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Úkoly tohoto čtvrtletí chtějí adventistům sed
mého dne na celém světě připomenout význam 
výchovy. E. G. Whiteová výstižně upozornila, že 
škola je jen jednou z možností výchovy a že „na
še představy o výchově jsou velmi úzké a přízem
ní. Výchova se týká celého člověka, a to po celý 
jeho život.“ Sbor, domov, zaměstnání, náš život 
ve společnosti jiných — to všechno působí vý
chovně. Celý náš pozemský život je částí výcho
vy. V následujících úkolech budeme o výchově 
hovořit z tohoto širšího hlediska.

Pravá křesťanská výchova je metoda, kterou 
Bůh používá ke změně lidské přirozenosti. Vý
chova nám umožňuje dosáhnout duchovního 
vzrůstu míry plnosti Kristovy. Hřích nás odlou- 
žil od Boha, ale skrze výchovu v Kristu nás Bůh 
k sobě opět přivádí. On zve každého člověka do 
své školy. Bez ohledu na to, jak člověk žil v mi
nulosti, chce Bůh vychovat každého ve škole Kris
tově.

Podle Boží vůle každý křesťan má být víc než 
jen pouhým žákem. Má se stát i učitelem. Bude- 
me-li jiné učit o Božím vykoupení, sami se bu-
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se 
do-

deme ve vzdělání prohlubovat a porosteme. I ro
diče jsou učitelé. Tím, že učí své děti, učí 
i sami. Povznesení a obnova lidstva začíná v 
mově.

V úkolech tohoto čtvrtletí chceme uvažovat 
o Boží výchově. Začneme Boží školou v ráji. 
Postupně si budeme všímat Boží výchovy v ce
lých lidských dějinách přes přítomnost až do věč
nosti. Pán Bůh nám dává příležitost, abychom se 
stali žáky i ve světě budoucím. Tam budeme moci 
rozvinout svůj zájem naplno. Studiu se tam ne
budou klást žádné překážky. Pán Bůh nás chce 
pro školu v budoucnu připravit už dnes. Už jsme 
tam mohli dávno být. Ve vzdělávání na této ze
mi neděláme patřičný pokrok, protože jen málo se 
řídíme Božími výchovnými radami. Zkoumejme 
důkladněji Ježíšův život. On je Mistr-Učitel. Mu
síme se od něho více učit.



1. úkol — dne 7. července 1979

Škola v ráji

Zákl. verš: 1 Moj 2,8

1. Prostředí
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v ráji? 1 Moj 2,Čím vším naplnil Bůh okolí člověka
8.9

Naši první rodiče viděli všude kolem sebe krásu. Bůh 
je tím vychovával. Rajská zahrada byla náznakem toho, 
čím chce mít Bůh celou zemi. Podle Božího plánu mělo li
dí přibývat. Podle rajského vzoru měli lidé zakládat dal
ší domovy a školy. Tak by nakonec celá země byla plná 
domovů a škol. V nich se mělo studovat Boží slovo a je
ho dílo. Žáci měli být stále způsobilejší zrcadlit světlo

Mnozí lidé milují přírodu a její krásy. Projevují to růz
ným způsobem. I v dnešním rušném a složitém světě pro
jevujeme lásku k přírodě.

Tlak dnešního života a jeho požadavky působí nepříz
nivě na naši nervovou soustavu. Poznání světa dosahuje 
nebývalého stupně. Dospělí i děti bývají často nervově 
přetaženi. To všechno není podle Božího plánu. Bůh má 
zvláštní plán pro rozvoj duše i tělo člověka. Tento plán 
je jednoduchý a krásný. Proto je dobře, když ho budeme 
zkoumat.

Na počátku světa měl Bůh zvláštní druh výchovy. PoJ 
dle jeho vůle měl být tento druh výchovy člověku vzorem 
pro všechny časy. Bůh dal živý obraz výchovy v ráji, 
v prvním domově člověka. Tato škola v ráji byla vzor
nou školou. Rajská zahrada byla učebnou. Příroda byla 
učebnicí a Bůh-Stvořitel byl učitelem. Adam s Evou by
li žáci.



2. Učitel

3. Učebnice
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jeho slávy. Tuto jeho slávu měli projevovat po celé nekoJ 
nečné věky.

v bezpro-

Jakou učebnici používali naši první rodiče? 1 Moj 2, 
19.20

Adam pojmenoval zvířata, nedal jim však jména, která 
dnes používají vědci. Ale jistě jim je dal po důkladném 
pozorování přírody. E. G. Whiteová připomíná, že našim 
prvním rodičům byla učebnicí příroda.

Kniha přírody jim poskytovala živé naučení. Byla jim 
zdrojem poučení a radosti. Na každém lístku stromu, na 
každém kameni, v každé zářivé hvězdě, na zemi, na moři

v rajské zahradě?a EvyKdo byl učitelem Adama
1 Moj 2,19

Náš nebeský Otec sám poučoval Adama a Evu. Dělal 
to proto, že je velmi miloval. Často slýchali jeho hlas a 
mluvili s ním. Každý Boží záměr znamenal jejich vrcholné 
dobro.

Co chce Pán Bůh udělat pro svůj lid i přesto, že je 
ve světě hřích? Žalm 32,8

Některá poselství od Boha znamenají život nebo smrt. 
Bůh může poslat svoje poselství po různých poslech. Dou
fá, že aspoň někdo přijme jeho poselství. Bůh jjosílal po
selství skrze svého Syna, skrze Písmo a prostřednictvím 
andělů. Posílá je též prostřednictvím svých lidských svěd
ků a skrze Ducha prorockého.

Kdy má být člověk podle Božího plánu opět 
středním styku s Bohem? Zj 21,3

Svět měl i v minulosti velké učitele. Byli to lidé vy
nikajících duševních schopností a hlubokého studijního záj
mu. Každý věk měl své učitele, ale Světlo světa už zde 
bylo před nimi.



společenský rozvoj Adama? 1 Moj
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5. Rozvoj charakteru

Jak zkoušel Bůh rozvoj charakteru u žáků v rajské ško
le? 1 Moj 2,9.16.17

4. Společenský rozvoj.

Jak se postaral Bůh o 
2,18.21.22

V rajské zahradě byl Bůh stále blízko Adama, ale 
přesto viděl, že Adam potřebuje lidského společníka. Bylo 
to potřebné pro jeho duchovní rozvoj a vzrůst.

E. G. Whitcová vysvětluje uvedený text takto: Rajský 
domov připravil našim prarodičům sám Bůh. Dal do něj 
vše, co by si mohl člověk přát. Pak řekl: „Učiňme clo-* 
veka k obrazu našemu“. Pán se těšil z tohoto svého vr* 
cholného stvořitelského díla na zemi. Stvořil dokonalého 
člověka pro život v dokonalém světě. Bůh však nechtěl, aby 
člověk žil sám. Řekl: „Není dobré být člověku samotné-* 
mu. Učiním mu pomoc.“

Bůh sám dal Adamovi ženu. Dal mu tím pomoc. Stvo=? 
řil mu někoho, kdo byl schopen být jeho společníkem, 
koho mohl mít rád a s kým si mohl rozumět. Eva byla 
stvořena z Adamova žebra. To znamenalo, že neměla nad 
ním vládnout, ale také neměla být níže nežli Adam. Mě-1 
la mu stát po boku jako rovnocenný partner, kterého má 
milovat a chránit. Byla částí muže jako kost z jeho kostí 
a tělo z jeho těla. Byla jeho druhým „já“. Tím Bůh zdů-* 
raznil jednotu a vzájemnost, která byla výsledkem tohoto 
vztahu.

i na obloze — všude bylo napsáno Boží jméno. Adam a 
Eva se učili ze živého i neživého stvoření. Pro ně bylo 
všechno živé i neživé předmětem zájmu. Uvažovali nad 
Boží slávou v nebesích. Poznávali vesmírné světy v jejich 
pohybu. Zajímali se o to, „jak se vznáší oblak“ (Job 37, 
15) i jak působí světlo a zvuk. Ve všech těchto projcu 
věch viděli Boha.



6. Užitečná práce

měli zaměstnávat první rodiče jejich potom-'a
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Čím se
ci? 1 Moj 2,15

Měli hojnost všeho, vždyť jim Bůh všechno dal. A pře
ce neměli zahálet. Užitečná práce jim měla být požehná
ním. Práce měla posilňovat jejich tělo, rozšířit jejich du
ševní obzor a rozvinout jejich charakter.

I my dnes potřebujeme tytéž zkušenosti. Všechno však 
musí být vyváženo. Kdo pracuje tělesně, ať se naučí roz
víjet i svou mysl a ducha. Kdo pracuje duševně, ať ne
zapomíná na tělesnou práci. Měl by i pravidelně cvičit. 
Tím si udrží zdravé tělo i mysl.

Adam a Eva byli stvořeni jako bezhříšné a svaté byJ 
tosti. Bůh jim však neznemožnil pád do hříchu. Ponechal 
jim svobodnou volbu. Dal jim též možnost chápat jeho 
milující charakter. Umožnil jim pochopit čestnost jeho pří
kazů. Dal jim schopnost poslechnout jeho příkazy, ale 
také neposlechnout.

Bůh pečoval o člověka. Varoval člověka před touhou 
prosadit za každou cenu svou vůli. Strom poznání stál 
uprostřed zahrady. Měl být zkouškou poslušnosti, víry 
a lásky Adama a Evy. Kdyby byli pokušení odmítli, mohli 
být mimo dosat satanovy moci. Mohli se těšit věčné Boží 
přízni.

Cokoli pomáhá ke zlepšení tělesného zdraví, pomáhá 
také budovat silnou mysl a vyrovnaný charakter.



2. úkol — dne 14. července 1979 

Rodina — středisko výchovy

charaktc-

ráji. Adam byl

Izák
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V Čem může být Abrahám vzorem pro rodiče i dnes?
1 Moj 12,8

Ti, kteří tvrdí, že milují Boha, měli by si vzít příklad

1. Abrahám a

Zákl. verš: 1 Moj 18,19
To, co nám mile zní v našem mateřském jazyce, je na

še jméno. A slyšíme-li své jméno v nějakém velkém trá? 
pění, potěší nás to. Jsme rádi, že nás osloví ten, jenž nám 
toto jméno při narození dal. Naše jméno má své dě
jiny. Někdy souvisí s významnými historickými osobnost
mi. Děti často dostávají jméno po někom z rodiny. Každý 
národ používá jmen jiným způsobem. Jméno však zů
stává pro nás důležité pro celý náš život.

Naše jména znamenají obvykle víc, než jen to, že patří-* 
me našim rodičům. Svědčí o ideálech, cílech a tradicích 
rodiny. V některých zemích je výchova dětí svěřena ba
bičce nebo dědečkovi. Oni už obvykle nemohou těžce tě
lesně pracovat, a tak to přenechávají mladým. Mohou jim 
však předávat celoživotní moudrost a zkušenosti. Ty dá
vají především dětem své rodiny. Do mysli a 
ru dětí vpisují význam rodinného jména.

Rodina byla střediskem výchovy už v 
„synem Božím“ (Luk 3,38). Nebeský Otec učil své stvo
řené děti. Byla to první rodinná škola.

Po příchodu hříchu na svět Bůh pozměnil svůj výchovný 
plán a přizpůsobil ho zvláštním potřebám člověka. V tom
to pozměněném plánu byl Kristus hlavním učitelem lid
stva. Kristus chtěl, aby zde na zemi byl představován 
lidmi. Rodina byla školou a rodiče se stali učiteli.



Josef
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2. Jákob a

vc prospěch Josefa i cc-

Které další příklady uvádí Písmo? 1 Moj 37,2—4
Jákobova rodina je druhou velkou biblickou domácí 

ností, která nám dává poučení. Jákob dal Josefovi dobrý 
základ. Bůh tento základ použil 
lého lidstva.

Když karavana putovala na jih k hranicím Kanaánu, 
spatřil chlapec v dáli pahorky, u nichž stály otcovy sta
ny. Ted se mu všechno v životě změnilo. Z hýčkaného 
syna se stal bezmocný otrok.

Prozíravostí Boží byl však i tento zážitek pro Josefa po
žehnáním. V několika hodinách se naučil to, co by jinak

z minulosti. Měli by zřizovat oltáře Hospodinu všude, kde 
sc usídlí. Byla-li kdy doba, kdy v každém domě by měla 
znít modlitba, pak je to doba dnešní. Otcové a matky by 
měli často pozvednout svá srdce k Bohu v pokorné pros
bě za sebe a za své děti. Otec — jako kněz rodiny — 
měl by pokládat svou ranní a večerní oběť na oltář Boží 
a jeho žena a děti by se měly společně pomodlit a vzdát 
Bohu díky. V takové domácnosti bude Ježíš rád prodlé
vat.

