvolej se na uvedené zaslíbení. Pán tě 
vyslyší!" (lest. V. 177.)

6. „Nezanedbej modlitbu, a když se modlíš, věř, že tě 
Bůh vyslyší. Nebudeš snad hned vždy cítiti, že jsi vyslyšen; 
je to zkouška tvé víry. Bůh chce znáti, zdali i tehdy Mu 
důvěřuješ. Věrný jest ten, který povolal vás. 
cestou víry. Spolehni se cele na zaslíbení Páně, 
tách důvěřuj Bohu. To jest doba k dokázání 
(Test. I. 167.)

7. „Bloudícím nedejte příčiny, aby pozbyli zmužilosti. 
Farizejskou přísnosti nezpůsobujte bolest svým bratřím. 
Buďte bedlivý, aby nějaký pocit hořkosti nevznikl ve vašem 
srdci. Svým hlasem nedejte znáti ani stopu škodolibosti. 
Vaše nerozvážné slovo, vaše lhostejné stanovisko, nedůvěra 
nebo špatný zvyk může býti zkázou pro duši. Ona potře
buje bratra soucitného srdce, našeho staršího bratra (Krista), 
aby byla dotčena. Nechte ji pocítit pevné stisknuti vaší sou
citné ruky a slyšeti něžná slova: Pomodleme se! Oba uči
níte krásnou zkušenost s Pánem.“ (Gleichn. 248.)



8.

11.

12.

15.

měl by
satan možnost

17

13.
14.

•• 9.
10.

2, 3. 12;

Proč jest naše odpovědnost veliká? 
Jaký poměr má býti mezi r*'“ 
Žid. 2, 13 a; Ž. 73. 24. 7 "

P.qziiá nik y.
1. Od vůdce se očekává, aby šel napřed a vedl. Naprosto

se nám to nelíbí, když někdo chce vůdce předběhnouti. Kolik 
velkých chyb bylo tím již způsobeno! Modlitba Páně jest 
modlitbou člověka, který se cele oddal vedení nebeského 
Vůdce. ’ •

2. Protože Kristus šel před námi, zná každé osidlo. Kdy
bychom musili snášeti něco, co Kristus nezakusil,

ukázati nám moc Boží jako nedostatečnou. 
Proto musil Kristus ve všem podoben býti bratřím svým... 
neboř v čem sám trpěl a byl pokoušen, může pokušení trpí
cím pomáhati. On okusil každé pokušení, které může přijití 
na nás. Mohl použiti jenom té moci, kterou nabízí nám.

3. „Kristus, na něhož denně přicházela mnohá pokušení, 
věděl, že se musí posilovali modlitbou. Aby mohl býti lidem 
ku požehnání, musil býti ve spojení s Bohem a prošiti o sílu

■ a vytrvalostí ,rTíni/ukázaly/svýjr|.učedníkům, v čem záležela 
jeho síla.'Bez tohoto denního spojení s Bohem nemůže nikdo 

■, mít? sílu k službě.“ (E. G. W.)
? 4. „Právě tyto zkoušky, které nejvíce zkušují naší víru 

v'a vzbuzují v nás domněnku, jakoby nás Bůh opustil, mají 
nás přivésti blíže ke Kristu, abychom všechno břímě složili

K čemu nás zmocní nebeský Vůdce? Jan 14, 12; Fil.
4, 13. /.nt.. c
Cím osvěcuje naší cestu? Ž. 119, 105. Poz.
Co bylo jednou z příčin, že Petr zapřel Pána? Mar.v 
14, 54. Poz. 7. ?iÝ;77 '17?
K čemu nám pomáhají duchovní zbraně? 2. Ko^. 10,
4. 5. Poz. 8. y .u*.-'. .■ 4cÁ7.. •. /7.V
Jak se máme chovati k poučení našeho .Vůdce? Ž.. 95.
7. 8; Jan 12, 35. Poz. 9.'.'//Z. 7

- 1. Koř. 4. 9. ?
naším Vůdcem, a námi?

Jaké napomenutí jest nám dáno? 2. Tim.
Jak. 1, 12. Poz. 10.
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u jeho nohou 
(E. G. W.)

5. „Duch byl dán jako síla vedoucí k znovuzrození. Bez 
tohoto daru nebyla by obět Kristova prospěšná. Moci tem
nosti po staletí se posilovaly a hrozné bylo porobení lidstva 
pod touto satanskou silou. Odporování a vítězství bylo možné 
jenom v síle Ducha.“ (Des. of Ag. 671.)

6. „Bible by neměla býti nikdy čtena bez modlitby. Je
nom Duch svátý může způsobiti, abychom snadno pochopi
telné body pravdy přijali do srdce, a může zabrániti, aby
chom nepřekroutili pravdy nesnadné k pochopeni. Úlohou 
nebeských andělů jest, připraviti srdce ku pochopení slova 
Božího, abychom byli nadšeni jeho krásou, napomenuti jeho 
výstrahami a povzbuzeni i posíleni jeho zaslíbeními... Často 
se zdá, že nelze pokušení odolati, poněvadž pokoušený, za
nedbav modlitbu, čtení a zpytování Bible, nemůže se hned 
rozpomenouti na Boží zaslíbení a čeliti tak satanu zbraněmi 
Písma.“ (Spor 364.)

