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KŘESŤANOVO
SPOLEČENSTVÍ S BOHEM 

A S LIDMI

Úkoly 1. čtvrtletí pojednávají o tom, jak se 
křesťané mají chovat mezi sebou, ke světu a 
k Bohu. Mluví o tom, jak na křesťany působí 
slova a chování ostatních lidí a jaký vliv mají 
sami na své okolí.

Písmo praví, že „ti, kteří se báli Hospodina, 
mluvili jeden k druhému“. (Mal 3, 16) Ne- 
siýká-li se křesťan s ostatními věřícími, připra
vuje svůj duchovní život o sílu.
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Mnozí lidé kolem nás by byli vděčni za slova 
evangelia. Svědectví o Kristu a o křesťanských 
zásadách se nechá vydávat dvojím způsobem. Bud 
jenom spořádaným, vzorným a čestným životem, 
nebo kromě toho i osobním svědectvím slovy a ji
nými prostředky. Prvního způsobu používáme 
obvykle tehdy, když ten druhý způsob se ne
nechá použít.

Musíme vždy a všemi prostředky být připra
veni svědčit o zkušenostech, jež jsme získali v Je
žíši Kristu.



1. úkol — dne 5. ledna 1974

Možnosti vlivu
Zákl. verš: Řím 10, 8—10

1. Náš život je dopjscm (2 Kor 3, 2. 3)

2. Naše skutky jsou k Boží slávě (1 Kor 10, 31—33)
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Neomezujme se pouze na slova. Vydávejme svědectví růz
ným způsobem. Naše slova, chování i náš zevnějšek mají 
být kázáním. Všechno, co se týká naší osoby, má být pro 
lidi kázáním, abychom na ně působili dobrým vlivem.

Co rozumíme pod pojmem „psát na srdce“? 2 Kor 3, 
2. 3

Vidíme, že věřící v Korinlu měli slovo Boží a jeho zákon 
vepsaný v srdci a že byli živými listy, psanými do Pavlo
va srdce.

Všichni věřící a všechny sbory mají být Kristovým do
pisem světu.

Lidé poznají naše stanovisko a naše náboženské pře
svědčení nejen podle našich slov, ale i podle toho, jak 
vypadá náš oděv a jak si počínáme. Tažme se, co je ve
psáno v našem srdci, zda lide v něm budou číst jen pěkné 
věci.

Jsi-li Kristův následovník, posílá tě jako dopis k ro
dině, do tvého bydliště. Ježíš přebývající v tobě, chce 
mluvil k srdcím těch, kteří jej neznají. Možná, že nečtou 
bibli anebo neslyší hlas, který k nim na jejich stránkách 
mluví; nevidí v Božím stvoření jeho lásku. Jsi-li však 
opravdovým reprezentantem Pána Ježíše, poznají možná 
tvým prostřednictvím jeho dobrotu, zamilují si Krista a 
budou mu sloužit.



toho, zda žil podle shora

3. Naše slova jsou mocným vlivem (Sk 13, 42. 43)

moci Ducha (Řím 8. 26. 27)

5. Naše prostředky zdrojem požehnání (1 Tim 6, 17 — 19)
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4. Naše modlitby v

Nic nepůsobí tak dobře jako slova, promluvená upřímně, 
v lásce a s účastí. Nejen kázání apoštolů, ale i slova všech 
Kristových následovníků mohou mít vliv, prýští-li z hlu
bokého přesvědčení a jsou-li potvrzena obráceným životem.

Slova promluvená v lásce nebudou nikdy zraňovat a 
ničit. Budou mít dobrý vliv. Také apoštol Jakub 3, 10 — 12 
mluví o tom, jak máme mluvit.

Kristus a Duch svátý se přimlouvají ustavičně za člo
věka. Kristus poukazuje na svoji krev, prolitou od usta
novení světa, Duch svátý působí na naše srdce, abychom 
se modlili a činili pokání, abychom chválili pána a děko
vali mu.

O který dar máme prosit především? Luk 11, 13
Prosme o dar Ducha svátého. Prosme o jeho požehnání. 

Kdysi jsme se modlili vroucněji. Modleme se ustavičně a 
bděme, aby naše jednání bylo v souladu s modlitbami. Dů
věřujme plně Bohu. Je čas pozdního deště, kdy P.án chce 
dát hojnost svého Ducha.

jafc je možno ostavit o on a jídlem, pitím a ctiovantnif 
Povšimněme si předcházejících veršů.

Křesťan se podrobuje Božím zákonům v prvé řadě pro
to, aby oslavil čest jeho jména. Činí tak z lásky k Bohc 
a proto, že se chce svému Stvořiteli líbit (Jan 14, 15). 
Využijme veškerých svých sil v zájmu pokroku Božího 
království, abychom tak oslavili Pána.

Podle čeho posuzuje Kristus skutky svých vyznavačů? 
Mat 25, 31-46

Každý se bude odpovídat z 
uvedených veršů.



6. Celkový vliv (Fil 4, 8. 9)
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Budeme-li uvažovat o dokonalosti Ježíše Krista, který 
je naším vzorem, zatoužíme po tom, aby si nás přetvořil 
a obnovil v nás svůj obraz čistoty. Budeme lačnět a žíznit 
po lom, abychom byli podobni svému Pánu, jehož uctí
váme. Cím více budeme o Kristu přemýšlet, tím více

Co praví Pavel o využití peněz nebo majetku?
Jak zapůsobilo Šalomounovo bohatství na královnu ze 

í?áby? Šalomoun vyprávěl královně tolik o zdroji své mou
drosti a blahobytu, že ke konci návštěvy musela zvolat: 
„Požehnaný Hospodin, Bůh tvůj.“ Nezvelebovala člověka 
Takovým dojmem máme i my působit na všechny lidi.

Průkopníci adventního poselství, kteří na počátku díla 
obětovali še pro rozvoj této práce, byli přesvědčeni, že 
Bůh od nich žádá bezvýhradné posvěcení těla, duše a 
ducha, všech schopností a možností. Chtěli, aby dílo zdár
ně rostlo.

váme. Cím více budeme 
budeme o něm mluvit.

Cím se vyznačuje život těch, kteří přijímají trojandělské 
poselství? Zj 14, 12

Co je důsledkem správného života věřících? Mat 5, 16
Náš život bude v poslední době nejvýmluvnějším svě

dectvím. Ať vyzařuje z našich očí, z našich pohybů, z našich 
slov a z celého postoje. To je hlavní důkaz křesťanství 
a adventního poselství.



2. úkol dne 12. ledna 1974

Cesty k duchovnímu životu

Zákl. verš: Iz 55, 3

1. Uši (Ž 78, 1 — 3. 5)

nc-
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Chceme-li mluvit, musíme umět i naslouchat neboli při
jímat. Způsob, jakým užíváme jako křesťané svých smyslů 
— sluchu, zraku, hmatu atd. — může vyjadřovat hloubku 
naší duchovní zkušenosti. Ukazuje též, jak budeme moci 
odolat satanově lsti, s kterou se snaží svést dítky Boží.

vc směsici vjemů, kterým

2. Oči (Mat 5, 29)

Co tím myslel Pán Ježíš, když mluvil o vyloupnutí oka?
Podle čeho má křesťan usměrňovat dojmy, které si chce 

uchovat v mysli? Fil 4, 8
Ať tato rada Písma usměrňuje náš vztah k programům 

v televizi, k filmům nebo divadelním hrám. Rovněž člením

Denně nasloucháme mnoha hlasům Ale musíme mít čas 
také pro Boží hlas, který k nám promlouvá v P.ísmu pod 
vedením Ducha svátého.

Jak mají věřící podle pokynu Pána Ježíše používat své 
uši? Zj 3. 22

Cí hlas máme rozeznávat
můžeme zabránit? Iz 30, 21

Vybírejme si pečlivě vjemy, které si chceme uchovat.
V boji proti pokušeni nás čeká ještě velký úkol. Kdo se 
nechce stát kořistí satanových svodů, musí dobře střežit 
přístup do svého srdce, musí se vyhýbat četbě, pohledům 
nebo poslouchání řečí, jež vedou k nečistým myšlenkám. 
Naše mysl se nesmí dobrovolně zabývat tím, co nám satan 
přináší.



a po-

3. Tělo (Rím 12, 1. 2)

spra-

Páncm, musí usilovat

4. Srdce (5 Moj 5, 28. 29)

učed-
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slávy, byli jati 
srdce Pán od 

a s ním

duchovního rázu. Učiníme-li to, 
a získáme požehnání.

Věřící člověk si najde dost prostředků k zotavení i 
bavení, které jsou i vhodné i poučné.

Lid izraelský byl touto zkušeností docela překonán. Ne
dovedl si představit, že by měl někdy zapomenout na pro
jev této moci. Byli přímo zděšeni. Hospodin je pochválil, 
ale viděl do jejich nitra. Věděl, že citové vzrušení u hory 
Sinaj nezměnilo jejich srdce.

Co způsobil Kristus svým svědectvím, když šel s 
niky do Emauz? Luk 24, 32

Písmo nás varuje, že v posledních dnech bude satan 
mocně svádět. Jak si uchováme víru přes jeho zázraky 
a znamení?