Rodiče nemohou být dobrým příkladem svým dětem, po
kud sami nebudou celou duší poslušní zákona Hospodi
nova. V tomto směru je nutná náprava. Rodiče se musejí 
polepšit, i duchovní potřebují zlepšení. Potřebují mít Pána 
ve svých domácnostech. Chtějí-li rodiče změnit současný 
stav, musejí vnést do svých rodin slovo Boží a učinit je 
svým rádcem. Musejí poučit své děti, že Písmo svaté je 
hlasem Božím, který je určen jim a jehož je nutno bez
podmínečně poslouchat. Měli by své děti trpělivě poučo
vat a laskavě a neúnavně je učit, jak mají žít, aby se 
líbily Bohu. Děti z takových rodin jsou pak připraveny 
čelit satanovým svodům. Když přijaly bibli za základ 
své víry, mají základ, který nesmete žádná vlna pochy
bování.



3. Jochebed a Mojžíš

4. Anna a Samuel
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Jaké naučení dává rodičům příklad matky Jochebed? 
Žid 11,24-27

Práce věřící matky je důležitá. Svědčí o tom celý život 
Mojžíše a jeho poslání, které splnil jako vůdce Izraele. 
Výchovnou práci matky nic plně nenahradí. Matka má 
ve velké míře osud svých dětí ve svých rukou. Působí 
na vývoj mysli a povahy svých dětí a připravuje je ne
jen pro život, ale i pro věčnost. Zašívá símě, které vzklí
čí a přinese plody, a to bud dobré nebo zlé. Jejím poslá
ním je vtisknout lidské duši božský obraz. Spočívá na ní 
odpovědnost za utváření povahy dětí, zvláště v jejich nej-, 
ranějších letech. Vliv, který má na jejich vyvíjející se 
mysl, přetrvá po celý jejich život.

V čem je Anna příkladem pro ostatní rodiče? 1 Sam 1, 
27.28

Touha Anny byla hluboká a upřímná. Dlouhé čekání tu
to touhu jenom posilovalo. Bůh vyslyšel její touhu a da-.

nepoznal za léta. Otcovo nadržování mělo vliv i na Jo
sefovu povahu. Bylo příčinou jeho nedostatků, které ted 
musel napravovat. Stal se samolibým a domýšlivým. Uvykl 
něžné péči svého otce a nyní cítil, že je nepřipraven čelit 
potížím, které ho čekají v budoucím jeho trpkém, nejis
tém životě otroka.

Pak se jeho myšlenky obrátily k Bohu jeho otce. Ve 
svém dětství se naučil milovat Boha a bát se ho. Všechna 
vzácná naučení, která dal Bůh jeho otcům, v něm ožila. 
Josef uvěřil, že Bůh jeho otce bude i jeho Bohem. Ode
vzdal se cele do rukou Hospodinových. Zkušenost, kterou 
prožíval, znamenala obrat v Josefově životě.

Co řekl Josef o zkušenosti, když Bůh chybné kroky mi
nulosti obrátil v dobré? 1 Moj 45,4 — 8
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roval jí syna Samuele. Byl jejím jediným synem, kterého 
jí darovala nebesa. Přijala ho jako poklad zasvěcený Bo
hu a nechtěla Dárce připravit o to, co mu patří. Již v do
bě, kdy Samuel nabýval rozumu, učila Anna svého syna 
milovat a ctít Boha. Učila ho uvědomovat si, že patří 
Hospodinu. Stále se snažila usměrňovat jeho myšlenky 
k Bohu. Každý rok mu vlastnoručně zhotovila služební 
roucho. Když přišla se svým mužem do Sílo, předala ho 
Samuelovi, aby mu připomínalo její lásku. Každá nitka 
tohoto roucha byla utkána za doprovodu modlitby, aby 
syn zůstal čistý, šlechetný a věrný. Nežádala pro svého 
syna velikost, jakou oceňuje svět, ale modlila se vrouc
ně, aby dosáhl takové velikosti, jíž si cení nebe, aby žil 
k Boží cti a přinášel požehnání svým bližním.
5. Danielův domov

V jakém prostředí vyrůstal Daniel podle náznaku Pis-! 
ma? Dan 1,3.4.8

Daniel a jeho přátelé měli dobrou výchovu už z domu. 
Proto je král vybral. O domově Daniele a jeho výchově 
nemáme v Písmu žádné záznamy. O tom si můžeme udě
lat jen představu. Ale můžeme být jisti, že v jeho do-< 
mově dbali na zdravotní zásady a že se starali i o dobrý 
duševní rozvoj Daniele. Víme, že byl připraven pro spo
lečenský život. Proto ho vybrali k službě na královském 
dvoře.

Toužíte, aby vaše jméno bylo ve světě proslaveno a aby
ste měli ve světě zajištěné postavení? Máte dalekosáhlé 
plány, které se ani neodvažujete vyslovit? Chcete vynik
nout v rozumových schopnostech? Chcete dokonce sedět 
mezi zákonodárci a připravovat světu moudré zákony? 
Takové touhy nejsou špatné a není na nich nic zlého. Kaž-i 
dý může dosáhnout svého cíle. Ale pak si berte své ná
boženství s sebou do života, tam, kde žijete. Mějte ho 
při všem, co děláte. Všechno musíme vyvažovat nábožen-* 
skou zásadností. A pak můžete směřovat k výšinám, k ja
kým se vám bude chtít.



3. úkol — dne 21. července 1979 

Boží příkaz: náboženská výchova

Zákl. verš: 5 Moj 6,7
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z domova Marie? Luk

Potřeba náboženské výchovy je biblická zásada. Vztahu
je se na rodiče i na církev jako celek. Adventisté s.d. se 
řídí biblickými zásadami, a proto je pro ně křesťanská vý
chova jednou z nejdůležitějších zásad. To nás vedlo k vy-

Jaké poučení pro nás vyplývá 
2,39-41.52

S hlubokou vroucností sledovala matka Ježíšova roz
voj svého dítěte a povšimla si, že jeho povaha vykazuje 
znaky dokonalosti. Snažila se pomáhat rozvoji této byst
ré a vnímavé mysli. Duch svátý jí dal moudrost, aby 
mohla spolupracovat s nebeskými silami na vývoji dí
těte.

Co čteme v Písmu o rodičích Jana Křtitele? Luk 1,13 
-15. 41-44.60.76

Jaké ovoce přinesla jejich věrnost? Luk 1,80
V dětství a v mládí je povaha nejvnímavější. V této do

bě je “nutno naučit se sebeovládání. Rodinné prostředí má 
na dítě takový vliv, že jeho následky sahají až do věč
nosti. Návyky získané a utvrzené v raných letech rozho
dují více než jakékoli přirozené nadání o tom, zda člo
věk v životním boji zvítězí, nebo padne. Mládí je dobou 
setby. V něm se rozhoduje o tom, jaká bude žeň v tomto 
životě a v životě věčném.

6. Marie a Alžběta; Ježíš a Jan
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budování nerozsáhlejšího protestantského školského systém 
iuu na svčtč.

3. Příkaz tlumočený Šalomounem
~ Jaký příkaz dal Šalomoun ohledně výchovy dětí? Přísl. 
22,6

Tato řeč je jasná. Šalomoun doporučuje výchovu, která 
usměrňuje, vzdělává a rozvíjí. Tuto práci musí vykonat 
rodiče. Především však sami musí rozumět „cestě“, kteJ

a Izraeli jako

2. Opakovaný příkaz

Který z Božích příkazů Izraeli se týká výchovy našich 
dětí? 5 Moj 6,6-9

Bůh dal rodičům úkol vychovávat děti nábožensky. UčiJ 
teli lidu byli i levité, kteří šli mezi lid a poučovali ho 
o Božím zákoně.

Hospodin přikázal, aby děti byly již v nejútlejším vě-*. 
ku poučovány o dobrotě a velikosti Boží a že jeho zákon 
je výrazem povahy Boží a že vejdou-li jim zásady zákona 
do srdce, vtiskne se jim obraz Boží v mysli i v duši.

1. Mojžíšova slova při loučeni
Jaký zvláštní úkol svěřil Bůh rodičům 

národu? 5 Moj 4,9.10
Pátá kniha Mojžíšova obsahuje čtyři Mojžíšovy projet 

vy. Určil je celému Izraeli před odchodem na horu Né-i 
bo, kde měl skončit svůj život. Uvedený text je z prv-< 
ního projevu, který měl k lidu.

Někteří rodiče mnohdy nechápou, jaký významný úkol 
jim Bůh svěřil. Tímto úkolem je i výchova jejich dětí. 
Biblická zpráva o starém Izraeli byla napsaná i pro nás, 
kteří žijeme dnes. To potvrzuje 1 Kor 10,11. Musíme pra
covat s celou opravdovostí. Bůh svěřil rodičům, učitelům 
a členům církve významný úkol, proto s ním mají spolu-i 
pracovat. Tento úkol se nedá slovy dostatečně vyjádřit.
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5. Dědictví od Boha

Čím jsou děti podle slov žalmisty? Žalm 127,3 — 5
Žalmista nám naznačuje obraznou řečí, čím se vlastně 

stává domov domovem. Říká se, že je to rodina, dům pl
ný dětí.

Pakli nám dal Bůh děti, budeme mu zodpovědní za to, 
jak jsme se o ně starali. Rodiče mají pracovat pro rodinu

4. „Všechny tvé děti“

rou se má dítě ubírat. Rodiče sami se nejdříve musí ode-* 
vzdat Bohu a naučit se poslouchat jeho vůli. Bez toho 
nemohou dát dětem správnou výchovu.

Je snadnější cvičit tělo než cvičit ducha. Tělo se cvičí 
v tělocvičně, na hřišti nebo při práci, v dílně či na poli. 
Za dobrých podmínek vyspěje dítě ve zdravého dospělého 
člověka. Avšak právě po tělesné stránce by se měl mladý 
člověk usměrňovat. Duševní výchova vyžaduje ještě větší 
úsilí, protože očišťuje a zušlechťuje myšlenky. Zpříjem
ňuje slova a činy. Každá zlá touha by měla být přemože
na. To vyžaduje trpělivost. Duchovní výchova nesmí být 
nikdy zanedbána. „Bázeň Hospodinova je počátek moud
rosti“ (Žalm 111,10). Někteří lidé dávají náboženství vedle 
výchovy.

Co zaslíbil Bůh starému Izraeli skrze proroka Izaiáše? 
Izai 54,13

Bůh mluvil ke starému Izraeli. Ale jeho řeč platí i nám. 
Tato kapitola k nám mluví o problémech a vítězstvích 
církve.

Verš 13. dává křesťanským rodičům velkou útěchu, když 
říká: „Všichni tvoji synové budou učeni od Hospodina“/ 
Některé překlady uvádějí. „Já budu učit tvé děti.“ To je 
veliké zaslíbení, které se týká výchovy našich dětí. Vý
sledkem je blažená radost. Konečná odpověd na toto za
slíbení mluví o nové zemi.



6. Zdárné děti

4. úkol — dne 28. července 1979

Odpověď na Boží dar
Zákl. verš: Řím 12,1
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V dávné době měl Abrahám obětovat Bohu svého syna 
na hoře Moria. Tato událost je pro křesťanské rodiče poJ 
učná. Izák byl „živou obětí“. On je určitým symbolem 
našich dětí.

Jak vznešeně popisuje žalmista děti Božího lidu? Žalm 
144,12

Při duchovním růstu je důležitý vliv. Rodiče i děti po
třebují často takové místo, kde zlé vlivy nepůsobí. Tam 
je Bůh v klidu poučuje. I Ježíš chtěl poučovat své učed
níky, a proto s nimi odcházel na osamělá místa. Je nám 
v tom příkladem.

Jen to je správná křesťanská výchova, která uvádí žáky 
do úzkého vztahu s jejich velkým Učitelem a učí je v Křis-: 
tu vidět svého vůdce. Taková výchova poučuje o trpě
livosti, důvěře v Boha a laskavém srdci. Učí neochvějně 
směřovat k vytčenému cíli.

Komu Kristus změnil život, ten je svobodný. Kdysi byl 
spoután hříchem. Ted jsou pouta zlomena, žije ve smíru 
s Bohem. Jeho jméno je zapsáno v knize života. Bůh od 
něj očekává, že se zřekne zla a bude se řídit nebeskými 
směrnicemi.

s láskou, ve víře a s modlitbou. Pak mohou přistupovat 
k Bohu s radostí a říci: „Hle, já a dítky, které mi dal 
Pán.“



1. Bůh dal svého Syna
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V dnešním úkolu chceme uvažovat o tom, jak nám 
Búh v jediném daru svého Syna dal vlastně celé nebe. 
Ukazuje nám, jak my jemu můžeme dát své děti.

Pán Bůh zkoušel Abrahámovu odevzdanost. Žádal Ab* 
raháma, aby mu obětoval svého syna Izáka Bůh nechtěl 
Izákovu smrt. Toužil jen po úplně odevzdaném životě. 
U Izáka se to projevilo v ochotě zemřít. Bůh toužil i po 
otcově ochotě dát to nejmilejší. Izák byl „živou obětí“. 
Pavel žádá římské křesťany rovněž o živou oběť. Totéž 
se žádá i od nás. Abrahámova a Izákova víra byla od-? 
měněna hlubokou zkušeností. Podobnou zkušenost smíme 
prožít i my.

