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1.  úkol  -  1.  října  1938  L  Z.  s.  17.43

0 d s o u z e n í;
Vinni  před  Bohem

1.  Oě  bychom  měli  ustavičně  prosíti?  Ž.  119,  18
„Úkolem   andělů   nebeských   Íest   připravovati   srdce   tak,

aby  chápalo  slovo  Boží,  abychom  byli  okouzleni  jeho  krásou,
napomínáni   jelio    výstrahami,    povznášeni   a   i]osilováni   jeho
zaslíbeními.  Naše  prosba  má  býti  ].ako  žalmistova:  „Otevři  oči

Én_é`, \abych   spatřoÝal  <divné   věci   ze   zákona   tvého.`;t  Často   se
zdá,   že   nelze   odolati   pokušení,   jelikož   pokoušený,   zanedbav
modlitbu,  čtení  a  zpytování  Písma,  nemůže  se  íhned  rozpome-
nouti  na  zaslíbení  Boží  a   čeliti   tak   satanu   zbraněmi  Písma.
Ale   andělé   obkličují   ty,   kteří   žádají   o   poučení   ve   včcech
flebeských;   a  v   qobě   ne].vyšší   potřeby  uvedou  jim  v  paměť
pravdy,   jež   potřebují.   A   tak,   když   se   přivalí   flepřítel .jako
řeka,   duch  Hospodinův  jej  pryě  zažene."   (Spor  .364)

2.  Kolik  lidí  zhřešilo?   Řím.  3,  23
Netoliko   Písmo,    ale   i   lidská   zkušenost   praví:    „Všickni

zaiisté  zhřešili  a  nedostává  se  jim  slávy  Boží.Í:,`   Kdo   opravdu
říói  může,  že  nik-dy  nesmýšlel,  nemluvil  a  nečiiiil  nic  ]iespráv~
ného?  V provínění se mohou  býti  rozdíly,  ale  iierií nikoho,  kdo
by  byl  prost  hříchu.   á=,'`

3.  Co  Pavel  dosvědčil?  V.  9
Ž.iqé  i  pohané  !.soq  přéstupníci  a  pod  zákonem.  Národnost

ani   řeč,-  ri-Ísto   ani   postavení,   náboženské   vyzn-ání   nebo   bez-
vyznání  nemohou  nás   omluvití   ani  sprostiti   odsudku  zákona.
Všichni   zhřešili.   Bůh   však   pro   všecky   předzvěděl   cestti,   po
niž  by  mohli  uniknouti.  Jako  nikdo  není  vyloučen  z  odsodzení
pro   přestoupení,   tak   nikdo   není   vyloučen   z   opatření   Boží
milosti.  `,  ^

4.  Na  které  svědectví  poukazoval  Pavel,  aby  dokázal,  že
Židé  i  pohané  3sou  stejně  vinni  a  odsouzeni?  V.  10-18

5.  Jak  Pavel  ukončil  svéj odůvodňování  odsouzemí?  V.19
Jak  slavnostní  jsou  slova:  ,;'„Aby  vimen  byl  všecken  svět

:oobheuí,ii.taesrnýěsiu:z::|:elí%tapostgbmujípoůukcohua.čeůnTfi,álá:;npííTez:€:
flaůsány  dvě  otázky:  „Co  musím  činit,  abych  byl  :..pasen?"  a
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„Co  musím  činit,  abycli  byl  ztracen?"  Na  první  otázl"  uvede~
no   bylo   několik  veršů  z  Písma.   Odpověď  na   druliou   otázku
zněla:    „Nic."    Jak   ie   to   pravdivé,   že   nemusíme   činit   ii.ic,
abychom  byli  ztraceni,  neboť  ].sme  v  takovém  postavení.  Jsme
členy  ztracemého   pokolení`.

Uznání viiiy
6.  Proě  3est  mtné,   abychom  uznali  svou  vim?   Mat.  9,

10-13
Není-1i  si  člověk  vědom  hr.ichu,. nebude  míti  přání  po  Spa-

siteli  hříšníků.  Hříšník  musí  vyznati  svou  vinu  i  ato,  že  zákon
jest  spravedlivý  a  dobrý.  Prosí~li  o  milost,  uznává  tím  svou
vínu.  Luk.   18,   13.   14       `    `

7.  Co  Íest  prohlášeno  za  hřích?  '1.  Jan.  3,  \4`
„Prvflím  krokem  ke  smíření  s  Bohem  íest  poznání  liříchu.

Hříchiéší``=p-řé-s±ťóup`ením   +Zákbha.   Skrze   zákon   j-ést   poznání
hříchu.   Aby   hříšník   poznal   svou   vinu,    mtisí   svou   povahu
měřiti   Božím   velikým   měřítkem   spravedlnosti.   Zákon   ]est
zrcadlo,    které    ukazu]-e`    dokonalost    spravedlivé    povahy    a
člověka  zmocňuje, .a.by  poznati  mohl  své  vlastní  chyby."   (Gr.
Kampf  558)

Jest  veliký  rozdíl  mezi  hříchem  a  hříchem.  Hřích  prozra-
zm.e  povahu  neobnoveného  života;  hříchy  naproti  tomu   jsou
vnější  známkou  vnitřní  povahy.  „Všecka  naše  přestoupení  po-
cházeíí   z   hřícliu.   I   kdyby   nám   býla   odpuštěna   všecka   naše
přestoupení,   hřešili  bychom   dál?.  Pro   nás   musí  býti  učiněno`
něco  více,  než  pouhé  odpuštění  hříchů."  (His  Cross   and  Mine
125)

Trest  ža  hřích  a  odpuštěflí
`,/

8.  Jaký  trest  byl  dán  za  přestoup©ní  zákona?  Řím.  6,  23
Zákon  bez  pohrůžky  trestem  byl  by  prostě  dobrou  radou.

Za   přestoupení.  svého    zákona    předzvěděl    Bůh   tak   přísný
trest,  ].elikož  hřích  činí  člověka  neschopného  pro  věčný  život.
Kdyby byl Bůh hříšníku  dovolil  věčně  žít,  bylo  by to  zvěčnění
hříchu,  který  On  tak  iienávidí.  .

9.  Koho.Bůh  vyvolil  za  pom'Qcníka,  aby  celá  rodina  lidská
nebyla  znič.ena?  Ž.  89,  20

„Odplata   za   hřích    íest   smrt",    ale   Bůh    „složil   pomoc
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v   reku   udatném".   Předzvěděl   pomoc,   aby   odsouzení   nebyli
ripině -z``avrženi.-   J+ `

10.  Co  učinila  nekoneěná  Moudrost,  aby  hříšník  mohl  býti
zachráněn  a  činiti  pravedlno§t9  Izai.  53,  10.  11

Právnictví   nezná   zásady,   podle   které   by   se   provinilci
mohlo  dostati  milosti,  leč  na  úkor  spravedlnosti.  V  plánu  vy-
koupení  potkává  se  však  spravedlnost  s  milostí.

11.  Jak  Pavei  zdůrazňu3e  tuto  zásadu.  Rímó  3,  25.  26
„Hříšníku  se   dostává  milosti,   ačkoli  zákon  zůstává  ve

své  platnosti.  Nebesa  udělila  největší  dar,  jaký  dáti  mohla,  aby
Bůh  „spravedlivým  byl  a   ospravedlňujícím  toho,   kterýž  jest
z  víry   Ježíšovy".  Skrze  tento   dar  zachraňování  jsou  lidé  od
zahynutí  a  stávají  se  dítkami  Božími."  (Test.  V.  739)

2.  úkol  -  8.  října  1938  ~  Z.  s.  17.27

Vykoupení
1.  Co  učínil  Éůh` k`\zachránění  liříšníků?  Řím.\  i,  íL6
Evangelium    jest   Boží    radostné    poselství   pro    hříšníka,

které   mu   oznamuje   opatření   Boží   milosti.   Ono   jeí   poučuje
o  milosrdenství  Božím.  Spravedlnost  zacházela  by  s  ním,  Íak
toho   zasluhuje.   Milosrdenství  však  nese   Íeho   vinu   a.  zachází
s  ním  lépe  než  zaslouží.

2.  Kdo  3est  středem  evangelia9  Jam  1,  29
3.  V  kom  ienom  3est  spasení  možné?  Skt.  4,12;  Jan  14,  6.
4.  Jak  může  Kristus  zachrániti  přestupníka?  Žid.  7,  25
5.  Jakou  otázku  dává  Pavel  o  Élánu  vykoupení?   Žid.  2,

2.    3     `:í`  .    ,  ,/

6.  Oč  usilo+an  proroci  i  andělé?  1.  Petr.  1,  10-12
Spasení   iest   neívýznamnější   slovo   v   lidské   řeči;   je   to

nejdů`1ežit-ěiš-í   slovo   Bib]e   a   nejsladší  slovo,   ja.ké   kdy   dolehlo
k  lidskému  sluchu.

Veliký  Vysvoboditel

7.  Od  3akého  trestu  chce  nás  Kristus  vysvoboditi?
Odpověď:  Může  nás  vysvoboditi  od  trestu,  moci  a  isouc-

nosti   hříchu.   Svou   smrl,í   zbavuje   nás   trestu   hříchu;   svým
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životem   moci   hříchu   a   svým   druhým   příchodem   jsoucnosti
hříchu.

8o  Jaké  tři  rozdílmé  doby  spasení  uvádí  apoštol?  2.  Tim.
1g   9;   Fil.  2,   Í2;  Řím.   13,   11

V  pHvmím  verši  jest  uvedeno  spasení  jako  věc  minulosti;
v   dmhém   jako    děj    přítomný_  aL  `v-\třetím   jako    očekávání
v  bud®ucmu.

9.  Jak`  toto   tré   spasení   apoštol   shrnu3e   dohromady?   2.
Kor.  1,   10    \

Kristus  z3even  v  nás

10.  V  koho  mám©  douíat,  zna3íce  tuto  skutečnost?  Ž.  130,
7.8

11.  Jak  se  před  Ním  v  soudu   ukážeme,   když  Jei   celým
srdcem  miluieme  a  poslouchámep  1.  Jan.  4,  17  konec

„Jestliže  Kristus   přebývá  v  našem  srdci,   potom  také   na,
stane  úplná  změna  naší  povahy.   Duch  Kristův   a  jeho   láska
obměkčují  srdce,   pokořuií  duši   a  naše  myšlenky   a  přání  po-
vznášejí  k  nebesům  a  k  Bohu.

Potom  Kristus   ustavíčně   Duchem  svým  musel   přebývati
v  srdcích  svýcli  učedníků.  Jejich  další  společenství  s  Ním bylo
užší,   nežli   ono   osobní  před  tím.   Světlo,  láska   a  moc  v  nich
přebývajícího  Krista  vyzařovali  z  jeíich  obličeiů,  takže  lidé  se
divili při  pohledu  na  ně  a poznali,  že  s  Ježíšem bývali."  (Cesta
78.   82)

12.  Jak  krátce  vyliču3e  apoštol  plán  vykoupení?  Jan  3,  16;
1,12

V  prvním  verši  se  učírie,  že  Bůh  dal;  v  druhém,  co  3sme
přijali'

3.  úkol  -  15.  říina  1938  -  Z.  s.  17.13

Co  musím  činit,  abydi  byl spasen?
Pokání  a zflovuzrození

1.  Jakou  otázku  předůležitou  ,dal  žalářfflík  ve, ffilipis?  Skt.
/,,,

2.  ;á'k3:.d3:*áaQéi--`,;e;,rl ná  tutéž  otázku,  o  |etnicích?  skti
2,   37®   38        `    `    `..
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3.  Nač  se  opírá.víra  v  Pána  Ježíše?  Jan.  5,  39rJ7;,  Luk.
24,    25-27     ttL7'`i,:fL7   ť',,_f     ,``7        `6_,`,,

Oba  učedníci  vyznali,  jako  jejich  bratří,  že  věří  v  Pána
Ježíše',   ale   jejich   názory,   vzniklé   falešnou   nadějí   a   učen`im
jejich  vůdců,  zbraňovaly  iim  pochopiti  jeho  poslání.  Kristus  ie
učil   a  s  nimi  žil;   ale   oni  přece   nepochopili   ieho   život,   jeho
smrt  a  zaslíbené  zmrtvýchvstání.  Zde  učí,  že  jest  nutné  po-
znání  Písma,   chceme-li  poznati  Jei  a  spasení  v  Něm.  Musíme
i]řijmouti  slovo  BožÍ,  jím  se  nechati  poučiti  a  vésti.  Mnohým
z   nás   nyní   řekl   by   iako   tehdy:   „Q``_~.pesiiiys_lní   a   ziJozd_ilí
srdcem  k  věřeflí."  Jeho  sl.ovo  m.áme  uvažovati, -ábyóhom   Jej
É-ažĚíiíŤjá=ŤišížŤevžaí[í;ravéponkánírgÉžezc'h.`i8,29-32-.'

