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, no hořčičné v srovnání s jinými semeny?
<■' mezi bylinami, když vzroste? V, 32

/vím o zrnu hořčičném není jenom znázorněn 
^íví Kristova, nýbrž v postupu jeho vzrůstu jest 

^u^enost, která jest předložena v podobenství. 
Pán v každé době zvláštní pravdu 

odobenství o zrnu hořčičném má svého 
ění dojiti v tomto posledním pokolení, 

•velikým stromem.“ (Gleichnisse 77. 78) 
^.Kyas

vprávěl Ježíš? V. 33
‘úsobí neviditelně a prokvasí 

.obí v skrytě, klidně i ustavičně 
<ené náklonnosti jsou potlačeny 

ohnutky jsou vštípeny; život 
Směrnicí ku vzdělání osobité 
■-dary oceněny jsou v novém 

\ schopnosti duchovní, ale 
Často lze slyšeti otázku:

énce 1935. Z. s. 20.30

podobenství
( i,

jenství o zrnu hořčičném a kvasu byla 
^ vyprávěna u jezera Galilejského. Potom Pán 

tl lid a šel do Kafarnaum, kde vyprávěl jiná tři



Poklad
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5. Jaké naučení dával Ježíš podobenstvím o skrytém 
pokladu? V. 44

„Pole, v němž je poklad, představuje v podobenství Písmo 
svaté a evangelium jest pokladem. Celá žerné není protkána 
tak mnohými žilami zlata a není naplněna lak mnohými věcmi 
vzácnými, jako slovo Boží.“ (Tamtéž 102)

6. Jak opravdově mánie hledali poklad, který jest skrytý 
v slově Božím? Přís. 2, 3—5

„Kdo s úspěchem hledali chce skrytý poklad, musí míti 
vyšší cíle než věci tohoto světa. Všecko jeho úsilí i všecky 
jeho schopnosti musí býti zasvěceny badání.“ (Tamtéž 110)

Proč jest tolik lidí, kteří předstírají, že věří slovu Božímu, 
• ačkoli při nich nelze viděti nápravu ve slovech, duchu ani 

v povaze? Proč jsou tak mnozí, kteří nemohou snesli, když 
jest odporováno jejich úmyslům, jejichž mysl jest nepo- 
svécena, slova příkrá, pánovi*' • vášnivá? V jejich životě ’ 
zjevuic se stále tatáž sebrtotéž sobecké shovívání 
k sobě, tatáž rozčilující a nes. .vážná řeč, jako v životě lidí 
světských. Lze. viděti tutéž cidívou pýchu, totéž povolování 
přirozeným náklonnostem, tutéž převrácenost povahy, jako 
kdyby pravdu vůbec neznali; Příčina toho všeho jest, že 
nejsou opravdu obráceni. Kvas pravdy neskryli ve svých 
srdcích, nedali mu dosud příležitost, aby vykonal své dílo. 
Jejich přirozené a vyhýčkané náklonnosti k zlému nejsou pod
dány jeho přeměňující moci. Jejich život prozrazuje, že 
nemají milost Kristovu, i jejich nevěru v jeho moc, že může 
změnili povahu.“ (Tamtéž 96. 97)

4. Jakého způsobu učení používal Ježíš? Které poroctví 
se lim naplnilo? V. 34. 35

„K oznámení věcí duchovních používal Pán Ježíš věci 
přirozeně; věci z přírody a z životních zkušeností jeho poslu
chačů spojovány byly s pravdami napsaného slova. Když 
podobenství Kristova takovýmto způsobem vedou od přiro
zeného k duchovnímu, jsou články řetězy pravd, jež spojují 
člověka.s Bohem a zemi s nebesy.“ (Tamtéž 17)
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Drahá perla
7. Čím Ježíš znázornil cenu království nebeského? Mat. 

13, 45. 46
„Pán Ježíš sám jest drahou perlou. V Něm přebývá 

všecka sláva Otcova, plnost božství tělesně. Jest leskem slávy 
Otcovy a obrazem jeho osoby. Vznešenost vlastností Božích 
vyjádřena jest v jeho povaze. Každá stránka Písma svátého 
září jeho světlem. Spravedlnost Kristova, podobající se čisté, 
bílé perle, nejeví nijaký nedostatek a nemá poskvrny. Žádná 
ruka lidská nemůže zlepšiti veliký a vzácný dar Boží. Ten 
jest bez chyby.“ (Str. 1131

„Podobenství o kupci, který hledal drahocennou perlu, 
má dvojí význam. Lze je použiti nejenom na lidi, hledající 
království Boží, ale také na Krista, který hledá své ztracené 
dědictví. Kristus, nebeský kupec, jenž hledal dobré perly, 
viděl ve ztraceném lidstvu drahocennou perlu. Viděl, že člověk 
hříchem poskvrněný a zničený, mohl by byli vykoupen. Srdce, 
která byla bojištěm bo.ie se satanem, ale mocí lásky Boží 
byla zachráněná, jsou Vykupiteli dražší nežli ti, kteří nikdy 
nepadli. Bůh nehleděl na lidstvo jako na zkažené a bezcenné, 
hleděl na ně v Kristu a viděl, jaké by mohlo býti skrze 
vykupující lásku. Aby mohl koupiti peilu, dal to. co mělo 
větší cenu, než všecka bohatství vesmíru. A když ji Ježíš 
našel, vsadil ji opět do své koruny. „Budou jako kamení 
v koruně, vystavené v zemí jeho.“ Zach. 9, 16. „Tif budou, 
praví Hospodin zástupů, v den, kterýž já učiním, mým kle
notem.“ Mal. 3, 17. (Tamtéž 116. 117)

Rybářská síí
8. Jakým předmětem známým dal Ježíš další naučení 

o království nebeském? V. 47
9. V jakém vztahu ke království nebeském jest dobré 

a zlé? V. 48
10. Co jest znázorněno vybíráním ryb? V. 49. 50
„Podobenství o koukoli jakož i o síti jasně učí, že není 

doby, kdy by se všichni bezbožní obrátili k Bohu. Pšenice 
a koukol rostou spolu až do žní. Dobré i špatné ryby spolu 
jsou vytaženy na břeh, aby tam od sebe navždy byly odlou-
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2. úkol. — 13. července 1935. — Z. s. 20.25

Gadary
1. Co Ježíš navrhl svým učedníkům, aby 

zástupům? Luk. S, 22
2. Jak se projevila únava Mistrova? Jaké bylo nebez

pečí? V. 23
3. Co volali učedníci? Co hned Mistr učinil? V. 24
Mistr byl unaven a klidně spal. Můžeme říci, že „kníže 

světa v povětří" viděl tu dobrou příležitost Jej zničiti; proto 
zuřila bouře, která se vždy více vzmáhala. Otužilí rybáři se

ceny. Tato podobenství dále učí, že po soudu není již žádné 
doby milosti. Když úloha evangelia jest dokončena, hned 
následuje oddělení dobrého od zlého a osud všech jest navěky 
rozhodnut ... Po celou dobu milosti Duch Boži prosí lidi, 
aby přijali dar života. Jenom ti, kdož odporují prosbě jeho 
Ducha, zahynou. Bůh prohlásil, že hřích a zlé, které ničí 
a poskvrňují celý vesmír, musí býti vyhlazeny. Kdo setrvává 
v hříchu, zahyne s ním při jeho vyhlazení.“ (Tamtéž 121)

11. Co se potom Ježíš tázal učedníků? Co odvětili? V. 51
12. Jakým srovnáním Ježíš ukázal úlohu svých následov

níků? V. 52
„Hospodář nehromadí získaný poklad. Používá jej, udě

lujíc z něho jiným a takovýmto používáním poklad vzrůstá. 
Hospodář má vzácné věci, staré i nové. Tím chce Ježíš 
poučili své učedníky, aby svěřené jim pravdy oznamovali 
světu, čímž poznání pravdy bude stále vzrůstali.“ (Tamtéž 122) 
K přemýšlení: Kvas pravdy působí skrytě tiše a usta

vičně, aby duše byla proměněna. Zdali pak 
' muž, který nalezl poklad, s odporováním 

odloučil se od svého majetku, aby poklad 
získal? Jak máme usilovali o získání drahé 
perly? Jaké naučení jest obsaženo v podoben
ství o koukoli mezi pšenicí i v podobenství 
o síti?
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báli; a když jejich vlastní úsilí bylo marné, a jejich záhuba 
zdála se jistá, obrátili se k svému Mistru o pomoc.