Když Izraelští viděli projev Boží moci a 
posvátnou bázní. Takové založení mysli a 
nich očekával. Bůh může pracovat na člověku

Co je to „živá oběť"?
Každý by měl dobře znát své tělo, aby je uchoval ve 

stavu schopném pracovat pro Pána. Zbavme se všech ná
vyků, které zeslabují naše nervové síly. Čistý a zdravý 
život ovlivňuje příznivě zdokonalování křesťanského cha
rakteru a rozvoj duševních a tělesných sil.

Jak odůvodňuje Pavel tvrzení, že člověk má vc svém těle 
oslavit Pána Boha? 1 Kor 6, 19. 20

Jak lze podle jeho slov volit mezi hříchem a 
vedlností? Řím 6, 12. 13

Ti, kteří chtějí spolupracovat s 
o dokonalost všech orgánů těla.

samých románů se člověk odpoutává od skutečného života. 
Dejme ve čtení přednost rozumným naučením bible a 
knihám užitečného a duchovního rázu. Učiníme-li to, uza
vřeme dveře pokušení



člověk před ním, uzná-li svoji
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plán vykoupení v
movou schopnost
intelekt a rozumové schopnosti?

Svěřme svůj život věrnému Stvořiteli. Žijme ve světle 
jeho lásky a modleme se s Davidem: „Vyčisť mne yzopem, 
a. očištěn budu, uměj mne, a nad sníh bělejší budu.“ (Ž 
51, 9)

jedině tehdy, pokoří-li se f* 
hříšnost a bezmocnost, které jsou protikladem Boží spra
vedlnosti a všemocnosti.

6. Člověk jako celek (1 Tes 5, 23. 24)

Pravda musí posvětit celého člověka — jeho mysl, 
myšlenky, srdce, síly. Člověk nesmí promarnit své životo
dárné síly v tělesných rozkoších. Nechce-li jim propadnout, 
musí je přemoci. Opravdový křesťan dosáhne posvěcení 
charakteru. Pán s ním může rozmlouvat, poněvadž jeho 
duše a tělo jsou zajedno s Bohem.

V kom jsme posvěceni? Co sleduje posvěcení? 1 Petr 
1, 2

Je možné ponechat si část své neobrácené povahy a tak 
přijít do života věčného?

Pravda musí být v srdci zakořeněna, aby mohla ovládat 
naši mysl a city. Celý charakter musí nést pečeť Boží. 
Musíme uplatnit slovo Boží - v praktickém životě beze 
zbytku.

5. Rozum (5 Moj 4, 39. 40)

Mojžíš připomíná zázraky u hory Sinaj a z dřívější 
doby. To vše bylo projevem Boží lásky (v. 37). Vyzývá 
nyní lid, aby srovnali tyto zkušenosti rozumně a aby došli 
k logickému závěru — že budou poslušně sloužit Bohu.

Jak hodnotíme my zkušenost odpuštění a očištění od 
hříchu — citově nebo rozumově? Iz 1, 18 — 20

Rozum je nám dán k správnému usuzování. Přijmeme-li 
Kristu Ježíši, uplatníme nejvyšší rozu- 
a logičnost. Čemu jsme zasvětili svůj



3. úkol — dne 19. ledna 1974

Prostředky Božího oslovení

Zákl. verš: Žid 1, 1. 2

1. Důležité poselství (Ef 1, 9. 10)

člověkem (1 Moj 2, 15 — 17)
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Bůh k nám promlouvá přímo v 
rodě, prostřednictvím Ducha svátého 
prorockého.

2. Osobní styk Boha s

Vlsmu svátém, v pří- 
a vc spisech Ducha

Jak nesmírné je tajemství vykoupení! Bůh dokázal ne
pochopitelnou lásku k světu, který ho nemiloval. Kdo do
káže proniknout do hlubin takové lásky? Vykoupení budou 
po celou nekonečnou věčnost hloubat o tajemství této lásky, 
budou žasnout a obdivovat ji.

Co vše získáme zvěstí o spasení? 2 Kor 5, 19
Všichni vykoupení musí mít určité poznání Boha a Ježí

še Krista. Kristus řekl, že poznání pravého Boha přináší 
život věčný.

. Posvátná dvojice nebyla jen dětmi v otcovské Boží péči. 
Byli to současně žáci, kteří přijímali naučení od svého 
moudrého Stvořitele. Stýkali se s anděly i se svým Uči- 
nitelem a nic je nedělilo.

Co dokazuje, že po pádu došlo k odcizení člověka? 1 Moj 
3, 9. 10

Bůh řekl předem Adamovi, co ho stihne, neuposlechne-li. 
Jakmile Adam podlehl pokušení, byl ztracen; snažil se vy
hnout Boží přítomnosti.

Kterou slavnou naději dal Bůh potom člověku? 1 Moj 
3, 15



andělů.

3. Bůh si vybírá posly (2 Koř 5, 18 — 20)

4. Bůh píše (5 Moj 4, 13)

své odpuštěnina
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Božský původ jakéhokoli poselství poznáme podle toho, 
Písmem. Pán Bůh osvětluje Písmo kaž- 

Zachráněný hříšník představuje příběh

na zdech

Jak odpovíme my na otázku: „Kde jsi?“
Když hřích odloučil člověka od Boha, mohlo tmo pro

past překlenout jedině Kristovo smíření a umožnit mu 
zdroj požehnání a spasení. Člověk sice už neměl přímé 
spojení se Stvořitelem, ale Bůh se chtěl s ním stýkat pro
střednictvím Krista a

že je v souladu s 
dému věřícímu, 
evangelia v malém.

Jakým předivným způsobem bylo Písmo dáno světu? 
2 Petr 1, 19-21

Které dary, jež Bůh církvi svěřil, má Boží posel? 1 Kor 
12, 7-11

Pán posílá člověku v každé kapitole bible, v každém verši 
nějakou zprávu. Bude-li Boží lid studovat Boží poselství, 
povede jej to jako oblak ve dne a ohnivý sloup v noci, 
podobně jak to prožili Židé na poušti.

Tím, že Bůh napsal Desatero, ukázal, že musíme uznat 
určité směrnice, jež budou měřítkem i u posledního soudu.

Jakou výstrahu pro každého obsahuje písmo 
babylónského paláce? Dan 5, 24 — 28

Jakým způsobem poukazoval Kristus 
a na lásku k hříšníkům? Jan 8, 7 — 11

Boží zákon musí být uspokojen bud soudem nebo od
puštěním. Záleží na nás, J>udcmc-li poslušní a získáme 
život. Můžeme také Boží zákon přestupovat, stavět se 
proti jeho autoritě a potom přijmout jeho trest. Každý si 
musí zodpovědět naléhavou otázku: Uposlechnu hlasu s ne
be, Desatera s hory Sinaj, anebo půjdu s většinou, která 
pošlapává tento Boží zákon? Ti, kteří milují Boha, budou



budou činit

5. Lidé píší pro Pána (2 Tím 3, 15. 16)

6. Když přišlo Slovo (Jnn 1, 9. 12. 14)
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zachovávat jeho přikázání s největší radostí a 
to, co se Bohu líbí.

Jak měl Mojžíš podle Božího pokynu zaznamenat smlou
vu s Izraelem? 2 Moj 34, 27

Co měl učinit Jeremiáš se slovem Božím? Jer'36, 1. 2
Tak jako jsou bohaté žíly zlata a stříbra ukryty pod 

povrchem země a kdo chce tyto drahé zásoby najít, musí • 
kopat, obsahuje i Písmo svaté poklady pravdy, jež objeví 
pouze ten, kdo hledá horlivě, pokorně a s modlitbou. Bůh 
si přál, aby bible byla učebnicí všem lidem, v dětství, 
v mládí i v dospělosti a aby ji studovali v každé době. 
Každá nově objevená pravda odhaluje zase charakter její
ho Tvůrce. Studium Písma má přivést lidi do užšího spo
lečenství se Stvořitelem a má jim dát jasnější poznání jeho 
vůle. Je dorozumívacím prostředkem mezi Bohem 
věkem.

a čio-

Bůh působil na mysl lidstva pomocí zázraků, proroků, 
andělů a přírodních událostí. Nyní bylo dáno závěrečné 
Slovo o Bohu. Nebude již pochybností o podstatě božstva. 
Kristus měl žít a mluvit a být vším, co mělo být člověku 
o Bohu zjeveno.

Jak mluví Bůh nadále k nám? Jan 15, 26
Jan byl Ježíšův svědek, ale nepouštěl se do hádek a 

únavných sporů. Prohlásil to, co věděl, viděl a slyšel. Měl 
důvěrné spojení s Kristem, naslouchal jeho učení, byl 
svědkem jeho mocných zázraků. Mluvil ze srdce přetékají
cího láskou ke Spasiteli a žádná moc mu nemohla odolat.



4. úkol — dne 26 ledna 1974

Bůh si používá člověka

Zákl. verš: Amos 3, 7. 8

tvím? Proč jim měli lidé věřit?

