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ZÁKLADY KŘESŤANSKÉHO 
ŽIVOTA

BIBLICKÉ ÚKOLY

1. čtvrtletí 1966

Chci se zdokonalit ve znalostech Písma a budu 
denně pečlivě a s modlitbou studovat část svého 
biblického úkolu.

Krása a bohatství slova Božího mají přetvořu- 
jící vliv na mysl a charakter věřícího člověka. 
Studium bible rozvíjí lidskou osobnost. Bible do
vede povznést myšlenky a rozvinout schopnosti.



ÚVOD:

í
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Nejpádnějším důkazem křesťanství je milující 
a milováníhodný křesťan. On ví, co o něm říká 
bible. Její naučení prožívá ve svém všedním ži
votě. Svět hledá takové lidi, čeká od nich tyto 
vlastnosti a je zklamán, nesplní-li jeho očekává
ní. Tato série biblických úkolů o základech křes
ťanského života přináší naučení bible a Ducha 
prorockého o jednotlivých projevech křesťanského 
života.



dne 1. ledna 19661. úkol

• NÁS BUDOUCÍ DOMOV

něj bude vy-.

5

Bůh si připravuje člověka pro své věčné 
království

a kdo z

Zlatý verš: :2. Petr. 3, 11.

Bůh si nás připravuje pro nebesa. Povahové kazy, umí- 
něnost, sobecká modloslužba, vyhledávání chyb, nenávist 
a hádky vyvolávají Boží hněv, Lid, který zachovává Boží 
přikázání, se musí zbavit těchto nectností. Ti, kteří žijí 
v těchto hříších, jsou svedeni a zaslepeni satanovou lstí.

Nová země je dědictví vykoupených. Tam povede ležíš 
svůj lid ke zdrojům živých vod. Na těchto rovinách, i 
u čerstvých bystřin, nalezne lid Boží, který byl tak dlouho 
poutníkem a cizincem, svůj domov.

4. Jaký lid zdědí království Boží
loučen? Zjev. 21, 7. 8.

Pán nebes oceňuje člověka podle jeho skutečné hodnoty. 
Je-li nevlídný ve svém pozemském domově, nehodí se ani 
do nebeského domova. Chce-li prosazovat svou vůli bez 
bhledu na jiné, nebyl by spokojen ani v nebi, protože tam 
by to dělat nemohl.

1. V jakém vztahu má být křesťan k Božímu království 
a k tomuto světu? Proč? Mat. 6, 33; 1. Jana 2, 
15-17.

2. Co očekával Abrahám? Jakou měl jistotu? Žid. 11, 
10. 13. 14. 16.

3. Jak nastiňuje Izaiáš a Jan nové nebe a novou zemi? 
Iz. 65, 17-19. 21. 22; Zjev. 21, 1-4.



soudu? Mat.

tomto životě? Řím.

kteří přijímají Krista jako svého spasitele, ne-

MUSÍME ZPYTOVAT SAMI SEBE
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JAK VIDI CLOVÉKA BŮH

5. Na kolik skupin rozdělí Bůh lidstvo u 
25, 31-33.

Pán Ježíš říká, že jsou jen dvě třídy lidí, které přijdou 
ke konečnému soudu: ti, kteří přestupují Boží zákon a ti, 
kteří se snaží jej zachovávat. Podle toho bude Kristus 
posuzovat naši věrnost či nevěrnost. Tyto dvě třídy se 
liší od sebe jako den a noc.

6. Čím se liší tyto dvě třídy již v
8, 7-10.

Ti,
mohou se. ztotožňovat s duchem světáctví.

7. Bůh předložil kdysi svému lidu dvě cesty. Po které 
cestě by jej rád viděl chodit? 5. Mojž. 30, 15. 19.

Bůh předložil lidu izraelskému život i smrt, požehnání 
i zlořečenství. Vybízel je často k tomu, aby si vyvolili 
cestu života a stali se tak požehnáním všem národům.

8. Jakou vážnou radu dává Pavel Korintským? 2. Kor. 
13, 5.

Musíme se neúnavně snažit překonávat sobectví a samo
libost. Zkušujme se velmi důkladně, abychom neupadli 
do sebeklamu. Nestačí jen občasné zpytování při zvlášt
ních příležitostech. Musíme na každý den kontrolovat 
sami sebe, jsme-li skutečně v náručí Kristovy lásky. Budí
me upřímní sami k sobě, neboť zde si nesmíme dovolit 
nic riskovat. Zamysleme se nad tím, co to znamená být 
cele křesťanem. Hledte na Ježíše a budte mu podobni. 
Jako křesťané nejsme právě v otázce sebezpytování důsled
ní; není proto divu, že činíme tak malé pokroky v po
znávání sami sebe.



11. Co prohlásil Ježíš

7.

že lidské bytosti mohou 
spojení s Bohem dosáhnout dokonalého charakteru již 

tomto životě. Tak nás Bůh ujišťuje, že i my můžeme

9. Jak se jeví laodicenská církev před Bohem? Zj. 3, 
15-17.

10. Jakou radu nám proto Písmo dává? Zj. 3, 18. 19.

se- 
se 

ne-
trvávali v 
v

Kristův život na

Přineste Ježíši celé své srdce. Litujte svých hříchů, 
vyznávejte se Bohu, opusťte veškerou nepravost a pak si 
můžete přivlastnit jeho zaslíbení. v

Přijde den, kdy Boží soud postihne všechny, kteří 
neposlušnosti. Pak Bůh promluví a postaví 

spravedlnosti proti přestupníkům zákona. Ale vy 
musíte být mezi těmi, které postihne Boží hněv. Dnes je 
ještě čas milosti.

zemi byl do
konalým vyjádřením Božího zákona. Budou-li se ti, kteří 
se vydávají za dítky Boží, podobat jeho charakteru, budou 
i poslušní Božích přikázání. Pak je Pán může poctít tím, 
že budou náležet mezi členy nebeské rodiny. Jedině zpy
tování srdce a každodenní spolupráce s Duchem svátým 
nás připraví pro společenství s anděly a s vykoupenými.

o životě věčném? Jan 17, 3.

Každý může dosáhnout dokonalosti křesťanské povahy. 
Oběť Ježíše Krista umožňuje každému věřícímu, aby 
přijal vše, co náleží k životu a k pobožnosti. Bůh nás 
vybízí, abychom dosáhli úrovně dokonalosti a poukazuje 
nám na Kristovu povahu. Spasitel jako člověk dokázal, že 
lze ustavičně odporovat zlému a 
ve 
v 
dosáhnout úplného vítězství.

12. Víme-li, že všechno zlé bude zničeno, jaké výstrahy 
máme dbát? 2. Petr. 3, 11 — 14.



2. úkol — dne 8. ledna 1966

Návrat hříšníka k Bohu

Zlatý verš: 2. Kor. 5, 21.

stvořen
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1. Co odlučuje člověka od Boha? Iz. 59, 1. 2.
2. Jak přišli lidé k hříšné přirozenosti? Řím. 5, 12; 

Ž. 51, 5.
3. Jak jsou hříšníci vylíčeni? Řím. 1, 18; 1, 28—32.
4. Jaký je konečný výsledek hříchu? Jak.

Srov. Řím. 6, 23.
1, 14. 15.

Člověk byl stvořen s ušlechtilými vlastnostmi těla 
i rozumu. Jeho bytost byla dokonalá a byla v souladu 
s Bohem. Jeho myšlenky byly čisté, jeho snažení svaté. 
Ale neposlušností se jeho síly zvrhly a místo lásky vzniklo 
sobectví. Jeho přirozenost přestupováním tak zeslábla, že 
již nemohl ve své síle odolat moci zlého. Stal se sata
novým zajatcem a byl by jím zůstal na věky, kdyby 
Bůh zvlášť nezasáhl.

Hříšník nemohl být šťastný v Boží přítomnosti; bál se 
společenství se svátými bytostmi. Kdyby směl vstoupit do 
nebe, necítil by tam radost. Jeho myšlenky, zájmy a 
pohnutky by se lišily od pocitů bezhříšných obyvatel 
nebes. Působil by jako falešný tón v souzvuku nebes.