Co bylo největším darem Božím člověku? Jan 3,16
Původce hříchu chtěl provždy odloučit člověka od Bo

ha. To byl jeho hlavní záměr. V Kristu jsme však pev* 
něji spojeni s Bohem, než kdybychom nikdy nepadli. Když 
Spasitel vzal na sebe lidskou přirozenost, spojil se s lid-' 
stvím. Toto pouto se nikdy nepřetrhne.

Co říká apoštol Pavel o Božím daru v Kristu? 2 Kor 
9,15

Jaké zaslíbení obsahuje dar v Kristu? Řím 8,32
Bůh dal ve svém Synu nedostižitelný dar. Skrze něho 

zahrnul celý svět láskou. Ta láska je tak skutečná jako 
vzduch, který obklopuje naši zemi. Můžeme se rozhod* 
nout vdechovat tuto životodárnou lásku. Všichni, kteří se 
k tomu rozhodnou, budou žít.

2. Abrahám dal svého syna

Čím měl Abrahám projevit svou víru? 1 Moj 22,2
Abrahám dal svého syna Bohu na hoře Moria. Bůh ten

to dar přijal a obnovil své zaslíbení o požehnání.
Abrahám prokázal velký skutek víry. Jeho víra je jako 

světelný maják, svítící na cestu služebníkům Božím ve



3. Živá oběť
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Cím má být podle Izákova vzoru každý mladý křesťan? 
Řím 12,1

Pro Krista žít — k tomu je třeba víc odvahy než pro 
něj zemřít. Odvaha zemřít pro Krista je odvahou oka- 
mžiku. Odvaha pro Krista žít vyžaduje každodenní seJ 
beobětavou službu. Izák se to naučil dřiv, než šel na horu 
Moria. S úžasem a hrůzou vyslechl Izák svůj osud, ne
kladl však odpor. Byl by mohl uniknout svému osudu, 
kdyby se byl k tomu rozhodl. Bolestí usoužený stařec, vyJ- 
čerpaný bojem těchto tři strašných dnů, nebyl by mohl 
odolat vůli silného mládence. Izák však byl od dětství vy
chováván k oddané poslušnosti, a když mu Abrahám vy-?

všech dobách, které následovaly. Abrahám se nesnažil vy- 
hnout se plnění Boží vůle. Za své třídenní cesty měl 
dostatek času k přemýšlení, měl dosti času pochybovat 
o Bohu, kdyby byl chtěl o něm pochybovat. Mohl se vy
mlouvat, že zabije-li svého syna, budou ho pokládat za 
vraha, za druhého Kaina, a že jeho učení budou pak 
lidé odmítat a jím opovrhovat a že přijde o možnost pro
kazovat dobro svým bližním. Mohl namítat, že je již sta
rý a svým vysokým věkem omlouvat svou neposlušnost. 
Patriarcha se však neuchýlil k žádné z těchto výmluv. 
Abrahám byl člověk, měl stejné city a náklonnosti jako 
my, avšak nezadržela ho otázka, jak bude moci být spině-* 
no zaslíbení, bude-li Izák zabit. Nezadrželo ho jeho kr- 
vácející srdce. Věděl, že Bůh je spravedlivý a dobrý ve 
všech svých požadavcích, a uposlechl příkaz do posled
ního písmene.

Který dar dávala Bohu každá izraelská rodina? 2 Moj 
22,29

Bůh slíbil, že dá svého Prvorozeného z nebe pro zá
chranu hříšníka. Tento dar měla každá rodina uznat po
svěcením prvorozeného syna, který se měl věnovat kněžJ 
štvi jako zástupce Kristův mezi lidmi.



. jeho službě.

4. Potřeba pracovníků

popře-

5. Soucit se zástupy
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ložil úmysl Boží, ochotně se podvolil. Sdílel víru Abrahá
movu a pokládal si za čest, že je povolán položit svůj 
život za oběť Bohu. Snažil se zmírnit otcův žal a dodái 
val mu odvahy, když ho provazy připoutával k oltáři.

Jedno je zřejmé. Oběť na hoře Moria nebyla jen Abra
hámovou obětí. Byla i obětí Izáka. E. G. Whiteová vý
stižně připomíná výzvu apoštola Pavla, když apeluje na 
dnešní mládež, aby žila čistým, Bohu posvěceným živo
tem, jako Daniel. Pro rodiče platí výzva, aby své děti 
posvětili Bohu. I mládež je vyzývána, aby se odevzdala

Co cítil Ježíš, když viděl velké zástupy opuštěného li
du? Mat 9,36

Ježíš žil a chodil mezi lidmi tehdejších měst a vesnic. 
To jasně vyplývá z verše 36. Verše 37 a 38 opakují pří-’ 
kaz prosit Pána o více lidí pro duchovní žeň.

Pán Bůh v celých dějinách používal jednu metodu, když 
povolával lidi jako své posly. Postavil je tváří v tvář 
potřebám světa, aby je procítili. Pak poznali, že výzvu ne
mohou odmítnout a museli se sami věnovat službě.

Prorok Izaiáš viděl jednou v chrámu Boži slávu. Uvě-

Co řekl Ježíš sedmdesáti učedníkům, když je poslal, 
aby připravovali lid na jeho příchod? Luk 10,1.2

Prosba o žeň předpokládá mít o ni hluboký zájem. Ve*' 
de k dobrovolné a ochotné účasti na žni.

Naší mládeži musíme důvěřovat. Měla by být v popře-’ 
dí každého úsilí, které vyžaduje tvrdou práci a obětavost. 
Mládež by se měla při tom radit se zkušenými starými 
pracovníky. Oni by měli mladé lidi nadchnout a být ku 
požehnání těm, kteří se snaží vykonat pro Pána velké 
dílo.



6. Podle příkladu Abraháma

stal náš praotec Abrahám spravedlivý před Bo?
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domil si velikou vlastní bídu i potřeby Izraele. Zvolal: 
„Bydlím uprostřed lidu, který má poskvrněné rty“, Jeho 

'  la očištěna řeřavým uhlem z oltáře. Teh? 
na Boží výzvu ochotným souhlasem: „Jsem

Jak se <
hem? Jak 2,21 — 24

Věříme, že Kristus brzo přijde. Měli bychom tedy udě-, 
lat všechno, co je v našich silách-, abychom se na to přP
pravili.

Bůh přikázal Abrahámovi, aby obětoval svého syna, 
aby tím vtiskl v jeho mysl skutečnost evangelia a aby 
vyzkoušel jeho víru. Smrtelnou úzkost, kterou Abrahám 
vytrpěl ve dnech oné strašné zkoušky, dopustil Bůh proto, 
aby Abrahám mohl z vlastního zážitku pochopit něco z ve-* 
likosti oběti, kterou přinese věčný Bůh pro spásu člověka.- 
Žádná jiná zkouška nemohla způsobit Abrahámovi taková 
duševní muka jako obětování vlastního syna. Bůh vydal 
svého Syna na smrt, doprovázenou smrtelným zápasem 
uprostřed posměchu. Andělé, kteří sledovali ponížení a duJ 
ševní úzkost Syna Božího, nesměli zasáhnout jako v příJ 
pádě Izákově. Nebylo hlasu, který by zvolal: „Dosti!“ Pro 
spásu padlého lidstva obětoval vznešený Král svůj ži
vot. Zdaž může být dán pádnější důkaz věčného soucitu 
a lásky Boží?

vlastní ústa byl 
dy odpověděl 
zde, pošli mne.“

Apoštol Pavel kdysi v Athénách čekal na své spolu3 
pracovníky. Když viděl to město, „rozněcoval se v něm 
duch jeho, že je to město oddané modloslužbě“.



5. úkol — dne 4. srpna 1979

Prorocké školy

Zákl. verš: 2 Král 6,1 — 4

1. Samuelova skupina proroků
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Jaká skupina pomohla Samuelovi 
byl její vliv? 1 Sam 19,19 — 21

V dnešním úkolu chceme uvažovat

v Ráma a jak mocný

za Samuele. On byl vůdcem Iz-* 
těžkých dobách. Izraeli končilo třistaleté období 

a začínala vláda krále Saula. Samuel pomazal 
za krále. Saul pak potkal skupinu proroků. Bylo

Prorocké školy začaly 
raele v 
soudců 
Saula 
mu řečeno, že bude prorokovat s nimi a změní se ve své 
povaze. Když se později stal králem, zase se potkal se 
skupinou proroků. Vůdcem této druhé skupiny byl Sa
muel.

Otcové a matky v 
Bohu. Zapomínali na 
nevěřili se svým povinnostem v domově. Podléhali vlivu 
falešných náboženství z okolí. Mnohé izraelské děti dostaly 
zcela jinou výchovu, než jaká byla v Božím plánu. Bůh 
hodlal zastavit to rozmáhající se zlo, a proto chtěl pomoci 
rodičům při výchově. Proroci byli známí jako učitelé poslaJ 
ní od Boha, hovořili z Božího popudu. Oznamovali po
selství, které přijali od Boha. Titul proroka dostali však 
i jiní. Byli to lidé, kteří měli národ poučovat o Božích 
skutcích. Samuel měl právě vychovávat tyto lidi. Pod Bo
žím vedením založil školy prorocké.

Apoštola Pavla je možné nazvat Samuelem Nového zá
kona. On vychovával z mladých lidí duchovní vůdce. V je
ho případě žáci i učitel cestovali z místa na místo.

o čtyřech místech,

Izraeli začali zapomínat na službu 
povinnou službu svým dětem. Zpro-^
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dal
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Elizeovi. Dnes mluvíme 
o školách prorockých.

Elizea vJaká skupina lidí potkala Eliáše a 
horách? 2 Král 2,3

Bet-el bylo místo, kde se Jákob uložil ke spánku a 
si pod hlavu kámen. Zde se mu zdál zvláštní sen. To 
místo nazval Bet-el, což znamená dům Boží.

Na těchto školách hlavními předměty studia byly zá
kon Boží s poučením, jehož se dostalo Mojžíšovi, pak dě- 
jiný náboženství, náboženská hudba a poezie. Způsob vyu
čování se značně lišil od způsobu, jak se vyučuje na 
dnešních bohosloveckých školách, z nichž vycházejí mno
zí studenti s menšími znalostmi Boha a náboženské pravj 
dy, než když začali studovat. Na tehdejších školách bylo 
hlavním cílem veškerého studia poznat vůli Boží a povin
nosti člověka k Hospodinu.

2. „Dům Boží“

' kde se shromažďovali synové proročtí. Bylo to v Ráma, 
Bethel, Jerichu a Galgala. Tato skupina proroků nesla 
zpočátku jméno Samuelovo. Později dostali jméno po Eliáj 
šovi a Elizeovi. Dnes mluvíme o skupinách těchto pro
roků jako

Školy proroků, které založil Samuel, měly zamezit ší
ření zkaženosti, pečovat o mravní a duchovní blaho mlá
deže a přispívat ke zvýšení blahobytu národa tím, že mu 
vychovávaly muže, kteří byli schopni ho v bázni Boží ří-t 
dit a radit mu. K splnění tohoto úkolu shromažďoval SaJ 
muel skupiny mladých mužů, kteří vynikali zbožností, 
bystrostí a pílí. Mluvili s Bohem, zkoumali jeho slovo a 
učili. Tím získávali moudrost. Učitelé těchto škol byli mu
žové nejen dokonale znalí božské pravdy, ale také zvlášť 
obdařeni Duchem Božím. Těšili se úctě a důvěře lidu jak 
pro své vzdělání, tak pro svou zbožnost.

Za dnů Samuelových byly dvě takové školy: jedna v Rá
ma, v domě prorokově a druhá v Karjatjeharim, tehdej" 
ším sídle truhly smlouvy. Další byly zřízeny v pozdější 
době.



3. Posvátný zpěv

4. Škola domova

5. Pracující žáci

prorockých škol problém nedo-1
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Jak rozřešila jedna z 
statku místa? 2 Král 6,1—4

Kde byla třetí prorocká škola? 2 Král 2,5
U Jericha zjevil Bůh Izraeli svou velikou moc. Róz11 

dělil vody Jordánu. Bylo to vhodně zvolené místo pro 
prorockou školu. Hudba v této škole patřila k vyučova
cím předmětům.

Hudba se používala pro posvátné účely. Měla povzná
šet mysl k čistým, ušlechtilým myšlenkám. Používala se 
k povznesení člověka a ke službě Bohu. Bůh chtěl, aby 
hudba byla velkým požehnáním. Místo toho se stala v ně-* 
kterých případech jednou z nejúčinnějších zbraní satana. 
Používá ji, aby mysl odvrátil od povinností a uvažováJ 
ní o posvátných věcech.

Zpívejme v našich domácnostech. Písně mají být líbez
né a čisté. Uděláme-li to, bude v našich rodinách více 
radosti, štěstí a naděje, zato méně kritiky.

v prorocké škole v Galgala?Jaký pokrm se podával
2 Král 4,38

Elizeus věděl, jak má rozvíjet charakter žáků. Poučo
val je jako přítel. Denně byl mezi nimi. Tutéž metodu 
používal i Kristus. Kristovy vyučovací metody jsou nej
lépe vystiženy v jeho výchově prvních učedníků. Dva5, 
náct učedníků, které si Ježíš vybral, se stali jeho rodi
nou. Čas od času se k této rodině připojili i jiní. Byli 
s ním v domě, u stolu, v soukromí i v přírodě. Prován 
zeli ho na cestách. Dělili se s ním v jeho těžkosti. V jen 
ho díle pracovali tak, jak uměli. Když Ježíš kázal zástu** 
pům, byli mu jeho učedníci nejblíže.



užitečné práci. V Izraeli

Nezáviseli na druhých.