4. Jakou otázku kárající vyslovil Ježíš? Jaké mysli bylí 
učedníci? Jak vyjádřili svůj podiv? V. 25

„Jak často učiníme podobnou zkušenost jako učedníci! 
Když se strhne bouře pokušení, když blesky se kříží a vlny 
se valí přes nás, sami zápasíme s bouří, zapomínajíce na to 
Jednoho, který nám může pomoci. Své vlastní síle důvěřujeme 
dotut, dokud nezhyne naše naděje a jsme blízcí zahynutí. 
Pak si vzpomeneme na Ježíše a když Jej prosíme o pomoc, 
nevoláme nadarmo. Ačkoli smuten kárá naší nevěru a sebe
důvěru, přece nezapomíná pomoci nám v naši bídě.’* (Desne 
of Arcs 336)

5. Kde přistála lodička s Ježíšem a učedníky? V. 26
Posedlí z Gadary

6. S kým se potkali? V. 27; Mat. 8, 28
7. Co volal muž z popudu zlého ducha? Luk. 8, 28
8. Co předcházelo křiku posedlého? Jak byl opanován orf 

ďábla? V. 29
„Mocně přikazoval duchu nečistému, aby vyšel. Jeho 

slova pronikla zatemněnou mysl nešťastných mužů. Matné 
poznali, že jsou v blízkosti toho, který je může vysvobodit! 
od duchů je trápících. Padli k nohám Spasitele, aby se Mu 
klaněli, ale když otevřeli svá ústa a chtěli Jej prošiti o milost, 
mluvili skrze ně ďáblové a mocně křičeli: Co jest tobě do 
mne, Ježíši, Synu Boha nejvyššího? Prosím tebe, netrap mne.’* 
(Desire 338)

9. Co se tázal Ježíš? Jak zněla odpověď? V. 30
10. Oč prosili zlí duchové? Jaké stádo páslo se blízko?

O jaké svolení žádali ďáblové? V. 31. 32
11. Co jest nám praveno o původu zlých duchů? Zjev.

12, 7—9
„Zlí duchové, nejprve stvořeni jsouce bez hříchu, byli 

rovni povahou, moci a slávou svátým bytostem, jež jsou nyní 
posly Božími. Ale padši do hříchu, spojeni jsou nyní k zneu
ctění Boha a k zničení lidí. Spojeni jsouce se satanem 
ve vzpouře a s ním s nebe svrženi, společně s ním po celé 
věky bojují proti vládě Boží. V Písmé svátém máme zprávu
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K přemýšleni: Jediný lék proti bázni. Jaký příklad měli by si 
vžiti všichni věřící z uzdraveného posedlého? 
Nebezpečí, že pro časný zisk pustí se se zřetele 
věci mnohem důležitější.

1. Kam se vrátil Ježíš po uzdraveni posedlého v Gadaře?
Kdo se tam shromáždil? Mar. 5, 21

2. Kdo k Němu přišel? Jak projevil své smýšleni? V. 22

3. úkol. — 20. července 1935. — Z. s. 20.18 

Dcera Jaírova,- žena, mající krvotok

g jejich společné vládě, o rozličných řádech, o jejich rozum
nosti a lsti, i o jejich zlomyslných úmyslech proti pokoji 

blahu lidí.“ (Spor 315)
12. Co bylo ďáblům dovoleno? Co se stalo? Luk. 8, 33 
„Úmysl Ježíšův nebyl zmařen. O:i dovolil zlým duchům

zničili stádo vepřů jakožto pokárání těch Židů, kteří tato 
nečistá zvířata chovali pro zisk. Kdyby byl Kristus neobinczil 
působení těch duchů, pak by tito uvrhli do moře netoliko 
vepře, ale i jejich hlídače a majitele. Zachováni obou bylo 
zásluhou jeho moci, milostivě použitě pro jejich záchranu.“ 
('Tamtéž 31b)

13. Jak to působilo na pastýře? Kam spěchali? V. 34
14. Co viděli ti, kdož slyšeli o divu a přišli, aby jej 

shlédli? V. 35
15. Co očití svědkové divu vypravovali jiným? Oč prosili 

obyvatelé oue krajiny? V. 36. 37
16. Co by byli uzdraveni rádi učinili? Jaký zvláštní 

rozkaz jim byl dán? Z čeho jest viděti jejich věrnost? 
V. 38. 39

Vypravovali, jak veliké věci učinil Pán, jest úlohou každé 
duše vykoupené. Jak rychle by se všude rozšířilo poselství 
Boží, kdyby si tak počínal každý, kdo vyznává jeho jméno! 
Oni muži začali své dílo ve své domovině. To jest naučením 
pro nás.
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3. Jaké utrpení postihlo Jaira? Jak osvědčil svou víru 
v Ježíše? V. 23

4. Jak se Ježíš zachoval k jeho prosbě? Kdo šel za Ním? 
V. 24

• „Ježíš se hned odebral s knížetem do jeho domu. Ačkoli 
učedníci již často byli svědky jeho milosrdenství, přece je to 
překvapilo, že tak ochotné povolil práni vysokomyslného 
rabína: šli však za svým Mistrem a zástup lidu s nimi. Dům 
knížete nebyl vzdálen; ale Ježíš a jeho orůvodc; šli jenom 
pomalu kupředu, jelikož se všech stran byli tísněni. Starost
livý otec stával se netrpělivým; ale Ježíš ze soucitu k lidem 
tu a tain se zastavil, aby pomohl trpícímu anebo aby potčšiE 
zarmoucené srdce. * (Desirc 342. Leben 183)

Dotknutí u víře
5. Kdo byl v zástupu jdoucím za Ježíšem? Jak dlouho 

byla nemocná? Jak hledala ulehčeni? S jakými vý
sledky? V. 25. 26

6. Jak osvědčila svou víru, že ji Ježíš muže uzdravili?
S jakými myšlenkami tlačila se zástupem? V. 27. 28

„Cestou zástupem přišel Spasitel blízko k místu, kde stála 
zarmoucená žena. Marně se pokoušela dostati se k Němu. 
Nyní se jí naskytla příležitost, ale nevěděla, jak by k Němu 
měla promluviti. Nechtěla Jej také zdržovati v jeho pozvolném 
kroku vpřed. Slyšela však, že dotknutím se jeho roucha 
mohlo by nastati uzdravení, a z bázně, aby nepřišla o jedinou 
možnost k osvobození se ze svého utrpení, tlačila se vpřed, 
pravíc sobě: „Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu.“ 
Kristus znal každou její myšlenku a razil si cestu tam, kde 
stála. Znal její velikou bídu a pomohl, aby osvědčila svou 
víru.“ (Fusspuren 62).

7. Jakého požehnání dostalo se této ženě? V. 29
8. Co Ježíš hned věděl? Co pravil? Co řekli učedníci?

V. 30. 31
Co přešlo z Ježíše na trpící ženu? To, co ona potřebo

vala, totiž život. Jakmile se dotkla Ježíše, byla uzdravena. 
Dotknutím se víry naplněna byla životem, který vyšel z Ježíše 
Krista. To je také zapsáno, „abyste věřili, že Ježíš jest
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„Děvečko, tobě pravím, vstaň!“ 
se hned zachvěla. Život začal

Kristus, Syn Boží, a abyste věříce, život měji ve jménu jeho“ 
Jan 20, 31. Kristus jest „život náš.“ Kol. 3, 4. On přišel, aby 
dal život, netoliko tělesně, ale také duchovně.

9. Jaké svědectví dala chvějící se uzdravená 
V. 32. 33

10. Jak ji Ježíš potěšil? V. 34
Poselství od Jaira

11. Jaké poselství održel Jairus? Jak Ježíš povzbuzoval 
zarmouceného knížete V. 35. 36

12. Kdo jenom směl jiti do domu Jalrova? V. 37
13. Co shledal v domě, když přišel? V. 38
V některých krajinách východních jest zvykem při smrti 

přítele hlučně nařikati. Když někdo zemře začnou „všecky 
ženy nařikati. To činí tak dlouho, dokud mohou, až jejich 
nářek změní se v hluboké vzdychání. Přátelé nespokojí se ani 
s takovýmto nářkem. Najmou si osoby obého pohlaví, které 
by nad mrtvým naříkali hlasitě, jako oni.“ (Viz Amos 5, 16; 
Jer. 9, 20) Barnes.