Jest  dobré  naříkati  nad  svými  hříchy;   ale   pravé  pokání
značí  vzdáti  se  hříchů  a  .míti  Íe  v  ošklivosti.

„Jestližé    pokání    nezpůsobí    nápravu    (reformaci),    iiení
pravé.  Spravedlnost  Kristova  není  pláštěm  k  zastření -hříchů,
které  nejsou  vyznány  a  zanechány;  ].e  to  životní  zásada,  pro-
měňující  pgvaliu  a  opanovávající  chování  se.

Š.  Jak Šé-pro3eví rira+é` pokáiri?  Mat. 2i,  28.  2g;  Eíez.  4, 28
Kdo  změní svůj  názor  o  způsobu  života,  v síle  Boží  změní

také  svůj  živót.  Jestliže  pokání  z  krádeže  značí  ví`ce  nekrásti,
pak  pokání  o  svěcení  soboty  značí  sobotu  více  nežňésůěó`ó-S-aíi=
Ať   jakkoli   čiověk-  přestoupil   vůii   Boží,   ie-Štii-žé``  činní  'pokání,
bude  potom  věrný  a  poslušný.

6.  Které   dvě   hlavní  zásady  zahmuty   3sou   v   ©vaflg©ňiup
Skt..20'   2l                 ,z,=-`,/.-`                                           -_,.

První   slova,   která   pronesl   Jan   Křtitel   a   Spasitel,   byla
„pokání   čiňte".   Mat.   3,   1.   2;   4,   17.   V  Novém   zákoně   isme
60krát  napomínání,   abychom  činili  pokání.  Pokání  nad  minu-
lými  hříchy  musí  býti  provázeno  vírou  v  moc  Kristovu,  která
nás  může  očistiti  o  hříchu  a  jeho  následků. '
•       7.  Čím   iest   pokání   způsobeflo?   Řím.   2,   4;   2.   Koff.   7,   ÉO

Když   spatřujeme   Boží   dobrotu   a   lásku,   jak   se   zjevuje
v  utrpení  a  smrti  ieho  Syna-,  vedé  ná-s-t=o  ku 'pokání.  Nečiflíme
pokání,  aby  nás  Bůh  miloval,  ale  On  zjevuje  nám  st7ou  lásku
abychom  činili  pokání.
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Kristus,   c©sta  života
8®  Kdo  podniki  první  kroky  k  našemu  spasení?  Řím.  5,  8
Bflh  memá  své  dÉůě  v  nenávisti,  že  zhřešilo.   On  je  milm.e,

3ak  BÉl'i   můfl©TatÉ  mfqže.   Jan  3,   16.   Kristus   se   „obětoval".   Žid.
9g   n4.  Zmam  sebe  a  ponížil  se.  Fil.  2,  7.  8.  To  vše  mělo  svůi
ÉěeE,  jak  pFaví  Petr.   1.  Petr.  3,  18.

9.  jak může býti čiověk zpět přiveúéri'' k~'Boiú? ižai.` 43,  ii
Kdyby  byl   člověk  mohl  býti  vykoupen  jinak,  než   skrze

smrt  Kristovu,   pak  bychom  se   cele  mohli  spolehnouti  na  to,
že  třikrát  opětovaná  prosba  Kristova  „Otče, je-li možné,  necm
odejde  kalich  tento  o,de  mne",  nezůstalá  nevyslyšena.  Golgata
potrvrzuje   skutečnost:    „Pomoc   má   jest   v   Hospodinu"    a
v. nikom jiném.

Člověk  sám  ie  I]ezmocný
10.   Proč  Íe  člověk  bezmocný  k  vykoupení  sebe?  Izaí®  52,     `_

3;   Řím.   7,14.  23.  24Č     -                                                                                 ,wi
11.  Co  učiníti  nemohou  dobré  skutky?  Gal.  2,  16   +
Jenom  drahá  krev Kristova  mohla  dosti  učiniti  požadavkům

přestoupeného zákona Božího,  a to z prosté  příčíny, že  odplata
za  hřích  jest  smrt  a  že  dobré  skutky  nemohou  hříšníka  ospra-
vedlníti   a   jeho   vinu   shladiti.   Přinášeti   Bohu   dobré   -skutky
značilo  by  získati  si  přízeň  Boží.  Tím  by  byla  popírána  flez~
I]ytnos,t  víry  v  Ježíše  Krista.

12.  Co  ie  základem  všeho  falešného  náboženstvíp
Spoléhání na  skutky.  Monier  Williams,  professor na  univerL

sitě v  Oxfordu,  praví:  „42 let svého  života  věnoval jsem  studiu
knih,   které  východní   národové   pokládají   za  svaté   a  shledal
jsem,   ž,9 _T_šíglini _sp_Q_l__éh4_jí  na  vykoupení   skrze   dobré   skutky.
Jsou  si  jisti,  žé  spasení  inús-í  býti  kouperio -a -skutký --a.-=žášlůíiÉ--
člověka,  že  jsou  3edinou  cenou  výkupní."

13.  Co  flemůžeme  nčiniti?  Žaím  49,  8   \ y    -

`LÉdé   nemohou   Še   vzájemnš   vykoupiti.   Za   všeóko   r;ovinni
jsmě`=`díkeri'=Tóín-u`;  který  nás   óbdařil   s`jm  požehfláním.  Vše,   ,
co  jest  nám  dáno  k  záchraně,  nemůžeme  použíti  k  zaplacení
vin Íiných.  I kdyby někdo  hotov byl zemříti za ]iného, nikterak
by  nemohl  vyhovšti  potřebě  iiných.  Jenom  Kristus,  Syn  BožÍ,
dosti   mohl   učiniti   požadavkům   přestoupeného   zákona.   Ten,
který   iest   bez   hříchu,   musil   nésti   břímě   hříchu   lidstva.   Co
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člověk  nemohl  učiniti  pro  sebe,  ochotně  to  učinil  Kristus. Řím.
8'   32.    ,

Jediná  sinrt,  vyhovuiící  bídě  lid§tva  ,

14.  Co  učinil  Kristus  niimo  vykoup©ri?  Kol.-.1',~  14L16
Náš  Vykupitel  jest  zároveň  Stvořitel.  I  když  za  naši  vinu

bylo   zaplaceno,   musíme   se   přece   znovuzrodit.   K   tomu   3e
potřebí téže  tvůrčí  moci.

„Nejprve   musí   v   srdci   působiti   jistá   moc,   musí   přiíí#
s  hůry  nový  život,  nežli  se  člověk  může   obrátiti   od  hříchu
k  svatosti.  Touto  mocí  3est  Kristtis.   Jenom  jeho  milost  může
opět  oživiti  mrtvé  sily  duševní  a  vésti  je  k  Bohu,  k  dokonalé
svatosti."  (Cesta  14)

15.  Co  Íest vyloučeno  Božím plánem  vykoupení?  Řím.  3, 27
Člověk  nemůže  učiniti nic,  čím by  se  právem mohl  chlubiti.

Jenom  v  Kristu,  působením  ieho  Ducha  a  jeho  mocí  můžeme
býti proměněni. Fil. 4,  13.  Plánem vykoupení ie tedy vyloučeiia
všeliká   spravedlnost   lidská.   Musíme   se   chlubiti   spasitelnou
mocí Kristovou,  tíri,  co  On  vykonal  pro  nás  a skrze  nás.

c           4,  úkol  -22.  října  1938  -Z.  s.16.59

0spravedlnění  hříšníka
1.  Čím  isme  ospravedlněni?  Řím.  5,  9
2.  Jak  může  být  hříšník  ospravedlněn?  Římo  3,  24
3.  Co  potřebuie  hříšník  k  svému  o§pravedlněníp  Řím:'  5,  1
Uvažování  o  tomto  verši  vede  k  úsudku,  že  k  ospravedl-

nění   ie   potřebí   trojího:   krve   Kristovy,   mi_19s±_i__Pož`í   a_  víry_
člověka.   Pokání   činící   je   ósp-ráůé-dlň-é-ň=-krví  -Spasitele,   která
V  hoinosti  nabízí   milost   Otcovu   a   člověk   ji   přiíímá,   !estliže
věří.    Kristova   krev   umožňuie    ospravedlnění   hříšníka   Boží
milost   jest   íeho   nezasloužená   přízeň,   která   hříšníku   nabízí
krev  Kristovu  a. víra  iest  rukou,  kterou  člověk  chápe  nabízené
odpuštění.

„Víra,  sloužící  k  našemu  spasení,  není  pouhým  souhlasem
rozumu,  nýbrž  ].e  v  srdci  tak  hluboko  zakořeněna,  že  spasitÉ
může  všecky,  kteří  vírou  přicháze!Í  k  Bohu.  Věřiti,  že  spasitj
může  iiné,  ale  nikoli  tebe,  to  .není  víra  pravá ;  ale  iestliže  se
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kdo   chápe   Kristag   óako   své   jediné   naděje,   osvědčuíe   i]ravou
víru".  E.  G.  W.

Víru  musí  následovati  skutky

4.  o  kom  ae  praveno,  že' budou  správediiví?  Řím.  2,  i3
Náš  vztam  k  zákonu  13ožímu  je  takový,  že  nás  může  buď

©spFair©dnmůti   nebo   odsouditi.   Kdyby   ho   člověk   nikdy   nebyl
Ípřest©upifl,  byl by  ospravedlněn,  neboť  zákon  odsouditi  nemůže
mÉk©ho,  kdo  jej   nikdy  nepřestoupil.

5.  Co  3e  nemožné  člověku,  který  přeustoupii  zákon?  Řím.
3,20

Slovo   „protož"      vztahuje   se   na   závěr   verše   19,   „aby
vinen   byl   všecken    svět    Bohu".    Jestliže    člověk    přestoupil
zákon,  není  možné,  aby  se  ospravedlnil  3eho  plněním.  I  kdyby
člověku  býlo   možné   po   i)řestoui)ení  zákon   cele   zachovávati,
nebyl   by   tím   ospravedlněn,   neboť   by   nemohl   nahromaditi
spravedlnost,   aby  tak  dosti  učinil  za   dřívější  přestoupení.

6.  Máme  tudiž  dosi)ěti  k  závěru,  že  kdo  3e  vírou  ospra-
vedlněn,  nemusí býti více poslušen?  Který verš  ukazuie
správný vztah  víry  ke  skutkům?  Jak.  2,  20

7.  Co  způsobí  ospravedlňuiící  víra?   V.  24
• K  Římanům  uvádí  Pavel  ospravedlnění  z  víry,  způsobené

z  milosti  Boží  krví  Kri§tovou.  A`l_e  pravá  víra  bude  vždy  pro-
v^ázena.  skqtky.   To  se  stane  proto,  -že  -pravá  i7ír-a --J--éaé= =ýždy
k  poslušnosti.

8.  E{do   z©  Starého   zákona   ie  uveden,   iako   ospravedlněn
z víry?  Řím.  4,  2.  3.  6-8

Zde  mluví  Pavel   o   Abrahamovi   a  Davidovi,   kteří   znali
význam  ospravedlnění.  Bible  zřetelně  učí,  že  od  pádu  člověka
ieho   naděíe   záležela   jenom  na   milosti  Páně.   „Věrou   Abel",
„věrou   Enoch",   „věrou  Noé",   jest  praveno   o   praotcích.   Jím
byla  spravedlnost  připočtěna  skrze  víru,  ačkoli  tehdy nepřilali
tzaslíbení.