1. Bůh si člověka povolává (Iz 6, 7. 8)

nich

2. Člověk, poslaný od Boha (Luk 24, 25 — 27)

Mesiáši neměla by práce pisatelů bible

14

trvalo? Abak 2, 2 
se projevil

a srdce 
a před- 

yjádřili její

Bez poselství o

která si ani nedělá nárok na
hodna své odpovědnosti. Mnozí proroci se 
každý věřit „mně?“ 
pocit nedostatečnosti, takže se 
poslové.

Jakým způsobem obdržel Jeremiáš Boží poselství? Jer 1, 
4. 7

Jak se uchovalo poselství proroků na
Jaký je můj vztah k prorockému daru, který

v církvi posledních dnů?
Nekonečný Bůh osvítil Duchem svátým mys! 

svých služebníků. Dávai jim sny a vidění, symboly 
obrazy; a ti, jimž byla pravda takto zjevena, v 
myšlenku lidskými slovy.

Bůh chtěl lidem zjevit své poselství, proto si použil člo
věka, který uvažuje, mluví a věří svým lidským způsobem.

V dnešním úkole si povšimneme lidí, kteří vykonávali 
posvátný úkol Božích mluvčích. Jak bylo těmto lidem při 
takové odpovědnosti? Jak Bůh mluvil jejich prostřednic-

Důležitou vlastností proroků je jejich pokora. Pozoruje
me to u všech, od Mojžíše až po Jana. 1 sestra Whiteová. 

titul proroka, se cítila ne
ptali: „Proč má 

Ale Duch svátý překonal u 
z nich stali odvážní Boží



3. Lidé přijímají Boží dary (Ef 4, 11 — 13)

církvi? 1 Kor 1, 6. 7 Jaké

4. Lidé přinášejí Boží poselství (2 Par 36, 15)

Boží
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člověkem už 
a dostávalo

Co píše Pavel o darech v 
dary najdeš v dnešní církvi?

Který dar způsobil podle Petrových slov události letnic? 
Sk 2, 17. 18

Prohlédni si květinový vzor na koberci a uvidíš, kolik 
je tam různě zbarvených nití. Všechny nejsou růžové, ze
lené nebo modré. K utkání dokonalého vzoru bylo použito 
různých barev. Tak je tomu i v Božím vzoru. Tím, že nás 
postavil na určité místo, sleduje svůj cíl. Všichni neumíme 
dělat tutéž práci, ale Pán si přeje, aby každý svou prací 
přispěl ke splnění jeho plánu.

Z Božích zpráv poznáváme, že lidské potřeby a 
láska jsou bez konce. Písmo poukazuje na vzájemný vztah 
obou těchto skutečností. Proto je bible vždy časová.

Které nebezpečí překroucení knihy Zjevení platí v pří
padě všech Písem? Zj 22, 18. 19

Nepřipomíná mi Duch stále tentýž problém? Omlouvá 
Boží trpělivost můj kompromis?

Je nutné, aby každá rodina zkoumala bibli. Kristova 
slova představují čisté zlato, bez příměsi strusky, pokud se 
ji lidé nesnaží vlastním rozumováním měnit, aby faleš vy
padala jako část pravdy. Těm, kterým se dostalo nespráv
ného výkladu Písma, Duch svátý otevře oči, snaží-li se 
horlivě nalézt v bibli čistou pravdu, kterou pak vidí v no-

cíl a smysl. Byl by to příběh bez konce, naděje bez mož
ného uskutečnění.

Koho a co měli Židé dle slov Pána Ježíše v Písmu 
hledat? Jan 5, 39. 46. 47

Po Adamově přestoupení nemluvil Pán s 
přímo; lidstvo bylo svěřeno Kristovým rukám 
zprávy jedině skrze něho.



5. Charakteristika věřících (Zj 12, 17)

6. Zkouška lidských darů (1 Jana 4, 1 — 3)

době před druhým pří-
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na 
na

ze zaslíbené ze-

Zdá se, že za ap. Jana byly v církvi určité pochybnosti 
o lidské přirozenosti Ježíše Krista. Podle tohoto verše vi
díme, že pravdivost proroka si ověřujeme biblí. Bůh není 
nestálý ani si neprotiřečí. Pravdivost jakéhokoli poselství 
si ověřujeme Písmem.

Proč rozkázal Bůh vyhnat Kananejské
mě? 5 Moj 18, 9-12

Tyto falešné hlasy dosud mluví. Moderní člověk se setká
vá s nejrúznější formou spiritismu a astrologie. Jedinou 
obranou proti těmto falešným zjevům je rozhodnutí, Že 
bude žít podle Božího slova. (Iz 8, 20)

Jaká nebezpečí ohrožují víru v
chodem Ježíše? 1 Tim 4, 1. 2

Nesmíme přijímat vše, co nám lidé podávají jako Boží 
pravdu. Přijdou-li domnělí Boží učitelé s nějakým posel
stvím, musíme se obezřetně tázat: Jak poznáme, že to je 
pravdivé poselství?

V jaké situaci se nachází poslední církev, symbolizovaná 
ženou? Zj 12, 12. 17

Před čím varoval Kristus lidi, žijící v době druhého ad
ventu? Mat 24, 24

vem světle. Jejich srdce získá novou a živou víru a spatří 
v Božím zákoně předivné věci. Kristovo učení má pro 
mnohé takovou šířku a hloubku, jak to nikdy předtím ne
chápali.

Satan se zaručeně vetře otevřenými dveřmi dovnitř. Bu
de přinášet poselství pravdy promísené vlastními myšlen
kami, kterým chce věřící svádět k tomu, aby spoléhali 
člověka a na to, co říká. Nechce, aby trvali zásadně 
slovu: „Takto praví Hospodin.“



5. úkol — dne 2. února 1974

Dobré proroctví

Zákl. verš: Luk 4, 18. 19

1. Radostná zvěst (Jan 6, 63. 68)

slovech je ob-

2. Jasná pravda (Mat 13, 34. 35)
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v podobenstvích, 
obrazy, aby nezneužili

Tyto verše citoval Pán Ježíš 
hoval na 
bylo poselství.

Zamysleme se
Whiteová praví, že když Ježíš učil 
vil s jistotou a 
mocí. Lidé zmlkli

z proroka Izaiáše a vzta- 
své dílo (Luk 4, 21). Začátek jeho činnosti

chvíli nad jeho vztahem k lidem. Ses. 
v kázání na hoře, „mlu- 

jeho slova byla provázena přesvědčivou 
a cítili určitý strach. Mnozí byli pře

svědčeni, že tento pozoruhodný Učitel je veden Duchem 
Božím a že jeho slova jsou božského původu“.

Jaký význam má Ježíšovo tvrzení, že ve 
sazen život?

V čí autoritě pracovali Ježíšovi svědkové? Jan 5, 32 — 36. 
39

Mluvil vážně,

Proč učil Pán Ježíš v podobenstvích?
Před farizeji a zákoníky mluvil Spasitel 

Zastíral jasnost pravdy symboly a

ne bouřlivě. Mluvil jako ten, kdo musí 
splnit určitý úkol. Poukazoval na skutečnosti věčného ži
vota. Zjevoval pokaždé Boha. Podřizoval věci pozemské 
zájmům věčným; ale nepovažoval je za bezcenné. Učil, že 
nebe je úzce spjato se zemí a že poznání božské pravdy 
umožňuje lidem vykonávat lépe povinnosti všedního Ži
vota.



3. Soucit jako pohnutka (Luk 7, 13. 14)

i pro toho, kdo jej šíří.

4. Upřímnost (Jan 8, 45. 46)
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pravd, které jim předkládal. S učedníky mluvil otevřeně. 
Učme se z Kristova způsobu jednání s lidmi; nepředklá
dejme jim pravdy, které nejsou bez řádného vysvětlení 
schopni přijmout. Odradili bychom je.

Proč přijímají různí lidé evangelium různým způsobem? 
v. 13-16

Uměl jednat s lidmi, kteří měli předsudky. Překvapoval 
je ilustracemi, jež upoutaly jejich pozornost. Používal pří
klady všedního života, které měly hluboký smysl.

Jak se zachoval Ježíš, když lidé od něho očekávali služ
bu? Mar 10, 46-52

Kristus nezamlčel ani slovo pravdy, ale mluvil vždy 
v lásce. Při rozmluvě s lidmi uplatňoval největší jemno- 
cit, pozornost a laskavost. Nebyl nikdy hrubý, nepromlu
vil zbytečně přísné slovo, nikdy nepůsobil citlivé duši zby
tečnou bolest. Nekritizoval lidské slabosti. Odsuzoval ne
bojácně a ostře pokrytectví, nevěru a nepravost, ale měl 
přitom slzy v očích.

Kdo chce milovat jako miloval Kristus, musí laskavými 
slovy a milým pohledem zjevovat vždy a všude nezištnost. 
Nestojí to nic, ale příjemci je blaze u srdce. Tento vliv 
nikdy nedoceníme. Je požehnáním nejen pro druhé, ale

Kristus uplatňoval v praxi to, co hlásal. To je podmín
kou upřímnosti. Nemusel mít připomínky k svým pokles
kům, poněvadž byl bez hříchu. Proto mu lidé mohli na 
slovo věřit.