7. „Mnozí rychle zapřou svou víru, když slyší posměch 
od nepřátel. Vydávají se sami v pokušení tím, že mají spo-

kterým by se měli vyhýbati. Tak zvou 
nepřítele, aby je pokoušel, a jsou sváděni k tomu, aby mlu- 

čem by se za jiných okolností neprohře-vili i činili to, v 
šili. (E. G. W.)

„Všecka tvá dobrá předsevzetí a úmysly tě ne
zmocní, abys mohl odporovati pokušení. Musíš býti mužem 
modlitby. Tvé modlitby však musí býti opravdové a vy
trvalé. Není třeba, abys při modlitbě byl sám nebo abys 
poklekl, ale. při své práci můžeš se ve svém nitru povznésti 
v modlitbě k Bohu a prošiti o jeho sílu. Potom tvé úmysly 
budou vznešené a svaté, a nic tě nebude moci příměti, abys 
se uchýlil od cesty pravdy a spravedlnosti.“ (Test. IV. 542.)

8. Poutník snadno myslí na rozličné těžkosti a obává se, 
že snad jej vůdce nevede správně. Snad si také naříká na 
pokyny vůdce a neřídí se jimi. „Vítězství nebude dobyto 
bez vážné modlitby, bez ponížení se při každém kroku. Naše

a obdrželi pokoj,
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5.

6.

2.
3.

vůle nemá býti donucována, aby působila spolu se silami 
božskými, nýbrž má se to státi dobrovolně.“ (Myši. 153.)

9. „Bůh dopouští na své dítky rozličné zkoušky, aby 
svou vytrvalosti a poslušnosti duchovně vzrůstaly a jejich 
příklad aby byl pramenem síly pro jiné.“ (E. G. W.)

10. Vynikající rys povahy Ježíšovy byla vytrvalost. Tím 
se musí vyznačovat! i život náš. „Zastávati se pravdy a 
spravedlnosti, když nás většina opustí, bojovati pro Pána, 
když bude málo bojovníků, to bude naší zkouškou.“ (E. G. W.)

•* hUýCó miámé činit, neznajíce své cesty? . Z. 7, 2; 31, 2—4;
:x-’> • - -

12. Čo musíme poznati, než můžeme býti vysvobozeni?
••'‘—''Řím. 7, 24. Poz. 4. *'•
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Úkol 8. — 19. listopadu. Z. s. 16. 13.

„Ale zbav nás zlého.“
Jakou zkušenost učiní každý, kdo se oddal Pánu? 
Rím. 7, 23; Jan 8, 36.
Jaký cíl má Pán pro vykoupené^ hříchů? 2. Teší 3,- 5.'1, 
Pokud zná náš Vykupitel naše/pokušení? - Žid. 2, 18;. 
4,15. poz.
Jak se stal Kristus naším Vykupitelem? ,1. Petr. 2, 24.'
Poz. 2. ■ . .,.rzA'.n
Jak potvrdil Pán Petrovi, že dobře zná úmysly sa
tanovy? Luk. 22, 31. Poz. 3. j. '
Jaké ujištění máme, že náš Vykupitel je silnější ne7 
přítele? 1.. Jan. .4^ 4; J. ,Jes. 1,, JO,.ý.7 t r, \ š?.’ 7

7. Co musil Kristus podstoupit!, aby íiás' zachránil? Žid.
2, 14. 1 5. , *■ ..A A X ■ u X h, *. ř’ !. fi l ■■ • A *' *•' -> * •** > *

8. Kdy býl účinem plán výkoupení? 1. Peir. 1, 2O./^- \-'
9- ’Prpč Bůh vykonal dílo vykoupení? Jer. 31, 3; Ž. J8, 20." 

10. Který obraz poukazuje na haše pokořeni se před Vy
kupitelem? Jer. 18, 6.
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oděni výzbroji 
ustoupí satan 
(Test. I. 345.)

v slově 
jen v jednom špatném 

(E.

13. Co učiní ten, kdo to pozná? 2. 91, 15.
K.i&.rt.jakoii vlastnost , povahy, zjevovati budou ti, kteří mají 

' živou naději? 2. '4Ó, 2. 3;~‘Luk'. 21, 19. Poz. 5. ’\
.v. 15. Co očekává Bůh od nás, když nás vykoupil? Řím. 12, 

2;< 1. Jan.-3, 16. K \ ’’‘ ''
16. - Ž čeliÓ^se^bučle BuYr Vádovati? 2. 43, 5: 71, 14.’
17. Jak máme dokázali svou vděčnost? 2. 50, 14. 15.

\ ■■■ •»

/ jf- . . Poznámky. A . \
1. „V těžkém osudu lidstva nebylo nic, co by i Kristus 

nebyl zakusil... Kdyby byl projevil netrpělivost 
neb v pohledu anebo se súčastnil 
skutku svých bratří, nebyl by dokonalým příkladem.“ 
G. W.)

2. „Bůh dovolil svému Synu, aby jako dítě, se všemi 
lidskými slabostmi přišel na svět, který ďábel pokládal za 
své vlastnictví. Dovolil Mu, aby bojoval se všemi nebez
pečenstvími života a přemáhal je, jako každý jiný člověk, 
třeba byl vydán nebezpečí, že podlehne a ztratí život věčný. 
Ježíš velmi trpěl útržkami a pohaněními. Bytosti, které sám 
stvořil a za které se přišel obětovati, způsobily Mu toto 
utrpení. Trpěl proto tak velice, že byl dokonalý a cele ne
náviděl hřích. Nelidské, ba ďábelské zacházení s Ním bylo 
pro Něho stálou obětí.“ (E. G., W.)