Znovuzrození je jedinou cestou, vedoucí do města Boží
ho. Tato cesta je úzká. Brána, kterou máme vejít, je těsná. 
Ti, kdož chtějí být spaseni, musí mít nové srdce a nového 
ducha. Musí přemoci staré, zděděné povahové rysy. Musí 
odložit všechen podvod, klam, zlé mluvení. Musí žít 
novým životem, tak jako žil Ježíš.



hříšník potřebuje spasitele

a
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5. Co zvolal apoštol Pavel, když si uvědomil svůj bez
mocný stav? Řím. 7, 24. Srovn. Ž. 51, 2. 3. 11.

DAROVANÁ SPRAVEDLNOST

9. Cím se stal Kristus pro nás? 1. Kor. 1, 30.
10. Jediné jak může být hříšnk ospravedlněn neboli pro

hlášen za spravedlivého? Řím. 3, 21—24.

Sami od sebe nemůžeme žít svátým životem, tak jako 
chromý člověk nemůže chodit. Mnozí si uvědomují svoji 
bezmocnost a touží po onom duchovním životě, který je 
uvede v soulad s Bohem; marně však o něj usilují. Volají 
v zoufalství: Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z tohoto 
těla smrti? Řím. 7, 24. Tyto klesající, bojující duše musí 
vzhlédnout vzhůru. Spasitel se sklání nad těmi, jež vy
koupil svou krví a praví nevýslovně něžně a soucitně: 
„Chceš být zdráv?“ Přikazuje ti, abys vstal jako zdravý 
a spokojený člověk. Nečekej, až pocítíš, že jsi uzdraven. 
Věř jeho slovu a splní se. Dej svoji vůli na stranu Ježíše 
Krista. Chceš-li mu sloužit, zachovej se podle jeho slova 
a obdržíš sílu. Kristus tě může a chce vysvobodit ze všech 
zlých zvyků, od všech vášní, jež dlouho poutaly tvou duši 
i tělo.

6. Jaké vysvobození Bůh člověku připravil? Řím. 7, 25 
až 8, 3.

7. Cím je evangelium a co dokazuje? Řím. 1, 16. 17.
Ti, kteří poznali uzdravující moc evangelia, mají 

povinnost zvěstovat všem lidem poselství o Boží milosti.
8. Jak dochází hříšník spasení? Ef. 2, 8. 9.
Ve své síle nemůžeme uniknout z propasti hříchu, do 

níž jsme klesli. Naše srdce je zlé a my je nedokážeme 
změnit. Má-li být člověk proměněn od hříchu k svatosti, 
musí na něj zapůsobit vnější síla. Tou silou je Kristus.



své shovívavosti? Řím. 3, 23.11. Co učinil Bůh ve

Tak se jim

CHOĎME SPRAVEDLNOSTIV

s

14.

10

12. Jakou zkušenost má učinit ospravedlněný člověk? Říir. 
6, 3. 4. 11. 12.

Vzdělává lidskou povahu po vzoru božského charakteru, 
aby se stala duchovně silnou a krásnou. Tak se věřícím 
v Krista naplňuje přímo spravedlnost zákona.

Jakmile si jeho přítomnost uvědomíme, podlehne naše 
myšlení Ježíšovu vedení. Náš duchovní život bude úměrný 
tomu, nakolik toto společenství cítíme. Tak chodil Enoch 

Bohem.

Jak je tato zkušenost možná? 1. Petr. 1, 5.

Spasení si nezasloužíme poslušností. Je to dobrovolný 
dar Boží, který musíme přijímat vírou. Ale poslušnost je 
ovocem víry. Takzvaná víra v Krista, která tvrdí, že 
člověk nemusí Boha poslouchat, není víra, nýbrž opováž
livost.

Podmínka věčného života je dnes tatáž jako od nepa- 
měti — dokonalá poslušnost Božího zákona, dokonalá 
spravedlnost.

Kristus dosáhl zde na zemi spravedlivého charakteru 
ne pro sebe, neboť jeho charakter byl čistý a bezúhonný, 
ale pro padlé lidstvo. Nabízí člověku svůj charakter; stačí 
ho jen přijmout. Jakmile hříšník lituje svých hříchů, uvěří 
v Krista a snaží se žít v souladu se zákonem Božím, do
stává se mu Kristovy spravedlnosti a jeho jméno je zazna
menáno v Beránkově knize života. Stává se dítkem Božím, 
členem královské rodiny.

z Boží milosti dostává odpuštění všech 
dosavadních hříchů.



3. úloha — 15. januára 1966

křesťan

BOH A ČLOVĚK

sa

lí

nebom. Kristus svojimi 
a spojil padlého člo-

Kresťanstvo a

v srd-

K přemýšlení: Ježíšova smrt splatila dluh za naše 
hříchy. Dostalo se nám jeho spravedlnosti, abychom byli 
ospravedlněni a posvěceni. Nemáme se čím sami chlubit. 
Nemáme důvod k sebepovyšování. Naše jediná naděje je 
ve spravedlnosti, kterou jeho Duch v nás a skrze nás 
působí.

Základný verš: Gal 2, 20.
Židia dali prednosť formám a obradom a stratili zo 

zretela ich význam. Tieto zvyky a tradicie sa im stali 
překážkou k porozumeniu pravého náboženstva a životu 
podlá jeho zásad. Nechceli Spasitela, žiadali znamenie. 
Ale královstvo Božie nemálo zvíťaziť mocnou armádou, 
ani surovými zákrokmi, ale rastom novej zásady 
ciach ludí.

1. K čomu připodobňuje Písmo člověka? Ž 144, 3. 4.

Odpadnutím sa člověk odlúčil od Boha, zem bola od
dělená od neba. Medzi obidvomi sa roztvorila neprekle- 
nutelná priepasť.

2. Ako dokázal Boh svoju lásku k člověku? Ján 3, 16; 
Rim 5, 8.

V Kristu je zem opáť spojená s 
zásluhami přemostil priepasť hriechu 
veka v jeho slabosti a bezmocnosti s Otcom.



JEDINÝ PRAVÝ BOH

jedinom pravom Bohu? Iz 45,

veriaci modlia? Ž 16, 1. 8.

VÝZNAM KŘESŤANSTVA

9. Co je súhmom pravého náboženstva? Jak 1, 27.

praktickom náboženstve? Mat 25,

12

6. Cím sa vyznačuje pravý Boh? Jer 10, 10—12.
7. Ako je potvrdená Božia zvrchovanosť? Ef 4, 6; Skt 

17, 24-27.

3. Co učinil Kristus pre beznádejného 
veka? Kol 1, 13. 14. 21.

4. Aká změna nastáva pri tých, čo prijímajú Boží dar?
Ef 2, 19-22. ,

Čisté a 
Pravý křesťan 
dóverou v

Nikto z ludí nemóže pochopiť Boha. Obmedzený člověk 
sa nemá ani pokúšať chcieť Ho vyložiť. Je zbytočné skú- 
mať Jeho podstatu. Tu je lepšie stíšiť sa. Všemohúci ne
móže byť predmetom diskúzie.

a bezmocného člo-

nepoškvrnené náboženstvo člověka zušlachťuje. 
sa bude vždy vyznačovať láskavosťou a 

Boha.

10. Co hovoří Ježiš o 
34-40; 10, 42.

8. Ako sa

5. Ako svědčí Písmo o 
5, 22.

Ježiš představil svojim poslucháčom Boha ako Otca. 
Takú představu o Bohu dává světu len náboženstvo Pís
ma. Pohanstvo učí ludí, aby v najvyššej bytosti viděli 
predmet strachu a nie úcty. Rozhněvané božstvo třeba 
zmieriť oběťmi.



11. Ktorá skúsenosť patří ku křesťanstvu? Ef 3, 17—19.

i
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1

neochvějná vernosť, pracovitosť 
klad 
světlo.

Náboženstvo nie je nějaké vzrušenie. Je to zásada, ktorá 
preniká celé jednanie člověka. Naše vyznanie viery móže 
vyjadrovať teoriu náboženstva, ale svedectvom pravdy je 
naša praktická zbožnosť. Zásadný život, sváté chovanie, 

a ochota, zbožný prí-* 
to sú činitelia, pomocou ktorých svět dostává

Křesťanstvo znamená „Kristus vo vás, nádej slávy“. 
Musí sa vo vás zračiť celá Kristova povaha — Kristova 
mysel, Kristové myšlienky a pohnútky, Kristové city. Jeho 
šlová a činy musia preniknúť celý život křesťana. Len 
vtedy sí opravdovým křesťanem. Taký je zmysel křesťan
stva.