6. Pavel vyučil mladé pracovníky

Z čeho poznáváme, že Pavel pochopil nutnost školení
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Marek chtěl jít s Pavlem a 
cestu. Cítil, že ho Bůh miluje 
život službě evangelia.

Na své první misijní cestě potkal Pavel Timoteje v Lyst- 
ře. Poznal, že Timotej je věrný, pevný a upřímný. Zvolil 
si ho za pomocníka. Timotej byl z dětství dobře vycho
ván. Ti, kteří ho vychovávali, byli rádi, že ho viděli v úzJ 
kém spojení s velkým apoštolem.

Na své třetí misijní cestě měl Pavel u sebe nejméně 
sedm mladých lidí.

Výchova mladých lidí pro službu evangelia patřila k práJ 
ci apoštola Pavla. Brával je na misijní cesty, aby získali 
zkušenosti. Později, když pracovali sami, jim to pomá
halo v jejich práci pro Pána. Někdy musel být Pavel da
leko od svých mladých pomocníků. Pak s nimi měl as-* 
poň písemný styk. Velmi toužil, aby měli úspěch. Svědčí 
o tom jeho dopisy Timoteovi a Titovi.

mladých pracovníků? Sk 20,4
Prvním mladým pomocníkem Pavla byl Jan Marek. 

Barnabášem na jejich misijní 
a plně chtěl odevzdat svůj

Elizeus osobně pomáhal připravovat dříví pro stavbu 
školy. Je příkladem dnešním učitelům.

Užitečná práce je částí evangelizačního plánu. Velký 
Učitel o tom poučoval Izraele z oblakového sloupu. Řekl 
mu, že každého mladého člověka je nutno vyučit nějaké 
užitečné práci. V Izraeli se to pak stalo zvykem. BoJ 
hatí i chudí dávali své děti vyučit nějakému užitečnému 
řemeslu. Když přišly nepříznivé časy, uměli se uživit.



6. úkol — dne 11. srpna 1979

Duchovní pokrm

Zákl. verš: Jan. 6,63

1. Pět chlebů a dvě rybičky

chvíli sku-
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Který Ježíšův div přivedl lidi k tomu, že řekli: „To je 
jistě prorok, který měl přijít na svět“? Jan 6,5 — 14

1. Ježíš se zajímal o tělesné potřeby lidí právě tak, jako 
o jejich potřeby duchovní.

2. Kristova zázračná moc se projevila jen ve 
tečné potřeby.

3. Jídlo bylo jednoduché. Dnešní lidé by si měli zvyknout 
na jednoduchost. Kdybychom žili jednoduše, lidé na 
světě by nemuseli trpět nedostatkem.

4. Ježíš nás poučuje o přírodě. Ukázal nám, že v pří
rodě ustavičně působí blahodárná moc. Každá žeň je 
určitý zázrak.

Dnešní úkol nás učí o důležitosti Písma. Všechna pravá 
křesťanská výchova spočívá na Božím slovu. Šestá kapi
tola Janova obsahuje ta nejvzácnější a nejdůležitější na
učení. Tato naučení jsou i pro ty, kteří se vzdělávají na 
našich školách. Naši žáci musí obdivuhodné pravdy této 
kapitoly uvádět do každodenního života. Aby jí dobře ro
zuměli, měli by žáci její slova studovat. Pán Ježíš nás 
zde poučuje, čím nám je. Učí nás, co se stane, vstřebá- 
me-li do sebe jeho slova a co se stane, když plně pozná-1 
me, že on sám je tím velkým středem našeho života.

Následujme Kristovy učebné metody. Stane-li se to, pak 
i vyučování se změní a svědectví učitelů už nebude cha
bé a bezduché. I rodiče by se měli zabývat touto otáz
kou.



2. Trvalý pokrm

nebe
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a oni dále

v jeho slově.
a vyháněl démony. Svým 

a křísil mrtvé; a lid byl svědkem .
toho, že jeho slovo je mocné. Mluvil slovo Boží, jako ho

5. Nic nemělo přijít nazmar. Pokrm, který se nesnědl, 
měl být použit pro účely svatostánku. Pozemský stánek 
se mel sebrat. To se vztahuje na záležitosti tělesné, du-i 
ševní i duchovní.

6. Bůh vedl Ježíše na toto místo. Ježíš závisel na svém 
nebeském Otci ve všem.

7. Kristus přijímal od Otce, dával učedníkům 
dávali zástupu.

8. I ti nejmoudřejší lidé mohou dávat duchovní hodnoty 
jen tenkrát, když přijímají od Boha.

9. Kolem sebe můžeme vidět i trpící lidi. Když to, co 
máme, přineseme Ježíši, on to požehná a rozhojní pro 
blaho lidí.

10. Snad máme jen málo toho, co bychom mohli obětovat 
Bohu. Pak to v jeho službě musíme používat rozváž
ně a pečlivě. Božím požehnáním se to rozhojní.

3. Pravý chléb z

Jaké zaslíbení dal Ježíš hladovým a žíznivým? Jan 6, 
35

Kristův život, který dává život světu, je 
Svým slovem léčil Ježíš nemoci 
slovem utišil jezero

Kterými slovy vysvětloval Ježíš význam divu nasycení 
zástupu? Jan 6,26.27

Ježíš jasně poukázal na rozdíl mezi „pokrmem, který 
hyne a pokrmem, který zůstává k životu věčnému“. Mu
síme jíst „chléb života“, který sestoupil z nebe a více 
zkoumat Písmo. Potřebujeme pít „živou vodu“. Získávej
me každodenní zkušenosti s Kristem. Ty se získávají „je
žením jeho těla a pitím jeho krve“. Když budeme hledět 
na Krista, budeme povahově změněni.



Gal*
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v prorocké škole v

předtím mluvil ústy všech starozákonních proroků a uči- 
telú. Celé Písmo je projevem Krista a Spasitel chtěl upev-* 
nit víru svých následovníků v toto slovo. Slovo musí být 
jejich zdrojem síly, když už se nebudou těšit jeho vidi
telné přítomnosti. Jako jejich Mistr budou žít „každým 
slovem, které vychází z úst Božích \

4. Mana při večeři Páně

Jak apoštol Pavel připodobnil večeři Páně k maně na 
poušti? 1 Koř 10,1-6.16.21

Když budeme „jíst tělo Kristovo a pít jeho krev“, pak 
moc věčného života pronikne naši službu. Nebudeme stá-* 
le znovu opakovat tytéž nudné myšlenky. Budou se sice 
podávat staré pravdy, ale v novém světle. Lidé budou jas
něji vidět pravdu. Všichni kolem nás poznají jasnost a 
moc v naší službě. Mnozí se rádi zúčastní takové služ
by. Když pak přijmou Ducha svátého, nastane změna. Ve 
svém nitru pocítí moc, která jim dává nový život. Roz- 
plamení se v nich oheň Boží lásky, znásobí se jejich 
schopnosti vidět a chápat. Poznají velikost a krásu prav^ 
dy.

5. Pokrm k životu

Co učinil Elizeus při zkušenosti 
gala? 2 Král 4,38-41

Tato událost je obrazem Božího slova. Písmo může od-* 
stranit jed hříšných myšlenek.

Chléb života je poznání, které přichází od Boha. Jsou 
to listy ze stromu života. Duchovní život námi proudí po
dle toho, jak věříme a jak uvádíme do života Kristova 
slova. Tak se stáváme jedno s Kristem. Naše duchovní 
zkušenosti zesílí. Počátek své víry zachovejme až do kon-i 
ce. To je věčný život pro nás.

Pravda nás očišťuje od každé nečistoty a připravuje 
, věřícího pro Kristovu přítomnost. Kristus žije v nás.

On je nadějí slávy.



7. úkol — dne 18. srpna 1979

Sobota a výchova
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Zákl. verS: Mar 2,27

Cílem spasení je obnova Božího obrazu v lidech. V dneš
ním úkolu chceme o tom uvažovat v souvislosti se sobo
tou jako dnem odpočinku.

Sobota je důležitá výchovná příležitost. Její hodnota je 
vetší, než si dovedeme představit. Cokoli Bůh od nás xpoJ 
žaduje, umí nám to vrátit. Vrací nám to i s úroky a 
obohatí to svou slávou. Bůh žádal od Izraele desátek. Ten 
měl být použit pro účely svatostánku. Pozemský Stánek 
byl postaven podle vzoru nebeského chrámu. Byl zname-i 
ním Boží přítomnosti na zemi. (Bůh podobně požaduje ... 
od nás i částku našeho Času. Potom nám ho vrací se svým 
jménem a pečetí. Říká: „To bude na znamení mezi mnou 
a vámi“ Je to znamení ke zvláštnímu účelu. „Nebo v šes-í

6. „Pokrm, o kterém vy nevíte“

Jak získával Ježíš sílu k vítězství v hříšném světě? Jan 
4, 32-34

Život je víc než jen přijímání. Život znamená též dáj 
vat. Ježíš se mnoho modlil a zkoumal Písmo. Ale to byl 
pouze základ. Na Písmu pak stavěl celou svou službu ji-1 
ným.

Kristova přítomnost je v jeho slově. Ono je plné mi
losti a vždy nás osloví. Pán Ježíš své slovo představuje 
jako studnici živé vody, která osvěžuje žíznivého. Naše 
přednost je, že můžeme mít Spasitele, který je zdrojem 
duchovní moci. On může být také v nás. Pak jeho vliv 
bude působit v našich slovech a skutcích a osvěží všech-t 
ny, s kterými se potkáme.



odpočinul dne
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Boží stvořitel 
Boha jako zdro 

poznání. Člověku připomíná jeho slávu před pá 
v nás svůj

ti dnech učinil Hospodin nebe a zemi. . . a < 
sedmého. Proto požehnal Hospodin dne sobotního a po 
světil ho.** Sobota jako znamení svědčí o 
ské a vykupitelské moci. Poukazuje na 
života a 
dem do hříchu. Zvěstuje Boží záměr obnovit 
obraz.

2. Zjevení skrze Krista
Bůh zjevuje „nemluvňatům“ to, co skryl před moudrými 

a učenými. Jak to dělá? Mat 11,27
Pravá náboženská výchova má svůj střed v Učiteli, kte-* 

rého poslal Bůh. Spasitel jednou mluvil o díle, které za- 
čal v dávnověku. Tato slova mluví o výchově i dnes. Řekl: 
„Já jsem první i poslední a živý. Já jsem Alfa i OmeJ 
ga; počátek i konec.“

1.'Moudrost zjevená nemluvňatům
Co řekl Ježíš o moudrosti dřív, než vyzval lidi, aby 

se od něj učili? Mat 11,25.26
Sobota nám umožňuje vzdělávat se. Její hodnota v tom

to směru je nedostižná. Do úkolu sobotní školy nestačí 
jen letmo nahlédnout v sobotu ráno. Měli bychom jej 
začít studovat už v sobotu odpoledne a poznat, jaký je 
úkol na celý týden. Během týdne bychom se k úkolu mě
li vracet a naučenou látku přivádět do života. Tak se nám 
úkol utvrdí v paměti. Jeho hodnota se nám nikdy ne
ztratí.

Jak popisuje Pavel rozdíl mezi moudrostí Boží a moud-f 
roští světa? 1 Kor 2,6.7

Pavel naznačuje, že plán spasení a nekonečná láska Bo
ží se zjevují v Kristově smrti. Někteří Korinťané tvrdili, 
že mají zvláštní moudrost. V prvních třinácti kapitolách 
této epištoly Pavel dokazuje, že Boží láska převyšuje tu-< 
to moudrost. Mnozí vychovávatelé mohou pokládat sobot-1 
ní výchovu za bláznovství. Pro věřící je však moudrostí 
Boží.



3. Dám vám odpočinutí — učte se ode mneu
n

znamená
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K čemu vyzval Ježíš své posluchače? Mat 11,28—30 
Sobota je dnem odpočinku. Slovo „sobota“ 
hebrejštině „odpočinek“, „odpočinutí“. Slovo „odpočinu-1

4. Sobotní vyučování

Kterou pravdu zdůraznil Ježíš v závěru svého rozhovoru 
S farizeji v obilném poli? Mat 12,1 — 8

Bůh je moudrý stvořitel. Věděl, že člověk především 
potřebuje příležitost ke vzrůstu. Jeho charakter se musí 
rozvíjet. Kromě času, který potřebuje pro své vlastní záj-t

v i 
tí“ v uvedeném verši má však širší význam, než jen so-í 
bolní odpočinek. A přece je tu zahrnuta i sobota.

Sobota měla být duševním odpočinkem, jak o tom mlu* 
ví 29. verš. Tento odpočinek duše dosáhneme podle Ježí-1 
sova vysvětlení tenkrát, když se budeme od něj učit.