Pavel  i   Jakub  představují  Abraháma  iako   příklad  ospra-
vedlmění.  Oba  i)oukazují,  že  víra  je  nezbytná  k  ospravedlnění,
a  oba  pravi,  že  víra  provázená  byla  skutky.  0  Abrahamovi  je
praveno:   „Protože  uposlechl  Abraham   hlasu  mého   a   ostříhal
nařízení   mých,.   přikázání   mých,   ustanovení   mých   a   zákonů
mých".   On   nejenom   že   u   víře   přijal   zaslíbení   Boží,   nýbrž
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v   3ich   světle   také   chodil;   jeho   skutky   před   Bohem   i   lidmí
svědčily  o  jeho  ospravedlnění.   Jeho  poslušnost,  když  iej   vy-
zval,  aby  obětoval  svého  syna,   označuje  Jakub  iako  spoiení
víry  a  skutků.  Jak  apoštol  praví,  byl  ospravedlněn  ze  skutků
a  nikoli  jenom  z  víry.  Obé  jest  nerozlučně  spojeno  v  životě
každého   člověka,  který  ospravedlnění  přiiímá  jako   dar.  Bůh
povolal  Abrahama   Íako   tebe  i  mne.  Abraham   dbal  vyvolení
a  zvolil  si   činění  vůle  Boží;   proto   jei   Bůh   posí|il,   aby  byl
věrný  a  poslušný.

„Co''je  ospravedlnění  z  víry?   Je  to  dílo  BožÍ,  které  slávu
lidskou  poráží  do  prachu  a  činí  pro  ně  to,  k  čemu  nestačuje
jeiich  síla."  (Test.  to  Min.  356)

9.  Od  čeho  nás  nemůže  osvoboditi  ospravedlnění  z  víryp
Řím.3,3l           /:(,-//`

Milost   neodstraňuje   žákon,   riýbrž   jenom   trest.   Barnes
praví:  „Ospravedlnění  z  víry  vede  k  ostříhání  zákona.  Hříšník
uznává,  jak  ošklivé  jest  přestoupení.   Oddává  své  srdce  Bohu
a  hotoví  se  k  ostříhání  jeho  zákona."

Ospravedlněflí  obšťastňuie
10.  Co  Kristus  praví  hříšníku,   který  ie  spasen  z  milosti?

1.  Jan.  2,  1;  Eíez.  4,  28
11.  Z  čeho   se  radu3e  ten,   kdo   3e.  opravdu  ospravedlněn?

Řím.  5'  1-5

žveÝnšE=šš;glí;±:h##hž,o,ikbor±3i|ŽE:tá.áms%:3šš=dĚš=%íe,i:%el'c:3:1Tivosened+šes%=š

pokládá  zklamání  za  určení.  V  jeho  srdci  září  hvězda  naděje.
12.  Čím  se  také  máme   chlubiti?   Řím.   5,   11;  2.  Koi®.   9,   15

5.  úkol  -  29.  října  1938  -  Z.  s.  16.45

0.spravedlnění  z víry
Ne!větší  potřeba  člověka    ''T-'  "     <ť'"''`  -''        ^

1.  Jaký  ie  přirozený  stav  člověka?  Řím.  3,  10;  Izai.  64,  5
2.  Co  tedy  člověk  ne3více  potřebu3ep  Eíez.  4,  18;  Jan  10,

11;   Přís.   12,   28
0dcizen   životu   Božímu,    musí   člověk   především   přijíti

opět  ve  shodu  a  společenství  se   svým   Stvořitelem,   aby  mu
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pmřokvh:|'bag;žívě::nmšií`?tvsše:iržieř:á:eiJšší;ímparj:vá:dfl'iJ-áói:-:-=.
žiirota   s   vel-ikou   iiá--a+ějí   a   ujištěním  blaženosti,   ]akou   člověk
dosud  nepoznal.    `'

3.  Kde  ie  zdro3  spravedlnosti?  Jer.  23,  6;  1.  Kor.  1,  30
4.  Jakou   zkušenost   předivnou   učiri   každý,   kdo   Krista

přííímá   za   svého   osobníflo   Spasitele?   Zach.   3,   3.   4;
Izai.   61'   10     \?:[7-

Každý,   kdo   u   víře   přiíímá   spravedlnost  Kristovu,   může
učiniti   tutéž   zkušenost,   jako   Jozue.   Takovým   duším   od3ata
budou  nečistá  roucha  hříóhú  a  samosi)ravedlnosti  a  oblečeny
bud_ou  v  slavnostní  roucho   spravedlnosti  Kristovy.  'Krištúš  -tó-`
zaslibuje  učiniti  pro  každého  súé-h-o  o-pravdovério--riásledovníka.

5.  daké   oVoce   ukáže   se   v   životě,   když   Kristus   sídlí
V   si.dci?    Gal.   5,   22.   23     ď+J1',:`-Í-'`'        '',,          ''           'L    ``"`   '''`--

/`

I)Voií  spravedínóst                                         ''   í,`
6o  Jakou  rozdílnou  spravedhiost  uvádí  Pavel?  Řím.  10,  3;

Fil.  3'  9
7.  Co   3est  naše  vlastní  spravedlnost  u  Boha?  Izaí.  64,  6
8.  Jakým  obrazem  ukazu3e  Spasitel proievení  se  spravedl-

nosti  lidskép  Luk.  18,  11.  12
9.  Jaké   chyby   osudné   dopustil   se   lzrael   vdávnu?   Řím.

9'  31.  32
10.  Co  ináme  rozuměti  rčeflím „skut}w zákona"  (Řím.  9,.32)

a  „spravedlnost  zákonap"  (Filo  3,  6)
Odpověď:  Tato  rčení  vztahují  se  na  vnější  shodu  se  záko-

iiem,   zi)ůsobenou   přáním  zasloužiti  si  spaseflí  místo   „posluš-
nosti  z  víry"  (Řím.  16,  26,)  podmíněnou  naší  láskou  k  Bohu.

11.  Jaká  podobná  chyba  církve  Laodícenské  3est  uvedě\iia?
Z3ev.   3,14-22     \L7€  .`

„Zvěst,   že  Kristus   iest  naší   spi.avedlností,   přinesla   velmi
mnohým   duším   ulehčení   a   svému   lidu   Pán   praví:    ,Jděte
vpřed.`  Poselství  církvi  Laodicenské  lze  použíti  iia'  náš  stav."
(E.  G.  White  v  Rev.  and  Herald  23.  července  1889)

Naplnění  spravedlmostí  Krístovou
É2.  Co   se  i}ro   nás  stane,   když  Pána  Ježíše  přiimeme   za

osobního  Spasitele?  2.  Kor.  5,  21;  Řím.  5,   18..  19;   Jer.
23'  5.  6
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„U  víře  může  (hříšník,  který  Boha  t;k  urazil  a  zarmoutil)
přinésti   Bohu   zásluhy   Kristovy   a   Pán   spravedlnost   svého'
Syna  přičítá  hříšníků.  Spravedlnost  Kristova  jest  přijata  místo}
poklesků  člověka."  (E.  G.  White,  Rev.  and  Herald  4.  1ist.  1890)

V   Kristu   nabízena   jest   „spravedlnost   Boží",   „skrze   od-
puštění  předešlých  hříchů";   a  tak  jest  umožněno,   aby  „si]ra-
vedlnost  zákona  vyplněna  byla  v  nás".  Řím.  8,  4.

13.  Oč.máme  usilovati?  Mat.  6,  33;  SoÍ.  2,  3
„Ztratíme-li  článek  o  ospravedlnění,  ztratíme  všecko  i]ravé

učení   křesťanské...   Kdo   pobloudí   od   ospravedlnění   křesťan-
ského,   upadne   do    „spravedlnosti   zákona",   to    jest,   ztratí-li
Krista,  musí  spoléhati  na  vlastní  skutky.  Zanedbáme-li  ospra-T
vedinění,   ztratíme   je   úpině.   Proto   je   třebá,   abychom   si   to
stále  připomínali."  (Luther)

14.  Co musí následovati,  když stále budeme  usilovati  o BožÍ'
sp-ravedlnost?  Mat.  5,  6

15.  Po  čem  by každý  měl  toužiti?  Fil.  3,  8.  9
„Naše  naděje  má vždy býti  sílena  poznáním,  že Kristus  jest

naší  spravedlností."   (Test.  V.  742)

6.  úkol -51istopadu  1938 -Z.  s.  ]6.33

Nezbytnost  víry
N©nahraditeiná  vlastnost

1.  CO  3e  člověku  nemožné  bez  víry?  Žid.  ii,  6     \  :c^Í  _`  'i  r`

;,Věřiti   značí   důvěřovati   Bohu,   věděti,   že   nás   miluje   a
ví,   co  je  pro  nás  to  neilepší.  Proto  víra  nevoli  cesty  vlastní,
nýbrž  BožÍ . . .  Vírou pohlížíme  přes  přítomnost  s  její  těžkostm]-
a   útrapami   tam,   kde   jasné   nám   bude   vše,   čemu   nyní   ne-
rozumíme."  (Diener  d.  E.  230)

2.  Proč  lzraelí  vdávnu  neprospělo  kázání  evangelia?  Žid.`
4'   2                                                                                 /`

3.  Co   Ďylo   potřebí   k   zachovári 'v   noci   přesnic   mimo}
zabití  beránka?  2.  Mo]ž.  12,  7

Jestliže  rodina  měla  býti  zachována,   musely  býti  veřeje`
poma_zá`ny   krví.   Tak   3e   to   i   s   námi.   NesŤáíčí=Ža-=ĚšřiE `ž-ábit
Beránék-+éííkonoční.  `\U   víře   přijmouti   musíme    je-ho    krev,,
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neboť   víra   používá   to,   co   Bůh   umožnil.   Kristus   zemřel   ne
proto,  aby  všichni  museli  býti  zachráněni,  ale  aby  zachráněna
mohli   býti.    Jeho   smrt   umožňuje   naše   spaseníg    nikoli   však
s  přinucením.

Víra  ie  dar  Boží
_

4.Coíevíra9Žid.1l,1        ,        ,,
„Nám   prospěie   ienom   taávíra,    která---JeiL   přijímá   iako.

osobního  Spasitele  a  poiižívá  ieho  zásluh.  Víra  mnoliých  lidí'
jest  Íenom  domněním.  Zachraňující  víra  jest  přednost,  iež  ty7
kdož  přijímají  Krista,  uvádí  do  společenství  s  Bohem.  Pravá
víra  značí  život.  Živá  víra  jest  rozmnožením  sílyj _ube_zÉ=ěču`i-í`čÍ`
a-oúíání,  po`ri=áíl=a].íci  k irítězstÝÍ:="   (Desiř-é -=áa7)

5.   Jáiú -=dáí-`3ešt-víra-?  Eíez.  2,   8        ~t,7=z?,,-`, ,

„Víra  iest  dar  Boží  téměř  v.témž  smyslu,  3akoJ schopnost
viděti,  choditi  a  3ísti.  Toto  jsou  Boží  dary,  jež  nikomu  ne3sou
bez  Něho  možné,   a  přece  On  to  za  nás  nekoná.  Věci,  které^
vidíme,   moc   viděti   pevnou   hmotu   po   které   chodímeT,   sila
k  chodění  a  k  jídlu  pocházejí  od  Boha;  a.  i)řece  vlastně  všecko
konáme  sami,  ale  níkoli  bez  Něho.  Tak  je  to  i  s  vírou;  13ffl
dává  pravdu,  předmět  víry,  i  sflu  k  věření,  ale  nevěří  za  nás.
Ač   pomáhá   věřícímu,   on   však   musí   věřiti   dobrovolně,   ne~
nuceně."  (J.  A.  Wood)

6.  Koiika  iidem  iest  tento  dú  uděiéri?  Řím.  i2,  3
„Víra,  která  nás  zmocňuje  při}mouti  dary  Boží,  sama  iest

darem,  který  jest  určitou  měrou  dán  všem  lídem."  Q=rzi.elimg
262).---`.--``---------J

Založena  na  slově  Božím
r          __                        `_---_-_+,c=`=        ----- i---

7.  Na  čem  spočívá  pravá  víra?  Řím.  10,  17
„Pravá  víra  založena  jest  na  Písmě  svatém."  (Diener  do

E.  232)
8®  Jakého   rčeri   Moižíš   často   použil,   aby   dosvědéfl,   že

poznal  tuto   skutečnost?   5.   Mo3ž.   1,   11;   6,   3   (viz  též
kap.   10,   9;   129  20;   15,   6;   26,   18;   27,   3)

9®  Jaký  výrok  lidí,   ěasto   používaný,   z3evu3e  nedostateE
víry?  Jan  6,  30

10.  Co  miisíme  činit  podle  slov  Spasitelových?   Jan  11,   4®
Jestliže    někdo     chce    dosáhnouti    knihu,    niuí.í    T\-=±:'.+.r.o;:t:
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ruku;  tento  úd  slouží  k  dosažení  věcí  zemských.  Když  nám
Bůh  nabízí  spasení,  musíme  je  přijmouti  vírou.

