
BIBLICKÉ
ÚKOLY

1980

Lhotka4

Zálesí 50

adventistú s . d .

Praha

Ústřední rada církve



BIBLICKÉ ÚKOLY
1. čtvrtletí 1980

ŽIVOT A DÍLO KŘESŤANA



ÚVOD
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Pán Bůh měl ve všech staletích lid, který se 
mu odevzdal. I když mnozí lidé sledovali své so
becké zájmy bez zřetele na Boha-Stvořitele a jeho 
zásady spravedlnosti, přece se našli mnozí, kteří 
poznali, že život nemá cenu, když není usměrněn 
k Bohu, který stvořil svět. Poznali rovněž, že 
všechno jejich úsilí může být prázdné a marné, 
když není proniknuto duchem lásky a vděčnosti.

Základním hlediskem našich úkolů je odpo
vědnost. Nejsme sami svoji, nemůžeme dělat, 
co se nám zlíbí. Nejsme ani sami zdrojem toho, 
co jsme a máme. Všechno je z milosti. Rodíme 
se do společenství lidí, kde jsou povinnosti a zá
vazky k Bohu a k lidem navzájem. Máme se 
zajímat o to, abychom jiným posloužili co nejlé- 

' pe, tak jak to dělá i Bůh nám. Žijeme ve světě 
vzájemných vztahů, které nemůžeme lehkovážně 
porušovat. Musíme tedy poznat, jaký je a jaký 
má být náš vztah k Bohu i vzájemně mezi sebou 
a o co se tyto vztahy mají opírat. Tak zakusíme 
plnost života.

Úvodem si povšimněme některých charakteris
tických vlastností našeho nebeského Otce. Jenom
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na základě poznání čím Bůh je a co pro člověka 
koná, probouzí se v člověku ochota uznat Boží 
požadavky. Nejde o nějakou slepou a chladnou 
zákonickou poslušnost, ale o odpověd lásky na 
základě Boží lásky k člověku. Tato odpověd mů
že mít různé podoby a právě o těchto rozmani
tých podobách chceme v následujících úkolech 
uvažovat.

Pro křesťany je samozřejmé, že tyto odpovědi 
nemají nějakou spásnou záslužnost. Do Božího 
království nám umožňuje přístup jedině Ježíšova 
spravedlnost. Avšak ti, které zachránil, budou ' 
s ním spolupracovat na záchraně hříšného světa.



2. úkol — dne 5. ledna 1980

Náš nebeský Otec

Zákl. verš: Žalm 24,1.2
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Jako křesťané jsme se ve svém životě rozhodli uznávat 
Boží existenci. Jiní lidé se odvážili popírat ji. Filozofové 
tvrdí, že není důkazu, který by beze zbytku potvrzoval 
Boží existenci. Písmo se nesnaží dokazovat 
existenci Boha. Jen potvrzuje, že „na počátku 
stvořil Bůh nebe i zemi".

Cílem tohoto úkolu je ukázat, co Bůh udělal. Přede
vším si všimněme, že Bůh je stvořitel, zdroj a původce 
všeho života. Udělal všechno dobře a korunou jeho stvo
řitelské činnosti byl člověk k jeho obrazu. Už na zá
kladě tohoto činu si Bůh zaslouží oddanost a čest. 
Po pádu člověka do hříchu mu Bůh připravil vykoupení. 
Můžeme se jenom sklonit v hluboké vděčnosti za všech
no, co Bůh vykonal. Bůh udělal víc, než že zaplatil ce
nu; On nám poskytuje všechno potřebné k životu, uschop
ňuje nás vítězit nad hříchem. Jak bychom mohli odmít
nout tak velkou lásku a přízeň? Potřebujeme také ochra
nu před zlem, a ta rovněž pochází od Boha. Bůh je záru
kou naší ochrany. Vyzývá nás, abychom uvažovali o je
ho dobrotě a lásce a potom vydávali svědectví o tom, co 
pro nás učinil. Bůh nás nazývá spíše přáteli než služeb
níky, když spolupracujeme při obhajobě skutečného Bo
žího charakteru. Můžeme odmítnout takový projev ocho
ty? V tomto úkolu chceme položit zdravý ťáklad uznání 
našeho dluhu vůči Bohu za všechno, co pro nás vykonal. 
Učiníme to tím, když mu odevzdáme svůj život a sta
neme se jeho dětmi.



1. Stvořitel

2. Vykupitel — Iz 43,1
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Skutečnost, že Bůh je stvořitel, vyžaduje od člověka 
úctu a posvátnou bázeň. Protože je Bůh dobrý, naše 
odpověd je mu milá. Bůh však udělal víc, než že jenom 
stvořil člověka; On ho i vykoupil.

Co dělá Bůh s naší nepravostí? Iz 53,6
Když člověk zhřešil, zaprodal se satanovi do otroctví. 

Jako hříšník odsouzený k smrti neměl člověk kromě Bo
žího spásného východiska žádnou naději na záchranu.

V celém vesmíru byl pouze jeden, kdo se mohl zasa
dit ve prospěch člověka. Protože božský zákon je právě 
tak svátý jako Bůh sám, mohl pouze jediný, jenž je rov
ný Bohu, dosáhnout odčinění hříchu. Pouze Kristus mohl 
vysvobodit padlého člověka z prokletí zákona a uvést jej 
opět v soulad s nebem. Kristus vzal na sebe vinu a han-

Cím zdůvodňuje žalmista příkaz uctivého postoje vůči 
Bohu? Žalm 33,8.9.