Pán Bůh na počátku v ráji ustanovil sobotu a rodinu. 
Podle Božího záměru oboje patří k sobě. Sobota je nej-? 
důležitějším dnem v rodině. V tento den můžeme lépe 
žít rajským životem než v kterýkoli jiný den. Podle Bo
žího záměru členové rodiny by měli společně pracovat, 
studovat, oslavovat Boha a společně se i radovat. Otec je 
knězem v domácnosti. Otec a matka jsou učitelé, ale i přá
telé svých dětí. Hřích změnil tento způsob rodinného ži
vota k nepoznání. Otec nevidí často své děli i celý týden. 
Je oloupen o možnost být s riimi a učit je. Boží láska 
však dává omezení i práci. To je právě sobota.

a chtít pít
se od Stud-f

Od takového Učitele se můžeme učit. Máme příležitost 
být v Boží výchově. Bylo by nerozvážné snažit se být 
bez Moudrosti nebo být pravdivým bez Pravdy. Podob
ně nerozvážné je hledat světlo bez Světla nebo chtít žít 
bez Života. Je rovněž nerozvážné odvracet 
nice živých vod a chtít pít z děravých cisteren, protože 
ony vodu nedrží.



sobolu a jakv

naučit, jak se
mají chovat na místě, kde se

6. Sobota na věčnosti'

sobolu na nové zemi? Iz
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Navštěvoval Ježíš nějakou bohoslužbu 
se jí zúčastňoval? Luk 4,16 — 20

Ježíš měl už téměř 30 let, když četl 
v synagóze svého města. A přece míval

my a činnost, potřebuje člověk čas, v kterém by se vě
noval Bohu. V něm pak může studovat Boží charakter 
a bude se učit být podobný Bohu. Sobota byla ustanovena 
právě pro tento účel. Snaha člověka cokoli měnit na so
botě je popíráním Boží moudrosti.

Co budou vykoupení dělat v
66,22.23

Plán vykoupení je obdivuhodný. V tomto životě ho 
chápeme jen částečně. Jednoho dne vykoupení uvidí, jak 
jsou sami vidění a poznají, jak jsou sami poznáni. Ale 
ani tenkrát ještě plně nepochopí plán vykoupení. Budou 
ho studovat po celou věčnost. Jejich mysli se budou zjevo
vat nové pravdy. Všechny jejich pozemské bolesti, žal ne
bo pokušení budou už za nimi. To všechno způsobil hřích, 
a ten bude odstraněn. Božímu lidu však přece zůstane 
jasné poznání ceny spasení.

Kristův kříž bude předmětem studia i pisní vykoupc-

luto stať Písma 
„ve zvyku“ na

vštěvovat sobotní shromáždění. Tento zvyk začal u něj 
v dětství.

Pro pokornou, věřící duši je Boží pozemský dům bránou 
nebe. Zde slyší chvalozpěvy, modlitby a zvěstování Boží
ho slova. Tím vším připravuje Bůh svůj lid pro nebeskou 
církev. Věřící se zde připravují pro nebeskou bohosluž
bu. Na ní nebude mít účast nic nečistého.

Pozemský svatostánek byl posvátným místem. Křesťané 
si z toho mohou vzít poučení. Mohou se

s nimi potkává Bůh.

5. Pravidelná bohoslužba v sobotu



8. úkol — dne 25. srpna 1979

Výchova jako dokonalá proměna

Zákl. verš: Řím 12,2
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slyšíme. To zvláště platí 
a dokáže silně usměrnit

ných po celou věčnost. Tam bude Kristus oslaven. Oni ho 
však uvidí jako Krista ukřižovaného. Nikdy nezapomenou, 
na jeho oběť. Vykoupení budou hledět na svého Vykupitele. 
V jeho tváři uvidí věčnou slávu Otcovu. Uvidí jeho trůn. 
Vědí, že potrvá věčně, že jeho království je bez konce. 
Svou radost projeví radostným zpěvem.

v tomto verši znamená lidi, názory, způ- 
zkušcnosli. Tento „svět“, to je všechno ko
ná něm vidět důsledky hříchu, který působí

Slovo „svět“ 
sob života a 
lem nás. Jsou 
šest tisíc let.

Děti rády napodobují. Napodobují rodiče, jiné dospělé 
lidi nebo děti. To patří k dětství. A s tím se ve výcho
vě počítá. Nemysleme si, že maličkosti ve výchově nejsou 
důležité.

E. G. Whiteová řekla na adresu dětí, které nedbaly na 
autoritu rodičů: „Schází vám jemnost křesťanského cha-. 
rakteru. Nemáte opravdové duchovní zájmy. V myšlenkách 
sc zabýváte pochybovačnými, znechucujícími představami. 
Vaše povaha, vaše způsoby, činy i samotný výraz vaší tvá
ře — to všechno svědčí proti vám.“

To, co vidíme, pravděpodobně ovlivňuje naši mysl nej
rychleji. Silný vliv má i to, co 
o hudbě. Hudba se dotýká citů 
naši mysl i činy.

Opakujte si Boží slova v písni. To je jeden z nejlep
ších způsobů, jak si je zapamatovat. Zpěv má obdivuhod-



nedovolí nám podlomit odvahu

1. Učení bez konce

kde izraelští ro-

2. Viditelné znamení

132

Co žádal Pán od svého lidu, aby nezapomněl na jeho 
příkazy? 5 Moj 6,8.9

Mysl je jako film 
mory

dit v 
nost a 
snahy.

v kameře. Oko se podobá čočce ka- 
Co oči vidí, to se vštěpuje hluboko do mozku. Vý-í 

sledek ovlivňuje celého člověka.
Naše sobotní školy musíme udělat zajímavějšími. V po

sledních letech veřejné školství výrazně zlepšilo svoje vyu
čovací metody. Různé pomůcky pomáhají žákům názorně 
pochopit nesnadné učivo. Přítomnou pravdu je možné rov
něž vysvětlovat podobným způsobem. Dosáhneme tak lep
ších výsledků. Děti se dostanou blíž k Ježíši a budou 
dobře vychovány v biblické pravdě. To bude lepší než 
chvilkové citové vzrušení, které se často ztrácí tak rych
le, jak rychle vzniklo. V Ježíšově učení byly zájmy čas
né i věčné. Ukázal nám, jak věci pozemské souvisejí s ne
beskými.

nou moc. Působí i na tvrdé a hrubé povahy. Umí probu- 
člověku city. Může zapudit zlou náladu i ustara- 

a oslabit naše

Uved čtyři způsoby nebo místa, jak a 
diče měli učit své děti. 5 Moj 6,7

Pro Ježíše mělo všechno určitý záměr. Dětská hra, lid
ská práce i zkušenost života. To vše se dalo usměrnit k je
dinému cíli. Ve všem byla zjevná Boží láska a jeho plán 
povznesení lidstva. Ve světle Ježíšova učení lidé viděli 
stvořené věci v novém světle. Hřích zatemnil celou příro
du. Kristovo učení ted osvítilo přírodu Boží slávou. V kaž
dé zkušenosti života bylo obsaženo božské naučení.
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4. Zvolme si to dobré

5. Zavrhněme to zlé
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Jak se má každý křesťan zachovat, když žije přímo v zá-* 
plavě různých vlivů? Rím 12,2

Čím ještě sledoval Pán výchovný záměr mezi svým li
dem? 5 Moj 31,10-13

Slavnostní dny měly účel společenský i bohoslužební. 
Byly třikrát do roka. Zpočátku se konaly v Sílo, později 
v Jeruzalémě. Povinně se jich měli zúčastňovat jen otcové 
a synové. Ale nikdo je nechtěl promeškat. Pokud to bylo 
možné, zúčastňovala se jich celá rodina. Mohli.jit s nimi 
levité i cizinci.

K slavnostem patřily především velikonoce, letnice a 
slavnost stánků. První dvě byly zjara a na začátku roku, 
poslední byla na podzim.

Jakou radu dal apoštol Pavel prvním křesťanům? Fil 
4,8

Břemeno starostí o mládež sboru nesou kazatelé, rodiče 
a učitelé. Ti by měli jasně poznávat účinky domácího pro-' 
středí. Obrazy na zdi, časopisy a knihy v domácnosti, tej 
levizní a rozhlasové pořady, rozhovor u stolu — to 
všechno zanechává hluboký vliv v dětské mysli.

Křesťan si má volit to nejlepší. Někdy se musíme rozj 
hodovat mezi dvěma dobrými věcmi. Ze svých domác
ností bychom měli odstranit všechny nemravné a nevhod
né ilustrace. Svůj počátek mají v původci hříchu. Mládež 
si nesmí otravovat mysl takovými věcmi. Je to jako plevy 
v obilí. Pokládejme se za Kristovy následovníky.

Máme-li konat své určené dílo, odolávejme pokušení. 
Nebo chceme podlehnout satanovým svodům? Jestli ne, pak 
si rozvažme, kterou cestu si zvolíme. Vyhněme se tako-



6. Úplná proměna
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véniu čtení, obrazům, dokonce i hudbě, které by v nás 
mohly podněcovat nečisté myšlenky.

K duši člověka vede — obrazně řečeno — patero dveří, 
skrze pět smyslů. Ty musíme strážit jako brány hradu. Vy
bírejme jen to, co je mravně bezúhonné.

Co je podle Písma předpokladem naší úplné proměny? 
Iz 30,21

E. G. Whiteová adresovala kdysi představitelům církve^ 
určitou výzvu. Její rada patří i křesťanským učitelům a 
rodičům: Ve svých rukách máte chléb života. Kazatelovu 
mysl mají naplňovat pravdy o Kristu ukřižovaném, pak 
zmrtvýchvstalém Kristu v nebesích a Kristu znovu 
přicházejícím na naši zemi. Tyto pravdy ho mají zjem
nit. Potom je bude zvěstovat lidem s láskou a opravdo
vostí. Pak lidé ztratí ze zřetele kazatele a budou vidět 
jen Ježíše.

Vy, učitelé věřících, měli byste vyvýšit Ježíše v kázá
ní, ve zpěvu i v modlitbě. Soustředte svoje schopnosti 
na různě zmatené a hynoucí duše a pomozte jim. Obrať
te jejich zřetel na Beránka Božího. Řekněte jim, že je 
Ježíš miluje a obětoval se za ně. Každé kázání a každá 
píseň by měla být prodchnula myšlenkou o spasení. Rov
něž tak i modlitby. Vaše kázání by nemělo obsahovat nic 
kromě Krista. On je nadějí všech, kteří činí pokání, všech 
věřících. Ukazujte lidem rozervaným a zklamaným na ces
tu pokoje, na Spasitelovu milost.



9. úkol - dne 1. září 1979

Nebeský učitel — náš vzor
Zákl. verš: Jan 3,2

1. Učitel od Boha
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Jak nazval Nikodém Ježíše? Jan 3,2
Nebesa dala lidem svůj největší dar. Byl jím Učitel, 

poslaný od Boha. On byl v radě všemohoucího Boha, byl 
to ten, který měl osobně přijít, aby zjevil lidem Boha.

Znovuzrození znamená změnu života. Je to důsledek náj 
boženského prožitku. K lomu vede výchova, kterou nám 
nabízí Učitel poslaný od Boha. Nikodém poznal Ježíše a 
jeho poslání. Vyznal to, a přece mu Ježíš jasně řekl: „Mu
síš se znovuzrodit.“

Křesťanský učitel má mít zvláštní přípravu. Obrácení 
musí poznat ze zkušenosti. Musel přejít ze tmy do světla, 
z břichu ke svatosti. „Co víme, to mluvíme“. Tato slova 
byla Ježíšovou jasnou radou Nikodémovi. Vztahují se na 
rodiče, učitele, představitele škol, na domovy, sbory a so
botní školy. Každý, kdo má vliv na někoho jiného, je 
vlastně učitelem. Každý učitel musí být znovuzrozen. 
V opačném případě slepý vede slepého.

. Zde na světě „hříchy naše to způsobily, že skryl svou 
tvář, aby neslyšel“. Ježíšovým úmyslem však bylo: „aby 
všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě.“ 
Celá 17. kapitola Janova vyjadřuje tento záměr. Chtěl, 
aby všichni věřící měli nový život, aby měli v sobě ra
dost. Toužil po tom, aby byli posvěceni v pravdě. Přál si, 
„aby dokonáni byli v jedno a aby poznal svět, že jsi ty 
mne poslal“. Svou modlitbu končí slovy: „aby byli se 
mnou a hleděli na slávu mou, a láska, kterou jsi mne 
miloval, byla v nich.“



2. Znovuzrození
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3. Posvěcení

Kterými slovy vyjádřil Pán Ježíš touhu po změně života 
svých učedníků? Jan 17,17

Co především sledoval Ježíš rozmluvou s Nikodémem? 
Jan 3,3

Ježíš pozdravil celé lidstvo nebeskými požehnáními. Hle3 
děl na velký zástup před sebou. Sešli se na hoře, aby 
vyslechli jeho řeč. Ježíš jakoby na chvíli zapomněl, že 
není v nebi. Použil pozdrav ze světa světla. Zvěstoval blaho-1 
slavenství. Proudily jako voda z dlouho zavřené studny.