Proč uvěřili Samaritáni v Ježíše? Jan 4, 41. 42
V jeho službě nebyl ani zlomek předstírání.
Jak souhlasí Pavlova slova s jeho chováním? Fil 4, 9 
Důkazem upřímnosti nejsou slova, ale činy. Kristus ni-



5. Slovo života (1 Jana 1, 1. 3 — 5)

6. Věčná platnost Ježíšových slov
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komu nepraví: „Co říkáš víc než ostatní?“ ale: „Co činíš 
• víc než ostatní?“ (Mat 5, 47) Jeho slova jsou hluboká.
„Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činiti.“ 
(Jan 13, 17) Slova, jež nejsou provázena příslušnými 
skutky, jsou bezcenná.

Učedníci viděli v Kristu Boží poselství, jež si četli. Tím 
objevili mnohé o Bohu. Přišli na to, že mohou obnovit 
své společenství s Bohem a udržet si je se Synem. Viděli, 
že před Kristovou přítomností prchá temnota.

Jak velká a rozsáhlá je sféra Boží zachraňující lásky? 
Jan 3, 16

Ježíš je slovem, učebnicí, jež musíme do puntíku při
jmout a uposlechnout. Je proto důležité, abychom bádali 
v těchto hlubinách pravdy. Objevíme tak vzácné poklady 
a bohaté drahokamy.

Ježíš přišel se svým učením v pravý čas. Pravdy, jež 
přinášel, byly vhodné pro jeho dobu před dvěma tisíci lety. 
Právem se tedy tážeme: „Je jeho učení časové i dnes, ve 
20. století?“ Chceme-li najít správnou odpověd, přečteme 
si nejprve kázání na hoře u Mat v kap. 5—7 v moderním 
překladu. Pak si položme otázku: „Mohou se Ježíšovy rady 
uplatnit dobře v dnešním moderním životě?“

Co znamená podle tebe výrok: „Ježíš Kristus včera 
i dnes tentýž je, i na věky?" (Žid 13, 8)

Je snad možné, že nedostatky moderní společnosti jsou 
zčásti způsobeny tím, že jsme ji neovlivnili prožíváním 
Čistých nebeských zásad v našem životě?

Bratří a sestry, važme si pravdy! Dovolme, aby nás po
světila! Uvědomme si, že jsme odpovědni za to, jak přiná
šíme tuto pravdu jiným!



6. úkol — dne 9. února 1974

Duch svátý

Zákl. verš: Jan 16, 13. 14

1. Způsob vedení (Jan 15, 26. 27)

2. Duchovní mysl (1 Kor 2, 14 — 16)
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.a vás, a 
dectví živých svědků musí varovat 
covník přináší světu nebeské poselství 
dává slovu pravdy božskou autoritu.

Duch svátý, třetí osoba božství, usvědčuje hříšníka. Vliv 
Ducha svátého je prvým krokem k Bohu. Napomíná nás 
a vede i chrání. Vytváří pouto mezi člověkem a Bohem, 
usvědčuje z hříchu, dává nám porozumění pravdy a volá 
nás zpět domů. Ale znamená ještě víc. Duch svátý dává 
člověku sílu, která se může neustále zvětšovat, odevzdá- 
me-li svůj život cele Bohu. Toužíme-li po darech Ducha, 
získáme je. Bůh nechce, aby jeho lid měl v duchovních 
darech nedostatek.

Jakou přednost má duchovní člověk? 1 Kor 2, 9—11
Duch svátý musí oživit naši víru i náš život. Ve vě

cech víry nikdo nesmí být nucen řídil se vůlí omezené lid
ské mysli.

Jakým způsobem měl Duch svátý vést apoštoly? Jan 
14, 26 Omezují se tato zaslíbení pouze na apoštoly?

Duch svátý reprezentuje Ježíše Krista. Jakmile tohoto 
'hicha přijímáme a dáme se jím ovládat, budeme moci 
ydávat svědectví o tom, jakou sílu jsme získali.

Ježíš praví: „Přijmete moc Ducha svátého, sestupujícího 
budete mi svědkové.“ Vliv Ducha svátého a svě- 

svět. Boží spolupra- 
a Duch svátý do-



3. Posíleni Duchem (Ef 3, 14-16)

Boží moc posiluje. Má-li křesťan růst, musí v něm na-

livým životem. To,
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o 
že jeho život má smysl 
nechápe snad detaily, ale důvěřuje.

6. Nebeské pozvání (Zj 22, 17)

Křesťan, naplněný Duchem, šíří lásku nebes. Volá do 
svého okolí: Pojd ke Kristu!

' : vysvětlením slov, 
nás vzdechy, jež slovy nelze

v souvislosti

v na-
a ujišťuje nás

5. Vzácná jistota (Řím 8, 26. 27)

Sami nevíme, co je pro naše dobro, ale Duch Boží 
šich srdcích udržuje stálé spojení s Otcem

Božím vedení. Cesta křesťana je požehnaná. Křesťan ví, 
a proč je tady. V Božím vedení

v Kristově jménu, ale musíme 
být též vedeni Duchem svátým. To je 
že Duch „se přimlouvá za i 
vyjádřit“.. (Řím 8, 26)

Co je pečetí naší naděje? El 4, 30 Je to 
s Boží pečetí ve Zjevení 7, 2

Jakým způsobem nám Duch pomáhá udržet si víru v Je
žíše Krista? Ef 6, 17. 18

Musíme se nejen modlil

dále působit moc Ducha, která vede člověka k obrácení.
Poukaž na rozdíl mezi „skutky těla“ a „ovocem Ducha".

Gal 5. 19-25

4. Změna života (Řím 8, 1 — 5)

Jakmile jsme naplněni Duchem, začínáme žít spraved
livým životem. To, co bylo předtím nemožné, stává se 
skutečností. Sledujeme nebeský cíl. Duch svátý usměrňuje 
naše myšlenky a činy. Teprve tehdy, když začneme přiná
šet ovoce Ducha, patříme cele Kristu.

Duch Boží musí zapůsobit na naše srdce. Ti, kteří nepro- 
žili jeho proměňující moc, jsou jako koukol v pšenici. Náš 
Pán drží v rukou věječku a pročistí dokonale svou úrodu.



7. úkol — dne 16. února 1974

Modlitba

Zákl. verš: Z 85, 8
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Zač máme prosit? Zach 10, 1. Duch Boží je zde přirov
nán k dešti.

Jaké zaslíbení
Joel 2, 28. 29

Můžeme nějakým způsobem osobně přispět k tomu, aby 
Bůh mohl naplnit svoji církev mocí shůry?

Musíme v síle Ducha zvěstovat ještě dnes slavnou prav
du pro přítomnou dobu. Zanedlouho uslyší všichni varo
vání a rozhodnou se. .Potom přijde Ježíš.

o výsledku vylití Ducha nám dal Bůh?

1. Forma modlitby (Mat 6, 5 — 8)
Nesmíme chtít, aby lidé obdivovali naši modlitbu. Bůh 

odpovídá na modlitby neboli je „odměňuje“.
Jaké vybídnutí o modlitbě Čteme v Písmu? 1 Tes 5, 17;

Řím 12, 12
Co praví Pavel o tom, kdo se modlí veřejně? Co se vy

žaduje od takového člověka? 1 Tim 2, 8

Někteří lidé si myslí, že modlitba má změnit Boží úmysl 
anebo že musí v modlitbě informovat Boha o své situaci, 
jako by ji Bůh neznal. To je omyl. V modlitbě otvíráme 
Bohu své "srdce jako příteli. Nemusíme se Bohu předsta
vovat, ale potřebujeme, aby si nás připravil. V modlitbě 
se přibližujeme sami k Bohu, který je vždy ochoten svým 
dítkám pomáhat. Modlitba představuje spojení s Bohem, 
rozhovor. Mluvíme, nasloucháme.



2. Příklady modlitby (Dan 9, 3. 4. 20—22)

modlitby (Sk 12, 5. 7)

4. Požehnání modlitby (Mat 21, 21. 22)

pokorným
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3. Bůh odpovídá na

a publikána? Luk 18,

Bůh neodpudí nikoho, kdo k němu přijde s 
srdcem. Žádná upřímná modlitba se neztratí. Bůh slyší
1 ve chvalozpěvu nebeských sborů volání nejslabší lidské 
bytosti.

Zač se máme modlit a
Co odpověděl Pán na

2 Kor 12, 8-10
Někteří lidé necítí, že musí poznat svou povahu a ovlá

dat se. Nebdí a nemodlí se, aby nevešli v pokušení. Kdyby 
byli bdělí, poznali by své slabé stránky, kde na ně může

Pomoc andělů má posilnit a povzbudit Boží spolupra
covníky. Nebeští poslové procházejí dnes zemí právě tak 
jako za dnů apoštolských a snaží se potěšovat zarmoucené, 
chránit nekající a získávat lidská srdce pro Krista. Nemů
žeme je vidět svým zrakem, ale přesto jsou s námi, vedou, 
chrání a usměrňují nás. Měli bychom lépe porozumět po
slání andělů.