12. Ako je ďalej zdůrazněné toto společenstvo s Kristem? 
Gal 2, 20.

Křesťanstvo nie je niečo, čo by si člověk mohol obliecť. 
Je to život predchnutý životom Ježíšovým. Křesťanstvo 
má ovela hlbší význam, než aký mu mnohí pripisujú. To 
nie je len vierouka. Je to oživujúca zásada, ktorá ovládá 
mysel, srdce, pohnútky a celého člověka.

K premýšlaniu: Křesťanské náboženstvo sa musí 
prejaviť, musí ovplyvniť celé jednanie, všetky vzťahy v za
městnaní i v spoločnosti, každý okamžik všedného života.



4. úkol — dne 22. ledna 1966

Cesta ke Kristu

zajedno

STAŇ SE KŘESŤANEM

ó

VÝZVA K ODEVZDÁNI SE

Apoštolově Páně se

5. Co znamená cele odevzdat? Luk. 14, 33.se

14

a 
co

Odevzdáme-li Bohu veškeré 
životní problémy. Zeslabíme tím 
s 
pojící duše mladých i starých ke Kristu. Tak projdou

mocné dílo, jež 
učiní Bůh pro

a poslušné.

4. K čemu vyzval Mistr některé učedníky? Mat. 4, 
18-22; 9, 9.

neměli sami Čím chlubit. Bylo 
•jasné, že vděčí za úspěch své práce jedině Bohu. Život 
těchto mužů, charakter, který získali 
Bůh skrze ně vykonal, svědčí o tom, 
všechny učenlivé

1. Co je hlavním úkolem křesťanské církve? Mat. 28, 
19. 20.

2. Jakou zkušenost musí učinit každý upřímný křesťan? 
2. Kor. 6, 17. 18.

3. Do jaké rodiny je křesťan uveden? Řím. 8, 14 — 17.

Zlatý verš: 2. Kor. 6, 17. 18.
Jakmile se odevzdáme Kristu, spojí se naše srdce s jeho 

srdcem, naše vůle se ztotožní s jeho vůlí, mysl bude 
s jeho myslí, myšlenky budou podřízeny jemu; 

budeme žít jeho životem.

své síly, usnadníme si 
a odstraníme tisíce bojů 

žádostmi přirozeného srdce. Náboženství je zlaté pouto,



CESTA KE KRISTU JE CESTOU K BOHU
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6. Jak nám Kristus pomáhá dostat se zpět k Bohu? 
Jan 14, 6.

8. Jakými slovy ukazuje Písmo cestu k spravedlnosti? 
Skut. 3, 19.

9. Který první krok musí hříšník 
učinit? Skut. 2, 37. 38.

poslušní bezpečně po \ temných 
Mnozí., věřící 

: mu

10. Co následuje nutně po pokání? Přísl. 28, 13; 1. Jana 
1, 9.

ochotní a poslušní bezpečně po \ temných a záludných 
cestách do města Božího. Mnozí., věřící se bojí svěřit 
cele Bohu. Neodevzdají se mu dokonale; obávají se 
následků takového odevzdání. Dokud to však neučiní, 
nenaleznou klid.

Ježíš řekl Nikodémovi: Nepotřebuješ tak teoretické vě-. 
domosti jako duchovní proměnu. — Křesťanský život 
není upravením nebo vylepšením staré povahy, nýbrž 
úplným přetvořením. Vlastní já a hřích musí umřít a 
musí začít nový život. K této změně může však dojít 
jedině účinným působením Ducha svátého.

na cestě ke Kristu

7. Kterou nutnou zkušeností musí projít dítko Boží? 
Jan 3, 3.

Pokáním se člověk odvrací od svého já ke Kristu.
Ale nikdo se nemůže sám zbavit svého sobectví. Může

me jen prosit Krista, aby toto dílo vykonal. Pak zvo
láme: Pane, vezmi si mé srdce, neboť já ti je nemohu 
dát. Je tvé. Zachovej je čisté, poněvadž já je zachovat 
nemohu.



opravdové pokoře, kdo nepo-

11. Co přinese darovaná spravedlnost věřícímu? Řím.

stáváme členy Boží rodiny? Gal. 4, 4—6;

přemýšlení:
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Krista“, 
na
2. Petr: 1, 5 — 10.

13. Jaký konečný cíl má Bůh? Jak je tato zkušenost 
nazvána?, 1. Tes. 5, 23.

4, 22 až 5, 1.
12. Jak se j 

Řím. 8, 14. 15.

Písmo jasně učí, že dílo posvěcení je postupné. Když 
obrácený hříšník nalezne pokoj s Bohem skrze krev 
smíření, křesťanský život mu teprve započal. Nyní musí 
„spět k dokonalosti“, růst „v plnou míru postavy Ježíše 

(Žid. 6, 1; Efez. 6, 13.) Petr nám poukazuje 
stupně, po nichž dosahujeme biblického posvěcení.

Musíš-li přinést oběť, musíš-li pro Krista opustit otce, 
matku, bratry, sestry, ženu a děti, nebudeš bez přátel. 
Bůh tě přijímá do své rodiny.

K přemýšlení: Bůh chce, aby všichni lidé byli 
spaseni. Církvi byla svěřena odpovědnost, aby zanesla 
evangelium do celého světa a aby tak zvala všechny, kteří 
se chtějí oprostit od hříchu a připravit na druhý příchod 
Kristův.

Ti, kteří nepokoří své duše před Pánem a neuznají 
svou vinu, nesplnili ani první podmínku přijetí. Kdo 
nelitoval a nevyznal v opravdové pokoře, kdo nepo
hrdal svými nepravostmi, ten nikdy opravdově netoužil 
po odpuštění hříchů. Hřích, kterým jsi ublížil svému 
bližnímu, vyznej mu osobně.



5. úkol — dne 29. ledna 1966 >

Srdce

SRDCE ČLOVĚKA

2 Biblické úkoly 17
/

1. Jaký je přirozený stav lidského srdce? Jer. 17, 9; 
' Mat. 15, 19.

a mysl křesťana

Lidé neznají své srdce, neboť ono je nejpřevrácenější 
a bezbožné velmi“. Ale Bůh rozumí sklonům zkažené 
lidské přirozenosti.

2. Jaké milostivé pozvání posílá Bůh člověku? Zjev.
3, 20; 22, 17.

Nezadržujme Bohu to, co mu náleží. Žádá si celé 
srdce; dejme mu je.

3. Zač by měl prosit hříšník? Ž. 51, 11. 12.
Nikdo nemůže sám ve své síle zapudit zlé náruživosti, 

jež se v srdci usadily. Jen Kristus může očistit chrám 
duše. Ale nevynucuje si vstup. — Jeho přítomnost duši 
očistí a posvětí, aby se mohla stát svátým Božím chrá
mem a „příbytkem Božím skrze Ducha“.

4. Co chce Pán učinit pro svůj lid? Ezech. 36, 26.

Zlatý verš: Přísl. 23, 26.
Převtělením Syna Božího splnil se úmysl nébes, aby 

Bůh opět přebýval v člověku, aby srdce člověka bylo 
chrámem Božím. Jeruzalémský chrám měl podobné po
slání. Tím, že Ježíš očistil tento chrám od světských 
kupců a prodavačů, ohlásil své poslání. Přišel očistit 
srdce od poskvrn hříchu — od světských žádostí, od 
sobeckých choutek a zlozvyků, jež škodí duši.



KRISTOVA MYSL

5. Proč potřebujeme změnu mysli? Řím. 8, 5—8.

srdce, které jsou lhostejné

18

víru, 
dbát,

KRISTUS PŘEBÝVÁV SRDCI KŘESŤANA

Mysl se rozvíjí podle toho, čím se 
jakou potravu jí poskytneme. Je v 
aby rozhodl, čím se bude jeho mysl zabývat 
bude vytvářet jeho charakter.

sytí. Záleží na nás, 
moci každého jedince, 

a jak se

se jeho mysl 
vhodnými věcmi? Fil. 4, 7—9.

8. Co může a musí křesťan dělat, aby 
zabývala správnými a

9. Jakou zkušenost má křesťan učinit? Efez. 3, 17—20.

Má-li Kristus v našem srdci přebývat skrze 
musíme o něm uvažovat, mít jej za svůj vzor a 
abychom jej ničím nezarmoutili a neurazili.