Ve světle Ježíšovy čistoty si lidé uvědomovali svou ne3 
čistotu. Viděli, že jejich úsilí je zmýlené. Ježíš je přesto 
volal k sobě. Ten, který lidi stvořil, znal jejich cenu. 
V každé jakkoli padlé bytosti viděl dítě Boží. Viděl člo
věka, který může být přiveden zpět k Bohu a patřit do 
jeho rodiny. „Nebo neposlal Bůh Syna na svět, aby od3 
soudil svět, ale aby spasen byl svět skrze něho.“

Ježíš je velký lékař. Písmo jej také jmenuje kazatelem 
a mluví o jeho kázání. V těchto úkolech se o něm však 
učíme jako o učiteli. Měl obeznámit člověka s pravým Bo
hem, a to bylo těžké, protože svět je plný nesprávných 
představ o Bohu.

Zlé žádosti vypudily Boha z mysli lidí. Čím víc na 
něj zapomínali, tím víc je přitahovalo zlo. Lidstvo mělo 
jen jedinou naději. Nový kvas musí podnítit boj proti zlu. 
Určitá moc musí přinést lidstvu nový život. Pak bude 
moci svět znovu poznat Boha.

Kristus přišel, aby toto poznání lidem přinesl. Lidé sice 
říkali, že znají Boha, ale jejich svědectví o něm bylo lži3 
vé. Ježíš odstranil nesprávné názory a poukázal na pra
vou povahu zákona. Ukázal lidem krásu svatosti, a to na 
svém vlastním charakteru.



základní pravdě.
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4. Jednota

Jakou další prosbu vyjádřil Pán Ježíš ohledně svých uČcdJ 
níků? Jan 17,21

Tato slova jsou částí Ježíšovy modlitby. Téhož dne řekl 
Ježíš svým učedníkům podobenství o vinném kmenu. V něm 
poučuje o nutnosti jednoty mezi kmenem a ratolestmi. 
Kristus — kmen chce být jedno se svými učedníky — 
ratolestmi.

Kristus chtěl poučit své učedníky o
V Božím království není nějakých národnostních hranic. 
Není ani rodových překážek, není bohatých ani chudých, 
protože všichni mají stejný původ. Kristovi učedníci musí 
jít mezi všechny národy a zvěstoval Spasitelovu lásku. To 
pochopili jeho učedníci až později.

Nový život následuje po znovuzrození. Je to každoJ 
denní vzrůst k podobě Božího charakteru. Posvětit znamená 
udělat svátým.

Budcme-li pravdou posvěceni, budeme ovládat sebe. 
Půjdeme v šlépějích Krista, dokud se milost nepromění 
v slávu. Bůh nás ospravedlňuje svou spravedlností. Je 
nám připočtena. Svou spravedlností nás i posvěcuje. Tato 
spravedlnost je nám vštěpena a rozhojňuje se v našem žP 
votě. Ta první spravedlnost nám umožňuje vstup do nebe. 
Ta druhá spravedlnost nás uzpůsobuje pro nebe.

V náboženském světě se dnes šíří mnohé nesprávné 
teorie o posvěcení. Tylo mylné představy jsou důsledkem 
přehlížení nebo zavrhování Božího zákona. Ony falšují 
správné učení. Protože mnozí tyto falešné nauky přijímají, 
měli by všichni chápat, co o posvěcení učí Písmo. Kdo má 
charakter formovaný poslušností, tomu bude zákon svátý. 
Kristus je dokonalým příkladem takového charakteru. O 
sobě říká: „Přikázání Otce svého jsem zachoval“; „Činím 
vždycky to, co je Otci milé“. Kristovi následovníci mu 
mají být podobni. Z Boží milosti vytvoří takový charakter, 
který bude v souladu se zásadami jeho svátého zákona.



5. Láska

za

budoucím světě?
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První učedníci se mezi sebou velmi lišili. Měli být uči
teli světa. Proto se měli sjednotil v cítění, smýšlení a jed
nání. Kristovým záměrem bylo upevnit tuto jednotu, vždyť 
těmto lidem bylo svěřeno určité dílo, které mělo být 
úspěšně dokonáno.

Která zásada měla usměrňovat život Ježíšových učed-' 
niku? Jan 13,34

Existují čtyři druhy lásky: 1. Láska k sobě a pro sebe. 
Tato láska zůstává bez ozvěny. 2. Láska vůči jiným kvůli 
sobě. Takovou lásku pozorujeme často. Lidé jakoby si 
pěkná slova, květiny nobo dary kupovali lásku jiných.
3. Láska k jiným kvůli jiným. Taková láska nemyslí na 
sebe. To je láska Ježíšova. On tuto lásku zvěstoval a zje
voval ve svém životě. Každý z nás potřebuje lásku Křesťan 
ví, že tuto lásku umí plně uspokojil jen Ježíš. Tato láska 
miluje a dává bez ohledu, zda se ji z toho něco vrátí.
4. Láska k sobě kvůli jiným. Tato láska znamená ohledu
plnost vůči sobě, aby sloužila jiným. Jestli svou pří
tomností, službou a schopnostmi obšťastňujeme jiné, pak 
dbejme, abychom byli stále svěží a pohotoví k službě.

6. Svět přítomný a svět budoucí

Co řekl Pán Ježíš svým učedníkům o 
Jan 14,1-3

Naše představy o výchově jsou příliš úzké. Musíme mít 
vznešenější cíle a širší rozhled. Pravá výchova znamená 
více než jen nějaké studium. Je víc, než jen nějaká pří
prava pro tento život. Pravá výchova se týká celé bytosti. 
Vychovává člověka pro věčnost.

Ježíšovo učení se týkalo věcí časných i věčných. Ukázal, 
jak viditelné věci souvisejí s neviditelnými. Spojoval udá
losti každodenního života s jejich důsledky pro život bu
doucí.
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každý
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nade vše pak láska, která vyzařovala 
slova. Ježíš uměl přizpůsobit své 

1 v lidských tvářích. Všechny 
tyto skutečnosti nám naznačují, že Ježíš znal lidi, jak jen 
Stvořitel může znát své stvoření.

1. Společný základ

Jak vybudoval Ježíš společný základ, když přišel lidi 
učit ó Bohu? Jan 1,14; 4,15.16

Ježíš měl božskou přirozenost. Jeho žáci ji neměli. Hle
dal proto společný základ. Jenom tak mohl učit lidi. Boha 
zjevit mohl také jen tak, že jim ho představoval lidsky.  
Aby změnil lidi, stal se sám člověkem.

Zákl. ucrš: Jan 7,45—-46; Mar 1,22

Jméno Ježíš znamená Spasitel. „On zajisté vysvobodí 
z hříchů jejich.“ Pro každého křesťana Ježíš je 

zvláštní. Sáhl do hlubin hříchu a pozdvihl nás očištěné na 
výsluní. Avšak každý křesťan vidí Ježíše zvláštním způ
sobem. Tesaři, rybáři, pastýři — každý z nich nachází 
v Ježíši a v jeho učení něco zvláštního pro sebe. Učitelé 
v něm rovněž nalézají něco zvláštního. V určitém smyslu 
jsou všichni křesťané učitelé. Proto je pro nás Ježíš vzorem 
správného přístupu k lidské mysli. Jako učitel byl Ježíš 
magnetem, který přitahoval k sobě i malé děti.

V úkolu tohoto týdne se budeme učit o Ježíšových vy
učovacích metodách. Znal dokonale lidskou povahu. Mohl 
tedy měnit své metody podle potřeb člověka. Ježíš platil 
velkou cenu za toto porozumění. Stal se provždy členem 
lidské rodiny. O tom, jak nám dobře rozuměl, svědčí jeho 
proslovy, otázky, jeho volba prostředí, jeho jednoduché 
a jasné vyjadřování a 
z každého pohledu a 
poselství každé skupině. Četl
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Ježíš sledoval božský plán výchovy. Nikdy žádný člověk 
nebyl terčem tak velkých pokušení. Žádný člověk nikdy 
nesnášel tak těžké břemeno hříchu a utrpení světa. A přece 
žádný člověk neměl tak hluboký soucit. Cítil s bojujícími 
lidmi proti hříchu. Cítil každé jejich břemeno a pokušení, 
které prožívali.

Co učil Ježíš na tom společném základě, který připravil? 
Jan 13,15; 15,10

Ježíš učil to, co ve svém životě prožíval. Jeho život 
potvrzoval jeho slova. On byl tím, co učil, proto jeho 
slova byla víc než nějakým zrcadlem životní zkušenosti. 
Pravdu nejen učil, on sám byl tou pravdou. To dodávalo jeho 
učení moc.

2. Příběhy ze života

Jaký způsob vyučování Ježíš často volil? Mat 13,34
Ježíš mluvil o milosrdenství. Své poselství podával vždy 

tak, aby mu jeho posluchači rozuměli. „Uměl příhodně 
ustalému mluvili slova", neboť milost vycházela z jeho 
úst, aby mohl co nejpoutavěji sdělovat lidem poklady 
pravdy. Uměl najít přístup i k těm, kteří trpěli předsudky 
a dovedl je překvapit příklady, jež upoutaly jejich pozor
nost. Dovedl získávat lidská srdce svými obrazy. Pro své 
obrazy používal Ježíš věcí denního života, a ačkoli šlo 
o věci prosté, vždy v nich byl podivuhodně hluboký vý
znam. Ptáci v povětří, květiny na poli, obilní sémě, pas
týř a ovce — to byly předměty, jichž Kristus používal 
k znázornění nesmrtelné pravdy; a kdykoli pak jeho po-* 
sluchači zahlédli tyto věci v přírodo, vzpomněli si na 
Kristova slova. Příklady, jichž Kristus použil, připomínaly 
tak stále jeho učení.

Proč Pán Ježíš používal podobenství při zvěstování 
pravdy? Mat 13,13—15

Pán Ježíš jednou popisoval temnotu lidských myslí. CiJ 
toval Izaiáš 6,9.10. Tato duchovní temnota si vyžadovala 
zvláštní vyučovací přístup. Temnotu mysli způsobil pů-
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4. Otázky k přemýšlení

141

vodce hříchu. Nechtěl, aby člověk poznal Boha. Kdyby 
lidé Boha poznali, vrátili by se k němu. A přece Bůh řekl 
Izaiášovi, že ostatky lidu uslyší a budou spaseny.

Co chtěl Pán Ježíš docílit svými otázkami? Mat 22, 
20.45

Při vyučování Písmu bychom měli použít nejlepší myš-! 
lenky a metody a nejupřímnější úsilí.

Při posilňování lásky ke studiu Písma záleží na tom, 
jak využíváme čas věnovaný pobožnosti. Chvíle ranní a 
večerní pobožnosti, by měly být těmi nejpříjemnějšími a 
nejužitečnějšími chvílemi celého dne. Projevme zřetelně, že 
v těchto chvílích nemáme probírat nějaké nepříjemné a ne- 
laskavé myšlenky, že se tu rodiče scházejí s Ježíšem, 
jsouce si vědomi toho, že jsou přítomni i andělé. Po-

Jaké místo si Ježíš občas zvolil jako učebnu? Mat 13, 
1.2

Kdo se tak učí vykládat naučení přírody, jak to dělal 
Pán Ježíš, pro toho celá příroda bude plná světla. Svět je 
učebnice a život je škola. Jednota člověka s přírodou a s 
Bohem, zákony, kterými se řídí celý vesmír, následky pře
stoupení — to všechno ovlivňuje mysl věřícího člověka a 
formuje mu charakter.

Ježíš přistupoval k lidem jako ten, kdo zná jejich trá-i 
pění. Jeho pravda byla krásná, protože ji zvěstoval jasným 
a prostým způsobem. Jeho řeč byla ryzí, čistá a průhledná 
jako bystřina. Jeho hlas zněl jako hudba těm, kteří byli 
zvyklí poslouchat jednotvárné hlasy rabínů. Jeho učení 
bylo prosté, avšak Ježíš je přednášel s rozhodností. Tím 
se jeho učení lišilo od učení, jež šířili všichni ostatní. 
Rabíni mluvili s váhavostí a s pochybnostmi, jako by 
se Písmo mohlo vykládat různým způsobem.
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Každý člověk se učí jinak. Každý má jiné schopnosti, 
vnímá a chápe na jiné úrovni. Odkud víme, že Pán Ježíš

5. Způsob přednesu

božnosti mají býl krátké 
Icžitosti a 
Písma, ať

Co říkali o Ježíšově projevu jeho nepřátelé7 Jan 7,45.46 
Při vyučování pravdě je důležitý způsob přednesu Uči

tel svým projevem zpřístupňuje svoje myšlenky žákům. 
Ježíš byl mistrem v způsobu přednesu. Matoušovo evan
gelium zaznamenává šest jeho proslovů: 1. kázání na hoře 
(kap. 5 — 7), 2. pokyny dvanácti učedníkům (kap. 10), 
3. podobenství o království nebeském (kap. 13), 4. jak 
žít s jinými lidmi (kap. 18), 5. řeč o pokrytectví (kap. 23), 
6. o posledních událostech (kap. 24 a 25).