Probuzení k životu

14. Co Ježíš pravil kvílícím? Jak vyjádřili svou nevěru? 
Kdo s Nim směl jiti tam, kde ležela devečka? 
V. 39. 40

„Jaiius se přidržel Spasitele a s Ním spěchal do svého 
domu. Najatí plačitelé a pištci již byli tam a velmi hlučeli. 
Přítomnost mnohých lidí a hluk nepříjemně se dotkly 
Spasitele. Slovy: „Co se bouříte a pláčete? Neumřela děveč
ka, ale spí,“ pokoušel se je umlčeti. Tato slova je rozčilila. 
Viděli, že dívka zemřela a proto se posmívali. Ježíš je vyzval, 
aby všichni opustili dům, vzal rodiče dívky a z učedníků 
Petra, Jakuba’ a Jana a s nimi vešel tam, kde ležela mrtvá 
dívka.“ (Desire 342. Leben 183)

15. Jak probudil dívku k životu? Jak to působilo na pří
tomné? V. 41. 42

„Ježíš šel k loži, vzal dívku za ruku a tichým, v její domě 
obvyklým způsobem pravil: 
Postava bezvědomě ležící
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4. úkol. — 27. července 1935. — Z. s. 20.09

Uzdravení dvou síepých a němého

znovu prouditi. Rty s úsměvem se otevřely. Dívka otevřela 
oči, jako by procitla ze spánku a s podivením pozorovala 
skupinku vedle ní stojící. Když vstala, rodiče ji vzali do svého 
náručí a radostí plakali." (Desire 343. Leben 183)

16. Co Ježíš přikázal rodičům? Co měli dívce dáti? V. 43

K přemýšlení Proč Ježíš poznal, že se Jej žena jinak dotkla 
než zástup? Proč uzdravená dívka potřebovala 
pokrm? Za jakých okolnosti zjeví Ježíš opčt 
svou moc vzkřísí ti mrtvé? 1. Tes. 4, 
Jan 5, 28. 29

1. Kdo potom šel za Ježíšem? Co volali? Mat. 9, 27
Rčení „Syn Davidův" jest v evangeliích velmi často pou

žíváno na Pána Ježíše. Ve shodě s Písmem židé všeobecně 
věřili, že Mesiáš bude synem Davidovým (Jan 7, 42), ale 
byli nemile dotčeni, když tohoto označení použito bylo na 
Ježíše a postavovali se proti tomu. (Viz Mat. 20, 30. 31) Ti, 
kdož tohoto označení používali, byli přesvědčeni, že On jest 
synem Davidovým a proto také Vykupitelem. Také svým 
voláním uznávali Jej za Ježíše Krista

2. Kam slepci následovali Ježíše? Co se jích tázal? Co 
odvětili? V. 28

V Palestině bylo na ulicích mnoho slepých i jiných 
nešťastníků, kteří kolemjdoucí prosili o almužnu. Slepci, 
o nichž jest zde zmínka, byli patrně také z, nich. Kterýsi 
pisatel praví: „Slepota byla a jest nejčastějším utrpením 
domorodců v Palestině. Odporný jest pohled na bolavé oči, . 
dokola plné strupů z uschlého výtoku z očí, na nichž sedá 
mnoho much." Špína a prach, v nichž lidé žijí, mocné paprsky 
slunce, jemný prach písku ve vzduchu a střídání se teploty ve 
dne a v noci, bývají častou příčinou nemocí očních.

3. Co potom pravil Ježíš a co se stalo? V. 29. 30a
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II

8. Jak Ježíš pokračoval ve svém díle? V. 35a
9. Které tři věci zvláště činil? V. 35b
„Při své práci Pán Ježíš věnoval více času uzdravování 

nemocných nežli kázání. Jeho divý osvědčovaly pravdu jeho 
slov, že nepřišel, aby zahubil, ale zachránil. Kamkoli se obrátil,

4. Co jim přikázal? Jak se zachovali? V. 30b. 31
Ježíš zamítal zbytečné vzbuzování pozornosti. V prvních 

dobách svého působení představil se cele jako Vykupitel. Lid 
se snad pokouše) učiniti Jej králem, jak to zamýšleli krátce 
před koncem jeho pozemského života. To by bylo vzbudilo 
ještě větší nenávist židovských starších a hněv římské vlády. 
Z lidské stránky bylo by tím bývalo dílo Ježíšovo velmi 
ztíženo.

5. Kdo byl přiveden k Ježíši, když vycházeli? V. 32
6. Co bylo příčinou utrpení tohoto muže? Jaký div 

se stal? Jak to působilo na lid? V. 33
7. Co o tom pravili íarizeové? V. 34
K veršům ti Mat. 12, 22—30, kde máme zprávu o podob

ném případě, jest psáno: „Právě před tím Ježíš uzdravil 
posedlého, němého i slepého muže a íarizeové se utekli 
k obvinění: „Tento nevymítá ďábly než skrze Belzebuba, 
kníže ďábelské.“ Kristus jim zřetelně pravil, že se odlučují od 
zdroje požehnáni, když působení Ducha svátého přičítají 
ďáblu. Ti, kdož mluvili proti Ježíši, jelikož nepoznali jeho 
božskou povahu, mohli dosici odpuštění, nebot skrze Ducha* 
svátého mohli býti přivedeni ku poznání svého klamu a ku 
pokání. Ať jc híich jakýkoli, může býti vina krví Kristovou 
očištěna, když je hřích vyznán, když člověk věří a činí 
pokání: kdo však odmítá působení Ducha svátého, zaujímá 
stanovisko, kde nemůže býti získán pro víru a pokání. 
Duchem svátým Bůh působí na srdce: když člověk úmyslně 
zavrhuje působení Ducha svátého a označuje je za ďábelské, 
odlučuje se od prostředku, skrze nějž Bůh se s ním může 
stýkati. Když Duch svátý jest úplně zavržen, pak Bůh již 
nemůže pro člověka nic učiniti.“ (Desire 321)

Uzdravování a učení
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K přemýšlení: Jak se hříšník podobá slepému? Jak mohou 
býti otevřeny oči hříšníka? Co bylo největší 
chybou farizeů? Proč0

5. úkol. — 3. srpna 1935. — Z. s. 19.58 

Vyslání dvanácti
1. Koho Ježíš k sobě svolal? Jakou moc jim dal? Co 

učinil? Mat. 10, 1. 5a
2. Jaká jsou jména dvanácti apoštolů? V. 2—4
„Apoštolé provázeli Pána po celé Galilei. S Ním sdíleli 

všecka břímě cesty, ale také se od Něho učili, jak musí pluiti 
svou budoucí úlohu pro lidstvo. Kdykoli Spasitel utišil potřeby 
lidu, učedníci byli při tom a snažili se býti Mu nápomocni 
v plnění jeho těžkého úkolu. Spořádávali lid, přinášeli k Němu 
nemocně a pečovali o všeobecné blaho; zaměstnávali se veli
kým zástupem pozorných posluchačů, vysvětlovali jim Písmo 
svaté a rozličným způsobem se pokoušeli duchovné pomoci

šla před Nim zvěst o jeho milosrdenství. Kudykoli šel, všichni, 
kdož byli účastni jeho soucitu, těšili se z nového zdraví 
a z nových sil. Koleni Něho shromažďovali se veliké zástupy, 
aby od Něho slyšeli o skutcích, které Pán konal. Jeho hlas 
byl první zvuk, který slyšeli, jeho jméno první slovo, které 
vyslovili, jeho obličej první, který viděli. Proč by Ježíše 
neměli milovati a jeho chválu zvěstovali? Když kráčel městy 
a viskami, podoben byl živému proudu, který šiří život 
a radost.“ (Fusspuren 21. 22)

10. Proč Ježíš cítil s lidem? V. 36
11. Co pravil svým učedníkům? V. 37
12. Oč měli prošiti? V. 38
Jako tehdy, tak i nyní jsou mnozí bez pastýřů, a konec 

doby milosti se blíží. Žeň světa jest blízká a brzy bude 
shromážděna. Boží lid měl by nyní zvlášt opravdově prošiti, 
aby Pán žně vzbudil dělníky a poslal je do pole, by zvěsto
vali poslední pozvání.
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3. Ke komu neposlal učedníky na počátku jejich činnosti? 
Ke komu raději měli jiti? V. 5. 6

„Kdyby byli nyní evangelium zvěstovali pohanům nebo 
samaritánům, byli by pozbyli vlivu u židů. Byli by vzbudili 
předsudek farizeů a sami by se byli zapletli do sporných 
otázek a hned na začátku svého působení byli by zmalo- 
myslnčni. Sami apoštolé nemohli tak snadno pochopili, že 
evangelium musí bytí neseno všem národům. Dokud tuto 
pravdu nepochopili, nebyli připraveni k činnosti pro pohany. 
Kdyby byli židé přijali evangelium, byl by je Bůh poslal jako 
své posly ku pohanům; proto měli nejdříve slyšeti poselství.“ 
(Desire 351. Leben 189)

-1. Co měli káz.ati? V. 7
Co Jan Křtitel i Pán Ježíš sám zvěstovali jako první, 

měli kázati také apoštolé: „Přiblížilo se království nebeské.“ 
Nebe skutečně přišlo na zem. Zásady nebeské byli učeny 
a prožívány; země byla ozářena slávou nebeskou.