10. Co je spojeno s obnovou mysli? Efez. 4, 20 — 24.

6. Cí mysl bude křesťan mít? 1. Kor. 2, 16; Fil. 2, 5.
7. Jaká souvislost je mezi myslí a charakterem? Řím.

12, 2.

Mysl a srdce, které jsou lhostejné a bez cíle, stávají se 
snadnou kořistí zlého. Povznesme svou mysl k vysokým 
a svátým ideálům, vytkněme si ušlechtilý životní cíl, 
a zlo se tak snadno nezakoření.

Změna charakteru nastává tehdy, když člověk změní 
své myšlení. Slova: „A ducha nového dám vám“ (Ezech. 
36, 26), znamenají: Dám vám novou mysl. Tato změna 
srdce je vždy provázena jasným chápáním křesťanské 
povinnosti, porozuměním pravdy. Naše názory na pravdu 
budou úměrné chápání Božího slova.



našich

6. úloha — 5. februára 1966

Tělo je chrámom Ducha

zne-
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staneme Kristu podobni? 2. Kor. 3, 18.
-é ý fy-'

Kristu je životem pokoje. Snad nebudeme pro-

Základný verš: 1 Kor. 6, 19. 20.
Satan útočí svojimi pokušeniami, aby zoslabil a 

hodnotil telesné sily. Ak sa mu to daří, získá celú bytosť 
k službě zla. Ak sklony nášho těla neovládá vyššia moc, 
potom pokušeniu podlahneme.

1

K přemýšlení: Klidný, zásadní život čistého, upřím
ného křesťana je mnohem výmluvnější než slova. Život 
člověka má mnohem větší vliv než jeho slova. Úředníci, 
kteří byli posláni k Ježíši, vrátili se se zprávou, že nikdo 
nikdy tak nemluvil jako on. Ale důvod byl ten, že nikdo 
nikdy nežil tak jako on. Kdyby jeho život byl jiný, 
nemohl by tak působivě mluvit.

Růst křesťana postupuje z vnitřku, nikoli zvenčí. 
Jedině tehdy, přebývá-li Kristův duch skrze víru v našem 
srdci, můžeme růst v milosti a v známosti Ježíše Krista.

11. Co učiní pro nás Kristus, když bude v 
srdcích? Gal. 2, 20.

12. Jak se

Život v 
žívat vytržení ducha, ale budeme mít trvalou, klidnou 

. důvěru. Budeme-li jej milovat, napodobovat, na něj cele 
spoléhat, staneme se mu podobni.



tieto skutečnosti.

4. Co má křesťan robiť? Rim 12, 1.

svatů
a

20

do každej žilky. Každé porušenie týchto 
nedbalosti alebo nevědomosti, je hrie-

zvyky v

,NIE STE SAMI SVOJI*

1. Co hovoří Písmo o našom tele? 1 Kor 6, 19. 20.
2. Co hovoří Pavel o rozdieli medzi životom „podlá 

těla“ a „podlá Ducha“? Rim 8, 5—9.
3. Ako Pavel ovládal svoje tělo? 1 Kor 9, 27.

Veriaci musí pochopiť, že všetky jeho schopnosti sů 
Božími darmi. Majů byť zachované v najlepšom možnom 
stave pre Božiu službu.

5. V akom stave máme udržovať svoje tělo? 1 Tes 
5, 23.

Boh napísal zákony, ktoré riadia naše tělo, na každý 
nerv, sval ať 
zákonov či už z 
chom proti nášmu Stvořitelovi.

Sila vole a sebaovládania sú nesmieme dóležité pre 
zachovanie i návrat zdravia. Hnevs nespokojnosť, sebectvo 
alebo nečistota, ticsni a ničí. Avšak veselá mysel, ne- 
zištnosť a vdačnosť majú v sebe obdivuhodná životodár
ná moc. Nikdy nezabudnime na

Člověk nemůže priniesť svoje tělo ako živú, 
príjemnú oběť Bohu, ak pestuje zvyky, ktoré ho olu- 

pujú o telesnú, duševnú a mravnú sviežosť.
Posvátenie nie je teoriou alebo citovým vzrušením pod 

vplyvom krásných řečí, ale živou, činnou zásadou, pre- 
nikajúcou každodenný život. Vyžaduje od nás, aby naše 

jedení, pití a odievaní bolí vždy také, aby nám 
zabezpečili zachovanie tělesného i duševného zdravia. 
Potom mdžeme Pánu prinášať svoje tělo ako oběť živú, 
svatů, príjemnú — a nie oběť nesprávnými zvykml ska- 
zenú.



ZDRAVIE A SVIEŽOSŤ

Ž 103,

A
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7. Co prial apoštol Ján Gájovi? 3 Ján 2. Zrovnaj 
Ž 103, 1-5.

ŽIŤ PRE PÁNA 
PREJEHO KRÁLOVSTVO

svojím ludom? 2 Kor 3,9. Aký úmysel má Boh so
2 — 4; Iz 43, 10; Skt 1, 8.

Boh chce skrze svoj lud zjavovať zásady nebeského 
královstva. Aby veriaci mohli vo svojej povahe a vo

6. V srdci koho chce Pán podlá svojho zasFúbenia pře
bývat? Iz 57, 15.

a s?baovládaqie?

Nestriedma žiadosť připravila našich prarodičov o raj. 
Striedmosť vo všetkom súvisí ovela viac s návralom do 
raja, než si mnohí myslia. Nezabúdajme ani na celkové 
telesné osvieženie v prírode na čerstvom vzduchu, to tiež 
patří k striedmosti.

8. Aké výsledky prináša striedmosť 
1 Kor 9, 25-27.

I Zdravie nie je výsledkem náhody. Je to dósledok po- | 
I slušnosti prírodných zákonov. O tom sa presviedčaiú 
. obzvlášť Sportovci. Tito ludia sa pripravujú na závody 

velmi starostlivo, podrobujú sa dokladnému výcviku a 
prísnej kázni. Ich životospráva je pod lékařským dozo- J 
rom. Vedia, že nedbalosť, výstrednosť alebo lahostajnosť 
zoslabujú organizmus a vedú k porážke. O čo dóležicejšie 
je zachovávanie zdravia pre úspěch v životnom zápase? 
Bojujeme zápas, na ktorom závisí výslcdon věčnosti. 
Nikto nepochopí svoje povinnosti k Bohu, ak jasné ne
chápe svoje závazky voči tělu, ktoré je Božím vlast- 
níctvom.



orechov,

K

7. úkol — dne 12. února 1966

Křesťanův majetek

22

pokladem, který si odneseme 
příštího. Rozvoj charakteru 
nesmírně důležitý.

31. 
máme riadiť?

svojom živote tieto zásady osvedčif, Žiada od nich, aby 
opustili zlé světské zvyky, obyčaje a chovanie.

Zlatý verš: 1. Tim. 6, 6—8..

Charakter, vytvořený podle Boží podoby, je jediným 
z tohoto světa do světa 

v tomto životě je proto

o to,

Veriaci majú podiel na takom 
a duši neškodí, ktoré 

nezanechává smutné dozvuky. Aj 
so

opustili zlé světské zvyky, obyčaje
10. Co má určovat chovanie křesťana? 1 Kor 10,
11. Akým příkladem v jedení a pití sa

Dan 1, 8.
Danielovi šlo predne o to, aby si zachoval zdravie 

duchovné i telesné. Pře nás, veriacich, je zdravie tiež 
na prvom mieste. V otázke stravy nedáváme přesné 
předpisy. Ale v zemiacb, kde je dosť ovocia, obilnin a 

nie je masitá strava vhodným pokrmem pře 
lud Boží. Požívanie masa nie je však skúšobným ka- 
meňom nášho společenstva.

Tí, čo očakávajú na příchod Pánov, nakoniec prestanú 
' jesť maso, maso už nebude súčasťou ich potravy.

12. Ako súvisí jedlo a pitie s Božím královstvom? Rim 
14, 17.

premýšlaniu:
osviežení, ktoré neotrávuje mysel
neprináša ski a mánie a 
tu platí zásada, že smiem ísť všade, kam by šiel 
mnou aj Ježíš.