Cím se vyznačovaly modlitby prvotní církve? Sk 12, 
5. 12

Jak ocenil Ježíš modlitbu farizea 
9-14

Bylo v podstatě něco zlého na ctnostech, jež farizeus 
zdůrazňoval? Co bylo špatné na jeho modlitbě? Musíme 
cítit vlastní nehodnost, když chceme získat Boží moc?

Cím se vyznačovala Davidova modlitba pokání? Ž 51.
David činil upřímné pokání. Nesnažil se omlouvat svůj 

zločin anebo ujít trestu. Viděl tíhu svého hříchu před Bo
hem. Měl v ohavnosti hřích, který ho poskvrnil. Neprosil 
pouze za odpuštění, ale i za čisté srdce.

v jaké důvěře? Jak 5, 14—16 
Pavlovu modlitbu za zdraví?



8. úkol — dno 23. února 1974

jeho slova

Zákl. verš: Přísl. 25, 11

34

Řeč je hlavním dorozumívacím prostředkem. Křesťan 
musí soustavně a dobře uvažovat o vhodném použití slov.

v pravý Čas a 
než očekáváme.

a modlili se, byli

Křesťan a

pokušení nejvíce zaútočit. Kdyby bděli 
by na stráži před těmito slabostmi.

5. Účinná modlitba (Jak 5, 16 — 18)
Chcemc-li, aby naše modlitby byly vyslyšeny, musíme 

vymýtit hříchy, které nás oddělují od našich bližních, po
kání je nutnou podmínkou vyslyšení.

V jakém duchu se musíme modlit k Bohu? Jak 1. 5 — 7 
Bůh je tak moudrý a dobrý, že vyslýchá naše modlitby 

správným způsobem. Činí pro nás víc.

6. Výsledky modlitby (2 Kor 1, 10. 11)
Co činili učedníci a ostatní věřící před letnicemi? 

Sk 1, 14
Za koho a zač se měli věřící modlit? Kol 4, 2 — 4
Svými modlitbami podporujeme služebníky díla Božího, 

napomáháme šíření evangelia a vedeme k tomu i jiné.
Spasitel, jenž se modlil za ty, kteří nepociťovali potřebu 

modlitby a plakal nad těmi, kteří necítili potřebu slz, při
jímá nyní v nebi modlitby těch, za něž se na zemi modlil 
a předkládá je svému Otci. Chccme-li zachraňovat lidi pro 
život věčný, musíme se modlit, aby Bán požehnal zaseté 

'símě.



1. Moc slova (Přísl 18, 21)

2. Slova lstivá (2 Moj 20, 16)

podvádění, byť
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věří. Později však o 
nimi slovy a uvěří tomu,

sc jednaloSem patří veškerá faleš a 
pouze o lstivý úmysl.

Jakým způsobem unikl David před Saulem a potom od 
pohanského krále Achise? 1 Sam 21, 1 — 3. 10 — 13

Je lež v určitém případě oprávněná? Mění se úroveň 
pravdy okolnostmi? David řekl knězi, že má tajné bezod
kladné poslání od krále. Tím projevil nedostatek víry v Bo
ha a zavinil smrt nejvyššího kněze. Kdyby Abimelech vě
děl pravdu, dovedl by Davidovi poradit jinak. Bůh vyža
duje od svého lidu, aby se vyznačoval pravdomluvností 
i ve chvíli největšího nebezpečí.

Je nanejvýš důležité, aby se i v dnešní dobc zachoval 
jako věřící člověk a aby svými slovy přiváděl lidi na myš
lenky o Bohu.

Kristovo učení bylo krásné a účinné a vyznačovalo sc 
jednoduchostí. Kristus poukazoval na tajemství nebes po
mocí příkladů a výjevů, které byly jeho posluchačům zná
mé. Obyčejný lid mu rád naslouchal, poněvadž jeho slova 
chápal. Pán Ježíš neužíval vzletných a učených výrazů, 
k jejichž pochopení by byl potřebí slovník.

Správná slova vedou k věčnému životu. Jejich moc je 
proto nedozírná! Slova nejen že vyjadřují charakter, ale 
dokáží i charakter ovlivňovat. Lidé bývají ovlivňováni 
i svými vlastními slovy. Někdy je satan popudí tak, že 
ukvapeně vyřknou zlé podezření, jemuž zpočátku sami nc- 

tom uvažují. Nechávají se svést vlast- 
co jim satan našcptal.

Jaký vliv mají správně použitá slova? Přísl 16, 24
Chcemc-Ii svými slovy povzbuzovat k dobrému, potře

bujeme Boží silu.
Jak působí Boží slova? Ž 19, 9. 12



souladu se slovy

5. Slova o slovech

Zamysleme se nad protichůdnou hodnotou slov:
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3. Slova života (Luk 4, 22)

Vlídná slova zušlechťují a povznášejí a nepřijdou nikdy 
nazmar. Kristus se vyznačoval vlídností. „Nikdy nikdo 
nemluvil jako tento člověk.“ (Jan 7, 46) Ježíš řekl: „Zů- 
stanete-li ve mně a slova má zůstanou-li ve vás, za což- 
koli byste prosili, stane se vám.“ Kristus přebývá ve svých 
následovnících skrze slovo. Kristova slova jsou duch a ži- 
vot a vytvářejí úzké spojení mezi ním a námi.

Co máme činit s učením, jež není v 
Ježíše Krista? 1 Tim 6, 3. 5

Nestačí Písmo pouze slyšet nebo číst. Ten, kdo chce 
mít z Božího slova užitek, musí uvažovat o jeho pravdách. 
Musí je bedlivě sledovat a vroucně se modlit, aby pocho
pil jejich smysl a pronikl do hloubky Hísma svátého.

Při' jiné příležitosti předstíral David šílenství, aby okla
mal své nepřátele a unikl jim. David se dopustil prvé 
chyby tím, že nedůvěřoval Bohu. Druhou jeho chybou bylo 
oklamání Achise.

4. Volba slov (Jak 3, 5. 6)

Proč máme ovládat jazyk? Jak 3, 8—12. Jaké ovoce při
náší ovládání slov? v. 17. 18

Jak působí na člověka nevhodné používání slov? Mat 
15, 18

Bratří a sestry, jak využíváme daru řeči? Ovládáme 
svůj jazyk tak, aby se řídil pokyny osvíceného svědomí 
a svátých citů? Nemluvíme lehkomyslně, pyšně a nená
vistně, lstivě a nečistě? Jsi před Bohem bez viny? Slova 
mají velikou moc. Satan se snaží udržovat jazyk podle 
možnosti ve svých službách. Sami nedokážeme tento ne
klidný úd ovládat. Jedinou naději máme v božské milosti.



nemůže dokonale odstranit nepříznivý vliv lehkomyslných

6. Zvěstováni slova (1 Kor 2, 1. 2. 4)

Jaké zaslíbení nám Bůh dává pro chvíle těžkostí? Luk

9. úkol — dne 2. března 1974

Překážky vzájemného společenství

Zákl. verš Iz 59, 1. 2
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Zničení - Přísl 10, 14
Pošetilost — Přísl 18, 7

21, 15
Když Pavel mluvil 

prostředí, a ]_ 
evangelium, bylo málo. Proto začal Pavel pracovat zcela 
jiným způsobem. Vyhýbal se teoretickým rozpravám a jed
noduše vedl muže a ženy ke Kristu, spasiteli hříšníků.

Naše problémy nám někdy překážejí v účinném spole
čenství. Jc to jako když mezi jednotlivými nervovými dra
hami neexistuje dokonalá souhra a nic se nám nedaří.

Jaké překážky jsou v mysli a v srdci těch, kterým chce
me zvěstovat evangelium? Nesprávné informace o Bohu 
a o ideálu lidského života, jak je hlásá satan, bývají první

Život - Přísl 18, 21
Moudrost — Přísl 10, 13
Jedině Bůh může odhadnout, kolik škody vznikne bez

myšlenkovitým mluvením. Jako vyznavači křesťanství mu
síme dbát na to, jaký vliv šíří naše slova na lidi, s kte
rými přicházíme do styku. Lidé dávají pozor na to, co 
mluvíme. Bezmyšlenkovitá slova natropí mnoho škody. Nic

—----— — — .. ......... .. .............. . vmwu j j vil,

bláhových slov. Naše slova dokazují, čím sytíme svou duši.

v Areopágu, chtěl se přizpůsobit 
proto mluvil učeně. Ale těch, kteří přijali
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2. Překážky našeho vlivu při zvěstování evangelia (1 Tes 
1, 5)

překážkou ve zvěstování pravdy. Velký boj mezi Kristem 
a satanem představuje dějiny zápasů o pravdu. Co zne
možňuje, abychom účinně přinášeli světu božské poselství?

v šíření pravdy hovoří ap. Pa-

1. Překážky před Bohem (Iz 14, 12-14)

Izaiáš zde představuje satana jako babylónského krále 
(v. 4). Hlavním hříchem Lucifera bylo sebepovyšováni. 
Lucifer stále víc podléhal touze být rovný Nejvyššímu.