Pra+á  víra  je  osobní  zkušeností

11.  Čí  víru  Spasitel  zvlášť  chválil?  Mat.  8,  5-10
Snad   bychom   očekávali,   že   Spasitel   obrátí   pozornost   na

víru   knížete   v   kap.   9,   18.   19,   jehož   dcera   byla   mrtvá,   ale
nikoli   na   setníka,    jehož   služebník   byl   nemocen.   Ale_   víra
setníkova  zaiožena  byia  na  siově. Íispasitei  věděi,  že  -riéJ'bud-é
moci   vždy  `Š   n-ámi-  býti   osobně.   Proto,   když   shledal   víru,
založenou  na  slově,  pravil:  „Ani v  lzraeli  tak  veliké  víry  jsem
nenalezl."

12.  Co   zvlášť   bude   chyběti   před   příchodem   Páně?   Luk.
18'8

„Víra   vzrůstá   přivlastněním   si   slova   Božího.   Abychom
posílili  víru,  musíme  často  býti  spojeni  se  slovem."  (Erziehung
262)

13.  Kdo   Mu   bude   pevně   věřiti   při   3eho   přícliodu?   Ziev.
14'   12

V   pravé   víře   zahrnuty   jsou   tři   věci:   Poznání,   důvěra  _a
odevzdání   vlastnílio   „].á"   Pánu   Ježíši   k   našemu  spasení,  =-

7.  úkol  -  12.  listopadu  1938  -  Z.  s.  16.22

Zákon  a  evansefium
Zákon

1.  Co  ie  základem  každé  vlády?

g]dopvoěvÉď;#k3:y;eíío.sť::Í.en2Í,p[ř6í.sníě7;p:ízeá:há.n;,0,aá%.á±:
poslušen.   „Bůh  postavil   člověka  pod  zákon,  Óiako  nevyhnutel-
nou podmínkuieho bytí úbec. Byl póddán vládě BožÍ a žádná
vláda  nemůže  býti  bez  zákona:"  (Gleicrinisse  38).  Celá  příroda,
všecky  stvořené  věci  i  bytosti   svou   ovládány  zákony.-  Pře-
stoupení   těchto   zákonů , přináší   neštěstí  neposlušným.   Zruš.ení
Všech  vládních  zákonů,  vedlo  by  k  anarchii.  r?\,tť` n

2.  Jakou  otázku  dal  ieden  zákoník  Spasitelip  Mar.Í 12,' 28
3.  Co  odvětil  Spasitel?  V.  29-31
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4.  Jak  obě  přikázání  dána  byla  iiž  v  Starém  zákoně?  5o
Mo!ž.  6,  4.  5;  3.  Moiž.19,18                     «

Spasitel  pravil,  že  to  jsou  přední  přikázání.  Měl  zajisté  na
mysli   mejdůnežÉtější   úlohu,   co   se   týká   otázky   jeiich   vztahu
k  Bohu   a   bEÉžmím.   Stvoření   musí   především  věděti,   v  iakém
vztamu  má  býtÉ  k  svému  StvoŤ.iteii.` Za  druhé  má  stvoření  znáti
svůÉ   poměr   k   bližním.   Proto   hned   při   stvoření   museli   býti
dámy   dva  základní  směry;   a  i)ok`ud   trvá  stvoření,   musí  zde
býti  i   ony.  Tato   dvě   přikázáni   jsou   tedy   přední   a   věčné.
V   nich   jsou--  -obsaženy   zásady   vznešeného   mr-avního   zákbri-a
Božflo.

5.  Kde  3sou  tyto  zásady  podrobně  ukázámy9  2.  Mo§ž.  20,
1-17     cÍ,t                                                                                     -

6.  Na  kolik  desek  kamemýcE  byly  napsány?  2.  MOÉž.  31,
18            `,,//,,Ll          `,=

Deset  přikázání   nápsáno   byloL  n`a   dvou   deskách.   V   dvou
hlavních   přikázáních  obsaženo rj`est  všéch  -desét:  Spurgeon  to
vysvětluje  takto:   „Milu3eš-li  Boha  z   celého   srdce,   musíš   za-
chovat   desku   první;.a   miluješ-1i  bližního   jako   sebe   sariiého,
musíš  ostříhat  desku  druhou."

7.  Jak   Pav©l   poukazu3e   na   obsáhlou   podstatu   druhého
z  dvou  velkých  přikázání?   Řím.  13,  8-10

Pozoruite  výrok:   „V  tom  slovu  se  zavírá."  V  přikázání:
„Jwilovati   budeš   bli'žního   svého   }ako   sebe   samého"   jest   za-
hrnuto    šest    Éřikázání    posledních,    a    „milovati    Boha    nade
všecko",   obsahuje `4  první.

8.  Co    Spasitel   pravil    o    těchto    přikázáních?    Luk.    10,
25-28;  18,  18-20   '

V   prvním   případě   použil   Spasitel'   shr-nutý ---- 8ili   zhuštěný
zákon  v  slovech  „láska  k  Bohu"  a  „1áska  k  bližnímu".  V  dru-
hém  poukazuje přífio  ri-`pěť  přikázáni  druňré` d-es-ký-;= o-bě  desky
i]okládal  za tentýž  zákon.

9.  Jak  je  označeno  přikázání „mílovati bližního  svého  aako
sebe°samého?"  Jak.  2,  8

zákoj:7áak]%nb#_:{~2_T_S_á_gí{áLe:t z€::ta::áon.  aN2:ží. to   tedy   nový
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Zákon  a  evangelium  spo3en         \^  `
J ,í`   t   t  \ 11

io.  ďak  ie  zákon  znám  i  i;Óhriůriíá\  `Řím.  2,  i4.  i5
Ačkoli  psaný  zákon  Boží,   daný  lzraelitům   skrze  MoÍžíše,

nebyl  pohanům  znám,  zjevil  se  Bůh  všem  lidem  skrze  své  dílo
stvoření.  Svědomí  člověka  jest  čimé,  jsouc  ovládáno  Duchem
Božím.   I   mezi   pohany   zjevuje   se   působení   Ducha   Božího
v  dobrých  skutcích  a  v  úsilí  vésti  vzomý  život.

ii.  zač  ie  hřích  prohiáše`ri'?.'V7L+ Í iakéi`   vztahu    3e    k   tomu
zákon?   1.  Jan.  3,  4;r,Ř_Í`P=.___3,>  20;  7'  7    \       .

Zákon  nečiní  nikoho  hříšníkem,   ale  prostě  zievúje  s`kute-č-
nost,   že   člověk   Íe   hříšní]L   Nevěděli   bychom   co   jest   hřích,
kdyby   to    zákon   nezjevil.    „Skrze   zákon   poznání   hříchu".
Zákon  sám  jest  „s„vatý,  přikázárií` si7áté  i  spravedlivé  a  dobré."
Řím.  7,12                                                                     ''``                           \._]  y   "

12.  V  kom  ienom  3est  spasení?  Řím.  8,  3
Není  třeba  rušiti  zákon,  aby  v  platnost  uvedeno  bylo  evan-

gelium.  „Ve  skutečnosti  nenahrazuje  jedno   druhé,  ale  cele  se
spolu  shodují.. .  Zákon  jest  úzce  spojen  s  evangeliem  Zákon
vždy  razí  cestu  evangeliu  a  poukazuje  naň;   evangelium  zase
vždy  vede  ku  přesnému  plnění  zákona."  (J.  W`esleý)
"  í3.-Co  3-ést  evangeiium?  Řím.  i,  i6    .-

Skrze   evangelium   přináší   nám   Bůh   zvěst   o   svém   Synu
Ježíši   Kristu.   Řím.    1,    1-3.   Přináší   radostné   poselství,    jak
hříšnik  může  býti  zachráněn  a  v  spravedlnosti  Boží  zachován.
Z3evuje  nám,  že  Kristus  svou  smrtí  vzal  na  sebe  vinu  hříchu
a  že  skrze  jeho  Ducha  vyplněna .jest  v  nás  spravedlnost  zá-
kona.  Řím  8,  4

14.  Ukaž  příkladem  vztah  evangelia  k  zákonu!
Zákon  může  zjevovati  horečkoiú  stav,  tak  iako  teploměr,

ale   ne'může   nemocného   uzdi.aviti.   Zákon   nikdy  enemůže   vy-
svoboditi  z  hříchu.  Kristus,  ten  veliký  lékař  vysvobozuje  nás
z  hříchu,  nikoli  tím,  že  zničí  zákon  (tei]1oměr).  Úlohou  lékaře
iest  nemocného  přivésti  tam,  aby  teploměr  neukazoval  horeč-
ku.  To  činí  Kristus  tím,  že  nám  udílí  svou  spravedlnost.  Zákon
(duchovní   teploměr)    osvědčuie    naší    spravedlnosť    v    Kristu
Ježíši.  Řím.  3,  21

15.  Jaká  změna  stává  s©  s  dětrii  temnosti?  Eíez.  5,J6.  8
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„Zůstaneme-li   v   Ki.istu   a   bude-1i   v   nás   přebývati   láska      í
Boží,  pG-tom  i  naše  pocity,  naše  myšlenky,  naše  veškerá  počí-
nání   budou   se   shodovati   s   vůlí   Boží,   kterou   Bůh   zřejmě
vyiádřil  ve  svém  svatém  zákoně."  (Cesta  65)

8.   úkol  -  19.   listoi)adu   1938  -  Z.   s.   16.13

Znovuzrození
Podstata  přirozeného  ělověka

1.  Jací  asme  od  přirozenosti?  Efez.  2,  3;  Jer.  i7,  9
Jak  nadmíru  zlé  jest  srdce  člověka,  jest  ukázáno  chová-

ním  se   náboženských   vůdců  na   sklonku   pozemského   života
Spasitelova.   Jeiich   srdce   naplněna   byla  takovou   zlobou,   že
v téže  době, kdy  až  k smrti pronásledovali  Nevinného,  nechtěli
.ani  vstoupiti  do  síně  Pilátovy,  aby  se  neposkvrnili.  Jan  18,  28

2.  Co  3e§t  příěinou  neobnoveného  stavu  Šlověka?  Řím.  fl,
21'28                                                                             -,`

3.  Kdo  3est  hybnou  silou .nevykoupených?  Eiez.  2,  2     `,.,
4.  Od  čeho  isou  lidé  ffíchem  odcizeni?  Eíez.  4,  18   ^
5.  Jak ienom můž® míti  člověk  věčný život?  Jan  3,  7
Jestliže  něco  činíme,   abychom  činili  něco  proto,  že  Ísme '

zde,  musíme  se  znovuzrodit,   abychom  si  pošínali  3inak.   Jest-
liže   člověk   chce=---či`Íiií  [ dó-l]`i.é,    musí    se    dříve    státi    dobrým;
znovuzrození  iest  počátek  života.C  ``    „Náboženštví,   které  `př-ichází   od   Boha,   jest   Jediné,   které

vede   k   Bohu.   Abychom   Mu   správně   sloužili,   musíme   býti

Z_r_OÉze_n±__z_==rLgl_a__ _B_`Q_žgo.    Tím   bude   srdce   očištěno   a   mys]
obnovena ;   <Qfl_9  =_p_ás   zmocní,_   qbychop_    Boha    poznai_i___É    Jej
milovali.   Bude   naší   pohnutkoú,   ab5;óho-rií-ochoiriě-=-Žáóhov~áiřá-1i--''`ťršFášiĚ=á---j---é~Íio   přikázání.   To   iest  pravé   uctívání."   (Des. -Óf -Ages

í89)6.  Ůak  sr'dce  přiroz®né  m'á  se  k  věcem  BOžím?  1.  Kor.  29

14;  Řím.  8,  7.  8
Nový  život

7,  E{do  3est  hybmou  siloffl  vykompených?  Fil.  2,  13
8.  Jak  na§tává  znovuzffozemí?  Jam  3,  5;  TÉt.  3,  5;   1.  Petr.