BOŽI VLASTNICTVÍ
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4. Jaký vztah má Hospodin k zemi? Ž. 33, 6. 9.
5. Jaký vztah má ke křesťanu? 1. Petra 1„ 18. 19.
6. Co vše náleží Bohu? Ž. 24, 1; 50, 10 — 12.

. 1. Jakým způsobem chce Bůh zachránit lidi? Mat. 28, 
19. 20.

Tato slova platí Kristovým následovníkům dnes právě 
tak, jako prvním učedníkům. „Učte všechny národy.“ 
„Zvěstujte evangelium všemu stvoření.“

Když měl lid Boží stavět svatyni na poušti, bylo 
nutno vykonat rozsáhlé přípravy. Shromaždovali draho
cenný materiál, zlato i stříbro. Bůh, jakožto oprávněný 
vlastník všech klenotů lidu, žádal dary: ale přijímal 
pouze to, co lidé dali dobrovolně. Lid přinášel své dary 
obětavě, až bylo řečeno: „Lid přináší mnohem více než 
dost pro potřeby díla, jež Hospodin rozkázal vykonati.“

Všechno dobré, co člověk má, pochází z milostivé ruky 
Boží. On je tím velikým a štědrým dárcem. Jeho láska 
se projevila v tom, jak bohatě člověku požehnal.

2. Jaké metody k tomu Bůh používá? Řím. 10, 13 —15.
3. Kde v bibli máme příklad, že lid Boží přinášel 

prostředky na Boží dílo? 2. Mojž. 35, 4 — 10.

7. Nač má člověk při získávání jmění pamatovat? 5. 
Mojž. 8, 18.

Bůh svěřil člověku i prostředky. Dává mu sílu, aby 
jich mohl nabýt. Vše co máme, náleží Pánu, a jemu 
jsme odpovědni za to, jak toho použijeme. Každý haléř, 
který vydáme, dokáže, milujeme-li Boha nade vše a 
bližního svého jako sebe samého. •



13. 14.

svého

Bůh dává své poklady do rukou člověka, žádá však,
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BOŽI PLÁN 
NA .PODPORU JEHO DlLA

8. Podle jakého Božího plánu má být podporováno dílo 
kázání evangelia? 1. Kor. 9, 7.

nuceni, aby pracovali na

aby věrně odložil pro jeho dílo desátý díl. Žádá, aby 
tento díl byl vložen do jeho pokladny. Máme mu jej 
vrátit jako jeho majetek Desátý díl je svátý a má být 
použit ke svátým účelům. Plníme-li věrně tento poža
davek, uznáváme, že vše náleží Bohu.

13. Co se vyžaduje od správců? 1. Kor. 4, 2.

Každý křesťan je Božím správcem, kterému je svěřen 
Boží majetek. Správce se ztotožňuje se svým pánem. 
Přijímá odpovědnost správce a musí jednat místo svého 
pána; musí činit to, co by činil jeho pán. Zájmy jeho 
pána jsou jeho zájmy. Postavení správce je velmi vzne
šené, poněvadž jeho pán mu důvěřuje.

Boží vyvolení poslové, kteří šíří jeho dílo, nesmí být 
vlastní pěst, bez soucitné a 

upřímné pomoci svých bratří. Zdaž nemají ti, kteří věrně 
konají toto dílo, plné právo na přiměřenou odměnu? 
Podle toho, jak ceníme hodnotu práce v šíření evangelia, 
dokazujeme, jak si vážíme nebeských věcí.

9. Na kterou část úrody a příjmů vůbec si činil Hospo
din nárok? K čemu byla tato část použita? 3. Mojž. 
27, 30; 4.‘ Mojž. 18, 21.

10. Uved příklady těch, kteří dávali desátky ze 
přijmu! Žid. 7, 1. 2; 1. Mojž. 28, 20-22.

11. Co řekl Ježíš při jedné příležitosti o desátkovém 
zřízení? Mat. 23, 23.

12. Jaké požehnání zaslíbil Bůh tem, kteří snesou všechen 
desátek do pokladnice? Mal. 3, 10. 11.



8. úkol — dne 19. února 1966

Křesťanův čas

NÁŠ ČAS JE VYMEZEN

1. Co praví Písmo určení času? Kaz. 3, 1 — 8.o

čase, určeném k práci? 2. Mojž.o
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2. Co praví Bůh 
20, 9.

Bůh dal Adamovi a Evě zaměstnání. Učili se obdě
lávat půdu a pečovat o vše, co Hospodin stvořil. Práce

Bůh stanovil pro různé přírodní i společenské jevy 
určitý čas.

a Evě zaměstnání. Učili se

K přemýšlení: Boží plán pro záchranu ztracených 
zahrnuje v sobě celý svět. Bůh je vlastníkem všeho. Vy
zývá svůj lid, aby věrně podporoval jeho šíření evan
gelia.

Zlatý veri: 2. Moj. 20, 10.
Náš čas náleží Bohu. Každý okamžik je jeho a máme 

nejposvátnější povinnost, využít jej k jeho slávě. Z kaž
dého daru i z našeho času bude vyžadovat účtování.

Hodnota času je nedocenitelná. Kristus si vážil času 
jako něčeho vzácného, a právě tak si jej máme cenit 
i my. Život je příliš krátký, než aby mohl být pro
marněn. Máme jen krátkou dobu milosti, v které se 
můžeme připravit pro věčnost.



který náleží BOHU

/
26

konci stvoření? 1. Mojž. 2, 1. 2.
1.

z našich příjmů jednu desetinu, t. j. 
vyhradil jednu sedminu, t. j.

C A S ,

6. Co učinil Bůh na
7. Když sedmého dne odpočinul, jak jej oddělil? 

Mojž. 2, 3.

Bůh sedmého dne odpočinul. Tím jej posvě
til neboli oddělil pro člověka jakožto den odpočinku.

Bůh požehnal v ráji sedmému dni a stanovil tak pa
mátku svého stvořitelského díla.

3. Jaké naučení dal Kristus svým znaveným učedníkům 
o době odpočinku? Mar. 6, 31.

4. Kdy je spánek požehnáním a kdy zlořečenstvím? Kaz.
5, 12; Přísl. 6, 9-11.

4 V
Mnozí promarní krásné ranní chvíle v posteli. Tyto 

vzácné chvíle jsou již nenávratně ztraceny; jsou ztraceny 
pro časnost i pro věčnost. Ztratí-li se takto každý den 
jen jedna hodina, kolik hodin se promarní za rok! Spáči, 

a považ, jak zdůvodníš Bohu ztra-

byla pro ně velkým požehnáním. Konejme každou práci 
celým srdcem a celou duší; to přináší radost a úspěch.

8. Jak se máme chovat v tomto Božím čase? 2. Mojž. 
20, 8-11; Iz. 58, 13. 14.

Bůh si vyhradil 
desátek. Z našeho Času si 
určitý den týdne,

zamysli se nad tím 
cené příležitosti!

5. Jakým příkladem ve využití času je nám Pán Ježíš? 
Mat. 14, 23; Luk. 6, 12; 18, 1.

Nalezněme si místo i k soukromé modlitbě. Ježíš měl 
vybraná místa pro obecenství s Bohem. Zařidme se i my 
podle toho.



BOŽI PAMÁTKA ZNAMENÍ

9. úloha — 26. februára 1966

Domov a rodina křesťana
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Základný verš: Joz 24, 15.

Jedna usporiadaná, ukázněná rodina je výraznějším 
svedkom křesťanstva než mnoho kázání. Taká rodina je 
dókazom, že křesťanstvo mění ludí k lepšiemu. Bude naj-ť

ZKOUŠKA A POŽEHNÁNI POSLUŠNOSTI
12. Které varovné poselství přináší světu třetí anděl 

hy Zjevení? Zjev. 14, 9 — 12.
vyřešit konečnou otázku poslušnosti?

z kni-

13. Jak musíme
Sk. 5, 29.

Každý člověk projde zkouškou. Celý svět si musí 
vyřešit otázku poslušnosti či neposlušnosti. Všichni budou 
muset zaujmout určitý postoj k zákonu Božímu.
14. Kdy bude věřící plně šťasten v Hospodinu? Iz. 58, 

13. 14; 56, 6. 7.

K přemýšlení: Čas musí být využit, nikoli ušetřen. 
Je-li ztracen, nelze jej přivolat zpět. Způsob, jakým tento 
čas využíváš, je měřítkem tvé lásky a věrnosti k Bohu.