3. „Když satan vidí, že by mohla odejiti jedna duše, 
činí největší úsilí, aby ji udržel. A když člověk pozná své 
nebezpečí a toužebně hledá pomoci u Boha, boji se ďábel, 
že ztratí jednoho zajatce. Zavolá ku pomoci své anděly, 
kteří ubohou duši obklíčí tak jako vysoká zeď, aby k ní 
nebeské světlo nemohlo proniknout!. Když však člověk vy
trvá a odvolává se ustavičně na zásluhy krve Kristovy, vy
slyší Spasitel jeho modlitbu víry a pošle mu mocnější anděly, 
aby ho vyprostili z pout... Když andělé, 
nebeskou, přispěchají slabé duši ku pomoci, 
se svým zástupem, věda, že prohrál bitvu.“

4. Jako znal Kristus všechna pokušení, která měla při
jití na Petra, tak zná i pokušení naše. On však nám chce 
dáti sílu, která nás zmocní, abychom mohli vítěziti.
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r-;-V\’ studii—
řtr»<- «♦ - ó.<. >• /.*-*-

označuje*7 Bůh občany této říše?, Dan. 7.

Hýl!' isí8?'®ylt?y W-štn/f.úíaJiou SYjMych?^!. ’Kor. 6, 2. 3.
40, 26; , Mat. .20. 28.

^,. .. ,- -..,- » “k1 {(Mrvíte’*<A.SXQ" .'Mc.i J--x. žďta-f

sláva Boží? ,Z. 104,, 31. 
i&inčna^Ajffjte

5. „Když na svou modlitbu nedostáváš hned odpovědi, 
neustávej, ale doufej. Spolehni se na zalíbení: ,Věrný jest 
ten, který vás volá, který také učiní to.‘ Ve svých prosbách 
buď vytrvalý, jako ona vdova v podobenství. Když to, 
oč prosíš, je drahé, vyplatí se to horlivě a ustavičně prošiti. 
Máš zaslíbení, bdi a modli se! Vytrvej a tvé modlitby budou 
vyslyšeny. Zdaliž to nezaslíbil Bůh?“ (Test. II. 131.)

____  . R.ím.
/3^Cv /«/•’,''/* ť>

5. Co očekává Bůh ’ od^svéíio lidu?
s. ÍZ ..■_ : ~ AV'ÍT2Ti ÍVTÍÍ

Úkol 9. — 26. listopadu. Z. s. 16. 06.

„Nebo tvé jest království, i moc, i sláva, 
na věky. Amen.“,

Komu náleží království? Z. 22, 29. Poz. 1.
2. Jak dlouho /bude .toto .království .tr.yati? Z. J45. 13.í*\k^
3. Co se stane sei všemi, zemskými královstvími? JDan.

“Z 44 f.t* r.Cv,%* Zz f Z, Z v. * .ý, ^Z-Co-V.--

4. Jaká zásada platí v království Božím? ř f“
• Zjev.. 21,27.~Poz,4 2.
5. Co očekává Bůh ’ od^svéíio lidu? Z. ,145.,
6. Kdo -jsotí'o^čanOolíotÓ království?'/Zjev.

13. 29. j Zz- >/,
7. Jak jinak r

. . -18-
8. ‘ Co čtenjejo I.,',”

.:’'9.' Coylou^e^z-vfášYni/.úíol^oiis jv^t^ch/^
J10. Jak zj^vmeónpc' Bpží^ J^aj.^40,. 2ť
'11. Jak jínóJí' zjevuje)Buh svou ’n]gč£ J.J

-.12. Z Čeho', muže Biih^vytfímoiíti, svůj liti?
Í3. K čeinůje daná inóc^^Skt.’ 1, .Ppz
’4- Z &e.h^)a^
15. Čeho jez mQQ.<I3oží,,Zj
16. ‘ Jak lljouhóf tr,vťf. kláva Boží? 'Z. 1,04, ,31.
17.. Čím' níá ' býtr^niq'n^láěna?'^1^'&
18.’ CT cem í švedčř p’řiřodá?~ Ž. ’Í9, 2:
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19. Na kom má býti zjevena sláva Boží? Řím. 8, 18;
Jan 17, 22. L '-‘Zt r--"'.

20. Co má býti předmětem našich rozhovorů? Ž. 145,

Poznámky.
1. Satan chce toto královtsví vyrvati jeho vlastnímu 

majetníkovi, ale tím stává se lupičem. Vlastník této pře
divné říše chce ji nejenom rozděliti mezi nás, ale chce nás 
vychovati za spoluvládce. Proč se Mu tedy protivíme?

2. „Království Boží nemá býti zřízeno mocí zbraně anebo 
násilím, nýbrž vštěpováním nových zásad do srdci lidských ... 
Kristus nepřišel jako král, ale jako rozsévač; ne aby krá
lovství ničil, ale aby rozsíval símě; nikoli aby svým ná
sledovníkům poukazoval na zemské vítězství anebo národní 
velikášství, ale na žeň, která bude zklízena po trpělivé práci 
a po mnohých zklamáních.“ (Qleichn. 35.)