5. Co při lom činiti? Měli za to něco žádati? V. 8

Časné potřeby

lidu. Učili tomu, co slyšeli z úst Spasitelových a denně se 
obohacovali zkušenostmi. Dosud však nebyli samostatní 
v používání duchovních prostředků. K své práci potřebovali 
ještě mnohé naučení o trpělivosti a opatrnosti. Proto je Kristus 
vyslal jako své zástupce, dokud byl ještě osobně mezi nimi,, 
aby je upozornil na jejich chyby a nedostatky a byl jím 
ku pomoci svou moudrou radou.“ (Desire 349. Leben 187)

Ke komu byli posláni?

6. Jaké obvykle přípravy na cestu neměli činiti? V. 9. 10
7. Jak se měli zachovali, když přišli do cizího místa? 

Co činiti, když vstoupili do domu? Kdy mohli přinesli 
pokoj do domu? V. II—13

8. Co měli činiti, když nebyli přijati? Za jak těžký hřích 
označil Ježíš zavržení služebníků Božích? V. 14. 15

„Vyraziti prach města izraelského znamenalo, že konči 
s ním veškerý další styk a jest postaveno na stejný stupeň 
s městy pohanů.*’ (Clarke)



Jako ovce mezi vlky
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12. Jak veliká budou často pokušeni? Jaké zaslíbení jest 
. dáno věrným? V. 21. 22

13. Co mají učedníci činit, když jsou pronásledováni? 
V. 23.

Útěk zdá se bázní, ale často jest v tom kus moudrosti. 
V bitvě se také děje oprávněný ústup pro zachování života 
mnohých lidí a k získání sil k boji. Při zvěstování evangelia 
musí býti rozsíváno símě pravdy. Pronásledováním v Jerusa
lemě byli první křesťané rozptýleni do celého Judstva a Sa
maří a kázali slovo.

9. Co pravil Ježíš, když své učedníky posílal do zlého 
světa? V. 16

10. Koho se měli vystříhali? Proč? Před koho měli býti 
vedeni? V. 17. 18

Ježíš pravil, že jeho věrní pracovníci budou postavování 
před vrchnost pro jeho jméno. Učení a kázáni Ježíšovo vzbu
zuje vlčí povahu v srdcích nekajících a zdánlivé svátých. 
Proč dopouští, aby jeho služebníci byli pronásledováni, jest 
vysvětleno v dalším: „Na svědectví proti ním i národům.“ 
Evangelium musí se dostati také k mocným a často pronikne 
k jejich sluchu jen tehdy, když dítky Boží jsou vyslýchány 
před soudem. Pracovník to tedy musí pokládati za příležitost 
k vydání svědectví o Ježíši.

11. Oč jeho dítky nemají v takové chvíli pečovali? Jak 
Otec pomáhá ve chvílích zkoušek? V. 19.20

„Služebníci Kristovi neměli by se obhajovali naučenou 
řečí; denně se musí připravovali, shromažďujíce vzácné 
pravdy slova Božího a posilujíce svou víru modlitbou. Když 
potom jsou postaveni před soud, Duch svátý jim připomene 
právě ta slova, která potřebují. Denním poznáváním Boba a 
Ježíše Krista bude duše zmocněna a pilným čtením slova 
Božího získané poznání bude ji v pravé chvíli připomenuto. 
Kdo však zanedbává seznámili se se slovy Kristovými, kdo 
v těžkostech na sobě nezakusil jeho milost, nemůže očekávali, 
že Duch svátý připomene mu slovo Boží.“ (Dcsirc 355. Leben 
193)
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6. úkol. — 10. srpna 1935. Z. s. 19.46

Poučení dvanácti učedníků

5. Koho se měli báti a koho nikoli? V. 28
„Ježíš ujišťuje své učedníky Boží účasti v jejich bídách 

a slabostech. Není vzdechu, bolesti a duchovního utrpení, 
které by nepřišlo k srdci Otcovu.“ (Leben 195)

K přemýšleni: Nouze nynějších pracovníků. Pronásledování 
v naší době. Cena naučení, jež se dostalo dva
nácti. Jediná cesta k hotovosti obhajování před 
knížaty a králi.

1. .Jaký poměr jest mezi učedníkem a mistrem? Co po
stačí učedníkovi? Mat. 10, 21. 25a

Kdo si tato naučení vezme do srdce, nikdy nebude 
naříkati na svůj osud a utrpení. Kolika převrácenému myšlení 
a hořkosti bylo by tak zabráněno!

2. Jak byl nazýván Ježíš, třeba byl hospodář? V. 25b
Jméno Belzebub pochází od pohanského boha. Židé je 

používali na satana. Lukáš praví, že někteří židé pravili, že 
Ježíš vymítá dábly skrze Belzebuba, knížete ďábelského. 
Luk. 11, 15

3. Proč povzbuzoval Ježíš své učedníky, aby se nebáli? 
V. 26.

4. Jak a kde měla býti pravda zvěstována? V. 27
Ve východních zemích jsou střechy obyčejné ploché. 

Když v domě někdo zemřel, naříkající, kteří k tornu většinou 
byli najati, vystoupili na střechu, kde vzbuzovali pozornost 
hlasitým naříkáním. Se střech byla také oznamována vládní 
nařízení. To se dálo obyčejně k večeru, kdy na ulici bylo 
mnoho lidí, vracejících se z práce. V místech, kde neměli věže 
ani zvonu, bylo také se střechy svoláváno k bohoslužbám, 
'lak Ježíš učil své učedníky, aby šli k lidu a s mocí a odvahou 
zvěstovali pravdu.



V y z n a t i nebo zapřiti

jest dáno těm, kdož Ježíše věrné

Úloha Ježíšova
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9. Co překvapujícího Ježíš pravil o svém poslání na zemi?
V. 34

'« V proroctví-ješi Ježíš označen jako „Kníže pokoje“. Izai. 
0?>?6.' Při jeho•narození andělé zpívali: „Sláva na výsostech

7. Jaké zaslíbení 
vyznají? V. 32

„Ježíš pokračuje: Jak mne vyznáte před lidmi, tak vás 
vyznám před Bohem a svátými anděly. Máte býti svědky na 
zemi, průlivy, jimiž může prouditi má milost ke spasení 
světa. Tak chci býti vaším zástupcem v nebi. Otec nepohlíži 
na vaši chybující povahu, ale vidí vás oděny v mou dokona
lost. Já jsem prostředkem, jímž se vám dostává nebeského 
požehnání. Kdo mne vyzná, maje účast v oběti pio ztracené, 
bude také míti podílu v slávě a radosti vykoupených.“ (Desire 
357. Leben 196)

8. Co jest praveno o těch, kdož Jej zapírají? V. 33
„Lidé zapírají Krista zlými pomluvami, bláhovým mluve

ním, nepravdivými nebo nepřívětivými slovy. Mohou Jej také 
zapírati, když se stydí za břímě života a povolují hříšným 
radovánkám. Mohou Jej zapřiti přizpůsobováním se světu, ne
slušným chováním se, láskou k svým vlastním názorům, nebo 
snahou ospravedlňováním sebe, chováním pochybností i obav 
a zůstáváním v temnotě. Tím vším doznávají, že Kristus 
v nich nesídlí.“ (Desire 357)

6. Jak vhodně jest vylíčena péče Otce nebeského o své 
dítky? V. 29—31

Boží velikost zjevuje se v péči o nejmenší věci stvoření, 
i ve stvoření a udržování světů. Žádný vrabeček není u Něho 
v zapomenutí. On jej vidí, když padá. I naši vlasové jsou 
sečteny. To světci, jak předivně a dobře nás Bůh zná. To 
jest jenom malá útěcha pro pokrytce a vlažné vyznavače: 
věřícímu dítku Božímu přináší to však pokoj a z jeho srdce 
zapuzuje všecku zbytečnou starost a úzkost. „Všelikou péči 
uvrhouce na Něho; nebo on má péči o vás.“ 1. Petr. 5, 7



když některý člen rodiny se

Požehnání pro ty, kdo jeho učedníky přijímají
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13. V jakém společenství jsou Ježíšovi následovníci s Ním 
a Otcem? V. 40

14. O čem rozhoduje naše zachování se k poslům Božím? 
V. 41

15. Co jest praveno o nejmenšíni prokázání služby lásky? 
V. 42

16. Co učinil Ježíš, když skončil poučeni dvanácti? Mat. 
13, 1

K přemýšlení: Kterých naučení tohoto úkolu lze používati pro 
mne? Co má větší vliv: láska nebo bázeň? 
Nebezpečí snadného zapření Krista.