JAKO

9. Dokdy platí Boží požadavek o dni odpočinku? 2. 
Mojž. 31, 16. 17; Iz 66, 22. 23.

10. Cím je pro nás den Božího odpočinku? Ezech. 20, 12;
2. Mojž. 31, 13-17.

11. Jak vysvětlil Ježíš svěcení dne Páně? Mat. 12, 8 — 12.



O D HOSPODINA

BOŽI IDEÁL DOMOVA
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zariadil pod- 
, zhovievaví,

sa 
so-

lone matky 
v zelenem

2. Ako Písmo vystihuje ideálnu ženu a matku? Prísl 31, 
10-12. 26-28.

3. Aký je správný vzťah medzi mužom a ženou? Ef 5, 
22-31.

1. Kto, kedy a ako založil domov? Mat 19, 4—6.
t

Všetci, ktorí uzatvárajú manželstvo so svátým záme- 
rom získat čisté city ' lásky svojho druha a vzájomne 
zdokonalovat svoj charakter, plnia Boží úmysel.

a Eve?

Ježíš prišiel ako Boží posol a ukázal nám, ako máme 
žit, aby sme v živote dosiahli najlepšie výsledxy. Do 
akého prostredia poslal Boh svojho Syna? Bolí to: osamělý 
domov v galilejských horách; rodina, ktorá sa živila po
ctivou, svědomitou prácou; prostý život, každodenný zá
pas s překážkami a tažkosťami; sebazaprenie, šetrnost 
a trpezlivá, ochotná služba; chvíla štúdia na 
pri otvorenom svitku Písma; tiché večery

Nesnažte sa nútit jeden druhého, aby 
Ta vášho priania. Budte trpezliví, 
pozorní a

sa
vášho priania. Budte trpezliví, láskaví, 

zdvořilí. Z milosti Božej sa vám podaří, že 
vzájomne obšťastníte, ako ste si to slubovali pri 
báši.

lepším doporučením pravdy, lebo je živým svedectvom 
o praktickom pósobení na Tudské srdcia.

DOMOV JE

4. Aké rodinné prostredie vybral Boh Adamovi
1 Moj 2, 8.

5. Co sa dozvedáme z Písma o rodinnom prostředí 
Pána Ježiša? Luk 2, 39. 40. 51. 52.



RADY RODlCOM

7. Ktorá zvláštna rada platí otcom? Ef 6, 4; Kol 3, 21.

Otec má mať

stává, keď sa rodičia deťom nevenujú? Prísl

29

6. Čo je najdóležitejším pojítkem členov rodiny? Kol 
3, 13-20.

8. Co sa
29, 15.

9. Ako malí Izraeliti poučovať svoje děti? 5 Moj 6, 
4-9.

10. Ako si Ježíš vážil děti? Mat 18, 2—6. 10. 14.

za vplyv, ktorý

údolí; svaté prostredie přírody; štúdium stvorenia a pre-' 
zřetelnosti; a obecenstvo duše s Bohom. Také podmienky 
a příležitosti mal Ježíš vo svojom rannom veku.

Rodičia majú deťom vysvetliť plán vykúpenia tak 
proste, aby to bolo pre děti přístupné a pochopitelné. 
Nechcime však, aby dieťa chápalo také pravdy, ktoré 
8Ú ťažké i pre dospělého. Ak sú děti správné vedené, 
móžu mať už v ranom veku představu o tom, čo je 
hríech a čo je odpustenie.

so svojím synom čo najužší kontakt; 
prostou a jemnou rečou si má získať jeho srdce. Syn sa 
musí presvedčiť, že otec to s ním dobré myslí. Otec, ako 
khaz rodiny, je zodpovědný před Bohom 
v rodinnom prostředí šíří.

Čistá láska má obzvláštnu zálubu v konaní dobra, a nič 
iného ani nevie. Zabraňuje nesúladu a biede a prináša 
opravdové šťastie. Rodičia, venujte deťom lásku: lásku 
v dojčenskom veku, v detstve, v mladosti. Inak z nich 
vyrastú ludia bez citu. Děti nemajú vidieť zamračená tvář, 
ale usmievavú.
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Křesťan
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Zlatý verš: Příst. 18, 24.

Člověk je tvor společenský, a proto přirozeně touží po 
společenství druhých lidí. Tak si nachází přátele. Podle 
toho, jak je toto přátelství silné, budou přátelé na sebe

12. Ako milo
19, 14.

RADA DEŤOM

11. Co přikazuje Písmo deťom
2 Moj 20, 12.

a nežne pozýva k sebe děti Kristus? Mat

a jeho přátelé

VPLYV KŘESŤANSKÉHO DOMOVA

13. Akú radu mal Titus dávať mladým i starým? Tit 
2, 2-9; Eí 4, 31. 32.

14. Co vieme o Ábrahámovom vzťahu k deťom? 1 Moj 
18, 19.

Boh povolal Abramáha, aby bol učitelom Jeho slova. 
Povolal ho za otca velkého národa, prelože videi, že 
Abrahám usměrní svoju domácnost podlá zásad Božieho 
zákona. Abrahámovo učenie málo podopierať vplyv jeho 
vlastného života. Svoju autoritu uplatňoval tak múdro 
a jemne, že si získal ludské srdcia.
K premýšlaniu: Prostredie domova nás značné 
ovplyvňuje. Ak má byť domov křesťanským domovom, 
musí v ňom prebývať Kristus, ktorý pósobí rozhodujúcim 
vplyvom.

a prečo? Ef 6, 1 — 3;



AI

má řídiť křesťan, když si

2. Jmenuj některé vlivy společnosti! Přísl. 13, 20.

kým se přátelíš, a já ti

nemá věřící spojovat? 2. Kor. 6, 14;

působit k dobrému nebo ke zlému. Vzájemná síla vlivu 
je tak veliká, že ji lze přirovnat pečeti vtisknuté do 
vosku. Někdy si to ani neuvědomujeme.

1. Kterou hlavní zásadou se 
vybírá přátele? Jak. 4, 4.

5. Co bylo základem přátelství Davida 
18, 1. 4.

a Jonaty? 1. Sam.

Je samozřejmé, že mladí lidé mají své kamarády, ale 
toto společenství může být požehnáním anebo kletbou. 
Kdosi správně řekl: Ukaž mi, s I  *
řeknu, jaký jsi.“

PRAVÁ LÁSKA 
JE ZÁKLADEM PŘÁTELSTVÍ

MUSÍME A CHCEME 
MÍT PŘÁTELE

3. Jaké je tajemství získání přátelství? Přísl. 18, 24.

Pamatuj si, že nejlepším přítelem je Ježíš. Kéž ti je 
Kristus prvním, posledním a nejlepším ze všech. Láska 
nemůže dlouho existovat bez projevů. Nedopusť, aby 
srdce toho, kdo je s tebou spjat, strádalo nedostatkem 
laskavosti a sympatií.

4. S kým se
Amos 3, 3.

na vliv společnosti, 
které křesťan žije, zásady, které přijímá 

zvyky, které získává, rozhodnou o tom, jak se věřící 
na věčnosti.

Slovo Boží klade velký důraz 
Společnost, v 
a 
uplatní zde a



Láska není pouhou výměnou sladkých lichotivých

vyznačuje opravdový přítel? Přísl. 17, 17.

7. Co je skutečným smyslem lásky? 1. Kor. 13, 4 — 8.

Je i

JEŽÍŠŮV SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
JE NÁM PŘÍKLADEM
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veřejnou činnost ve slavnostní 
a příbuzní k radostné události.

Ježíšově společenském životě? Luk.

8. Za jakých okolností učinil Kristus první div? Jan 
2, 1-11.

a
Někteří lidé jsou zmítáni pochybnostmi 
\e víře. Dobrý přítel pomáhá i zde.

Kdo sám prožil nebezpečí, zná nesnáze a potíže cesty 
má proto pomáhat těm, kteří jsou v podobné situaci, 

a jsou slabí

Kristus zahájil svou 
síni, kde se sešli přátelé

9. Co víme ještě o
19, 1-10; Mat. 9, 9—13.

Slavnost byla pořádána na Ježíšovu počest, a proto se 
nezdráhal tento projev zdvořilosti přijmout. Ježíš seděl 
u stolu publikánů jako čestný host. Svými sympatiemi

LJSKa není pounou výměnou sladkých a 1 
slov. Trvalý cit lásky poutá lidská srdce zlatými pouty.