3. Již v tomto životě mají svati zjevovati podstatu krá
lovství, které jest mezi nimi. To se děje nejlépe životem, 
který svět vidí. Náš život musí býti nevysvětlitelným tajem
stvím satanu, který nemůže pochopiti život lásky a služby, 
jaký jest možno žiti skrze Krista v nás přebývajícího. 
Jestliže se Mu cele odevzdáme, bude to v našem životě 
patrné právě tak, jako v životě Kristově, když byl na zemi.

4. „Ti, jichž Bůh používá za posly, nemají se domnívat!, 
že jeho dílo je na nich závislé. Pro nás byla by to příliš 
veliká odpovědnost. Ten, jenž nedříme ani nespí, který 
ustavičně provádí své záměry, bude sám své dílo podporo
vat! ... I tehdy, až pevnosti králů padnou, až šípy hněvu 
proniknou srdce jeho nepřátel, bude lid jeho bezpečen v jeho 
ruce.“ (Myši. 133.)

5. „Abychom s Kristem mohli spolu pracovati, musíme 
se poddati vlivu Ducha svátého. Mocí, které se nám tím 
dostane, můžeme s Pánem pracovati pro zachránění lidí. 
Každý, kdo se cele oddá službě Páně, dostane se mu moci 
k dosažení velikých úspěchů.“ (E. O. W.)



Úkol 10. — 3. prosince. Z. s. 16. 01.

1.

Poznámky.

3.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Překážky v modlitebném životě.ZA.A.. , 
/f- ,, «••/•'...« 4 **•••*«*» r, ,*• 0/4* »•

Jak působí modloslužba na modlitby? Jer. 11, 10. 1L~~
1 oz. 1. ,/ í\ /f> ....... r
Proč nemůže Bůh vyslyšeli mnohou, modlitbu? Iz. 66, 18.
Proč Bůh naříkal na Izraele? Izai. 1, 2—4. Poz. 2.
Co činil Izrael s jménem Božím,? Mal. 1, 6. .Poz. 3.
Jaké oběti přinášeli? V. 13.
Co tím Izrael způsobil? Mal. 2, 17.//.</.«
Co jim Pán musil vytknouti? Mal. 3, 7.
Jak loupili Boha? V. 8. Poz. 4.
Co dokonce izraelští činili? V. 13. 14. Poz. 5. Z'5
Proč nemohl býtr farizeus ospravedlněn? Luk. 18, 11.12.- 
Jaké modlitby nemohou také býti vyslyšeny? Mat. 6,7.- 
Kdy nebudou naše modlitby nadarmo? Jak. 1, 6.

1. „Máme-li v našem životě něco, co udušuje naší lásku 
k Bohu nebo béře nám chut k jeho službě, je to jnodlářství.“ 
(E. G. W.)

2. Malachiáš vytkl Izraeli překážky, pro které nemohli 
vclebiti Boha za jeho lásku. Uvážíme-li to, shledáme, že 
takovéto pocity srdce jsou překážkou opravdové modlitby.

Jeho jméno nemůžeš posvětiti, ani před světem uctíti, 
leč bys svým životem a svou povahou vždy zjevoval po
vahu a život Boží. A toho můžeš dosíci jenom přijetím mi
losti a spravedlnosti Kristovy.“ (Myši. 121.)

4. „Ze všech příjmů měli bychom dáti nejdříve Bohu 
jeho díl. Židům bylo přikázáno, aby přinášeli Bohu prvotiny 
ze všech jeho darů: z plodu stáda, z úrod země, zahrad 
i vinic, anebo to musili nahraditi něčím, co mělo tutéž hod
notu. Jak jinak je to v naší době! Požadavky Boží, které 
jsou ještě dnes uznávány, kladou lidé na poslední místo, 
ačkoli dílo záchrany jest nyní mnohem více třeba nežli 
v dobách židovských.“ (Test IV. 474.)
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5. Zdaliž nynější lidstvo nečiní podobně? Co bys sobě 
pomyslil, kdybys pro lidstvo učinil vše, co učinil Bůh pro 
tebe, a ti, které jsi miloval, pohrdají každou pomocí? Pokud 
se tak budou chovati, nemůžeš jim pomoci, kdybys to sebe 
více chtěl. •

a .£t* .*■- , ■ . ;

3. Kolikrát chtěl zachránili
V. -24. 27—33.

4. Jak projevili Izraelští svou nespokojenost, když přišli 
do Rafidim? 2. Mojž. 17, 2. 3.

5. Co Bůh dopustil? V. 8.
6. Jak působila přímluva Mojžíšova? V. 11. 13. Poz. 3.
7. Co řekl Pán, když Izraelští učinili zlaté tele? 2. M. 32,

9. 10. ;-‘‘4
8. V čeln hledal Mojžíš pomoc?
9. Z čeho vysvitá opravdovost jeho přímluvy? V. 31. 32.

Poz. 4. 4 .v i
10. Co odpověděl Eliáš na obžalobu královu? 1. Král.