Bohu a na zemi pokoj, v lidech zalíbení.“ Luk. 2, 14. Jak tedy 
máme rozuměli slovům ve verši 34 a 35? Duch Kristův 
nebojuje s lidmi, nýbrž se zásadami. Světlo a temnota nechtějí 
se spojití. Olej a voda nedají se smísiti. Ježíš přišel, aby lidi 
vysvobodil ze služebnosti hříchu. Kdo Jej přijímá, tomu při
náší pokoj. V srdci těch, kdož Jej zavrhují, nastává boj. 
Ačkoli Kristus přišel, aby všem přinesl pokoj, přece jeho pří
chodem jsou v srdci lidském moci temnosti vyzývány. Proto 
jest praveno, že evangelium rozděluje rodiny a uvolňuje tak 
nejmocnější přirozená pouta; ve skutečnosti je to však hřích, 
který způsobuje rozdělení, 
zdráhá poddati spravedlnosti.

10. Jak jeho učení působí v některých rodinách? V. 35. 36
11. Kdy jsme hodni Ježíše? Co pro Něho musíme nésti? 

V. 37. 38
12. Jakou zásadu duchovního života zdůraznil? V. 39
Kdo sobeckým způsobem tráviti chce život v pohodlí a 

radovánkách, ztratí věčný život s jeho radostmi. Kdo však 
žije pro blaho jiných, jak to Bůh požaduje, obdrží věčný 
život.
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7. úkol. — 17. srpna 1935. Z. s. 19.32

Nasycení pěti tisíců;
Ježíš chodí po

Rozpaky učedníku
5. Co navrhovali učedníci k večeru? V. 35. 36
6. Co pravil Ježíš? Který učedník pochyboval, že by jich 

tolik mohli nasytiti? V. 37; Jan 6, 7
7. Co pravil jiný z učedníků? V. 8. 9

Nasycení množství
8. Co rozkázal Ježíš? Mark. 6, 39. 40
9. Co Ježíš učinil přede všemi? Co bylo úlohou učedníků? 

Jak byli všichni uspokojeni? V. 41. 42
10. Co se stalo s drobty? Kolik potravy pozůstalo? Kolik 

osob bylo nasyceno? V. 43. 44; Mat. 14, 21
..Kristus nečinil divň. když toho opravdu nebylo zapotřebí; 

každý vykonaný div byi takového rázu, že vedl lid ke stromu 
života, jehož listí slouží ke zdraví národům. Prostý pokrm, 
který učedníci podávali, jest velikým naučením. Byl to prostý 
pokrm, který připravil, neboť ryby a ječný chléb byl denní 

. potravou rybářů na moři Galilejském. Kristus mohl připravit! 
lidu bohatou hostinu, ale pokrm, který by byl upokojil jenom 
jejich chuť, nebyl by pro ně býval velikým naučením. (Dcsire 
366. Leben 204)

Chtěli Jej u č i n i t i králem
11. Co'pravili ti, kdož viděli tento div? Co Ježíš pozoro

val? Jan 6, 14. 15

moři
1. Co vypravovali učedníci Pánu, když se vrátili z první 

cesty misijní? Mark. 6, 30
2. Co pravil Ježíš, protože potřebovali odpočinku? Kam 

šli? V. 31. 32
3. Jak se projevilo vnitřní přání lidu, býti s Ježíšem? 

V. 33
4. Proč měl Ježíš soucit S lidem? Co hned učinil? V. 3Í
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„Židé často trpěli hladem v dobách, když jejich nepřáte
lům bylo dovoleno nad nimi vítěziti; nyní shledali, že Ježíš má 
moc rozmnožiti několik chlebů k nasycení tisíců a pokládali 
to za samozřejmé, že pokud On by jiin vládl, nehrozil by jim 
nijaký nedostatek; proto byli rozhodnuti, provolati Jej hned 
králem.“ (Clarkc)

12. Co učinil Ježíš, aby zmařil úmysl lidu? Mat. 14, 22. 23
Bouře na moři

13. Jak se vedlo učedníkům na moři? Kdo je viděl 
znaveně? Kdy k nim Ježíš přišel a jak? Mark. 6, 48

Noc byla rozdělena na čtyři bdění o třech hodinách. 
Čtvrté bděni noční bylo tedy od 3 do 6 hodin ráno. Zpráva 
tedy dává znáti, že Ježíš větší část noci ztrávil na modlitbě, 
zatím kdy učedníci zápasili s odporným větrem a jen pomalu 
pluli vpřed, takže při čtvrtém bdění nočním byli teprve 
„uprostřed moře”.

14. Co se domnívali učednici, když viděli Ježíše? Co 
činili ze strachu? Jak Pán zapudil jejich bázeň? Mat. 
14, 25—27

téže příčiny, z

Zkušenost Petrova
15. Jakou zvláštní žádost měl Petr? Co mu bylo dovoleno? 

Co mu bylo chvíli možno? V. 28. 29
16. Proč Petr začal tononti? Co volal? V. 30
17. Jak mu Pán pomohl? Jakého pokárání se mu dostalo?

V. 31
Petr začal tononti z téže příčiny, z které často my 

utrpíme porážku na moři života: z pochybnosti. Je to veliký 
rozdíl, když naše víra založena jest na pevném slově Božím, 
nebo když pohlíží na okolnosti kolem sebe.

„Jak často počínáme si jako Petr, když přijdeme do 
těžkostí! Místo na Spasitele, pohlížíme na vlny. Naše nohy 
klouznou a vlny se valí přes nás. Ježíš nepřikázal Petrovi jiti 
k Němu, aby zahynul; On také nevybízí nás Jej následovati, 
aby nás potom opustil.“ (Desire 382. Leben 214)

Rychlé připluti k břehu.
18. Co se stalo, když Ježíš vstoupil do lodi? Co činili a 

pravili ti, kdož byli na lodi? V. 32. 33
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8. úkol. — 24. srpna 1935. Z. s. 19.19

Ježíš, chléb života

19. Kde přistáli? Jaké požehnání Ježíš přinesl krajině? 
Mark. 6, 53—56

K přemýšlení: Lidská bída pudí lidi ke Kristu. Ježíš ví, že 
potřebujeme odpočinek. Proč Petr tonul? Pe
trovu zkušenost použij pro sebe.

1. Jak lid v den po nasyceni hledal Ježíše? Jan 6, 22—2-1 
„Rozmnožení chleba bylo daleko rozhlášeno a druhého

dne ráno proudili zástupy lidu do Bctsaidy, aby viděli Ježíše. 
Přišlo jich množství po souši i po moři. Ti, kdož večer před 
tím od Něho odešli, vrátili se v očekávání, že Jej tam naleznou, 
nebof tam nebylo lodi, kterou by přeplul na druhou stranu. 
Ale hledali nadarmo; mnozí se tedy vrátili do Kafarnaum, kde 
Jej hledali.“ (Desire 383)

2. Co se tázali lidé, když Jej nalezli? V. 25. 26
„Potom šel Ježíš do školy, kde Jej nalezli ti, kdož přišli 

z Betsaidy. Od jeho učedníků se dověděli, jak chodil po 
moři... Ale nejsouce tím spokojeni, shromáždili se koleni 
Ježíše a tázali se: „Mistře, kdy jsi sem přišel?“ Domnívali se, 
že s jeho rtů uslyší další zprávu o divu. On však neupokojil 
jejich zvědavost, ale smutně pravil: „Hledáte mne, ne protože 
jste znamení viděli, ale že jste chleby jedli a nasyceni jste.“ 
Hledali Jej z nehodných pohnutek; protože byli nasyceni 
chlebem, domnívali se, že budou míti vždy časná požehnání, 
když se k Němu připojí.“ (Desire 384)

3. Na jaký vyšší cíl životní poukazoval Ježíš? Co se 
tázal lid? V. 27. 28

„Židé vykonávali mnohé věci obtížné, aby si získali 
přízeň u Boha; byli ochotni činiti nové předpisy, jimiž by 
sobě získali více zásluh. Jejich otázka znamenala: Co máme 
činiti, abychom si zasloužili nebe? Jakou cenu musíme dáti, 
abychom získali věčný život?“ (Desire 385)



po-

— 21 —

Touha po znamení
4. Jak Ježíš vylíčil skutek Boží? Jakou otázkou zjevili 

svou nevěru? Na jaké předivné opatření chleba 
ukazoval lid? V. 29—31

5. Jaké srovnáni učinil Ježíš many s chlebem života? Co 
těmito slovy chtěl vzbudit! v srdcích lidu? V. 32—34

6. Co Ježíš zřejmě pravil? V. 35. 36
„Myslíce stále na to, že Ježíš poukazuje na zemský 

pokrm, pravili někteří z posluchačů: „Pane, dávej nám ten 
chléb vždycky.“ Tu Ježíš zřejmě pravil: „Já jsem ten chléb 
života.“... Den před tím, když hladověli, byli nasyceni chle
bem. Jako byli tělesně posíleni a osvěženi chlebem, tak mohli 
od Ježíše obdržeti duchovní silu k věčnému životu.“ (Dcsire 
386)