1,23
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Spasitel  uvádíé~~xg4±u___na  prvním  místě,  ne  proto,  že  by  t(
by|o  důležitější,  ale  podle  pořádku.  Tak  to  učinil  i  Petr,  když
odpovídal  na  otázku  spasení.  Skt.  2,  38.  Křest  jest  viditelnot
pečetí   odpuštění  hříchu.   JeLli  iiěkdo   osprav`edlněn,  tedy  podl€
pi.áva    zemřel    hř.íchu    a    potom    má    následovati    křest,    čil
Pohřbení.         ,z-,7                                             „      ,

9.  Co   mínal   Sriasitel,   kdýž   pravil:   „NeJnarodí-li.   se   kdt
z  vody?"  Jan  3j  5;  Řím.  6,  4

„Nikodém  věděl,  že  Spasitel  poukazoval  na  křest  vodou.`
(Des.   oÍ  Ages.172)   ~'

10.  Co  V  té  dql]ě  pro  irás  činí  Duch  svatý?  Tit.  3,  5
„Život   křesťana   není   zjemněním   nebo   zlepšením   života

nýbrž   změnou   staré   povahy.   Vlastňí   „já"   a   hřích   uniírá   2
začíná  iiový  život.   Tato   změna  může  býti  způsobena  jenorr
q9`S%í=~fip=€=°á#íréspu:::n:Víéhž°í.ťot(aDeáí::h:?á.±.ebůnděi:::

Ducha   Božího   jest   udělením   života   Kristova~"   (Desire`  805
Leben  496)

Zno\vtizrození  muší býti  dQkonálé           '

11.  V  iakém Jsmyslu stáváme se  iedno  s  Krístem?  Gal.  3,  27
Jako   Kristus   křtem   započal   nový   život,   tak   nový   živoi

křesťana začíná  při křtu.  Při  křtu  zříkáme  se  všelikého  spojen
se   satanem   a  s   královstvím  temnosti   a  prohlašuíeme   svoi

i]říslušnost  ke  Kristu  a  jeho  království.    :`
12.  Proč  se  iiám  dostává  tohoto  nového  ž'ivotap  Gal.  4,  19
L „Abyste  mohli  vésti  život  svatý  a  bohulibý,   jste   rovněž

tak   závislí  na   Kristu,   3ako   ratolest,   která  má  růsti   a   nésť
ovoce,  je  závislá  na  kmeni.  Jsouce  od  něho  odloučeni,  nemát€
žádného  života  ani  žádné  síly,  abyste  mohli  odpírati  pokuše.
ním  nebo  růsti   v   milosti   a   ve   svatosti.    Jestliže   zůstanete
v  Něm,  budete  prospívati  a  bude-li  život  váš  vycházeti  z  iehc
života,    neusclinete,    aniž    budete   neplodní'.    Budete    podobnj
stromu. štípenému  při  tekutých  vodách."  (Cesta` 72.  73)

13.  Kterými   slow   Spasitel   prohlašu3e   znovuzrození?   Jan
3'3

„Člověk  musí  míti  nové  srdce,  novou  žádost,  nová  před-
sevzetí  a  nové  pohnutky  k  novému  životu.  Je  to  .hrubý  klam.
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domnívá-li  se  někdo,  Že  jest  pouze  třeba  vyvinouti  oiio  dobré,
které  ].est  od  přirozenosti  v  člověku."  (Cesta  14)

14.  Co se musí státi,  chceme-li se s Kristem z3eviti v ;lávě?
Kol.3J3.4        `_                                                                                             /,`     '        ,(-.~ ---.

Odumřením  starému  životu  a  přebýváním  v  Kristu  proriě-
ňová-n`iišrié-v-ž`iÝót-Íi-á=iřý;~-kíé-rý jest  ,,s Kristem \skryt  v Bohu".
Život  s  Kristein  jest  uiištěníin,  že  s-e  -Š  Níri ---úÉ-áž-éái--é--+--š`iá`vě,
jak   praví   apoštol:   „Víme   pak,   že   když   se   ukáže,   podobni
jemu  budeme,  nebo  viděti  Íej  budeme,  jakž  jest."  1.  Jan.  3,  2.

9.  ůkol - 26.  listopadu  1938  -  Z.  s.  16.06

Důkazy  znovuzfození
Přináší  světlo  a  život

1.  Proě Kristus  přišel  fla  tento  svět?  Jan  10,  10.  11
2.  Proč  Jan  napsal  své  evaiigelium9  Jan  20,  30.  31
3.  Proč  psal  svůá  první  list?  1.  Jan.  5,  Í3

T;„   _,\  ,                           znamení  znovuzrození
ť„  ,:  ,7:'arL'~4"4;v'c'd'ť'3`é'st'L'iedním   ze   ziiameiií   znovuzrozemí?   1.   Jan.   5j   1

^X±eĚi±í2Ž?_ _J`_e,žíŠ_ j_est  EšristflLis,#n  zmačí;  vzdáti  se  všeliké  naděi e,
že  bez   Něho   bych®2-m=---fl-i-=uól+flí -É--i'.tÉ   spaseni.   Jako   dítě   obrací   se
k  své   matce,  tak  se   přídržuĚeme  Pána   Ježíše,   jakg   jediného
Vykupitele.

5.  Co  áe  důkazem  znovuzrození?  1.-Jaii.  5,  4~
„SrKrze   Ducha   stává   se   věřící   účasten   božské   povahy.

Svému  DucEm  dal  Kristus  božskou  moc,   aby  přemohl  všecky
zděděmé  i   získané   náklonnosti   k   zlému   a   jeho    církvi   aby
v-t!skH  jeho  povahu."   (Desire  671.  Leben  387)

6.  Jak zř©!mé  iest  oddělení  křesťana  od  světa?  jan_ 17,  14;
Jak'4,4      ,`_-,                                                                                   -            L-`,

Kdosi  pravil :  „Čím  jest  síť  pavouku  a  vnadidlo  lovci,  tím
je  svět  satanu."  „Není  daleká  doba,  kdy  každý  bude  zkoušen.
Svěcení  iiepravé  soboty  bude  vnucováno...   Kdo   stále  povo-
loval  světským  žádostem  a  i]řizpůsoboval  se  zvykům  světa,
raději  povolí  vládnoucím  mocem,  než  aby  se  stal  předmětem
posměchu  á  potupy."  (Prophets  and  Kings  188)
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Je  to  krá:sné,  když  lze  říci:  „Nalezl  jsem  toho,_ kter`Ý_může
cele_  spokojiti  mé  srdce  ubohé."  Viz  Jér.   15,   16

7.  Co  aest  pádným  znariemím  znovuzroz©ní?  1o  Jafla  3,  9
„JsmeLli  příodíni  spravedlností Kristovou,  nemáme  žádnélio

zalíbení  v  hříchu.  Můžeme  se  sice  dopustiti  poklesku,  ale  ne-
náviděti  budeme   hřích,   který   Synu   Božímu   způsobil    tolik
utrpení."  E.  G.  W.  v  Review   18.  111.   1890.

Důkazy  ůplného  obrácení

8.  Po  čem  lze  poznati  pravého  následovníka  Kristova? ' 1.
Jafl.  2.  29

„Než    Ada.m    zhřešil,    mohl    si    posiušen.stvím    k    zákonu
Božímu  vycvičiti  spravedlivou  povahu  osobitou.  On  však  padl;
tímto  ieho  pádem  padli  isme i  my všichni  a  sami se  nemůžeme
učiniti  spravedlivými.  Od  té  doby  jsme  pod  hříchem,  nemáme
svatosti   a   nedovedeme   dokonale   ostříhati   zákona.   Nemáme
žádné    vlastni    spravedlivosti,    kterouž    bychom    inohli    býti
osi)ravedlněni   před   zákonem   Božím.   Avšak   Kristus   se   v   to
vložil  za  nás.   On  žil  na  zemi  za  zkoušek  a  pokušení  rovněž
takových,  jaké  zakoušíme  my;  žil  však  bez  hříchu.  Zemřel  za
nás  a  nyní  se  nám nabízí,  že  hříchy  naše  přiime  na  sebe  a  dá
nám   svou   spravedlnost.  .Jestliže   se   Mu.  cele   odevzdáme   a
při!meme   Jei   za  svého   Spasitele,  potom,  byť  i  náš  život  byl
sebe  hříšněiším  býval,   přece   pro   něho  budeme  pokládáni   za
spravedlivé.   Osobitá   povaha   Kristova   žaujme   místo   povahy
naší  a  Bůh  náš-přijme  na  milost  právě  tak,   ]ako  kdybychom
nebyli  hřešili."  (Cesta  66)

9o  Který   rys   povahy   křesťana    osvěděu!e    3©ho    znovu-i
zrození?  1.  Jan.  4,  7

10.  Jak  se  pro€evuie  Éáska?  1.  Jan.  3,  17.  18
11.  Kteriým   zvláštmím   darem   vyznaču3e   se   znovuzrozeni'?

1.   Jano   49   13

12.  Za   iakou   podmínkou   zaslíbil   Bůh   dáti   svého   DucÉa?.
Skt.  2'  38

0vocé  znovqzrozeri

13.  Po   č©m  lze  poznati,  že  Duch  3eho   3©st  v  nás?   1.  Jan.
3'24

14.  ěÉm  DflúcÉ  plní  živoť9  Řím.  5,  5;   Ga!.  5j  22o  23
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15.  Co  ie  dalším  znamením  znovuzffoz©ní?  1.  Jan.  4,  fl3.14

Jelikož   v   opravdově   obráceném   křesťanu   přebývá  Duch`
svatý  a  iest  3eho  vůdcem,  rádcem  i  učitelem,  stane  se  živým
svědkem  zachraňuíící  moci  Boží.  V  své  službě  těm,  kteří  isotr
v  bídě  tělesné  i   duchovní,  zievovati  bude  ducha  Spasitelova.
„Budete  mi  svědkové".  Skt.  1,  8

10.   tikol  ~   3.   prosince   1938  -  Z.   s.   16.01

Posvěcení

1.Čemu3souodciz::io]:ílusžl:::cnio::íchá,;,.-Řím./6'„
2.  Čí  služebníci  isme  skrze  Krista?  V.18     '  í'^+,ťv,`r.-.>-,r   _

„Zvítěziti  můžeme  plně.  Spasitel  zemřel,  aby  nám  uvolnil
cestu  k ujití,  abychom přemohli každou zlou náklonnost,  každý
hřích  i  každé  pokušení  a` tak  cele  zůstávali  s  Ním."   (Test.   1®
144)

Boží  přání ,i.eho  dítkám

3.  Jaká  ]est  vůle  Boží  pFo  nás?  1.  Tes.  4,.'á
4.  Který  nedostatek  duchovpí  pro   yždy   by  nás   oa!,oučil

od   Boha?   Žid.12'   14      ní4J/Ííž-r-/,    \    ,-.     Án,;`    -,,,  `1-1     -;,,Li`,ll    ,,^`,,,í.