Ježíš sledoval s hlubokým zájmem výraz tváře svých 
posluchačů. Velmi ho uspokojovalo, když jejich tváře vy
jadřovaly zájem a radost. Těšil se z toho, když je pravda 
pronikla a bořila přehrady sobectví, vedla k pokání a na
konec k vděčnosti. Když mezi svými posluchači poznal 
známé tváře, velmi se zradoval. Viděl v nich nadějné 
účastníky svého království. Když se však jasná pravda 
dotkla některé věci, již ctili, postřehl Ježíš na jejich tváři 
změnu, chladný, odmítavý pohled, který nasvědčoval lomu, 
že světlo je nevítané. Odmítnutím poselství míru bylo 
Ježíšovo srdce raněno.

a plné života, přizpůsobené pří- 
občas pozměněné. Ať se všichni zúčastní čtení 
se každý učí a často si opakuje Boží zákon. 

Jestli dětem dovolíme vyhledat čtenou část Písma, posí
líme jejich zájem. Zeptejme se je na smysl přečteného 
a dovolme jim, aby samy kladly otázky. Řekněme nějakou 
zkušenost, která objasní význam přečteného Jestli by se 
tím pobožnost příliš neprotáhla, dovolme dětem pomodlit 

a zazpívat si společně aspoň jeden verš písně.



11. úkol — dne 15. září 1979

Výsledky Ježíšova výchovného působení

Zákl. verš: Skut. 4,13
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jednotí i vých případech obměňoval
i a 4,1

U výchovy je také důležité zvažování výsledků. Lidé 
věnují prostředky na vydržování učitelů, na výstavbu škol 
a na vyučovací prostředky. Je správné, že se zajímají 
o výsledky. Jednou stránkou výchovy jsou známky na 
vysvědčení žáků, které nám ukazují, jak se žák učil. Z vy
svědčení však nepoznáme všechno. Život často známkuje, 
jinak. Stali se tito žáci úspěšnými členy lidské společnosti? 
Pomohli jednotlivcům, lidem a národu, v kterém žili? Ta
ková je míra výchovy.

to všechno věděl a v j 
způsob vyučování, jak bylo třeba? Čti Jan 3,1—6 
-30.39-42.

Hlubocí nezaujatí myslitelé přijímali Ježíšovo učení a 
shledávali, že je zkouškou jejich moudrosti. Žasli nad du
chovní pravdou vyjádřenou nejprostším jazykem. I ti nej
vzdělanější byli okouzleni jeho slovy a lidem bez vzdělání 
přinesla jeho slova vždy užitek. Jeho poselství patřilo 
i lidem bez jakéhokoli vzdělání, ba i pohanům dal na 
srozuměnou, že jeho poselství platí i pro ně.

Kdyby byl každý jeho pohled a každé jeho slovo nevyza
řovalo něžnost a účastenství, nebyl by k sobě přilákal 
tak velké zástupy lidí. Sužovaní, kteří k němu přicházeli, 
cítili, že spojuje svůj zájem s jejich zájmy jako věrný 
a laskavý přítel a chtěli se dovědět více o pravdách, které 
učil. Nebesa sestoupila na zem. Toužili přebývat v jeho 
přítomnosti, aby pohoda jeho lásky byla s nimi stále.



1. Nesmazatelné dojmy
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Podle Čeho víme, že učedníci, kteří chodili s Pánem tři 
roky, si zkušenosti s Ježíšem stále pamatovali? 1 Jana 
1,1-3; 2 Petra 1,16-18

Jedním z výsledků Ježíšova učení byla tato jasná vzpoJ 
minka. Učedníci znovu prožívali zkušenosti svého spole
čenství s Ježíšem. Tylo vzpomínky usměrňovaly jejich roz
hodnutí v těžkých chvílích života. Jednali, jako jednal 
Ježíš.

Poznali svou slabost. Částečně poznali také velikost díla, 
které jim bylo svěřeno a na každém kroku si uvědomovali 
potřebu Mistrova vedení.

Věděli, že s nimi déle nebude. Proto využívali příle-' 
žitost, že směli mít společenství s Učitelem poslaným od 
Boha. Mnohé z jeho naučení, které slyšeli poprvé, nepo-* 
chopili a nedocenili. Ale snažili si zapamatovat si tato 
naučení.

Nějak podobně také židovští představitelé měřili Petra 
a Jana. Jejich Učitel už nebyl na zemi. Ale všude byly 
zřejmé výsledky jeho práce. Petr a Jan byli jen prvním 
ovocem jeho učitelského úsilí. Všichni upřímní křesťané 
ve všech stoletích byli plodem Ježíšovy učitelské námahy. 
Bůh ve své lásce nepoužil plně svou moc. Rozhodl se 
přijmout lásku jen z dobrovolného rozhodnutí lidí. Bůh 
nás nebude nikdy nutit, abychom mu sloužili. Také Pán 
Ježíš si vážil práva svobodného rozhodování. Z dvanácti 
učedníků se také jeden ztratil — Jidáš. Pán Ježíš mu 
věnoval jistě tolik lásky a péče jako jiným učedníkům. 
Je možné, že byl k němu ještě ohleduplnější. A přesto 
tento učedník opustil Pána. Rodiče se někdy rmoutí nad 
dětmi, které opustily Pána. Ať nezapomínají, že Ježíš ro-' 
zumí jejich zármutku. Pokud děti žijí, je stále ještě naděje. 
Ježíš nás nikdy nepřestane milovat. My se rovněž musíme 
modlit a snažit se o záchranu našich milých. Pán Ježíš 
„milovav své, kteříž byli na světě, až do konce je miloval“.



u2. „Poznali, že s Ježíšem bývali

3. „Skutky větší než tyto"
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Co slíbil Pán Ježíš svým učedníkům do budoucna? Jan 
14,12

Kristus tím nemínil, že učedníci budou pracovat lépe, 
než pracoval on, ale že jejich dílo bude širší a rozsáhlejší. 
Nemínil tím jen konání divů. Mínil všechno, co budou

Ježíš slíbil, že učedníkům pošle Ducha svátého. My 
dnes studujeme spisy těchto mužů. Potřebujeme, aby nám 
tentýž Duch pomohl pochopit a vysvětlit biblické události^ 
Tentýž Duch, který usměrňoval napsání bible, umožňuje 
poznání jejích pravd.

Čeho si všimli přední židovští mužové na Ježíšových 
učednících? Skut 4,13

Kristovo poslání při těchto učednících nakonec dosáhlo 
svůj záměr. Jeho příklad a jeho naučení v sebezapření 
postupně formovalo jejich charakter. Jeho smrt jim zma« 
řila naděje na světskou slávu. Petrův pád, Jidášova zrada 
a jejich vlastní útěk od Krista, když byl v nebezpečí, jim 
znemožnilo jakékoli spoléhání na vlastní síly.

Už nebyli nevědomí a nevzdělaní. Už nebyli nějakou 
skupinou nezávislých jednotlivců nebo hádavých a haš
teřivých živlů. Už více nespoléhali na světskou slávu. Byli 
„jednotní“, „jedna duše a jedna mysl“. Kristus byl náplní 
jejich myšlenek. Jejich cílem bylo šíření jeho království. 
Myšlením i charakterem se začali podobat svému Mistru. 
Lidé poznali, že s Ježíšem bývali.

Kristova sláva se potom zjevila tak, jak ji předtím 
smrtelný člověk nikdy neviděl. Zástupy, které předtím tu-i 
pily jeho jméno a pohrdaly jeho mocí, se ted hlásily k 
učedníkům Ukřižovaného. Úsilí učedníků, které si Kristus 
vyvolil, ve spolupráci s Duchem Božím, podnítilo svět. 
V jedné generaci se evangelium rozšířilo do všech národů.



ty, kteří ho nechtěli ná-na
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Jaké zklamání prožil Ježíš? Jan 13,21 
S Jidášem se doslal mezi učedníky

i z těch, 
tehdy neodevzdali svůj život.

určitý rozkladný

v jeho přítomnosti, a to 
své slávě s velkou radostí, 

jeho život nám byl pří- 
a uspokojí

za
modliteb se otevírala lid-*- 

a tisíce lidí se obracelo 
a to jen zesilovalo

Jak působilo Ježíšovo učení 
sledovat? Mat 22,22.33.46

Výsledky výchovy nelze vždy předvídat. Mnozí 
kteří slyšeli Ježíše učit, mu l 
Símě však bylo zaseto.

Ježíš své učedníky káral i varoval. Přesto Jan, Petr 
a jejich bratří Ježíše neopustili. Přesto, že jim vyčítal, 
rozhodli se zůstat s ním. A Spasitel neopustil učedníky 
pro jejich omyly. Přijímá lidi tak, jak jsou, se všemi jejich 
chybami a slabostmi a vychovává je pro svou službu, 
pakliže přijmou jeho ukázňování a budou se od něho učit.

Co cítí Pán Ježíš, když hodnotí ovoce svého úsilí? Iz 
53,11

„... ještě se neokázalo, co budeme. Víme pak, že když 
se okáže, podobni jemu budeme, nebo viděli jej budeme 
tak, jak je“ (IJan 3,2).

Tehdy Kristus uvidí odměnu v ovoci svého úsilí. To 
ovoce bude v tom velkém zástupu vykoupených, který 
nikdo nemůže spočítat. Budou 
bez poskvrny. On je přijme ve 
Ježíšova krev nás vykoupila a 
kladným naučením. Uvidí ovoce svého utrpení 
se. (Iz 53,11)

5. Zklamání

podnikat pod vedením a mocí Ducha svátého. Tato slova 
se naplnila. Když Duch svátý přišel, byli učedníci napl
něni láskou k němu a k těm, za které Kristus zemřel, 
takže pod vlivem jejich slov a 
ská srdce. Mluvili v moci Ducha, 
ke Kristu. Učedníci byli skromní lidé, 
jejich vliv.

4. Reakce na Kristovo učení



147

6. „Jako hvězdy na věčné věky“

Jaké zvláštní zaslíbení dává Písmo těm, kteří přijímají 
Boží výzvu a stávají se učiteli pravdy? Dan 12,3

Tehdy se vyjasní všechny nejasnosti života. Tam, kde 
se nám jevil jen zmatek a zklamání, zmařené záměry 
a znehodnocené plány, bude vidět velkolepý, podmanivý, 
vítězný záměr a božský soulad.

Tam všichni, kteří pracovali v nesobeckém duchu, uzří 
ovoce svého snažení. Zjeví se každá správná zásada a kaž- 
dý šlechetný čin. Něco z toho poznáme už na tomto světě. 
Pán Bůh, který je původcem dobra, vidí jen málo dobrého 
na světě. Ale jsou lidé, kteří pracují nesobecky a vytrvale 
v zájmu jiných lidí. Rodiče i děti jdou ve stáří do hrobu 
a zdá se, že jejich životní úsilí bylo marné. Nevědí, že 
jejich věrnost otevřela prameny požehnání, které potečou 
stále. Jen ve víře směli vidět, jak děti které vychovali, se

živel. Jidáše přitahoval Ježišúv charakter a život. Jidáš 
upřímně toužil po změně své povahy a doufal, že ve 
spojení s Ježíšem toho docili. Tato touha se však nestala 
jeho prvořadým cílem. Převládala v něm naděje na sobec
ký užitek v pozemském království, které podle jeho očeká
vání měl Kristus zřídit. I když uznal božskou moc Kris
tovy lásky, Jidáš se jí nikdy nenechal ovládnout. Uplatňoval 
i nadále svoje staré názory, kritizoval a odsuzoval.

Když Ježíš viděl, že odporem by ho jen zatvrdil, zdržel 
se přímého sporu. Úzkoprsé sobectví Jidášova života se 
Kristus snažil léčit dotekem své sebeobětavé lásky.

Ježíš viděl nebezpečí, v kterém se Jidáš nalézá,- a proto 
se snažil připoutat ho bliž k sobě, do vnitřního kruhu 
svých nejbližšich učedníků. Den co den snášel bolest usta
vičného styku s tímto tvrdošíjným, podezřívavým, temným 
duchem. Ježíš pozoroval to vytrvalé, skryté a zákeřné ne
přátelství a snažil se tomuto vlivu odporovat. A to všechno 
proto, aby použil všechny spásné vlivy na záchranu tohoto 
člověka.



12. úkol - dne 22 záři 1979

Duch svátý jako učitel
Zákl. verš: Jan 14,26

I. Zaslíbení Utěšitele
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a povzbuzením svým spolubližním. Tento

v noci předJaký dar slíbil Pán Ježíš svým učedníkům 
svojí smrtí? Jan 14,16.17

Duch svátý byl Ježíšův dar učedníkům na rozloučenou. 
Prožili tři a půl roku v Kristově škole. Byl to moudrý 
dar. Při šíření zvěsti o Spasiteli měl jim být Duch svátý 
nápomocen.

staly požehnáním 
vliv se rozrůstá.