7. jaké zaslíbeni jest pro všecky, kdož věří v Ježíše? 
Proč On přišel na svět? Jaká jest vůle Otcova? V. 
37—10

Kdojetentomuž?
8. Proč reptali židé? Co pravili o Ježíši? V. 41. 42
„Vůdcové lidu pokoušeli se vzbuditi předsudek, když po

hrdavě poukazovali na nízký původ Ježíšův. Posměšně pouka
zovali na galilejského dělníka a jeho chudou rodinu. Pravili, 
že tvrzení tohoto nevzdělaného tesaře nezasluhuje jejich po
zornosti. Protože jeho narození bylo zvláštní, označovali jeho 
původ za pochybný. Tak na okolnosti při jeho narození 
poukazovali jako na poskvrnu.“ (Desire 387)

9. Kdo jenom může přijití k Ježíši, podle jeho výroku? 
Na které proroctví poukazoval? Kdo jediné viděl Otce? 
V. 43—46

10. Jak lze dosici věčného života? Co Ježíš pravil o chlebu 
života V. 47—51

Tvrdá řeč
11. Který výrok nemohli židé zvláště pochopiti? Jak vy

světlil Ježíš, co znamená jisti jeho tělo a piti jeho 
krev? V. 52—58

„Jisti tělo Kristovo a piti jeho krev, znamená, přijmouti 
Jej jako osobního' Spasitele, včřiti, že On odpouští naše hříchy
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16. Jakou důraznou otázku dal Ježíš dvanácti? Co odvětil 
Petr? V. 67—69

„Jsi následovník Kristův? Pak všecko, co jest psáno 
o duchovním životě, jest psáno pro tebe a lze toho dosíci 
jen spojením s Ježíšem. Ubývá tvé horlivosti? Ochladla tvá 
první láska? Přijmi lásku Kristovu, znovu ti nabídnutou. Jez 
jeho tělo a pij jeho krev a budeš jedno s Otcem i Synem. 
Jako tělo potřebuje pokrm, tak duch potřebuje slovo. Každý 
musí osobně bráti pokrm ze slova Božího... Neměli bychom 
přijímati jenom to, co jiní promyslili, nýbrž sami bedlivě 
badati v Písmě a prošiti Boha o vedení jeho Duchem, abychom 
správně rozuměli jeho slovu.“ (Desire 389)

17. Jaký smutný výrok učinil o jednom z učedníků? V.
70.71

a v Něm jme dokonalí. Když přemýšlíme o jeho lásce a přij
meme ji do svého srdce, jsme účastni jeho povahy. Čím jest 
pokrm tělu, tím musí Kristus býti duši. Pokrm nám nemůže 
prospěti, když jej nesníme, když se nestane částí nás. Tak 
nemá pro nás Kristus ceny, když Jej nepřijmeme jako osob
ního Spasitele.“ (Desire 389)

12. Kde Ježíš tato slova mluvil? Jak někteří z jeho násle
dovníků účastnili se nevěry židů? V. 59. 60

„Nevěřící židé se zdráhali vžiti si ze slov Ježíšových více, 
než co doslovně pravili. Piti krev bylo pro ně zakázáno. 
Proto vykládali slova Kristova jako rouhání se Bohu. í mnozí 
z jeho učedníků pravili: Tvrdá jest tato řeč, kdo ji může 
slyšeti?“ (Desire 39CM

13. Co se tázal Ježíš, když učedníci začali reptati? V. 
61. 62

14. Jaký rozdíl jest mezi tělem a duchem? Co Ježíš 
pravil o svých slovech? Co pravil o některých z po
sluchačů? Co věděl od počátku? V. 63—65

15. Co svědčí o některých z jeho následovníků, že nebyli 
ochotni přijmout! Jej jako Spasitele? V. 66
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Uzdravení dcery ženy kananejské 
hluchoněmého

1. Kam se odebral Ježíš z Kafarnaum? Co tam doufal 
nalézt!? Proč se tak nestalo? Mark. 7, 24

2. Kdo k Němu přišel? K jakému lidu náležela žena? Co 
ji tížilo? V. 25. 26

„Ktisuis znal postavení této ženy. Věděl, že má přání Jej 
viděli a přišel jí v cestu. Potěšil ženu a zároveň dal učední
kům naučení, které potřebovali. Chtěl, aby učedníci poznali 
velikou nevědomost, která panovala v městech izraelských. 
Tento lid, jemuž byla dána příležitost poznati pravdu, neměl 
tušení o bídě těch, kteří bydlili okolo nich. On také neusiloval 
pomoci těmto ubohým duším a vyvěsti je z temnoty. Rozdělo
vači hranice, kterou postavila židoyská pýcha, nedala ani 
učedníkům niíti součit s pohanským světem. Tyto hranice 
chtěl Ježíš strhnouti.“ (Desire 400. Leben 220)

3. Jak žena přednesla svou prosbu? Mat. 15, 22
4. Jak se nejprve Ježíš zachoval k jejímu přání? K čemu 

nabádali učedníci? V. 23
„Kristus hned- neodpověděl na prosbu ženy. Zástupkyni 

pohrdaného lidu přijal tak, jako by to byli učinili židé. Svým 
učedníkům chtěl ukázati, jak by si v takovém případě počínali 
židé chladně a necitelně; když potom ženu přijal a splnil její 
prosbu, ukázal jim, jak oni by si měli počínati.“ (Desire 400)

5. Jakými slovy Ježíš přerušil své mlčení? Jak pokračo
vala žena ve své prosbě? V. 24. 25

6. Jak byla víra ženy dále zkoušena? Mark. 7, 27
7. Jak pokorně odpověděla žena? V. 28
Dítkami mínil Ježíš židy, vyvolený Izrael Boží, a psi 

mínil pohany čili nevěřící — nečinil to však, aby nějakým 
způsobem dal najevo smýšlení proti těm, kdo nebyli židé. 
Svou vírou v uzdravující moc Kristovu a vytrvalou prosbou.
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aby se smiloval nad její dcerou, ukázala žena, ačkoli byla 
Kananejská, že skutečně náležela k duchovnímu Izraeli.

10. Kam Ježíš šel z Týru a Sidonu? Mark. 7, 31
Krajina Deseti měst, jinak zvaná také Dekapolis, kam 

náležela také Gadara. Obydlena byla mnohými cizozemci.
11. Čím trpěl muž, jejž přivedli k Ježíši? Oč prosili? V. 32
12. Jak Ježíš zbavil muže neduhu? V, 33—35
13. Co přikazoval Ježíš? Co se přece stalo? V. 36
14. Jak tehdy lidé smýšleli o díle Ježíšově? V. 37

8. Jak Ježíš pochválil víru oné matky? Čím ji ubezpečil? 
Co poznala žena, když se vrátila domu? V. 29. 30; 
Mat. 15, 28

„To byl jediný div, který Ježíš učinil na této cestě. Pro 
tento skutek šel do Týru a Sidonu. Chtěl potěšiti zarmoucenou 
ženu a zároveň dáti přiklad milosrdenství k opovrhovanému 
lidu. Tato příhoda měla býti k užitku učedníkům v době, kdy 
již nebyl s nimi. Chtěl učedníky osvobodit! od židovské 
uzavřenosti a věsti k účasti k jiným národům.“ (Desire 402)

9. Jak je lid Boží povzbuzován k vytrvalé modlitbě?
Mark. 11, 24

„Tázala jsem se anděla, proč v Izraeli není již víry 
a síly. On pravil: „Velmi brzo přestáváte držcti rámě Páně. 
Vysílejte své prosby vzhůru k trůnu a setrvejte v silné víře. 
Zaslíbení jsou jistá. Věřte, že věci, o které jste prosili, obdržíte 
a dostane se vám jich.“ (Zkušenosti 58)

K přemýšlení: Srovnej slova Pána Ježíše k ženě Kananejské 
o její víře a k Petrovi, když v oné noci šel 
po moři. Cena vytrvalého úsilí. Obsahuje tento 
úkol osobní poselství pro mne? Jak z toho 
můžeš míti užitek?
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10. úkol. — 7. září 1935. Z. s. 18.46