18, 18. 19. •
11. Co učinil Eliáš? V. 36. 37.. -
12. Jak povzbuzoval Bůh Eliáše?' 1. Král. 19, 18. Poz. 5.
13. Cí duch a věrnost má ožiti před příchodem Kristovým?

Mal. 4, 5. A- /' z
r'1 * ■ / ' ' . "S' •'

14. Jak se projeví opravdová přímluva? Ezech. 9, 3. 4. 
Poz. 6.

15. Co o tom praví Pán? Joel 2, 15—17. Poz. 7.
7^-6. ..... .. /■ . '■ .. -íc....

Poznámky.
*V ř .v. tr.-.. rX Ó ** • -<■ ’e ' * '• 1 ** •

1. Jako se otec rád důvěrně radí se synem, tak Bůh 
ochotně spolupůsobí se svými dítkami, které chápou jeho

Úkol 11. .— 10. prosince. Z. s. 15. 58.
Přímluva (I).

1. Proč Bůh oznámil Abrahamovi svůj úmysl?- 1. Mojž.
18, 17—19. Poz. 1. . /' •

2. Jak se přimlouval Abraham za Sodomu? V. 22—25.
Poz. 2. !'■ ■

Sodomu svou přímluvou?
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myšlenky a bojují proti hříchu. Velice se raduje, když vidí 
muže i ženy, kteří se odvrátili od hříchu a začali s Bohem 
spolupúsobiti proti hříchu. Jeden z nejlepších důkazů, které 
může Bůh dáli světu, jest, že lidé milují Jej ne proto, co 
pro ně vykonal, ale že poznali, kdo On jest.

. 2. Abraham se přimlouval za Sodomu, protože věřil 
v Boží spravedlnost a milost. Když jsme se Mu odevzdali, 
můžeme Mu připomenouti jeho velikou spravedlnost i milo
srdenství. když se přimlouváme za jiné.

3. „Boži moc musí býti spojena s lidským úsilím. Mojžíš 
nevěřil, že Bůh poníží jSjich nepřátelé, když Izrael nebude 
nic činíti. Zatím co velký vůdce zápasil s Bohem, Jozue se 
svými udatnými následovateli vynaložili všecky své síly, 
aby porazili své i Boží nepřátele.“ (Patr. 297.)

4. „Mojžíš více usiloval o blaho vyvoleného lidu nežli 
o svou čest; více mu záleželo na nich nežli na přednosti, 
státi se otcem velkého lidu. Bohu se líbila jeho věrnost, 
prostota srdce i statečnost, a proto jako věrnému pastýři 
svěřil mu úlohu, aby vedl Izraele do zaslíbené země.“ 
(Patr. 318.)

5. „Odpadnutí od Boha, které se nyní rozmáhá, je totéž, 
jako za dnů proroku izraelských... A přece to není od
padnutí všeobecné. Ne všichni lidé ve světě jsou bezbožní 
a milují hřích. Ne všichni postavili se na stranu nepřítele. 
Bůh má tisíce těch, kteří svá kolena nesklonili před Bálem. 
Mnozí z nich by chtěli poznati Krista a jeho zákon, mnozí 
očekávají na příchod Kristův, kdy skončí hřích a smrt. Jsou 
také mnozí, kteří v nevědomosti sklánějí se před Bálem, 
lia nichž Duch Boží ještě pravuje. Ti potřebují osobní při
spění těch, kteří poznali Boha a moc jeho slova.“ (Prop. 
& Kings 170.)

6. „Rozhodná chvíle se blíží. Rychle vzrůstající počet 
těch, kteří přijímají evangelium, svědčí, že doba zjevení se 
Páně jest blízko. Ačkoli Bůh nemiluje trestání, přece bude 
trestati a to rychle. Ti, kteří chodí v světle, poznají znamení 
blížící se zkázy; ale nebudou nečinně a lhostejně seděti, po
těšujíce se, že Bůh zachrání svůj lid v den svého příchodu.
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Dan.

Poz. 1.
Job J3, 15; 

/

Okol 12. — 17. prosince. Z. s. 15. 59.
Přímluva (II).

1. Jak obviňoval satan Boha? Job. 1, 10. 11.
2. Jak působily na Joba jeho těžké ztráty?

23, /r rfX-’ .
3. Kdy a jak ,se to změnilo, v, jeho životě? Job 42, 10./
4. Co bylo příčinou, že Daniel se modlil k Bohu?

9, 2. 3. Poz.
5. Cím se vyznačovala jeho přímluva?
6. Co pravil ve své prosbě o skutcích Božích? V. 14.

• 7. Co činil Kristus pro budoucí zkoušky Petrovy?
22. 31. 32.'íu:; .’ -

8. Jak xlosyědčiL Petr,' že neznal/sebe? V. 33. Poz. 3.,-.
9. Za koíio sé posvětil Kristus? Jan 17, 19. Poz. 4. ■ '

10. Co náin dává za náš Ji řích ?<~y<22; 2. Kor. 5, 21.
11. Zá jalce dobro vděčíme jediné Kristovým přímluvám? 

žid. 7, 25. Poz.
12. Jak pokáral nebeský Přímluvce žalobce našich bratří?

Zach. 3, 2—4. Poz. 6. J’.'■ ... •" •
13. Jak za nás prosí Duch svátý? Řím. 8, 26.