Kde byl počátek jeho hříchu? Ve zvrácené obrazo
tvornosti. Lucifer měl dojem, že Bůh s ním nejedná správ
ně, až došel k mylným závěrům o Bohu a o své osobě. 
Jakmile začal své nesprávné názory šířit, přešel hřích i na 
jiné bytosti.

Co by bylo žalmistovi překazilo společenství s Bohem? 
Ž 66, 17-20

Tím, že nepřemýšlíme častěji o nebeských věcech, ztrá
címe velmi mnoho. Cím více se odpoutáme od hříchu, tíir 
větší božské divý poznáme a tím vděčnější budeme našemu 
Stvořiteli. Jelikož nemluvíme vice o Ježíši a o nebesích, 
připravujeme se o mnoho.

Chcemc-li mít vliv, musíme mít správný vztah k našim 
bližním. Musíme být naplněni Duchem. Každá věc, kterou 
zarmucujeme Ducha, je překážkou. V našem životě nesmí 
být místo pro neupřímnost a pokrytectví.

Tytéž překážky, jež se stavěly mezi člověka a Krista 
před 1800 lety, existují i dnes. Pýcha a předsudky vybu
dovaly obrovskou přehradu mezi jednotlivými třídami lidí. 
Mnozí lidé představují Krista a jeho poslání nesprávně. 
Víra dokáže odstranit veškeré překážky, jež by lidé nebo 
dábel vytvořili.

3.0 které další překážce
vel? (2 Tes 2, 9-12)
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a 
kle-

5. Nevěra jako překážka (Žid 3, 12. 13. 15)

Co je důsledkem zatvrzelosti srdce? Žid 3, 8—10
Pán dokazuje vždy znovu svou lásku a 

poznali, že se nám za 
mluvit o 
nedůvěry

Bůh neodsoudí 
sveden bludem a 
poznal pravdu a

6. Odstranění překážek (Zj 3, 20 — 22)

Pán Ježíš mluví každým napomenutím, výstrahou 
prosbou Božího slova nebo svých vyvolených poslů a 
pe na dveře našeho srdce. Nedbáme-li na tento hlas a ne- 
otevřeme-li, slábne hlas stále víc. Jakmile mu nevěnujeme 
okamžitou pozornost, zapadne v množství jiných hlasů.

moc, abychom 
všech okolností vyplatí mít víru, 

ní a prožívat ji. Nesmíme u sebe strpět símě 
a pochybností, jež by zeslabily naše srdce a ruce.

4. Kterou překážku v šíření evangelia zdůrazňuje Pán Je
žíš? (Mat 13, 20-22)

Toto podobenství je velmi výstižné. Překážky mohou 
vznikat ve vnějším i ve vnitřním životě. Pronásledování 
a těžkosti přicházejí z vnějšku. Touha po penězích a po 
světských žádostech vzniká v srdci, uvnitř.

Co bránilo zotročenému Izraeli v Egyptě, že nechápali 
Boží poselství? 2 Moj 6, 9.

Kristus přišel zrušit rozdíly mezi lidmi a otevřít chrá
mové prostory dokořán, aby všichni měli volný přístup 
k Bohu. Jeho hluboká a dokonalá láska proniká všude.

v den svého příchodu nikoho, kilo byl 
neměl možnost poznat pravdu. Ale kdo 
zavrhnul ji, kdo dává přednost nepra

vosti, ten bude odsouzen — zahyne.
O čem má křesťan přemýšlel? Fil 4, 8. 9
Lid Boží má trvat na zásadách pravdy, jež byly dány 

zvěstováním trojandělského poselství. Satan bude činit 
vše — i zázraky — jen aby dle možnosti svedl vyvolené. 
Jedinou naší nadějí je přidržet se pevně Písma svátého.



10. úkol — dne 9. března 1974

Rodinné společenství

Je dávání
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1. Rodiče v

Uved hlavní charakteristiku křesťana! 1 Jana 4, 14 — 17 
Milující člověk se snaží překonal překážky, jež ho dělí 

od ostatních lidí. Snaží se za každou cenu o spolupráci 
s nimi, aby i oni mohli být spaseni. Tam, kde je láska, 
projevuje se v životě moc a pravda. Láska usiluje jen a 
jen o dobro. Ti, kteří mají v srdci lásku, nesou ovoce sva
tosti a získají posléze život věčný.

Jak miloval Kristus církev? 1 Petr 2, 24 
rovněž projevem společenství?

Uplatni charakteristiku lásky z 1 Kor 13, 4 — 7 v rodině.
Jak se zachovají členové rodiny ve chvílích napětí a ro

dinné krize?

Zákl. verš: 5 Moj 6, 6. 7

Domov nemůže existovat bez trvalého a rozvinutého spo
lečenství. Členové rodiny mají spolu udržovat obecenství. 
Ale často se stává, že lidé, kteří se chovají velmi spole
čensky v zaměstnání a mezi cizími, vytvářejí v domově 
napjaté ovzduší — jsou úseční, zamračení a nemluvní, od
mítaví a nevlídní.

Pravé obrácení způsobí i v tomto směru v rodině změ
nu. Obrácení rodiče změní od základu své chování. Jejich 
mysl se obrátí. V jejich rodině se nebude ozývat křik a 
hněvivý hlas. Jejich slova budou působit blahodárně a ku 
požehnáni. Netrpme ve svém vyjadřování nic nepěkného.

rodině (Ef 5, 25. 28. 29)



2. Rodinný styk

3. Slova v rodině (Přísl 15, 1. 2. 4)
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Srdce, naplněná Boží láskou, nemohou se nikdy navzá
jem příliš odcizit. Náboženství je láska a křesťanský domov 
je domovem, kde vládne láska, která se projevuje pozor
nými, laskavými a něžnými slovy a činy.

Tam, kde žije Kristus, projevují členové rodiny zájem 
jeden o druhého a mají se rádi. Je to láska trvalá a hlu
boká.

Příkazy v rodině nemají být udělovány řízným hlasem; 
nemají se zde ozývat ani výrazy a slova nevlídná, rozči
lená, strohá, drsná a zahořklá.

Čím se má vyznačovat řeč křesťana? Kol 4, 6
Netrpme v domově hádky a neshody. Mluvme něžným 

hlasem a nebudme nikdy strozí. Zachovejme klid a roz
vahu. Nehledejme chyby na druhých a nebudme neupřím
ní. Povězme dětem, že jim chceme pomoci v přípravě pro 
nebesa, kde je mír, nerušený žádným nevhodným tónem.

V rodinách a v církvi bývá proto tolik rozdělení a ne
shod, že tam nevládne Kristus. Jakmile se přiblížíme ke 
Kristu, přiblížíme se i k sobě navzájem. V rodině a v círk
vi se sice uplatní mnoho diplomacie, moudrosti a téměř 
nadlidského úsilí v překonávání těžkostí, ale pravým ta
jemstvím jednoty je spojení s Kristem.

Co máme činit v zájmu udržení pěkného rodinného ži
vota? Gal 6, 9

Všichni členové rodiny si musí uvědomit, že jsou osob
ně odpovědni za to, aby přispívali k pohodlí, k pořádku 
a pravidelnosti v rodině. Nemají vystupovat jeden proti 
druhému. Všichni by se měli navzájem povzbuzovat a cvi
čit se v jemnosti, trpělivosti a shovívavosti; mluvme klid
ným, mírným hlasem, varujme se zmatku a pomáhejme 
co nejvíce matce v jejích pracech.
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6. Svědectví rodiny

Jaké křesťanské zásady předkládá Pavel rodině ve vztahu 
ke světu? Tit 2, 11 — 14

Jsou-Ii členové křesťanské rodiny zdvořilí

5. Pobožnost v

a ohleduplní,

rodině (5 Moj 6, 5 — 7)

Mojžíš chtěl lidu vštípit tyto zásady hluboko do srdce, 
a proto z nich vytvořil posvátné verše. Lidé se měli těmto 
vzácným veršům naučit zpaměti a měli o nich vyprávět 
svým dětem a vnukům. Rodiče byli povinni vštěpoval 
tato slova do vnímavých dětských myslí, aby na ně děti 
nikdy nezapomněly.

Mějte s nimi trpělivost v jejich potížích, které nám při
padají malicherné, ale jež pro ně jsou hotovým problé
mem.

4. Výchova v rodině (Luk 2, 40. 46. 47)

Co udělala Anna se Samuelem, když poněkud povyrostl? 
1 Sam 1, 26 — 28

Anna a Elkána se za těch několik let, kdy měli Sa
muele u sebe, snažili vštípit do jeho srdce zásady zbož
nosti a vysoké mravní úrovně, takže později patřil mezi 
největší vůdce Izraele.
■ Zamysleme se nad tím: Je v mé rodině slyšet Boží hlas? 
Žijeme tak, aby Bůh mohl k naší rodině promlouvat? 
Anebo musíme své obyčeje změnit, abychom jej vůbec 
slyšeli?