Nasycení čtyř tisíců;
uzdravení slepého ; poučení učedníkům

1. Co jest praveno o zástupu, který přišel k Ježíši? Čemu 
se podivovali? Mat. 15, 30. 31

2. Čím trpěl lid po třech dnech? Proč je Ježíš neposlal 
domů? Co pravili učednici? Alark. 8, 2—4

„Opět osvědčili nevěru. Ačkoli v Betsaidě zakusili, že 
Ježíšovým požehnáním malých zásob, nasyceni byli mnozí, 
to málo, co měli nepřinesli v důvěře v jeho moc, aby to bylo 
rozmnoženo pro hladovějící zástupy. Mimo to lidé v Betsaidě 
byli židé a zde nevěřící a pohané. Židovský předsudek dosud 
byl zakořeněn v srdcích učedníků. Pravili: Odkud bude moci 
kdo tyto nakrmili chleby zde na poušti?“ (Desire 404. 
Leben 224)

3. Co se Ježíš tázal učedníků? Co oni odvětili? Jaká 
dřívější zkušenost se opakovala? Kolik košů drobtů 
sebrali? Kolik jich bylo nasyceno? V. 5—9

4. Kam se potom Ježíš odebral? Mat. 15, 39
Magdala byla na západní straně moře. Dalmanuta (Mar. 

8, 10) byla blízká vesnice. V této krajině učinil Ježíš mnoho 
divů a byl tam dobře znám. Znovu narazil na chladnou nevěru 
farizeů a zákoníků v přímém opaku k laskavému přijetí mezi 
obyvateli u Gadary a v Týni a Sidonu. Zde zůstal jenom 
krátkou dobu.

Znaníeni s nebe
5. Kdo k Němu přišel? Proč tito vůdcové přišli s takovo.u 

žádostí? Mat. 16, 1; Mar. 8, II
Ačkoli farizeové a saduceové ve věcech víry byli 

v mnohém rozporu a často byli nepřátelé, přece se ve svém 
úsilí spojili, aby mařili učení Ježíšovo a zeslabovali jeho vliv. 
Pokoušeli Jej, aby Ho polapili v řeči.

6. Na co poukazoval Ježíš, když od Něho požadovali 
znamení s nebe?-Jakého znamení mělo se onomu po
kolení dostati? Mat. 16, 2—4
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7. Co zapomenuli učednici, když s nimi Ježíš vstoupil do 
lodi? Kolik chlebů měli? Mar. 8, 13. 14

13. Co se jich tázal osobně? Jak odpověděl Petr? Co 
Ježíš přikázal učedníkům? V. 29. 30

„Petr hned od počátku věřil, že Ježíš jest Mesiášem. 
Mnozí... pochybovali, že Ježíš jest Mesiášem, na něhož tak 
-dlouho čekali. Mnozí z učedníků, kteří čekali, že Ježíš dosedne 
na trůn Davidův, opustili Jej, když viděli, že nemá takový 
úmysl... Ale v tento den, dříve než byli postaveni před 
velikou zkoušku své' víry, moc Ducha svátého byla v nich. 
Jejich zrak byl na malou chvíli odvrácen od viditelného 
k neviditelnému. Pod závojem lidství poznali slávu Syna 
Božího.“ (Desire 411. Leben 228)

10. Co konečně učednici srozuměli? Mat. 16, 11. 12
Jako málo kvasu pronikne celým těstem, tak farizeové 

zkazili čisté učení Písma svými špatnými podáními. Proto se 
učedníci měli vystříhali jejich učení.

11. Jak Ježíš vrátil zrak slepému v Betsaidě? Co mu 
přikázal? Mar. 8, 22—26

8. Jakou výstrahu dal Ježíš? Jaký význam dávali jeho 
slovům? V. 15. 16

9. Co Ježíš pravil, když pozoroval, že mu nerozuměli? 
Které divý jim připomenul? Co se potom tázal? V. 
17—21

„Ježíš káral své učedníky, jelikož jeho výstrahu vztaho
vali jenom na přirozený pokrm, ačkoli On několika rybami 
a chleby nasytil tisíce. Bylo nebezpečí, že lstivé důvody 
farizeů a saduceů prokvasí učedníky nevěrou a budou jenom 

(Desire 408)

12. Jakou otázku Ježíš 
odvětili? V. 27. 28
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II. úkol. — 14. září 1935. Z. s. 18.30

Proměnění
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15. jakou zásadu Ježíš dal pro život křesťanský? V. 34. 35
16. Jaké velmi důležité otázky dal? V. 36. 37
17. Jakou slavnou výstrahu dal? V. 38

Amen, pravím vám. 
že jsou někteří ze stojících tuto, kteří neokusí smrti, až uzří 
království Boží přicházející v moci.“ Učedníci však nechápali 
tato slova. Sláva se zdáia býti daleko. Jejich zraky upřeny 
byly do blízka, na život na zemi plný chudoby, pokořeni a 
utrpení.“ (Desire 417. Leben 235) Později jim Kristus vysvětlil, 
že proměnění na hoře bylo splněním jciio zaslíbeni.

2. Co se stalo po několika dnech jako splněni onoho 
zaslíbení? Kdo z učedníků byl s Ježíšem? V. 2

14. Jakou budoucí zkušenost Ježíš oznamoval učedníkům?
Oč se pokoušel Petr? Jak jej Pán pokáral? V. 31—33 

„Pro Petra bylo to trpké naučení, které jenom zvolna 
chápal, že cesta jeho Mistra na zemi jde utrpením a poníže
ním. Učedník se toho děsil, že by měl společně se svým 
Pánem irpéti. Ale v žáru peci měl poznati její požehnání. 
Mnohem později, když postava jeho schýlena byla pod břeme
nem utrpení, napsal: „Nejmilejši, nebudiž vám divný ten 
přišlý na vás oheň, pro zkušeni vás, jako by se vám něco 
nového přihodilo. Ale z toho, že jste účastni utrpení Kristo
vých, radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se 
s veselím.“ (Desire 416. Leben 234)

K přemýšlení: Pronikající působení kvasu k dobrému nebo 
k zlému. Vztah Ježíšův k jednotlivcům. Cena 
tvé duše pro Ježíše. A pro tebe?

1. Jaké zaslíbeni Ježíš dal svým učedníkům? Mar. 8, 
38; 9, 1

„K jejich povzbuzení dal zaslíbení:
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„Bylo to večer, když Ježíš tři ze svých učedníků, Petra. 
Jakuba a Jana povolal k sobě a vedl je přes pole, drsnou 
cestou na horu. Spasitel a jeho učedníci ztrávili den uzdravo
váním a učením a obtížná cesta na horu ještě více je 
znavila... Světlo zapadajícího slunce dosud ozařovalo vrchol 
hory a zlatilo jejich cestu. Brzo však světlo ustupovalo; 
slunce zapadlo za obzor a osamělí poutníci zahaleni byli 
v noční temnotu. Jejich temné okolí zdálo se shodovali 
s jejich smutným životem, kolem něhož se shromažďovaly 
temné mraky.“ (Desirc 419. Leben-236)

3. Proč Ježíš šel na horu? Luk. 9, 28
„Muž bolesti, poodšed stranou, modlil se s hlasitým křikem 

a se slzami... Noční rosa padala na jeho postavu, ale on 
toho nedbal; noc byla stále temnější, ale On to nepozoroval. 
Hodiny míjely. Učedníci se také spojili k modlitbě, ale jsouce 
znaveni, brzy usnuli.’* (Leben 23b)

Proměněn i
4. Jaká změna se stala s Ježíšem, když se modlil? Alat.

17, 2
5. Kdo se také ukázal? V. 3
Zde bylo v malém měřítku ukázáno budoucí království 

a domov lidu Božího. Král Ježíš skvěl se ve své slávě; 
Mojžíš představoval vzkříšené svaté (Juda 9) a Eliáš ty, 
kteří při druhém příchodu Kristovu budou proměněni. 1. Tes. 
4, 16. 17.

6. O čem mluvili s Ježíšem? Luk. 9, 30. 31.
„Předmětem jejich rozmlouvání nebylo slavné koruno

vání Ježíše za krále, nýbrž smrt, kterou měl podstoupiti 
v Jerusalemě. V lidské slabosti, obtížen hořem a cizí vinou, 
šel Kristus sám trnitou cestou. Když na Něho dolehla tem
nota blížících se zkoušek, byl úplně sám ve světě, který Jej 
neznal. Také učedníci ve svých pochybnostech, starostech 
a sobeckých nadějích nepochopili jeho poslání. On žil upro
střed lásky a společenství nebeského, ale ve světě, který 
stvořil, byl opuštěn. Nyní k Němu přišli poslové s nebe; nikoli 
andělé, nýbrž lidé, kteří snášeli hoře i utrpení a mohli rozu
měli pozemským zkouškám Spasitele. Mojžíš a Eliáš byli
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s 
prorocké.