••za-ft. Proč to .může činiti? V. 27. Poz. 7.' y.
',J' 15? ’ Jakým příkladem přímluvy jest Pavel? Řím.. 9, 3.

A. '»*' 'fj''"' '' ">■■■'■

• 4 ' Poznámky. //y'*
1. „Židé se domnívali, že hřích je trestán v tomto ži

votě. Každé utrpení bylo pokládáno za odplatu toho, čeho 
se dříve dopustil trpitel nebo jeho rodiče. Je pravda, že

Nikoli! Horlivě budou pracovati pro zachránění jiných 
usilovně volatí k Bohu o pomoc.“ (Test. V. 209.)

7. „Kdybys znal blízkost soudu Božích, které přijdou na 
nekající svět, kdybys poznal své postavení před Bohem, pak 
bys s bázní a s třesením vysílal opravdové prosby k trůnu 
milosti za sebe i za své bližní. Plakal bys mezi síííčí a ol
tářem a vyznával bys svou duchovní slepotu a odstoupení.“ 
(Test. VI. 408.)
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všeliké utrpení přichází z přestupování zákona Božího, ale 
tato pravda byla překroucena. Satan, původce hříchu a všech 
jeho následků, svedl lidi k tomu, aby na utrpení a smrt po
hlíželi jako od Boha poslané, jako libovolný trest za hřích. 
Měl-li někdo veliké utrpení, musil to snášeti, že na něho 
bylo pohlíženo jako na velikého hříšníka. Tak byla Židům 
připravena cesta, aby zavrhli Ježíše, protože Mu bylo sná
šeti veliké utrpení.“ (E. G. W.)

2. „Daniel věřil prorockému slovu a prosil Pána o jeho 
brzké vyplnění. Neprosil jenom za sebe, za své zachránění. 
Když prosil za ty, kteří nesplnili úmysl Boží, vyznával jejich 
hříchy jako své vlastní.“ (E. G. W.)

3. „Hlavní příčina, proč mnozí v pokušeních klesají a 
pak toho litují, jest nedostatek poznání sebe. Proto byl Petr 
tak často pokoušín od nepřítele. Proto mnozí ztroskotají 
u víře. Nebeřte si své poklesky příliš do srdce. Spojte se 
s nebesy. Kéž vás Pán uchrání od sebeklamu.“ (E. G. W.)

4. „Své pokorné prosby přinášel s velikým křikem a se 
slzami před trůn milosti. Neprosil jenom za sebe, ale i za 
ty, které přišel zachránili.“ (E. G. .W.)

o. „Svůj plán vykoupeni nepokládá Bůh za dostatečný 
proto, že jest založen jenom na lásce. U jeho oltáře stojí 
ten, který vzal na sebe naší přirozenost. Jeho úlohou jako 
přímluvce jest představovali nás Bohu jako jeho dítky. On 
zastupuje ty, kteří Jej přijali. Mocí svých vlastních zásluh 
dává jim právo býti členy nebeské rodiny, dětmi nebeského 
krále.“ (Test. VI. 363.)

6. „Ve vidění, které mi bylo dáno v r. 1880, tázala jsem 
se: ,Kde jest pro Boží lid jistota, že v těchto dnech navští
vení bude zachován?“ Odpověď zněla: .Ježíš se přimlouvá 
za svůj lid, ačkoli satan stojí po jeho boku a protiví se Mu.‘ 
(Zach. 3, 2.) Jako přímluvce a zástupce lidí vede Kristus 
všecky, kteří se vésti dají a praví jim: .Následujte mne krok 
za krokem vzhůru, kde září jasné světlo slunce spravedl
nosti?“ (E. G. W.)

7. „Můžeme býti vděční, že skrze modlitbu stáváme se 
domácími Božími. K tomuto společenství náleží: Kristus,
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9. Proč se Jeremiáš neměl mbdliti za Izraele?
10-12.. >.

Kh
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Úkol 13. — 24. prosince. Z. s. 10. 01.
Příčiny neúspěchu našich přímluv.

který jako živý přímluvce u trůnu prosí za sbor i za svět, 
jeho oběř na Golgatě s celou mocí, která může zachránit 
a pomoci k vítězství, nás a Duchít svátého v našich srdcích.“ 
(E. G. W.)

‘ Mat.

t na modlitbu? Luk. 18,

1. Co praví Bůh o modlitbě Izraelských, kteří se oddali
modloslužbě? Ezech. 8, 15—18. ''2*?.

2. O jaké příčině nevyslyšení modliteb píše Jakub? 4, 
3-5. Poz.

3. Podle čeho lze poznati pravou přímluvu? Efez. 6, 18.
Poz. 2. c'/^'

•4. Co dále může zmařiti -účinek rťašich přímluv? 1. Petr.
3, 7. Poz. 3.'