6. Čím se

Vybíráme-li si životního druha, zamysleme se aspoň nad 
některými otázkami:

Je tvůj druh radostný a optimistický?
Dovede se bavit o sporných otázkách bez rozčilování?
Dovede klidně přijímat radu?
Je pečlivý i v maličkostech všedního života?
Je ocho*en vzít na sebe .odpovědnost?
Má rád děti?

v náboženských citech s tebou zajedno?
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10. Čí domov navštěvoval občas Jež;š? Luk. 10, 38—42; 
Jan 11, 1 — 6. a verše 21. 34 — 36.

jeho 
nevy-

Člověk má přednost i povinnost osvěžit svoji mysl 
i tělo nevinným rozp.ýlením. Nehledejme pobavení v mís
tech nesmyslného hýření. Bavme se tak, abychom po
sloužili svým společníkům, abychom je povznesli a aby
chom tak všichni společně mohli úspěšněji plnit své 
křesťanské povinnosti.

K přemýšlení: Je zcela správné, aby křesťané 
měli i chvíle rozptýlení, ale musí to být ušlechtilá rek
reace. Ježíš byl společenský, aby mohl zachraňovat — 
řidme se jeho vzorem. Křesťané jsou bezpečni tehdy, 
počínají-li si tak, jak by si počínal Ježíš. ■ r

12. Nač by měli při svých rado ánkách pamatovat mladí 
lidé? Kaz. 11, 9. 10; 12, 1.

k lidem a společenskou vlídností dokázal, že uznává 
důstojnost člověka. Lidé toužili po tom, aby byli hodni 
jeho důvěry.

11. K čemu vybídl Ježíš své učedníky, když se vrátili 
z misijní práce? Mar. 6, 31.

Kristus je soucitný ke všem, kteří pracují v 
službě. Chtěl ukázat svým učedníkům, že Bůh 
žaduje oběť, ale milosrdenství.

Ježíš byl něžný a soucitný. Pozvedal sklíčené a těšil 
zarmoucené. Všude, kudy chodil, přinášel požehnání.



11. úkol — dne 12. března 1966

Křesťan a jeho církev

„CÍRKVE“VÝZNAM

Starém zá-ve

Novém zákoně?v

15.

*

34

Kristus sí přeje, aby 
řádem, pořádkem

5. Jak
41. 47.

Bible nám ukazuje, jak 
církve*
a) Přichází ke Kristu. Mat. 11, 28.
b) Věří v Ježíše Krista. Skut. 16, 31—34. -
c) Činí pokání — je obrácen. Skut. 3, 19.
d) Přijme biblický křest. Skut. 2, 38.

se věřící člověk stává členem

1. Jak bylo nazýváno sejití lidu Božího 
koně? 5. Mojž. '5, 22.

' 2. Jak byla tato sejití označována 
Skut. 14, 27;

3. Co předchází členství

PŘIPOJENI K CÍRKVI

se člověk stane členem církve Boží? Skut. 2,

1. Kor. 4, 17.
i v církvi? 2. Kor. 6, 16 — 18;

Zjev* 18, 4; Řím. 1, 6. 7.
4. Cím je církev? 1. Tlm. 3,

Zlatý verš: Ef: 2, 19—22. • ,
Církev byla v dobách duchovní temnoty městem, po

staveným na hoře. Z ní se po celé věky z pokolení na 
pokolení šířilo čisté učení nebes.

se jeho církev na zemi řídila 
a souladem podle nebeského vzoru?



I

pro-

a

dílo církve

v
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Oběť:
Druh:
Způsob: „Nepřizpůsobujte

l
I

dobách staro-

stává členem Boží rodiny. Ef. 2, 19.

6. Jak líčí Pavel obrácení křesťana? Řím. 12, 1. 2.
I

Rím. 12, 1. 2: Posvěcení křesťana:
Výzva: „Prosím vás“.
Skutek: „Abyste přinášeli těla svá“.

„V oběť živou, svátou, příjemnou.“
„Rozumnou službu.“

se

a život věčný. Rím.

7. Jaký byl úmysl Boží s jeho církví 
zákonních? 1. Mojž. 12, 1 — 3; Gal. 3, 6—9.

Církev Boží má být prožitím svátého života, plného 
rozličných darů a 1 
radost v

se oprostit od hříchu a 
spravedlnosti. Rím. 6, 17. 18.

h) Víra v Krista přináší svatost 
6, 22. 23.

i) Tím se

Ducha svátého. Členové mají nalézat 
šíření radosti jiným-. Bůh působil od počátku 

skrze svůj lid, aby přinášel světu požehnání.
8. Jakou službu musí církev - prokazovat světu dnes? 

Mat. 28, 19. 20.
Církev byla založena k službě. Jejím úkolem je, aby 

roznesla evangelium do celého světa. Ti, kteří jsou po
voláni, mají šířit jeho slávu. Je shromaždištěm bohatství 
Kristovy milosti. Skrze církev se posléze projeví láska 
Boží v plném rozsahu na zemi i na nebesích.

e) Svou starou osobnost musí ukřižovat. Řím. 6, 6.
f) Musí umřít hříchu a žít Bohu. Rím. 6, 11.

g) Musí se oprostit od hříchu a stát se služebníkem

světu tomuto, ale 
měňte se obnovením mysli své.“

Výsledek: „Abyste dokázali, jaká by byla dobrá 
příjemná a dokonalá vůle Boží.“



učedníky? Skut.

PODPOROVANÍ CÍRKVE
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10. Jaký je Boží plán k podpoře 
9, 13. 14.

Bůh 
nic si 
svědomí.

Ovšem 
na jeho

a růstu církve? 1. Kor.

stanovil výši: jednu desetinu příjmu, 
na člověku nevynucuje. Ponechává to

11. Jaké příklady štědrosti nacházíme v

rozloučil Ježíš s

Bůh měl v každé 
věrné svědectví tomu

9. Kterými slovy se 
1, 8.

prvotní apoštol
ské církvi? Skut. 4, 32-35; 2. Kor. 8, 1-5. 7.

Tato štědrost věřících byla výsledkem působení Ducha 
sv. Všichni byli ovládáni jediným zájmem — aby úspěš
ně splnili svěřené poslání, a aby v jejich životě nebylo 
místo pro lakomství. Milovali své bratry a dílo Boží 
víc, než peníze a majetek. Jejich skutky svědčily o tom, 
že lidské duše měly pro ně větší cenu než pozemské 
bohatství. Peníze, čas, vliv — to vše jsou dary z Božích 
rukou, jež si věřící cení pouze jakožto prostředků k šíření 
díla evangelia.

době své strážné, kteří přinášeli 
pokolení, v kterém žili.

12. V jakém duchu máme přinášet Bohu své dary? 2. 
Kor. 9, 5-7.

První církev byla štědrá. V tom byla její radost. Věřící 
věděli, že svým úsilím pomáhají nést poselství evangelia 
těm, kteří byli v temnosti. Jejich ochota svědčila o tom, 
že nepřijali marně Boží milost.

Duchovní blaho souvisí úzce s křesťanskou štědrostí. 
Následovníci Ježíše Krista se mají radovat,, že smí ve



12. úloha 19. marca 1966

Křesťan v každodennom živote

Základný verš: Mat 25, 34—36.

Hriech uhasil

KŘESŤAN A JEHO OKOLIE

1. Cím sú dietky Božie? Mat 5, 14 —16; Fil 2, 15.
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svém životě zjevovat ochotu svého Spasitele. Dávají-li 
Pánu, mají ujištění, že jejich poklad je v nebesích.

v nich uložil 
znovu zapáliť. Má spolu- 

ludského srdca vykoreniť sebectvo.

v srdciach lásku, ktorú 
Boh. Církev má túto lásku 
pracovať s Bohom a z

K přemýšlení: Opravdový křesťan nikdy neuvažuje 
o tom, kolik z církve získá, ale kolik své církvi d á. 
Dokud Bůh nepřestane svým dítkám žehnat, nepřestává 
ani jejich povinnost vracet Bohu díl, který si vyhradil. 
Ponechává všem na vůli, zda chtějí nebo nechtějí dát víc.