11. Jak Petr později poukazoval na tuto zkušenost? 2. 
Petr. 1, 16—18

12. Co pokládal za spolehlivější než svědectví očí a uši? 
V. 19

13. Co jim přikazoval Ježíš, když sestupovali s hory? 
Mar. 9, 9

se modlil. Když se 
Něho Duch svátý 
3, 21. 22. Spojení

spolupracovníci Ježíšovi. Měli účast v jeho přání po spascm 
lidí. Mojžíš prosil za Izraele: „Odpusť hřích jejich, a pakli 
nic, vymaž mne, prosím, z knihy své, kteroužs psal.“ Eliáš 
věděl, co to znamená býti sám jediný, neboť v době tři a půl 
let hladu těžce na něho dolehla nenávist a bída jeho lidu. 
Na hoře Karmcl sám jediný zastával se Boha. Plný úzkosti 
a pochybnosti sám jediný utekl na poušť. Tito muži, zvolení 
místo andělu nebeských, přišli, aby s Ježíšem mluvili o jeho 
utrpení, Jej potěšovali a ujistili účastenstvím nebes. Předmě
tem jejich rozmluvy byla naděje světa a spaseni každé 
jednotlivé bytosti lidské.“ (Desire 422—425. Leben 238. 239)

Hlas z oblaku
7. Co navrhoval Petr? Mat. 17, 4
8. Co sc při tom stalo? Co pravil hlas z oblaku? V. 5
9. Jak to působilo na učedníky? Jak byli zbavení bázně? 

V. 6. 7
10. Koho viděli, když pozdvihli svých zraků? V. 8

Spolehlivost slova prorockého

Nastalé otázky

14. Co se učedníci mezi sebou tázali? V. 10
15. Jakou otázku dali Spasiteli? Co On odvětil? Mat. 17, 

10—12a
16. Jak mělo býti zacházeno se Synem člověka? V. 12b
17. Koho Ježíš mínil Eliášem? V. 13

K přemýšlení: Ježíš byl proměněn, když
Ježíš modlil, přišel na
v podobě holubice. Luk.

Ježíšem proměňuje život. Přepevné slovo
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12. úkol. — 21. září 1935. Z. s. 18.14 

Uzdravení posedlého
1. Co viděl Ježíš, když přišel k ostatním učedníkům na 

úpatí hory? Co činili zákonici? Mar. 9, 1-1
„Ježíš ztrávil noc s učedníky na hoře. Při východu slunce 

sestupoval sc svými učedníky dolů. Učedníci pozorovali 
mlčení svého Mistra; ani Petr nemluvil. Pádi by byii déle 
prodleli na onom svatem místě, ozářeném nebeským světlem, 
kde zjevena byla sláva Syna Božího; ale ještě bylo mnoho 
vykonati pro lid, který přišel z blízka i z dáli a hledali 
Ježíše. Na úpatí hory shromáždil se veliký zástup lidu; 
učedníci pozůstalí zpět je tam přivedli, neboť věděli, kam 
Ježíš šel.“ (Desire 426. Leben 240)

2. Jak to působilo na lid, když viděli Ježíše? Co činili?
V. 15

3. Jakou otázku dal Ježíš zákoníkům? V. 16
4. Co pravil jeden ze zástupu? Čím trpěl jeho syn?

V. 17. 18
„Otec přivedl svého syna k učedníkům, aby jej zbavili 

zlého ducha. Když Ježíš poslal své učedníky kázati v Galilei, 
udělil jim moc nad duchy nečistými. Dokud učednici svěřeno 
jim dílo vykonávali v moci víry, duchové je poslouchali. Nyní 
také přikazovali zlému duchu ve jménu Ježíšovu, aby opustil 
svou oběť; démon se jim však posmíval a rozvinul větší moc. 
Učedníci si nemohli vysvětlili svou porážku a poznávali, že 
pro Mistra konají špatnou službu. V zástupu byli zákonici, 
kteří použili této příležitosti, aby pokořili učedníky. Prodraii 
se k apoštolům, zapletli je v těžké otázky a pokoušeli se 
dokázati, že oni i jejich Mistr jsou podvodnici; rabíni vítězné 
pravili, že zde je zlý duch, nad nímž nezvítězí učedníci ani 
Kristus. Lid byl nakloněn uvěřiti zákoníkům a učedníky po
trestali pohrdáním a hanou.

Náhle však žalobci ztichli. Ježíš přicházel a zástup pře
kvapen, šel Mu vstříc. Poslední noc ve společenství s nebe
skou slávou zanechala své stopy na Spasiteli i jeho průvod
cích; na jejich obličejích spočíval lesk, který budil bázeň.
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1 
sami? Co

Rabíni, zastyděvši se, odešli; lid však uvítal Pána,“ (Desire 
427. Leben 241)

5. Jak Ježíš pokáral nevěru lidu? Co rozkázal? V. 19
Boj světla s temnosti

6. Co činil zlý duch, když viděl Ježíše? V. 20
Kníže života a kníže temnosti opět stáli proti sobě na 

bojišti . . . Nějakou chvíli dovolil Ježíš zlému duchu rozvi
nout! svou moc, aby potom zástup lépe mohl pochopiti dílo 
vykoupení. (Desire 428. Leben 242)

7. Co se Ježíš tázal otce? Jak zněla odpověď? Jak důtkli- 
vě prosil otec o pomoc? V. 21. 22

8. Jak Ježíš se pokoušel posíliti víru otcovu? V. 23
9. Co zvolal otec se slzami? V. 2-1 •

Vítězství
10. Co Ježíš přikázal zlému duchu, když se lid začal 

sbíhali? V. 25
„Nevcházej více do něho.“ Ježiš nechce, aby naše vítěz

ství nad satanem bylo jenom chvilkové. Často to vyžaduje 
zvláštní boj, aby některý hřích byl přemožen. Když opravdově 
a vytrvale, s postem a modlitbou usilujeme o vítězství a hle
dáme Pána, zvítězíme.

11. Jak se zlý duch zachoval k rozkazu
V jakém stavu nechal syna? V. 26

12. Co Ježíš ještě učinil? V. 27
Tajemství moci

13. Jakou moc dal Ježíš učedníkům? Mat. 10,
14. Oč prosili učedníci, když byli s Pánem 

odpověděl Ježíš? Mar. 9, 28. 29
„Místo aby svou víru posilovali modlitbou a přemýšlením 

o slovech Kristových, dávali najevo svou malomyslnost 
a osobní hoře. V takovémto stavu podnikli boj s duchem 
zlým.“ (Leben 244)
K přemýšlení: Duchovní stav, který způsobuje porážku. Co 

jest možné, múžeš-H věřiti? Jak na mne působí 
veliký boj věků? Možnost duchovního vítězství.
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Souhrn úkolů 1 
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sI. Pět podobenství: Zrno hořčičné’ kvas; ss , 
perla; s.íě / "!■ ■'

-■ M’ = CO— - ;g
:

fp^S 
------ CM 

á<ZS

■■ ■ o .

" . f . • ,.* «z> cr>
.. ■ . o-/"* • o><L> o>-------------ZZ

,--2;-Ježfš tiši\bouří na moři. Vymítá.zlé duel -3^^==
v Oadafe • . •

3. Vzkříšení dcery Jairovy. Uzdravení z.ei 
tokem dotknutím se roucha

4. Dva slepci prosí o pomoc. Ježíš učí a 
Farizeové tvrdí, že vymítá ďábly skrze 
ského

“5. Poslání dvanácti, aby sloužili lidu. Jsou posláni jako 
* ovce mezi vlky

6. Zvláštní naučelií^vyvoleným dvanácti. Otcovská péče 
o své dítky. ' .

7. Pět tisíc mužů mimo žen a dětí nasyceno pěti chleby 
a dvěma rybami. Ježíš chodí po moři

8. Veliký zástup lidu jde za Ježíšem z převrácených 
pohnutek. Chléb života pro všecky, kteří Jej ■chtějí 
přijmouti

9. Misijní cesta do Týni a Sjdonu. Víra pohanky odmě
něna. Uzdravení hluchoněmého

10. Nasycení hladovějících zástupů. Farizeové požadují 
znamení božství Ježíšova. Výstraha učedníků před 
falešným učením, kvasem farizeů

11. Malá představa budoucího království slávy
12. Uzdravení posedlého od ďábla. Příčina, proč učednicí 

nemohli- vypuditi démona