Dary se rozdaly a dílo se vykonalo Lidé rozsévali se
mena a z jejich hrobů jiní sbírají požehnanou žeň. Oni 
sadili stromy, aby jiní mohli jíst ovoce. Jsou spokojeni, 
jelikož vědí, že šířili dobrý vliv. V nebesích Pán zjeví 
jejich činy i konečné výsledky.

Vítr, voda, olej — to jsou tři symboly působení Ducha 
svátého. V dnešním úkolu nám tyto tři symboly pomohou 
pochopit to nejdůležitější dílo Ducha — práci učitele. 
Když Pán Ježíš odešel k Otci, zaujal Duch svátý jeho 
místo. Proto může být učitelem všech lidí. Má přístup 
ke každému člověku a vychovává tím nej lepším způsobem 
v pravý čas.

Ježíš slibil: „On vás naučí všemu a připomene vám 
všechno, co jsem vám mluvil.“ To zaslíbení dal Pán ne
jen učedníkům, ale i nám, kteří žijeme dnes. Jeho napl
nění je jisté.
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Zaslíbení Ježíšovo. „Já s vámi jsem“ se naplnilo skrze 
Ducha svátého. Duch svátý je sama přítomnost Ježíšova 
v jeho následovnících. Vede každého křesťana i nás, kteří 
žijeme dnes.

Dar Ducha se neomezuje na věk nebo rasu. Jeho půso
bení má provázet lidi od letnic až do skonání. Byl dán 
všem, kteří se odevzdali Bohu a jeho službě. Duch svátý 
dává lidem sílu. Posilňuje zápasící o víru v každé kritické 
chvíli. Prosíme-li v těžkostech v pevné důvěře, přináší 
Duch svátý našemu srdci útěchu.

2. „Utěšitel vás naučí všemu“

Co patří k dílu Ducha svátého? Jan 14,26
V prvotní církvi Duch svátý vyučoval křesťanské praJ 

covníky, pomáhal jim a posiloval je v jejich službě Bohu. 
Dnes koná Duch svátý totéž dílo. Členové církve i praJ 
covníci díla Božího budou mít úspěch jen tenkrát, když 
Duch svátý změní jejich život a když je povede.

Přijetím Ducha svátého přijímáme Kristův život. Praj 
vými představiteli Spasitele mohou být jen ti, kteří se 
dají poučil Bohem, v kom působí Duch svátý a v kom 
se projevuje Kristus.

Bůh přijímá lidi takové, jací jsou a vzdělává je pro 
svou službu, když se mu dobrovolně odevzdají. Když člo
věk přijme Ducha Božího, oživí v něm všechny schop-1 
nosti. Mysl bezvýhradně odevzdaná Bohu pod vedením 
Ducha svátého se bude souladně rozvíjet a bude schopna 
chápat a plnit Boží požadavky. Slabý, nerozhodný cha
rakter se změní, zpevní a utvrdí se. Ustavičná odevzdanost 
Bohu dopomůže k tak úzkému vztahu mezi Ježíšem a jeho 
učedníky, že se křesťan charakterem stává podobný svému 
Pánu. Jeho úsudek je vyváženější. Přináší ovoce k Boží 
slávě.



3. Všudypřítomný učitel

4. „Uvede vás do celé pravdy“

5. Duch osvobozuje
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každém místě. Proto bylo 
a pošle Ducha, aby 
se pak nebude těšit 

Kristem. Prostřed-*

Proč bylo pro učedníky výhodnější, aby od nich Ježíš 
odešel? Jan 16,7

Duch svátý je zástupcem Krista, nemá lidský zjev a je 
na něm nezávislý. Kristus, obtížený svou lidskou schrán-* 
kou, nemohl být osobně na 
v zájmu učedníků, že odejde k Otci 
byl jeho nástupcem na zemi. Nikdo 
výhodě, že se může osobně setkat s 
nictvím Ducha bude Spasitel přístupný všem. V tomto 
smyslu bude všem bližší, než kdyby nebyl vstoupil na 
nebesa.

Kolik pravdy je nám Duch svátý ochoten zjevil? Jan 
16,13

Duch svátý má uvést křesťany do celé pravdy. Lidé 
mluví hodně o tom, co je pravdivé, nebo falešné. I o lom 
mluví, co je v lidském jednání dobré nebo špatné. Jak se 
ale na to dívá Bůh? Skrze Ducha svátého smíme poznat 
a vidět věci tak, jak se na ně dívá Bůh.

Bůh stvořil člověka s potřebou poznat pravdu. Vycho
vávat znamená naučit žáky hledat pravdu. Při vyšetřováni 
a v utrpení se Ježíš snažil usměrnit Piláta. Pilát projevil 
zájem tuto pravdu poznat, zatoužil v srdci ji získat. Ne
čekal však na Ježíšovu odpovčd.

Jakou svobodu získává člověk, když ho vyučuje Duch 
svátý? Řím 8,2

Zákony přírody obsahují spojení příčiny a následku. 
Řím 8,1 — 16 mluví o dvou způsobech života. První je 
chodit podle hříšné lidské přirozenosti. Druhé je chodit 
podle Ducha Božího. Toto chození je následek.



6. Pohled do budoucna

23. úkol - dne 29. září 1979

Ocenění v době zkoušky
Zákl. verš: Dan 12,1.3
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Výchova obvykle zahrnuje i dobu zkoušek. Zkouška je 
pro studenta příležitostí prověřit si získané vědomosti. Dát

v Písmu 
velkých zaslíbeních 
o vstupu křesťanů 

14 se apoštol zmiňuje o své 
budoucnosti. Žádá spoluvěřící, aby se i oni připravili na 
budoucnost.

Pro apoštola Pavla boj mezi těmito dvěma způsoby 
života byl skutečností. Řím 7,22.23. Pavel byl skutečně 
ubohý člověk, pokud ho Kristus neosvobodil. Duch svátý 
chce a může osvobodit také nás.

Jaké zvláštní poznání může křesťan získat skrze službu 
svátého Ducha? Jan 16,13

Duch svátý má božskou podstatu. Patří do Trojice. Není 
omezen prostorem ani časem. Lidé jsou ve svých vědo
mostech omezeni. A přece, když nás vyučuje Duch svátý, 
potom svým zájmem o pravdu můžeme překročit vlastní 
přirozenou omezenost.

Učení Ducha svátého nám pomáhá překročit hráz Času. 
Skrze něj můžeme poznat budoucnost. „I budoucí věci 
zvěstovali bude vám.“

Na kterých dvou mohutných sloupech spočívá biblické 
proroctví? 1 Petra 1,9.10

Písmo předpovídalo Kristovo utrpení i jeho druhý pří
chod v slávě. S těmito dvěma skutečnostmi se 
setkáváme často. Apoštol Petr mluví o 
ve v. 4. Ve verši 11 čteme zaslíbení 
do věčného království. Ve v.



této skupině, že jsou bez poskvrny

1. Tři poslední poselství

Co viděl Jan krátce před druhým příchodem Ježíše?
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Bylo to naléhavé poselství. Přišla hodina Božího soudu. 
Druhé andělské poselství hovoří o pádu Babylóna.

svaa
v díle evan-»

Třetí andělské poselství upozorňuje na znamení šelmy. 
To se dá snadno porovnat s pečetí ze Zjev 7 kap.

Poslední zvěstování evangelia má přivést lidi k roz- 
bodnutí. V mnohém případě rozdělí rodiny i přátele. Až

Zj 14,6-9
První andělské poselství zvěstovalo věčné evangelium.

správnou odpověd u zkoušky ve třídě je jedna věc. Tam 
nám někdo může pomoci. Zcela jiné je dát správnou od- 
poved v těžké životní zkoušce, v utrpení. Tam býváme 
sami, bez pomoci.

Ukončení pozemských dějin bude dobou poslední zkouš
ky pro lid Boží. Knihy Daniel a Zjevení uvádějí sedm 
velkých proroctví o této době. Tři z nich mluví obrazně 
o výsledcích Božího výchovného programu — plánu vy
koupení. Cílem tohoto programu je změna lidí. Mají zrcad
lit Boží obraz. Jsou to proroctví: 1. Dan 12,1 — 4; 
2. 144.000 ze Zjev.7; 3. Svatí ze Zjev.14.

1. Poselství v Dan 12. kap. přinesl anděl. Zmiňuje se 
zvláště o těch, kteří jsou „moudří“. Mluví i o těch, kteří 
„k spravedlnosti přivádějí mnohé“. Hovoří o jejich od
měně. Byli to učitelé. O nich je řečeno, že se „budou 
skvěli jako blesk oblohy“. Tato slova mohou inspirovat 
křesťanské rodiče a učitele k většímu nadšení.

2. Ve Zjev 7. kap. zadržují andělé působení válečných 
vichřic na zemi. V této době se děje zapečeťování 144.000. 
Ve zjev 14 čteme o 
před Bohem.

3. Podle Božího plánu jsou mezi těmito posledními 
tými i děti a mládež. I oni mají svůj podíl 
gelia.



2. Poselství prvního anděla

zlem

3. Druhé andělské poselství
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Které části tohoto poselství daly zvláštní význam evan- 
geliu pro tuto dobu? Zjev 14,7

Evangelium mění život. Toto poselství zdůrazňuje poJ 
třebu změny života. Přišla hodina Božího soudu. Boží vý-> 
chová rozvíjí tělo, mysl i ducha. Příkazy: bojte se Boha, 
vzdejte mu chválu, klanějte se jemu — poukazují na správa 
nou výchovu.

Spor mezi dobrem a zlem se týká celého člověka. Ko
nečné období dějin nutí k poslední volbě. Musíme se roz3 
bodnout bud úplně pro Boha nebo úplně pro původce 
hříchu. Tomu nás učí Písmo.

Jaké poselství přináší třetí anděl? Zj 14,9 — 12
Čím budou zesílena tři andělská poselství před dobou 

konce9 Zj 18,1—4
Světlo osvítilo čekající lid. Proniklo všude. V některých

Co je obsahem druhého andělského poselství? Zj 14,8 
Důsledek pádu Babylóna je, abychom z něj vyšli (Zj 

18,4). Podle důrazného svědectví Jamesa Whitea se to 
vztahuje i na děti členů církve. Většina adventistů si to 
tenkrát neuvědomovala. Jako věřící lid víme, že musíme 
zanechat hříšný způsob života. Jestli to neuděláme, pak 
nás přátelství s hříchem bude mýlit a zničí naši víru. Tak 
to učí Písmo. Boží slovo vždy přikazovalo křesťanům, aby 
se odloučili od hříchu. Musíme to udělat kvůli svým děa 
tem. Zda můžeme vyjít z Babylóna sami a své děti v něm 
nechat?

tato tři andělská poselství dokončí svá poslání, Syn Člo3 
veka přijde a nastane žeň a též Čas Božího hněvu.

4. Třetí anděl a hlasité volání



6. Věčně s Ježíšem
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Co má přijít podle proroctví Daniele na naši zemi? Dan 
12,1

Podle některých vykladačů je třeba rozlišovat dvojí čas 
tříbení. Je to „malý čas tříbení“, krátce před ukončením 
času milosti, a „doba Jákobova soužení“, v posledních 
sedmi ranách, kdy Boží lid bude žít bez‘nebeského Obháj
ce. Zde se nejedná o nějakou bolest z pronásledování. Je 
to bolestná touha po jistotě přijetí u Boha.

Jak se nám snaží apoštol Pavel objasnit význam zvlášt
ních těžkých časů pro Boží lid? 1 Kor 3,9 — 15

Doba zkoušky ve škole ukáže, co se žák naučil. Ukáže 
se také práce učitele. Slovo „tříbeni“ nebo podle kralic-’ 
kého překladu „zprubování“ znamená v řeckém originálu 
zkoušení zlata. Zkouška předpokládá velký žár, v kterém 
se oddělí nečistota od ryzího kovu.

církvích nezavrhli tato tři poselství. Poslechli výzvu a 
opustili padlé církve. Třetí poselství mělo vykonat své 
dílo a mělo být zkouškou pro všechny. Určitá neodolatel
ná síla se zmocnila upřímných lidí. Tatáž moc však naph 
nila výstrahou jejich nevěřící rodiny. Neodvažovali se 
stát v cestě těm, na které působil Duch svátý.

5. Čas tříbení

Jakou budoucnost slibuje Písmo těm, kteří věrně ná3 
sledovali Beránka? Zj 14,3 — 5

144.000 vykoupených má v nebi zvláštní místo. Bu’ 
dou vždy s Beránkem. Ze všech lidí jen oni žili v době 
velkého soužení. Zbílili své rouchou v Kristově krvi a ne-' 
ochvějně se drželi jeho pravdy.

Bude to zvláštní čest být v této skupině vykoupených.- 
Oni jsou ve vesmíru posledním důkazem působnosti Božího 
spásného plánu. Jsou svědky toho, že stvořené bytosti mo-' 
hou zachovávat svátý Boží zákon.
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Musíme kázat na téma 144.000, přemýšlet a hovořil 
o nich. O podrobnostech nemusíme vést spory. Mnohé to 
odradilo, takže o tom raději nehovoří. Můžeme zkoumat 
charakter těchto vykoupených a podobat se jim.