Filip povedal Natanaelovi: „Pod a vidz“. Mal sa pre- 
svedčiť o Kristu z vlastnej skúsenosti. Dnes sa ludia 
presviedčajú o Kristu podlá jednania Jeho učeníkov. Preto 
naj účinnějším prostriedkom k získaniu duší pře Krista 
je to, ako přežíváme Jeho charakter vp svojom dennom 
živote. Náš vplyv na iných nie je tak závislý na tom, 
čo hovoříme, ale akí sme.



žívej vody, stává

MIERNENIE UTRPENIAB I E D Y A

Boha preto, že je

KŘESŤAN A
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2. Aký má byť vplyv křesťana? 1 Pet 2, 12. 
pfejaví jeho ovocie? Kol 1, 10.

Mnohf neveria 
biedy a

sám zdrojom 
v duši 

na-podobá sa studni na 
pojí vodou života.

%

Ten, kto pije z žívej vody, stává sa 
života. Príjemca sa stává darcom. Kristova milosť 

púšti, ktorá všetkých osvieži a

veriaci stal Jeho nástrojom. Má byť 
a inak nešťastných.

3. Ako sa

4. Aký je vzťah veriaceho k núdznym? 5 Moj 15, 11. 
Zrovnaj Ján 12, 8.

v Boha preto, že je na svete tolko 
utrpenia. To však nie je Božia vina, že ludia 

trpia bledou. Boh nechcel nikdy, aby jeden člověk mal 
plno životného přepychu, kým děti druhého od hladu 
hýnu. Boh je Bohom štědrosti. Postaral sa, aby naša 
zem prinášala dostatok plodov pre všetkých. Praje si, 
aby ludia hmotné statky rozdělovali každému podlá jeho 
potrieb. Tak to bolo už v ranom kresťanstve.

5. Ako ešte poučil Boh svoje dietky zmierňovať utrpenie?
Iz 58, 7. Zrovnaj Mat 25, 35. 36. j~.

6. Co je odměnou právej Štědrosti? Skt 20, 35.
7. Co je povedané o tých', čo zadržujú. spravodlivú mzdu? 

Jak 5, 1-6.

JEHO ZODPOVĚDNOST 
ZA INÝCH

8. Co sa máme naučiť z Kainovej skúsenosti? 1 Moj 
4, 9. 10; 1 Ján 3, 11. 12.

Boh chce, aby sa
tešitelom nemocných



núdznymi

BUĎTE LASKAVÍ

13. Ku komu máme byť láskavi? Luk 10, 29 — 37.
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Kristov spósob zvestovania pravdy nemožno prekonať. 
Spasitel dal učeníkom praktické naučenie, ako májů pri-3 
vádzať duše k pravdě.

11. Aký ďalekosiahly vplyv mala štědrost Korintských?
2 Kor 9, 11-14.

Ukázal nám, že naším blížnym nie je len člen sboru 
alebo cirkvi, ku ktorej náležíme. Tu niet rozdielu medzi 
rasou, barvou pleti ani triedou. Naším blížnym je každý, 
kto potřebuje pomoc.

14. Aké zaslúbenia prináša Izaiáš tým, 
lásky? Iz 58, 7-11.

Iný překlad znie: „Vaše dávanie nekončí tým, že zmier- 
ňujete nedostatek svojich spoluveriacich. Pósobí i usta
vičná vdačnosť Bohu. A právě vaše dávanie potvrdzuje 
opravdovosť vašej viery, čo znamená, že ludia dakujú 
Bohu, že přežíváte prakticky evanjeliu/ň.“

čo majú ducha

9. Ako sa Kristus stotožňuje s núdznymi a chudobný-; 
mi? Mat 25, 40.

10. Ako zahájil Kristus svoje poslanie? Luk 4, 18. 19.

12. Aké bolo praktické pósobenie Ježiša Krista? Mat 
4, 23-25.

Svět potřebuje ludí, ktorí by pre trpiacich a hriešnych 
pracovali tak ako Kristus. Je v ňom mnoho tých, ktorým 
máme poslúžiť.



Křesťan má byť

13. úkol — dne 26. března 1966

Odměna křesťana

ZASLÍBENÉ DĚDICTVÍ

40

1

Zlatý verš: 1. Kor. 2, 9.

1. Jaké zaslíbení bylo dáno Abrahámovi? 1. Mojž. 13, 
14. 15; Gal. 3, 16.

K premýšlaniu: Křesťan má byť vo svojom okolí 
svetlom. Žije tu přelo, aby svojim susedom zjavoval 
Krista. Odměnou za laskavá službu mu bude Božie po
žehnáme i život věcný. (Mat 25, 34 — 36.) .ť

Dědictví, které Bůh Abrahámovi a svému lidu slíbil, 
není na tomto světě. Abrahám očekával město, jehož 
stavitelem je Bůh. Celým jeho majetkem v zaslíbené 
zemi byl hrob, vytesaný ve skále v jeskyni Machpelah.

Zdálo se, že Bůh dlouho otálí se splněním svého slibu. 
Dar, který dal Abrahámovi a jeho semeni, netýkal se 
jen země Kanaán, nýbrž celého světa.

2. Čí bude nakonec království tohoto světa? Zjev. 11. 
15;

Podmínka získání života věčného se stále váže na 
jeden předpoklad: poslušnost Božích nařízení. Tak tomu 
bylo v ráji před pádem do hříchu, tak je tomu i dnes.
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4. Kdo nám zajišťuje naše dědictví? Ef. 1, 13. 14.
5. Jak se máme zachovat, když nám Kristus dal takový

Když se člověk stal satanovým zajatcem, přešla jeho 
— *: se stal satan „pánem světa 

světem, jež byla původně

příslib? 2. Petr. 3, 13; Žid. 10, 23. 35.
6. Proč stvořil Bůh zemi? Iz. 45, 18.

3. Jaký potěšující slib dal Ježíš svým učedníkům? Jan 
14, 1-3.

7. Kterou radostnou nadějí 
dobách? Žid. 11, 10.

Úmysl Boží s naší zemí se plně uskuteční tenkrát, až 
bude očištěna od hříchu. Pak se stane věčným domovem 
vykoupených.

8. Kterými obrazy líčí Izaiáš novou zemi? Iz. 65, 17. 
21. 22. 25.

9. Kterými vzletnými slovy líčí Jan nový Jeruzalém? 
Zjev. 21, 1-3. 10-27.

10. Co nikdy nezkali radost nové země? Zjev. 21, 4.

I
Země, kterou původně obdržel člověk jako své králov

ství a kterou zradil do rukou satana, je velkým plánem 
vykoupení vydobyta zpět. Vše, co bylo hříchem ztraceno, 
bude navráceno.

se těšil lid Boží ve všech 
13-16.

vláda do rukou satana. Tak 
tohoto“. Uchvátil moc nad 
dána Adamovi. Tím, že Kristus svojí obětí zaplatil vý
kupné za hřích, člověka nejen vykoupil, ale vydobyl 

zpět i ztracené panství. Druhý Adam navrátí vše, 
první Adam ztratil.

Již dlouho čekáme na návrat Spasitele. Ale zaslíbení 
je přesto zaručené. Záhy budeme ve slíbeném domově. 
Tam budeme jasně spatřovat krásy obnoveného ráje.



MUSÍME tam být
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co Bůh připravil těm,

Nový Jeruzalém, sídelní město oslavené nové země, 
ie „korunou slávy v ruce Hospodinově a královským 
klenotem v rukou Boha tvého“

Příbytky, které šel náš Pán připravit, jsou lepší než 
nejhonosnější palác na této zemi. A lepší než všechna 
chvála světa budou slova, která Spasitel řekne svým věr
ným služebníkům na uvítanou.

K přemýšlení: Problém křesťana není v tom, jak 
by se dostal do nebe, jako spíše v tom, jak by vytvořil 
v lidském srdci nebe. Zlaté nebeské brány se neotevrou 
samolibým, povýšeným a pyšným lidem. Ale otevrou se 
dokořán na dotek malého dítěte.

11. Může lidská mysl chápat vše, 
kteří jej milují? 1. Kor. 2, 9.

12. Jak nás slovo Boží nabádá, abychom se připravili na 
příchod Kristova království? 2. Petr. 3, 14.

13. Kterými slovy uvítá Ježíš své věrné? Mat. 25, 34.