5.  Óí  mocí  umožněno   3est  posvěcení9  '2.  Te§.  2,13   c.'':%   'ť?&+,-'

6.  š#.  2%k:g;a]kíghTS7,°bfi3gÉÉ9Krjst#:`.#:í~:?a   něž,   Z_epřel?
-,'5              -,r,(.

„Odpuštění  hříchů  flení  iediným'. Vý`Šl`é-dkem  smrti' Kr`ištovy.     \,
Tu  nekonečně  velikou  oběť  nepřinesl  jenom  ke  zhlazení hříchů, ,  í,iž
nýbrž   aby   lidská   podstata   byla   znovuzřízena,   obnovena   a     ,
připravena  pro  přítomnost  Boží."  (Test.  V.  537)

„Satan  jásá,  když  slyší  jak  vyznavači  Kristovi  omlouvaíí,  ~[
se   pro   své   chyby.   Takové   omlouváni   vede   ke   hříchu.   Pro
hřích  mení  omluvy.  Každé  pokání  činící,  věř-ící  dítko  Boží  do-
Šái=m®uÉi  může  svatou  povahu,  život,  podobný  Kristus."  (Desire
3ml)

7.  Kťeré   vlastnosti`   křž®§€`ámské   !e~  potřebí   `přÉ~  posvěcení
právě  ťak,   3ako  při  ospravedlměflÉP   Skt.   26,   18;   Kol.  2,
5.6
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„Kdo   se   domiívá,  že  hřích  v  něm  iest  silnější  než  moc
Boží   ku   přemožení,   ten   iiž   podlehl.   Vírou   v   krev   Kristovu
můžeine v Něm všichnl býti  dokonalí.  Díky Bohu,  nemáme  zde
co   činit   s   věcmi   nemožnými.   Posvěcení   smíme   požadovati.
Můžeine   se   těšiti  z  přízně   Boží.   Nemusíme   býti   úzkostliví,
jak  o  nás   smýšlí  Kristus   a  sám  Bůh,  nýbrž  pamatovati,   Íak
Bůh   smýšlí   o   našem  zástupci   Ježíši  Kristu.   Jste   přiiati   mezi
milé.  Pokání  činícímu  věřícímu Pán ukazuje,  že  Kristus  přijímá
jeho   odevzdání  se  a  přetvořuje  jej   podle  svého   obrazu."   (E.
G.  W.  v  Gen.  Conf.  Bull.  17.  IV.  1891)

Vzrů§t  v  posvěcerií
8.  Jak   se   d,osahu3e   posvěcevní?   2.   Kor.   7,   ,1;   2.   Petr.. `1,

5_||           S#`i?L`.Lž'=>._7iů`Zi'..ť`_'=i    ,)'Lh~L\-_     ,        ,í,``'~,                        `.`_),       ~      ~                  ',    =?

„Posvěcení' 3ést  dílo  Óelého  životá'."  (óléichnis'Še  65) `Jťé  to
dílo  celého  života,  neboť  je  to  denní  shodování  se  s  vůlí  Boží.

9.  Jak  úzce  spo!en®  iest  po§věcení  s  poslušností?  1.  Petr.
1,  2;   Ltik.   19  6;  4.  _M`Oiž.__15+__40

„Přědflostí    každého--Íednotlivce  ' jést    říci.`: L `-,Chci'-''věrně
bnásledovati  poučení   svého   Mistra,   ať   city   mé   jsou   jakékoli.
Nechci   čekati   na   blažené   pocity,   na   tajemný   popud."   Chci
říci:   ,Co  iest  mi  přikázáno?   Jaká  Íest  má  povinnost?   Co  mi
přikazuje  Mistr ?"  (E.  G.  W.  v Review  9.  IV.  1889)

Jsme  posvěceni   ku  poslušnosti.   Jsme   očištěni   od   hříchu,
abychom  v  moci  BožÍ  a  za  vedení  Ducha   jeho   již  nehřešili.
On  .má   moc   umožniti   takovéto    posvěcení    ku    poslušnosti.
K  vykonání  jeho   úmyslu   musíme   se   mu   poddati,   jako   hlína
v  ruce  hmčířově     "

10.  0č prosil  Spasitel  svého  Otce?  Jan  17,  17
Dítko   Boží  jest   slovem  Božím  zrozemo,   živeno   i   očišťo-

váno.   Moc  ku   posvěcení  jest   v  Kristu,   zjevena   skrze   slovo
Boží.  „Poznáte  pravdu,   a  pravda  vás  vysvobodí"   od  hříchu.
Ona  zpló~dí -pravě   služebmky   Boží.   Ovocem  pak  bude   život
spravedlnosti   a  posvěcení.    `'Ý'?',         i.  ,   L,   ~   ;  /,.`,1,.1\

11.   Co   iest   zvláštním   znamením   posvěcených?   Dan.   9,
3-5 ;  Efez.  3,  8 ;  1.  Kor.  15,  9 ;   1.  Tim.  1,  15

Daniel   projevuje  hlubokou  pokoru,   uznání   své   lidské   ne-
hodnosti.  Pavel  se  jmenuje  „nejmenší  mezi  svatými".   0  něco

-22-



později  psal:„Ktei.ýž  nejsem  hoden  slouti  apoštolem",  a  před
svou   smrtí   naĎšál,- |Ě±=`jf_s=±=|É-é=j[É-ŤSTŤ=_ŤĚi--š_±  _Z__  ±ĚÍš_±_íig_;   (Fil.   3.
12-14)

Čím   blížeii   přicházíme   k   zrcadlu,   tím   zřetelnější   jsou
chyby.   Čím   biíže].i   přicházíme   ke   Krist?S. ,;`.ŤT _Yštíí,t~j,,50U :Fq-v„
dostatkynašípovahy.                 4J}C   ''r      h                    ,__   `    fíč/   /.,g=v=,+t-é.n

i2.  V  3akém  vztahu  ku] Éo'sLi;ééen-í ' jé;t' ;právné  zaóhovávání
soboty?  Ezech.  20,  12

Jenom  ten  může  vpravdě  světit  den  sobotní,  kdo  ve  svém
životě   zakusil  stvořitelskou  moc,   jejíž  památkou  Íest  sobota.
To  potom bude  znamením posvěcující mocí Boží v  Íeho  životě.

13Jakdrahé::S,t`,Pí?:VěÁ?::íťy:°,F+P?T`ýcp?c_1.Pe_±_r{:,,i,J{,,:++8,.1,9_,_
„   Á`,„   ť        ::     .  :L,h  `,.__„      Á-Ů.L:i.#   .::2Í::  :::3=:\:.`  ':;':+=    L  ,,i:::'`:'.:,`í-:Ť':;t:á,

ii.  úkoi  -  io.  prosinčé   ig38  -  Z.  s.   i5.59

Stálost
Možnost,  vypadnouti  z mílosti

1.  Co  se  může  státi  s  tím,  kdo  3est  úča§t®n  milosti  Boží?
Gal.5,   4;  Žid.12,15                                                                                  '`   'L'>       =„

„Jediná   cesta  ke   vzrůstu  v  milosti   Kristově   iest  ta,   že
beze  všech  vlastních  zájmů  konáme  dílo   od  Krista  nám  svěL
řené,   že   všecko   činíme,   seč   jsme,   abychom   pomocně   a   po-
žehnaně  pomáhali  ochotně  těm,  kdož  potřebu].í  našeho  přispění
a  naší   pomoci.   Ze   cvičení  přichází^  síla,   a   činnost   jest   první
podmínkou   životní...   křesťan,   který   se   zpěčuje   užívati   své
duchovní   sfly,   které   mu   Bůli   svěřil,   nejenom   že   v   milosti
Kristově   neporoste,   nýbrž   docela   pozbude   sílu,   kterou   ieště
má."  (Cesta  87.  88)

2.  Kdo  z  učedníků  Ježíšovtých  bude  spasen?  Mat.  24,  13
V   předcházejících   verších   praví   Spasitel,   že   jeho   násle-

dovníci  musí  zakoušeti  válku,   hlad,   mor,   zemětřesení,   zrazo-
vání   a   i)ronásledování,   a  praví:   „Ale   kdo   by  setrval   až   do
kQn=c`e[  _ten  spasen  bude."

3.  Který--aái-`duóhovflí  iest  potřebí  ma  začátku  i  v  pokrai
ěování křesťanského  života?  Žid.  11,  6;  Kol.  2,  6

4.  Co  se  může  státi  s  vírou  člověka?
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Odpověď:   Uvaž,   co  se  může  státi  s  naší  vírou:   1)   může

#oydnovuítrí;Lkuek.02:,to:2p.Ít,2,í.mTůíž=%Ťtí_:_z4t,raíž:T_;.ížápTíít=.L.í,Tííá:
5,   8.   5)-lže í-i  -ziúšit,1.   Tim.   5,12.   6)   1ze   o`d  ní  i)óbloudit,1.
'Tim.  6,  2fó:``Ž}i.  7)`a  převrátit,  2.  Tim.  2,16-18.

Nutnost  zůstati  u  víře
5.  Jak  dlouho  musíme  zůstati  u  víře,  abycfiom  moffi  býti

účastni  věčného  života?  Ziev.  2,  10
6.  K   čemu   3sine   napomínání,   ieHkož   ie   možnost   odpad-

nutí9  1.  Kor.  15,  58;  Žid.  3,  12-14;  2.  Petr.  3,  nl7   .
7.  Co  3est  u  víře  uděleno9  Jan  6,  47   `\
8.  V  |akém  smyslu  3iž  máme  život  věčmý?  Tit.  3,  7   i'
9. Kdy  bude  uskutečněna  nadě3e  věčného  života?  Řím.

22;  Mar.   10,  29.  30
10.  qo  se  stane~  s  tím,` kd^o  nepřináší  ovoce?  Jan,,±,5,' ?.\, ,6

| |.  Na  3aké  nebežaedč:Í:opurkoazpu::o:;3gt:i;-<,á:,` páá,:1€2;  2,0.  21,1
Musíme   se   míti   na   pozoru   před   potměšilým   blížením   s-e"

zlého.   Satan  nás   lmed   nepokouší,   abychom  přestupovali   při-
kázání  sobotní,  nebo  kradli   a   lhali,   ale   klade    osídla   naším
krokům.  Je  to  třeba  sklenička  vína,  která  mladého  muže  svádí
na   cestu   opilství;.3sou   to   nekalé   myšlenky,   které   svádí   ku
pohrdání   všelikou   mravností.   Chová-1i   někdo   myšlenky   so-
becké,   brzy  bude   sveden  ke   krádeži.   Křesťanu   jest   potřebí,

::yoc:f::thí[ n:š:]rížzénézdc::iě.Z];#°. `. Fep9f L P.eť,činí-Lí  tak,   můžeJ.           J-                   `      -//_    ----     (

12.  V  čÍ  životě  se  to   osvědčilo?   1.  Sam.   10,  6.  9;   1.  Par.
10,13              _-

13.  Č©ho  se  zvlášté  máme  vysffihatip  Žid.  2,  3
„Dokud  boj  nebude  ukončen,  budou  zde  ti,  kteří  odstupují

'od   Boh   Satan   bude   působiti,   aby   nepozorov°aně   zeslabil

pevnost   duše,   a   jenom   Boží   moc   může   nás   zacliovati.   Při
každém  kroku  musíme  se  tázati:  ,Je  to   cesta  Páně?`  Pokud
Ž,iieme   musíme   své   myšlenky  i -činy   chovati  na  neochvě3né
zásadě.  Bezpečni  jsme  !enom  tehdy,  jestliže  se  si)olehneme  na
Boha,   jsouce   skrytl   v   Kristu.   Bdělost   a   modlitba   Íest   naší
ochranou."   (Praphets   and  Kir`_gs  83.   84)
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14.  V   čem  záleželo   ta!emství   vytrvalosti   moižíš©   a   Spa-
Sitele?  Žid.11,  27;  |2,  2    #,7  ,`