Pán nařídil, aby děti byly již od nejútlejšího věku ve
deny k poznání jeho dobroty a velebnosti, zjevené ob
zvláště v jeho zákoně. Písně, modlitby a statě Písma mají 
být přizpůsobovány otvírající se dětské mysli. Otcové a 
matky mají poučovat své děti o tom, že Boží zákon vy
jadřuje jeho charakter a že jakmile přijmou zásady zákona 
do svého srdce, povede se jim v životě dobře.



11. úkol — dne 16. března 1974

Křesťan ve věku vědy a techniky

Zákl. verš: Přísl 23, 12
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Křesťan se neuzavírá před výsledky vědy a techniky. 
Naopak, využívá vědecké poznání ve svůj prospěch. Podle 
svých možností se snaží seznamovat se s ním a rozšířit 
svůj obzor poznání. Na světě však působí i zlo a různé 
nepravosti. Také i to nás ovlivňuje. Každé prostředí, v kte
rém člověk žije, je poskvrněno hříchem. Vynaložme veš
keré úsilí na to, abychom nemuseli přicházet zbytečně 
do styku s nepravostí.

Ti, kteří chtějí získat moudrost Boží, musí umět zavřít 
oči, aby neviděli hřích a neučili se mu. Musí si umět 
zacpat uši, aby neslyšeli špatnost a neseznámili se s věc-

šíří dalekosáhlý vliv k dobrému. Lidé poznají vliv tako
vého domova a zařídí se podle tohoto vzoru. Tím bude 
i jejich domov ochráněn před zlým vlivem.

Jaký vliv má svátý život? 1 Petr 2, 12; 3, 1. 2
Neměli bychom konat více misijní práce jako rodiny 

i jako jednotlivci? Pamatujme na tento významný úkol 
v dnešní době.

Děti mají být pomocnou rukou rodičů a mají jim zdat
ně pomáhat v šíření Mistrova díla. Děti jsou mladšími 
členy Boží rodiny. Vedme je tak, aby se posvětily Pánu, 
který je získal za své vlastnictví vykoupením. Učme je, 
že Bohu náleží veškeré jejich tělesné, duševní a duchovni 
síly. Měly by být vedeny k nezištné službě vždy a ve 
všem.



1. Prostředí,

2. Závislost (Jan 14, 16—18)
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v němž žijeme (Ef 5, 6 —10)

Velká část technické revoluce, která nás dovedla až do 
věku elektronkového, zasáhla sdělovací prostředky. Začne- 
me-Ii rychlými tiskařskými lisy, seznámíme s i s dalšími 
důmyslnými vynálezy, jakými jsou: telefon, bezdrátový te
legraf, rozhlas, televize, satelity, gramofonové desky, mag
netofon a další sdělovací prostředky. Křesťan musí mít 
zájem o kvalitní obsah těchto novodobých sdělovacích pro
středků.

Co způsobuje neposvěcený život? 2 Tim 3, 7. 13
Dnes slyší lidé tolik hlasů, jež se dožadují jejich pozor

nosti, že poselství často nevnímají. Uvažujme o četných 
dojmech, jež na nás v rušném životě působí. Kristus posílá 
neustále poselství těm, kteří mu chtějí naslouchat.

mi, které by poskvrnily jejich Čistou mysl. A pak musí 
střežit i svůj jazyk, aby nemluvili nic nevhodného a aby 
v jejich ústech nebyl nalezen hřích.

V životě jsme se stali závislí na zprávách moderních sdě
lovacích prostředků a přijímáme je.

Kdyby křesťané pochopili, jak jsou při modlitbě, při 
čtení bible a při kázání Božího slova závislí na působení 
Ducha svátého, nedali by se nikdy o tyto příležitosti při
pravit.

Které zvláštní Boží nástroje pomáhají lidem? Žid 1, 
7. 14

Mnozí věřící nechápou, že musí pravdu prožívat a činit 
skutky Ježíše Krista. Mnozí jsou samolibí. Nejsou naplněni 
misijním duchem, který má v Kristových učednících žít. 
Kdyby cítili velkou odpovědnost za duše svých bližních, 
andělé Boží by s nimi spolupracovali a pomáhali by jim 
šířit dílo pravdy.



době, kdy někteří věřící od-
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po- 
ne-

po větším poznání Krista a
bují osobní pomoc věřících, kteří poznali Boha a 
slova. V dnešní době musí všichni věřící aktivně pomAhat 
jiným.

3. Izolace (Řím 11, 2—4)

V moderním světě jsou velké protiklady. V době, kdy 
nás spojuje fantastická síť komunikací, se zdá, že křesťan 
je izolován pro své mravní a náboženské přesvědčení. Lidé 
si o nás někdy myslí, že jsme osamoceni, osamělí, ale není 
tomu tak. Tvoříme součást Kristova těla — to musel po
chopit i Eliáš.

Jaké podmínky mohou přispět k tomu, aby se věřící izo
lovali od špatných lidí? 2 Tim 3,1 — 5

Jaké ujištění bylo dáno v
padli? Co to říká nám? 2 Tim 2, 19

Všichni lidé na světě nejsou hříšní; ne všichni se 
stavili na stranu nepřítele. Bůh má tisíce těch, kteří 
sklonili svá kolena před Bálem; zná mnohé, kteří touží 

jeho zákona. Tito lidé poiře- 
moc jeho

4. Účast a zapojení v práci (2 Sam 18, 22. 23)

Achimaas chtěl také běžet. Nezáleželo mu na tom, zda 
měl co říci či nikoli, hlavně když byl zapojen do akce. 
Jinak jeho účast neměla smysl. Dnes je tomu obráceně — 
lidé mají poselství, ale neběží. Důležité je, aby ten, kdo 
má poselství, nemlčel.

Jakým způsobem promluvil Pán k Pavlovi? Sk 16, 9. 10 
Co očekává Kristus od nás?
Nemysli ani na chvíli, že se můžeš jako křesťan uzavřít 

sám do sebe. Všichni tvoříme součást velké lidské rodiny, 
a proto máme odpovědnost jeden za druhého. Naše odpo
vědnost je přinášet lidem zvěst evangelia.

5. Nový názor (Luk 19, 11)

Pán Ježíš měl co dělat s lidmi, kteří byli netrpěliví 
proto, že Kristus otálí se zřízením svého království. Ale



boji proti

12. úkol — dne 23. března 1974

Svět se zmenšil

36

Zákl. verš: Iz40,3—5

Známe svůj úkol? Tentýž úkol měl Jan Křtitel, o kterém 
čteme:

6. Ty jsi terčem (1 Petr 5, 8. 9)

Kolik rozmanitých svodů 
Kolik slov, obrazů, vůní a 
ňuje naše rozhodování.

Jak má obstát věřící křesťan? Zamysleme se nad úrovní 
prvokřesťanské církve, kterou musíme mít i my! 1 Petr 
4, 1-5.

Oč máme prosit podle slov apoštola Pavla v 
náporu na naše smysly! 1 Tes 5, 23. 24 Můžeme se chrá- 
át před těmito četnými vlivy?

a pokušení útočí na člověka, 
různých jiných podnětů usměr-

on na to nedbal a klidně učil pravdu o svém království. 
I dnes je mnoho mladých i starších lidí, kteří mají vžité 
své názory a chtějí je prosadit. Říkají: „Já to chci, a chci 
to hned.“

Co zdržuje podle slov Pána Ježíše naplnění naděje člo
věka? Mat 23, 37 Je vina na Boží straně?

Co má křesťan dnes činit? Rím 13, 12. Co to znamená?
Bůh nám chce pomoci v každé situaci, na kterou ne

stačíme. Dává nám Ducha svátého, který posilní naši na
ději a jistotu, osvítí naši mysl a očistí srdce. Ten nám 
současně nabízí i možnosti k spolupráci v díle Božím. Bu- 
de-li lid Boží sledovat pokyny, které Pán dává, přesvědčí 
se sám o Božím vedení.



1. Nemožné posláni? Mar 16, 15. 20

2. Poselství (Zj 14, 6. 7)
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Uvědomme si znovu naléhavost tohoto poselství. Nese je 
mocný anděl, který chce obsáhnout celý svět. „Letící pro
středkem nebe.“ Všichni mohou slyšet jeho hlas. Anděl 
poukazuje s důrazem na následky zanedbání spojení s Bo
hem. Den Páně se blíží.

Čím se mají vyznačovat věřící posledních dnů? Zj 14, 12 
Svět musí být seznámen s poselstvím tří andělů. Je tc

„V těch pak dnech přišel Jan Křtitel, káže na poušti 
v zemi Judské, a řka: Pokání čiňte, nebo přiblížilo se krá
lovství nebeské. Toto zajisté jest ten předpověděný od 
Izaiáše proroka, řkoucího: Hlas volajícího na poušti: při
pravujte cestu Páně, přímé čiňte stezky jeho.“ (Mat 3, 
1-3)

Tato kapitola obsahuje napomenutí, vhodná právě pro 
nás. Slovo Páně praví: „Čiňte, připravte cestu pro oživení 
díla Božího.“

Vynálezem rozhlasu a televize jakoby se svět zmenšil. 
Lidé z různých kontinentů mají k sobě blízko. Slyšíme se 
a^ vidíme se i z velkých dálek. To znamená, že máme ne
bývalé možnosti a můžeme přinést trojandělské poselství 
lidem na světě všude. Současně to znamená, že i na církev 
se mohou lidé dívat zblízka z různých končin světa.