5. Proč neměli úspěchu ‘ modlitby učedníku?
' 18—21. Poz. 4.’./ ‘7’ ..... 7 "

6. Jak působí samospravedlnost i " ’
11—14. Poz. 5. ' • "■ - •"" -

7. Jakým duchem byl naplněn určitou mórou i bratr mar
notratného syna? Luk. 15, 29. 30. ./

8. Čeho se musíme vystříhali, aby modlitby naše neměly 
překážky? Řím. 12, ,17; 1. Petr. 2, 12. Poz. 6.7

9. Proč se Jeremiáš neměl mbdliti za Izraele? Jer. 14,
10-12.^7/7; . •.

10. Proč musil Daniel čekati na vyslyšení svých modliteb?
Dan. 10, 12. 13. ■ •l>-1

11. Za jakých podmínek chce Pán vykonati veliké dílo?
Jer. 3, 12. 13. 17. Poz. 7. .;v 7.7^

12. Jak se nyní snaží satan zdržovali dílo Boží? Zjev. 3,
15. 16. Poz. 8. í / ■*

13. Jakou radu nám dává Ďůh? V. 18. Poz. 9. ' ýí- •
f L;/'

P o z n á m k y. "
1. Nikde nenajdeme, že by byl Ježíš prosil o požehnání 

pro sebe. „Ustavičným společenstvím, dostalo se mu života
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měli jiti do práce s jiným 
víry jest nejlepší 

(E. G. W.)

Blaho lidstva a pokrok v církvi závisí z velké části 
na vlivu domova. Správné vyplnění denních povinností život
ních přinese nám věčnou odměnu. Svět nepotřebuje tak 
velmi moudrých hlav, jako spíše dobrých lidí, kteří jsou po
žehnáním v svém domově.“ (Diener 181.) 

4. Když Ježíš vyvolil tři učedníky, aby s Ním šli na 
horu, vzbudil žárlivost v ostatních. Místo aby svou víru po
silovali modlitbou a pohroužením se do slova Božího, oddali 
se svému hněvu. V takovém postavení podstoupili boj se 
satanem. Aby mohli zvítěziti, 
duchem. Opravdová, vytrvalá modlitba 
pomoci v boji proti knížeti temnosti.“

5. „Kdo se cítí dokonalý, kdo sebe pokládá za dobrého 
a je sám s sebou spokojen, netouží po tom, aby se stal účast
níkem milosti a spravedlnosti Kristovy. Pýcha nepociťuje ni
jaké potřeby a proto uzavírá srdce Kristu a nesmírnému po
žehnání, které chce Kristus dáti. V takovém srdci qení místa 
pro Pána Ježíše. Kdo se domnívá, že je bohatý a hoden cti, 
nemůže prošiti u víře, a proto také neobdrží požehnání Boží. 
Cítí se sytý, proto odchází prázdný.“ (Myši. 19.)

6. „Víra v brzký příchod Syna člověka v oblacích nebe
ských nevede opravdového křesťana k tomu, aby byl lho
stejný a bezstarostný v povinnostech života... Bylo mi

z Boha. Tak mohl dáti světu život. Tuto zkušenost musíme 
si přivlastniti.“ (E. G. W.) Neprosme o snadnější život, ale 
o více síly. Uvažuj o svých modlitbách minulosti, abys věděl, 
zaali jsi tak činil.

2. „Milostí Kristovou stali se učedníci tím, co byli. Úplně 
oddám' se a pokorná, opravdová modlitba přivedla je k ta
kovému společenství. Byli s Kristem v nebeských místech. 
Předkládali Mu svou velikou bídu. Tak se jim dostalo Ducha 
svátého a šli, aby zachraňovali lidi a horlivě hlásali vítěz
ství kříže.“ (E. G. W.) Hlavní příčinou, že v našich sborech 
není duchovní živosti, jest, že se nemodlíme „dostatečně za 
jiné. To jest jen jedna z mnohých překážek, které nám 
satan klade v cestu. Změny lze dosíci jenom vytrvalými 
modlitbami.

3.



nedávali mnozí

Takové vroucí přání po

zachránit!

Úkol 14. — 31. prosince. Z. s. 16, 07.
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t. Pohnutky k modlitbě.
K čemu nás zve Bůh? Mat. li, 28—30.

nám zaslíben? Luk.. 11,

j modlitbou? Z. ,

ukázáno, že v této věci nedávali mnozí dobré svědectví. 
Zjevovali svou pravou povahu dbaním o zemské obchody. 
Osvědčovali nevěru, lest a nepoctivost v zacházení s bliž
ními.“ (E. G. W.)

7. „Příčinou neobrácených členů sboru a takových, kteří 
byli obráceni, ale zase zvlažněli, nemůže Pán mnoho duší 
přivésti ku pravdě. Neboť jak by tito neposvěcení členové 
působili na nověobrácené? Zdaliž by nezmařili působení Bo
žího poselství?“ (E. G. W.)

8. „Vyvržení z úst znamená, že nemůže přednésti Bohu 
naše modlitby a naše projevy lásky, ani prijmouti naši čin
nost po stránce duchovní; nemůže nás také podporovat! 
svými prosbami, aby nám byla dána milost.“ (E. G. W.)

9. „Ceníš si oběť na Golgatě tolik, že jsi ochoten vše 
podříditi dílu zachraňování duší?
zachránění hříšníků, jakým vynikal život Spasitelův, bude se 
zjevovati i v životě jeho pravých následovníků. Křesťan ne
chce žiti sobě; všecko, co jest a má, radostné obětuje službě 
Mistrově. Bude puzen nevysvětlitelným přáním 
duše pro Ježíše Krista.“ (Test. 7, 10.)

1. K čerfiu nás zve Bůh? Mat. 11, 28—30. Poz. Z1J^
2. Jaký nejyětší dar jest nám zaslíben? Luk., 11, 13.

Poz. 2. ...V • r!,k
3. Co spojiK David se svou modlitbou? Z. ,143, 5-^-8.