.     15.  Kterou  skutečnost  máme  si  vzíti  do  srdce?  Juda  24.  25
„Když   Kristus   přijal   1idskou   přirozenost,   spojil   s   sebou

lidstvo  ta.k  pevným  poutem  lásky,  že  žádná  iiná  moc,  wÉma€

#stn#±L7O:P,?,č],Onyíško#!~fl,eTůž?_zru~,šní!i3{,Ot?O,Sp?jení.",(Ce3ta
í,,-'-'             `

•    12.  úkol  -  17.   prosince   1938  -  Z.  s.   15.59

Vzrůst  v  milosti
Nové  stvoření  v  Kristu

1.  Jaký   vzor   dokonalosti   iest   dán   křesťanům?    1.   Jau.
3,    2.   3       f y/`

2.  Co   iest   nezbytné   tomu,   kdo   chce   viděti   Pána?   Ži'd.
12'    14         / ,-.,    `L,,-`-ť,ií,      "       -,-.T

3.  K  3akému  ol)razu  isme  stvořeni,  když  isme  oblékli  noi
v`ého  člověka?  Eíez.  4,  24;  2.  Kor.  3,  18

4.  Co   bude   patmé   v   našem   životě,   když  j§Vme`  se   staii
novým  stvořením v Kristu?  Gal. 2,  20

Stupně  k  dokonalosti

5.  Jak  !e  život  zdokonalován  krok  za  krokem?   2.  Petr.
1,5-7=                 "   -,,,, /       -

„Kdo  se  řídí  naučením  apoštola,  které  dal  církví,  tomu  se
dostame  moci  s  hůry.   Musíme  růsti   a  všelikou  píli  vynaložiti
ma  ť®9   abychom  upevnili  své  vyvoleni.   Ve  všem,   co   mluvíme
a   čimíme,    představovati   máme    Spasitele.    Musíme   žíti   Óeni®
životem.   Zásady,   iimiž    On    se    řídil,    mají    býti    rozhoduÉÍců
v  našem  počínání  si  s  těmi,  kteří  ísou  kolem  nás."   (Tesů.   Řxg
186)             ^„

6.  Jak  nezbytná  ies't 7víra`pro  křesťana:B  Žid.  11,  E.  6
„Domnělá  víra  v  Krista,  která   Jei   přijímá  iako  Spa§Étele

světa,   nemůže  nikoho   spasiti.   Víra,   vedoucí  ke   spasení`   ne=`_=
pouhým   uznáním   pravdy.   Kdo   chce   věřiti   teprve   i:ehd=`'o   :._==
bude  míti  plné  poznání,   nemůže   obdržeti  požehmámí  ©d   Bc==á]
Nestačí  věřiti  v  Krista,  musíme  věřit  Jemu.  ProspěÉe  Ée=io==i_  ==`
víra,   která   Jei   přijímá   jako   osobního   Spasitefle   a.   přĚ`,':fúst==+_+_:.3
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si  ieho  zásluhy.  Víra  mnohých  jest  jenom  domněním.  Spasitel-
ná   víra   iest   smlouva   s   Bohem,   v   kterou   vchází   duše,   jež
přijímá.  Pravá víra  3est život.  Živá víra značí ustavičný vzrůsta
v moci,  pevnou  důvěru,  která  duši  pomáh„á k vítězsťví."  (Desire
347.Lebenl86)         l't,        ,==            i       T`,7       ,,ď        T

7.  Co   máme   vyrozumívati   ctností -ve   spo3ení   s-životem
křesťanským?  2.  Petr.  1,  5;  Fil.  4,  8

8.  Oč  musí  křesťan  usílovatí  ve  spoíení  s  vírou  a  ctností?
Efez.1,17;   Fil.   3,   8                            ,L`           r`if`

„Nic    není    způsobilejší   k    zesílení   našeho    rozumu,    nežli`L
zkoumání  Pisma  svatého.  Žádná  knilia  není  tak.  způsobilá  ku
povznesení   naši   mysli,   k   zesílení   naši   duchovní   moci,   nežli
hluboké,   ušlechtilé   pravdy   biblické.   Kdyby   slovo   Boží   bylo
zkoumáno   tak,   jak   by  zkoumáno   býti   mělo,   potom   shledau
bychom  mezi  lidmi  tak  vysolú  stupeň  porozumnění,  ušlechti-
losti   osobité   Dovahy   mravní   a.   vytrvalosti   v   předsevzetích,
s  jakými  se  zřídka  setkáváme.  Z rychlého  čtení Písma svatého
máme   jen   nepatrný  užitek.   Někdo   mohl   pročísti   celóu   Biblí
od  začátku  až  do  konce  a  přece  nemá  porozumnění  pro   3ejí
krásy  a  nerozumí  jejím  skrytým  pokladům.   .  .   Bez   v.ážnóho
zk()umái-[í.   1]ez   badání,   ktei.e   nebvlo   započato   mod]jťoou,   ne-
můžeme  dosici  pt'avé  moudrcsti.  .  .Bible  by  nikdy  neměla  býti
zkoumána  bcz   rředchozí  modhlbv.   Nežli   ií   otevřeme,   máme
prositi  o  osvícení  Duchem  svatým  a  bude  nám  dáno.". (Cesta
98-100)

9.  Co  dále  ěíniti  bude  ten,  kdo  usiluie  o  posvěcený život?
l.  Kor.  9,  25;  2.  Petr.  l,  6a    '\                                                '

"Nemáme  žádného  práva  přestupovati  zásady  a  zákony

zdravotní.  Křesťané  nemají  následovati  mravů  a  obyče!ů  svě-
ta.  -  Nespokojte  se  zůstáváním  na  nízkém  stupni.  Nejsme  tím,
ěím  bychom  mohli  anebo  podle  vůle  Boží  býti  měli."  (Coun-
sels  on  Health  48.50)

io.  ďaká  viastnost  posiedrií  círk+é' bude  v  životě  každého
křesťana?   2.   Petr.1,   6b;   Řím.12,12;   Žid.10,  36

Bojem    posílen   bude    duchovní    život.    Zkoužky,    v   nichž
jsme   dobře   ostáli,   rozvinou  stálost  povahy  mravní  a  vzácné
duchovní   ctnosti.   Dokonalé   ovoce   víry,   tichosti   a  lásky   do-
zrává  často  nei.1épe  v  bouři   a  temnotě."   (Gleichnisse   60)
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Podmínka  k  3ednotě  s  Kristem

11.   Oč   prosil   Spasitel   pro   své   následovníky?    Jan    17,
21_23      `,

Jednó   Š`   kristem  značí   žíti   život  pobožný.   "Láska  ,]íeLš`ť{í,'
záklaďéň=`66`óžňo-Šii=ťÁÍ-Tak--ék-óli---Íe-Š-t   vyznání,   nikdo   nemá    Lf,=  Ý '\
3istou  a  pravou  lásku  k  Bohu,  nemá-1i  nežistnou  lásku  k  své,Ž 'r'ť-     J'é\
mu   bratrii.   Ale   této   lásky   nikdy   nemůžeme   dosíci   tím,.  když . ,`~ i`-'cT 'J`
se  pokoušíme  jiné  milovati.   Co   potřebuíeme,   jest  láska  Kris-
Eova  v  srdci..Když  vlastní  "iá"  zanikne  v  Kristu,  pak  samo-
volně  vyprýští  láska  Kristova.  Dokonalosti  křesťanské  povahy
mravní   jest   dosaženo,   jestliže   máme   ustavičné   přání   jiným
]omáhati  a  býti  jim  ku  požehnání,   když  záře  slunce  nebes-
{ého   naplňu3e   naše   srdce    a   zrcadlí   se   v   našem    obličeji."
(Gleichnisse  380)

12.   Co   vyplyne  z   i]aší   Íednoťnosti   s`Kristem   a  ,Otcem?
Řím.12,10    Eíez.   É,32                                                              `         jťL?+L4
"Kdybychom   se   před   E3®hem   m®k®ňÉfli   a   byli   přívětiví,

zdvořílí   soucitní,   sta  bů-   se   jiGh   rgTLŮ   pFavdě   obrátilo   tam,   kde
ťDývá  nyní  získán  jenom  Ěeden.   .T*1y  sÉce   v}-znáváme,   že  jsme
obráceni,    přece    jsme    ®btfžeiii    mm®fi}'-mi    nepravostmi.    Naší
předností  však   jest,   sn®žĚGi   ť!o   iť   m®hou   Spasitelových   a   místo
Eoho   přijmouti   jeho   p®va===i   a   ®braz.   Spasitel   čeká,   abychom
[ak  učinili."   (Test.   IX.   fls9u

13.  Co  neavíee  přísESÍTŮ-á  k  t®mH,  abychom, povahou  podobm.
byli  KrÉstu9  2®  Petr.1,  7b
"Jestliže   mÉEujeme   J-ežíše,   rádi   pro   Něho   budeme   žíti,

:vé   díky   rádi   Mu   přímášeti   a   rádi   pro   Něho   pracovati.   Pů-
;obiti   pro   Nělio   bude   iiám   snadné ;   naším   přáním   také   bude
]ro   Něho   trpěti   a   nésti   únavy.   S   Ním   budeme   dbáti   o   du-
:hovní   spasení   lidstva   a   míti   tutéž   vroucí   lásku   k   dušímg
akou  On  měl."   (Gleichnisse  48)

14.  Co  usuzu3©  apoštol  ze  vzrůstu  v  kř©sťan§kém  životŤP /   c`_
2.    Petr.    |,    8      `J=`'ť#~<,''^,_-Ž,             ~,   Í`,     ,Lťs/LZ..,L,,\          y,     „,`J7Lzr         L#,       -`-_L„

Každý,  kdo  vzrůstá  v  křesťanské  zkfišeflosti,  bude  podle        `
oho  přinášeti  ovoce.  To  bude  patrné  v  životě,  zjeví  se  to   v
)ravé  horlivosti  pro  Spasitele.
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13.   Úkol  -  24.  prosince   1938.   Z.   s.   16.02

•   Vítězný   Život
Vzorný  život                           \    „

1.   Jak  z  milosti  Boží  žíti  máme  naí  tomto   zlém`světěi
Tit.  2.   J_1.   12

2.  Jak  ie  takový  život  umožněn?  1.  Jan  5,  4     `
"Mnozí   se   domnívaií,   že   není   možné   uniknouti   moc

.hřícha;   jsou  náin  však  dána  zasmení,   že   cele  můžeme  býi
naplněni   božstvím   Náš   cíl   iest   příliš   nízlrý   a   cíl   nám.  vy{
čený   jest   mnohem   vyšší."    (E.   G.   W.  v   Review   z    12.  VI
í892)„Žívot   učedníků   Kristových,   podobně   jako   jeho.   má   S

vyznačovati  stálým  vítězstvím."   (Diner  443)
3.  Kteří  muži  3sou  nám  v  tom  dári  za  příklad?   Žid.1]

5;  Luk.1,  5.  6                                           \
4.  Co  iest  přediiím ,požadavkem7 k  vítěznému  životu?  Ja

5,   30  ;   Fíl.   4,   |3   iY
"Sami   sebe   nemůžeme   ochrániti`  od   hříchu   ani   ].edn

Lchvíle;  vždycky  jsme  závislí  na  Bohu."   (Desire  o.   A.180)

Pokrok  v   křesťanské   zkušenosti
•     5.  Jak  apoš,tol  zdůrazňuie  nezbytnost  podrobiti  se  Kristu

1.  Petr.  3,  15
"Jestliže  si  tak'budeme  státi  k  Bohu,  sboií  se   s  náti

a  naše  srdce  i  mysl  uvede  v  takovou  shodu  se  sebou,   že
poslušnosti  k   Bohu  uskutečníme   všecky  naše  záměry.   Věří
a  posvědcená  duše  nalezne  ne!větší  radost  v  sloužení  Bohu

•(Desire  668.  Leben  383)

6.  Čeho  si  můžeme  býti  3isti,  když  se  vzepřeme  ďáblu
Jak.  4,   7           ^
"Všecko   závisí  na  správné   činnosti  vůle\".   (Cesta  49)

Jsme-1i  s   Kristem  spojeni,  může   toto   spojení  býti   ud
ženo   jenom   opravdovou   modlitbou   a   stálým  úsilím.   Musín
odpírati,  sebe  zapírati  a  přemáhati.  Vítězství  lze  nám  dosíci
milosti  Boží,  zmužilosti,  vírou  a  vzrůstáním."  (Test.  V.  231)

Nikdo  z  nás  nemůže  se  nechat  nésti  vzhůru,  ale  kaž(
jest   nucen   rozhodflouti  se   a   vytrvale   usilovati.   Tohoto   bo
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musí  se  všichni  účastniti  osobně.  Nikdo  za  nás  nemůže  bojo-
vati.   Jeden  každý   jest   odpověděn   za   výsledek   boje."   (FuJ3-
si)uren  434)

V  odpírání  ďáblu  musíme  míti  na  zřeteli  tři  věci:  Bo-
jujeme  proti  nepříteli  přemoženému ;  nevydávati  se  v  nebez-
i)ečí,   vyčkati   vhodné   chvíle;   musíme   znáti   lest   a   úskoky
satanovy.  (2.  Kor.  2;  11)   "Nic  satana  tolik  neznepokojuje,  jako
když  známe  ieho  záměry."  (Test.  2.  572)                                     ,/`ť,,.