Ve slově Božím je předpověděno zvěstování evangelia 
celému světu před druhým příchodem Kristovým.

V kom obdrží všichni záchranu a život věčný? Jan 
14, 6

Bůh sám způsobí působením svého Ducha, aby se vši
chni věřící nebojácně podle svého svědomí spojili s těmi, 
kteří zachovávají všechna Boží přikázání v mocném hlásání 
trojandělského poselství. Toto poselství bude uzavřeno 
v moci a síle, převyšující půlnoční volání.



měli stát
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úkol nás všech. Ti, kteří opravdově věří v Krista, při
znají se zjevně k Božímu zákonu.

snad nás někteří budou považovat i 
bude Pán skrze nás plně působit.

6. Poselství ke každému (Sk 5, 42)

Můžeme skutečně i dnes přinést všem lidem poselství

Dosud máme proto tak malý vliv 
a i

3. Dar techniky

Jaké poslání církve umožňují plnit moderní technické 
prostředky? Mat 24, 14. Proč je to tak důležité, že pokrok 
na tomto poli techniky nastal v posledních padesáti letech?

Bůh dává lidem nadání a vynalézací schopnosti, aby se 
uskutečnilo jeho pozvání všem lidem.

4. Krásné poslání (Řím 10, 14. 15) v

Kdo nevěří, nemůže uctívat Boha. Kdo neslyší, nemůže 
věřit. A bez kazatele nemůže nikdo slyšet. S jakou inten
zitou máme světu hlásat poslední výstražné poselství? Zj 
18, 1. 2

Z čeho poznáváme, že se jedná o nebeské poselství? v. 1
Záhy se naplní proroctví 18. kapitoly Zjevení. V době 

hlásání trojandělského poselství má „jiný mocný anděl“ 
ozářit „svět slávou“. Duch Páně požehná posvěcené lidské 
nástroje, aby svět se naplnil známostí o Bohu a o jeho 
nekonečné slávě.

5. Svět na nás hledí (1 Kor 4, 1. 2. 9)

Písmo mluví o apoštolech, kteří se měli stát „divadlem 
světu“. Ale to platí též o každém, kdo věří v Ježíše Krista.

Jakou pověst má mít církev Boži? Iz 62, 12
Dosud máme proto tak malý vliv na nevěřící příbuzné 
přátele, že se ve svém životě příliš nelišíme od zvyklostí 

světa. Až dosáhneme úrovně, kterou Pán od nás očekává, 
za podivíny, ale zato



13. úkol — dne 30. března 1974

Živé svědectví

Zákl. verš: Gal 2, 20
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1. Spojeni se Zdrojem života

Kdy můžeme „přinést ovoce“? Co je tímto ovocem? Jan 
15, 4. 5

Chce-li křesťan úspěšné mluvit o Kristu, musí být do
konale spojen se zdrojem své síly. Příklady takového spoje
ní mezi věřícím a Kristem vidíme v životě P.avla, Petra, 
Daniele a jiných.

pravdy? Všichni dělníci na Mistrově vinici mají uvažovat 
o tom, jakým způsobem by se mohli přiblížit k lidem tam, 
kde jsou.

Jaký výsledek přinese zvěstování poselství evangelia? Zj 
7, 9

Nezanedbávejme osobní svědectví a nespoléhejme v tom 
směru na práci jiných lidí. Služebníci Boží mají každému 
přinést poselství evangelia. Zvěst o odpuštění v Kristu 
musí proniknout ke všem národům, pokolením, jazykům 
a lidem. Poselství nesmí zaznívat nesměle, bez ducha, ale 
musí být jasné, rozhodné a mocné. Sta a sta lidí čeká na 
výstrahu, aby si mohli zachránit život. Svět musí v křesťa
nech vidět důkaz křesťanské moci.

V dnešním úkole se zamyslíme nad tím, jak máme pře
nést tištěné Boží slovo do našeho života, aby se nám stalo 
skutečností. Musíme se sblížit s Kristem tak, aby nám 
mohl předat svůj život i poselství.



2. Hodnota nad zlato — víra v Krista (Sk 3, 6. 16)

změnu života?

3. Předávání poselství (Tit 2, 1. 7. 8)
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Boží poselství můžeme přinášet:
a) správným vyučováním pravdě,
b) svým postojem a svými činy,
c) prožíváním poselství, kterému věříme,
d) vybranými slovy a myšlenkami.
Pravda je založena na Písmu.
Přinášíte těm, s kterými se stýkáte, nějakou novou myš

lenku o Kristově charakteru a díle? Můžete poukazovat 
těm, kfeří Pána Ježíše neznají, na nový důkaz jeho soucit
né lásky?

Co způsobilo věrné svědectví? 2 Král 5, 1—5. 14

Komu vděčil Pavel
Gal 1, 15. 16. 23. 24

Které tři věci víme vírou 
18-20

Křesťan si musí položit otázku: Co mohu dát já? Člověk 
nemůže dát to, co nepřijal. A dává-li neochotně, není to 
vlastně dávání. Ten, kdo nepřijal Krista, nemůže ho pře
dávat jiným. Ale má-li Krista, ví to a nemůže se dočkat, 
kdy se o tento vzácný dar rozdělí s jinými.

a židovští věřící za

v Pána Ježíše? 1 Jana 5,

Uvažuj o Kristově modlitbě u Jana 17 kap. Proč je jed
nota s Kristem tak důležitá? Jan 17, 21

Výživa větví se přenáší jedině živým spojením s kmenem. 
Z duchovního hlediska i my musíme cítit svou krajní zá
vislost na Kristu. Musíme žít vírou v Syna Božího. To je 
smysl slov: „Zůstávejte ve mně.“ Nesmíme žít podle přání 
lidí, ani se jim chtít líbit. Náš život musí vyznít ke cti 
Ježíše, který si nás zamiloval a dal sebe samého za nás. 
Má-H někdo jen povrchní spojení s Kristem a nepřestává 
milovat svět, jeho záliby a radovánky, utvrzuje své srdce 
tím více v nevěře.
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6. Zvěstujme neustále (Sk 20, 31)

Na neštěstí jsou mnozí Kristovi následovníci Božími 
svědky pouze v sobotu. Žijí snad dobrým životem, ale pro 
svědectví nemají čas, jsou zavaleni prací a starostmi.

5. Potíže v šíření poselství (Mat 10, 13. 14)

Proč neobrátí naše kázání a učení všechny lidi, s který
mi přicházíme do styku? Je chyba v poselství? Je chyba 
vždy na těch, jimž svědčíme slovy a skutky?

Všichni nepřijmou zvěst o Ježíši radostně. Někteří jsou 
svedeni (2 Tes 2, 11. 12). Jiní posměvači (2 Petr 3, 3. 4) 
Někdo dává přednost zlému (2 Tim 4, 3. 4). Narazí-li 
Boží spolupracovníci na tento druh posluchačů, musí se 
obrátit jinam. Zvěstování pravdy nepřineslo užitek.

Co dokázal Pán Ježíš u lidí, kteří nevnímali jeho po
selství? Mat 13, 58.

Jsou-li naše mysl a srdce naplněny Boží láskou, nepad
ne nám zatěžko mluvit o tom, co po duchovní stránce pro
žíváme. Vznešené myšlenky, ušlechtilé snažení, jasné 
znání pravdy, nezištné cíle a touha po zbožnosti a 
tosti se projeví slovy, prozrazujícími obrácené srdce.

4. Mocné působení (Sk 2, 46 47)

Evangelium se může šířit pomocí živých nebo neživých 
nástrojů. Bůh žehná mluvené i psané slovo. Lid Boží se 
musí naučit.mluvit a modlit se tak, aby vhodně předsta
voval veliké pravdy, jež mu byly svěřeny.

V čem tkví síla poselství evangelia? Rim 1, 16. 17
Když učedníci přijali křest Ducha svátého, divili se kněží 

jejich slovům. Znali je totiž jako neučené a nevzdělané 
lidi. Ale poznali na nich, že bývali s Ježíšem. Jejich učení 
tvořilo druhé vydání Kristova učení, projev prostých, velko
lepých pravd, jež osvítily zatemnělou mysl a za jediný den 
se obrátily tisíce lidí.
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Přineste zvěst o spasení všem, burcujte lidské svědomí, 
opakujte všem Spasitelův příkaz: „Zpytujte Písmo.“

Jaký má být způsob našeho života? 1 Petr 3, 15
Tajemství úspěchu spočívá v tom, že lidské úsilí se 

spojí s Boží mocí. Ti, kteří spoléhají pokorně na pomoc 
Všemohoucího, dosahují největších výsledků.