<4/i Oč prosil, Davidz Pána? tZ. 86, yH; 119, 169. Pož. '4. '.x 
,5.'Z kterých slovuje zřejmá víra^avidová? Z. 86, 5—10/ 
ťT'Poz. 5. 7 t <5 , í /
6. Jakou zkušenost učiníme, \vedeme-li opravdový život

mpd^te^ný?, '.'Z. 65/);',á? Ppz/-6. .-f/ ? -ÍtCÁ/X-!
7. Na kóhó^mámě óčekávátT v'rdobě zkoušek? Z. 42, 5. 6." 

Poz. 7.
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8. Co še dostává každému prosebníku? Fil. 4, 6. 7.
•' 9. Co iest podle slov Pána Ježíše podmínkou ..vyslyšení 

našich modliteb? Jan 15, 4—10. ■
10. Co nás povzbuzuje k modlitebnému , žiyotu? Z. 107,-

11. Proč žádal Pave| o modlitby sboru,?- ,Etez. 6, 18/ 195
12. S čím jsou’naše modlitby srovnány ve Žjév. 5, 8?^'-^
13. Jakou změnu lze dosíci modlitbou? Z. 40, 2—5. Poz. 8.

t?P. o z n á jp k y,
1. „V našem životě bude se zjevovati duchovní svěžest, 

pakliže vždy budeme pohlížeti na Pána a naše srdce k Němu 
pozdvihovali s dikem a chválou. Naše modlitby budou roz-' 
mluvou s Bohem, jako bychom mluvili s důvěrným přítelem. 
On nám bude osobně zjevovati svá tajemství. Budeme mítb 
často radostné vědomí o přítomnosti Ježíšově. Naše srdce^ 
budou v nás často hořeti, když se k nám bude blížiti, aby 
se s námi stýkal, jako kdysi činil s Enochem. V životě ta
kového křestana bude se zjevovati prostota, tichost a pokora 
srdce, které budou dosvědčovat!, že byl s Ježíšem a učil se 
v jeho škole.“ (Gleichn. 127.)

2. „Musíme se modliti nejenom v jménu Kristovu, ale 
i pod vlivem Ducha svátého. Tím jsou vysvětlena slova: 
,Sám ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými.* Ta
kové modlitby Bůh rád vyslýchá. Když se opravdově a 
vroucně modlíme ve jménu Kristovu, pak již tato vroucnost 
jest Boží zárukou, že ten, který chce učiniti nad naše prosby, 
jest ochoten naše modlitby vyslyšeti.“ (Tamtéž 145.)

předložití co potřebujeme.“ (Myši. 143.);.

• 3. „Zatím co máme horlivě pracovati pro zachránění 
ztracených, musíme, si-učiniti kdy ku přemýšlení, k modhtbě 
á ke čtení 'slova 'Bóžíh^^^E.'’ /

4. „Každé zaslíbení ve slově Božím může nám sloužiti 
ža předmět modlitby, když se budeme opírati o dané slovo. 
Nechť potřebujeme jakékoli požehnání duchovní, máme právo 
iskrze Krista o ně prošiti. V dětské prostotě můžeme Pánu
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Satan mění stále svá pokušení. Každý den přináší jiné okol
nosti, a v tom neznámém, co na nás čeká, přijdou na nás 
vždy nová nebezpečí a pokušení. Jenom milostí a mocí 

,S. hůry můžeme přemoci všecka pokušení a splniti všecky
naše povinnosti/* (E. G. W.)

5. „Největší vítězství církve Kristovy nebo jednotlivých 
křesťanů nejsou ta, která byla dosažena nadáním, vzděláním, 
bohatstvím nebo přízní lidskou. Jsou to vítězství, která byla 
získána v hovorně s Bohem, když jsme se opravdovou vírou 
uchopili mocného rámě. Božího.“ (E. G. W.)

6. „Vykonávajíce své denní povinnosti, máme svá srdce 
.pozdvihnout! v modlitbě k nebesům. Tyto tiché modlitby vy
stupují před trůn milosti jako dým kadidelnice a maří zá
měry nepřítele. Křesťan, jehož srdce i mysl takto v Bohu 
spočívá, jest nepřemožitelný. Žádné úklady zlostníka ne
mohou rušiti jeho pokoj. Všecka zaslíbení slova Božího,' 
všecky síly božské milosti dávají jistotu vykoupení. b Tak 
chodil Enoch s Bohem a Bůh byl s ním, vždy přítomná 
pomoc v každé době bídy.“ (E. G. W.)

7. „Jak snadné je to k pochopení: není pravé síly nežli 
té, kterou Bůh dává těm, kteří Mu důvěřují. Prosba, před
nesena Bohu u víře, má v sobě více sily než hojnost lidské 
moudrosti.“ (E. G. W.)

8. „Nejůspěšnější pracovníci jsou ti. kteří důvěřují Bohu 
a spoléhají na jeho „vedení _a._ milost. Bditi, modliti a pra
covali má býti heslem křesťana. Život opravdového křesťana 
jest„život ustavičné modlitby. On ví, že světlo a síla jed
noho dne nestačí ku přemožení těžkostí a bojů dnů dalších.