7.  Čeho  ie  dále  potřebí  k  vítězství?  Jak.  4,  8
Denně  se  musíme  blížiti  k  Bohu  a  i]řijímati  to,   co  jest

nezbytné   k   našemu   vzrůstu,   `právě   tak,   ].ako   denně   musíme
usi)okojovati  tělesné  potřeby.

"To   budiž   váš   každodenní  úkol!   Předložte   Mu   všecky

své   úmysly,   aby  byly  podle   jeho   božské   moudrosti  buď  u-
skutečněny,   anebo   jich  bylo  zanecháno.  Tak   den  ze   dne  za-
svěcujte  a  odevzdávejte  Bohu  svůi.  život  a  on  bude  se  životu
Kristovu  stále  více  podobati."   (Cesta  74)

8.  Které   3sou  tři  požadavlw  duchovní?
Odpověď :  .P`p`Q_heyi+tí ``p.o`FrT,  modlitbá  a  sloužení  Kristu.
"Slovo   Boží   umrťvu]é   starou   povahu   á   zb-fozuje   nový

život  v  Kristu."   (Desire  o.  A.  391)
"Modlitba    jest    dýcháním    duše.    Je    to    tajemství    sfly

vnitřnflo   člověka.   Její   místo   nemůže   zaujmouti   nic   ].iného ;
ona  také  udržuie  zdraví  duše."   (Diener  d.  E.  226)

"Nejčistší   a   ne3vyšší   posvěcení   se   Bohu   zjevuje   se   v

opravdovém  přání  a  úsilí  získávati  duše  pro  Spasitele."  (Test.
]11.   187)

Žití  pro  lepší  zem

9.   Jak   apoštol   vyiadřuie   svou   nadě3i   víry9   'Fil.   3,   20;
Kol.l.`13                                           J`       -`

Rostliny,  ryby  a  ptáci  žíti  mouhou  ve  svých  oblastech.
Tak  je  to   i  s   křesťanem.   On  žije   v  hříšném  světě.   Vidí   je!,
pociťuje  jej  a  přichází  s  ním  do  styku,  dokud  není  z  něho  vy-
proštěn.   Člověk   sice   může   žíti   ve   vodě,   v   oblasti   ryb,   ale
musí  míti  oblek  potápníka  a  stále  zasobován  čerstvým  vzdu-
chem.  V  témž  smyslu  může  křesťan  žíti  křesťanským  životem
v  hříšnérp   světě.   jsouc   oděn   výzbroíi   nebeskou   a   posilován
s  hůry.
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10.  Jak  ěasto  musí býti  obnovován  vnitřní  člověk?  2.  Kor.
4'    16      \-    Ll

11.  Co  musíme  činit  k  oi)noveni'  této  síly?  Izai.  40,  31
12.  V  iakěm  spiěru  musí  býti  novÝ  člověk  obnovován?

Ko1.   3'   10    ' ,
`Život  v  Kristu  jest  život  blaženého  klidu.  Nemusí  vždy

býti   náplněn `pocity   rc>zkoše,    nýbrž    pokojnóu,    pevnou    důu
věrou,  Vaše  naděje  není  ve  vás,  nýbrž  v  Kristu !  Vaše  slabost
spoju].e   se   s   jeho   silou,   vaše   nevědomost  s   jeho   moudrostí,
vaše   křehkost  s   jeho   vytrvalostí  a  moci.  Nehleďte   sami   na
sebe,   nýbrž   na   Krista!   Dlete   v   myšlenkách   u   jeho   lásky,
vytrvalosti    a   dokonalosti   jeho    osobité   i]ovahy.   Kristus   ve
svém  sebezapření,   ve  své   pokoře,   čistotě   a  svatosti,   ve  své
nevýslovné  lásce  měl  by  duše  naše  naplniti  vážiiými  úvahami.
Pouze   když   Jeí , milujeme,   když   následuieme   Íeho   příkladu,
když  se  na  Něho  úplně  spoléliáme,  býváme  přeměněni  v  iaho
obraz."   (Cesta  str.  74.  75)

14.   Úkol  -  31.  prosince   1938.   Z.  s.   16.07

0  s  1  aJv  e  n í
Nadějné   oěekávání

Líáončaedkě::aj3:stnávsí:do:.v:::,,~:::snt^:t;;:,ťáL:%::;a::g.e[:a4„;.
Fil.3'20.21    tl^-`     ,                                                                                            ,,(1'

2.  Co  očekává  spravedlnost  víryp  Tit.  2,13    ` '  ,   7
3.   Co  praví   apošťol  o   této   fladěii?  E{Ol.   lj  r?7       `

/  {    Znovuzřízení    ztracené    siávy    '   ,v'ť  `   ^   \"     _^.ť>.      L.,u
/-.-`-.v1/

4o  ěím  Bůh  kormoval  ělověka  při  stvoĚ©ní
5.  Jak  pozbyl  člověk  této  slávy?  Řím.
6.  Kdy  tato  sláva  bude  znovuzřízena?

3'4
7.  Jak  tato  naděie  křesťana  udržováma  3est  i  v  utrp©níp

Řím.  8,   18 ;  2,  Kor.  4,   17.  18
"Kdo    jest    oclioten    vzdáti    se    svých    zamilovaných

ÉLm_Ý_SL±t___i___!i±±±_9±t]= =k_9yž   zazní   hlas   Próž-ř-átéi-nč;-ŠŤi--5 --Íčd-ó---ó-hče
na  se  vzíti  nové  po-jirinosti  a  vkřočiti  -d-o  nových  území,   aby
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tam  s   pevným   a   ochotným  srdcem  konal   dílo   Boží   a   svou
ztrátu  pro  Pána   Ježíše   pokládal  za  zisk?   Kdo   to   učíní,   má
víru  Abrahamovu  a  s  ním  bude  účastníkem  veliké  slávy] již
neisou_ rQvna  titrpeqí_ č_asu  nyněíšího."   (Patr.   a  pror.   119)

Chodíti  s   Kristem
8.   Čelio   musíme  býti  účastni,   než  budeme   míti  účast  v

!eho  slávě?  2.  Peti.1,  4 ;  1.  Petr.  4,  |3 ;  5,  i   Í
"Utrpeními   a  pronásledováními   se  zjevuje   sláva   -   po-

vaha  BoŽ`i--``-`--ri-á-i. éHo -ir-yvóieňýóh.   Li-dú -BóžTímu;±s-Ý-ět-e=ri  nena-
viděnému  a  pronásledovanému  dostává  se  vychování  ve  škole
Kristově."   (Myš]enky  43)

9.   Jak   v®liké   požehnání   přináší   tato   naděie   věřícímu?
1.  Jan..  3'  3
"Jako_ _Bůh_ čistý  iest,  tak  má  býti  a  bude  čistý  člověk,

když   Kristus,   ta--naděje   slávy,   bude   Ý   něri;   néb-óť-potom
půjde  }eho  šlépějemi  a  vyzařovati  bude  jeho  povahu."  (Diener
d.   E.   323)

Pamatujte,  že  Ki.istus  nemůže  býtj  naším  Králem  slávy
dříve,   dokud  se   nestal  naším  Králem  spravedlnosti.

Slavné  splnění  naděie
10.  K  ěemu  Íe  vyzváno  všeliké  stvoření?  Ž.  96,11-13

Když  královna  ze  Sáby  viděla  bohatství  Šalomounovou
a   slyšela  jeho  moudrost,   byla   přemožena   údivem  a  zvolala :
"Nebylo   mi   praveno   ani   polovice."   Tak   i   svatí,   až   přijde

Kristus  v  slávě   a  vejdou  s  Ním  do  slavné  říše,  zvola].Í:   "Co
oko    nevídalo,    co    ucho    neslýchalo,    aniž    na    srdce    lidské
vstoupilo,   to   připravil  Bůh  těm,  kteříž  jei   milují."  Všecko,   co
dítky   Boží   na   zemi   při3ali   skrze   poznání   Boží,   působeflím
I)ucha   svatého    a   v   naději   budoucnosti,    jsou   jenom   slabé
záblesky  budoucí  s|ávy.   o

11.  S  iakou  radosti  hleděti  budou  vykoupeflí  v  tvář  Spasi-
tele?  Ž.17,15                                                           `,-
"Slavné   bude   vysvobození   těch,   kteří   trpšlivě  -čekali

na  jeho  příchod  a  jichž  Íména  zapsána  isou  v  knize  života."
'(Spor   387)

12.   Co   iest   iediným   základem   takovéto   naděje?   Kol.   1,
27;  3,  4
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"Ne   méně   žádoucí   jest  též   místo.   Jest  tam   Ježíš,   ncj-.

krásnější  mezi  desetitísíci ;  trůn  Boží  a  Beránkův,  před  nímž
zářea   slunce   bledne   3ako   hvězda   před   svítáním   nového   dne.
Tam  jest  město  z  jaspisu  a  zlata,  které  vystavěl  Bůh ;  i)roud
vody   živé,   v   jehož   vlnkáQh   zrcadlí   se   sláva   Boží   a   iehož
vody  vytékají  z   trůnu  Božího.   Je  tam  také   strom  života  s,
listím  k  zdraví  národú  a  ovocem,  dávajícím  život.  Bude  tam
Abraham,    Izák,    Jákob,   Noé,    Job,    Daniel,   proroci,   apoštolé,
mučedníci  a  zástup  vykoupenýcli.  Tam  jsou  stále  zelena!ÍcÍ  se
nivy,   nevadnoucí   květiny,   nikdy   nevysycha]ící   potoky   vod,
zkáze  nepodléhající  úrody  pole  i  zahrad,  stále  zářící  koruny,
libě  znějící  harfy  a  vše,   co  si  vykoupený  hříšník  přáti  může.

Ó   přiidiž   brzy   dni   pokoje,   vítězství   a   slávy!   Přijďte
andělé  a  shromažďte  vyvolené !  Ó  Pane,  splň  své  zaslíbení  a
uveď   nás   v   zemi   nepomíjející   slávy!   Přijdiž   brzy,   Pane
Ježíši !"  (Daniel  Offenb.  814.  815)

Dnešní. dary   isou   pro   mis.   pole   Středoevrop.   oddělení

Starý  rok  se  opět  k  svému  konci  sklání,
buď  i  dále  s  námi  Boží  požehnání.
Cokoli  at  nový  rok  nám  zase  nese,
my ien  vždycky  v Pánu  znovu  radujeme  se !
On  nám  znovu  chce  dát  moudrost  svou  i  sflu,
bychom  dále  byli  věrni  jeho  dílu.
Potom v jeho  síle  iistě  zvítězíme -
v  ieho   říši  slávy  Jei   pak  oslavíme.

Nezapomeňte  včas  obnoviti  předplatné
r        t€ť-,                          1---'      na  „Hlasatel  pravdy"

\\`     ,7      „Stráž  sionskou"
-i7      „Bib|ických  úkolů"

E,='

/Í          T]`skl  R.  Poláka  syn,  Brno`-=
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