Všechno, co kolem sebe v přírodě vidíme, včetně člo
věka, má podle Písma svůj počátek v Božím plánu a 
v jeho moci. Pouhá náhoda nemůže být původem života 
na zemi. Písmo neučí, že svět, ve kterém žijeme, se vy
vinul náhodným sloučením potřebných prvků za vhod- • 
ných okolností v nějakém neurčitém časovém období. Podle 
bible jsme Božím stvořením. „Bůh řekl, a stalo se, při
kázal, a postavilo se“.

Jaké bylo Boží stvoření? 1 Moj 1,31
Všechno, co Bůh dělá, je dobré, protože Bůh je dobrý. 

Za to musíme být Bohu vděčni. Náboženství . některých 
lidí spočívá na představě, že svět je v rukách nějakého 
boha — tyrana. Kdyby tomu tak bylo, potom bychom ne
měli žádnou možnost volby, protože takovému bohu by
chom museli sloužit ze strachu a chránit se před jeho 
tyranií. Jsme vděčni, že tomu tak není.



3. Udržovatel

4. Ochránce
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za efezské věří-v modlitbě

Jaké zaslíbení o ochraně nám dává Pán? Žalm 91, 2.3.11 
Křesťan je často v nebezpečí. Ve světě je ohrožován 

nemocemi a těžkostmi, tak jako byl ohrožován Job. Bůh

bu hříchu, jenž je Bohu tak odporný, že odloučil Otce 
od Syna. Kristus podstoupil největší utrpení, aby za
chránil ztracené lidstvo.

Čím zdůvodňuje apoštol Pavel tvrzení, že naše těla 
jsou chrámem Ducha svátého? 1 Kor 6, 19.20.

Cena za naše vykoupení by nám měla vnuknout vzne
šenou představu o tom, čím se smíme stát skrze Krista. 
Apoštol Jan nám připomíná, že na základě obdivuhodné 
Boží lásky se stáváme syny Božími.

Jak se projevuje Boží udržující moc? Skut 14,17
Rozsah našeho dluhu vůči Bohu si vždy neuvědomu

jeme. Mnozí uznávají Boha jako svrchovaného vládce. 
Mnozí připouštějí, že Bůh je stvořitel a vykupitel. Uzná-1 
váme však stálou udržující moc našeho nebeského Otce 
v každodenním životě?

Co učil Ježíš o udržující péči našeho nebeského Otce? 
Mat 6,26-30

Ten, který ti dal život, ví, že k údržbě tvého života 
potřebuješ pokrm. Ten, který stvořil tělo, nezapomíná, 
že potřebuješ oděv.

O co se modlil ap. Pavel 
cí? Ef 3,14-16

Tentýž nebeský Otec, který se stará o naše každoden
ní potřeby a sílu k práci, udržuje i našeho „vnitřního 
člověka“. V nás není moci, kterou bychom mohli změnit 
naši hříšnou povahu. To Bůh nám dává sílu k vítězství 
nad hříchem i ke zbožnému životu.



křesťany pohromy? Job 1,8 —

5. Posvětitel
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Boží volání se 
velké večeři?

z Boží stranyCo měli podle Pavlovy prosby okusit 
věřící v Tessalonice? 1 Tes 5,23

Naše posvěcení je dílem Otce, Syna i Ducha svátého. 
Je naplněním smlouvy, kterou Bůh učinil s těmi, kteří se 
mu odevzdali a kteří jsou ve svátém společenství s ním, 
s jeho Synem i Duchem svátým. Jsme znovuzrození? Stali 
jsme se novým stvořením v Kristu Ježíši? Pak spolupra
cujme s těmito třemi velkými mocnostmi nebes, které pů- 

náš prospěch.
podle slov ap. Pavla měli stát římští věřící?

o odpovědi člověka na 
z Ježíšova podobenství o

však o tom ví.’ Bez Božího dopuštění se následovníku 
Krista nepřihodí nic zlého.

Proč přicházejí někdy i na 
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Utrpení je jedním z důsledků zla. Když ho zakoušíme, 
nebo pozorujeme u jiných, odpovídáme nenávistí vůči hří
chu, který je příčinou všeho našeho utrpení. Utrpení může 
být i následkem našich vlastních přestoupení, a v tom pří
padě je nám i pochopitelné. Avšak pohromy mohou být 
zkouškou naší víry nebo zjevením Boží slávy nebo odha
lením plných důsledků zla ve světě. Cti Jobovu odpo- 
věd: Job 13,15 a zkušenost člověka slepého od naroze
ní: Jan 9,3.

sobí v
Čím se

Řím 1,7
Výrazy „posvětit“ >z 1 Tes 5,23 a 

jsou dva tvary téhož řeckého slova, 
udělat někoho nebo něco svátým 
svátý člověk.

Kterou pravdu 
můžeme naučit 
Luk 14,16-24.

Boží pozvání můžeme přijmout, nebo zavrhnout. Žel, 
že někteří jdou raději vlastní cestou, než by se přizpů
sobili Božímu plánu. Ti, kteří zavrhnou Boží výzvu, bu-

„svatí“ z Řím 1,7 
Posvětit znamená 

Posvěcený člověk je



6. Pán

2. úkol — dne 12. ledna 1980

Odpověď Bohu

Zákl. verš: Řím 2,4

lásky je možné
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Na projev Boží svrchovanosti, dobroty a 
odpovědět dvojím způsobem:

Co je základem evangelizačního pověření? Mat 28, 18 — 
20

Pověřit někoho evangelizačním posláním může jenom 
ten, kdo k tomu má moc. Pán Ježíš řekl, že dostal všechnu 
moc. Tato moc podle Ježíšových slov spočívala v tom, že 
mohl dát věčný život všem, kteří se mu odevzdali. Pavel 
označil tuto moc za nesmírně velikou.

Pán Ježíš kromě toho slíbil, že s učedníky zůstane 
„až do skonání světa“. Svědecké poslání je tedy příkaz, 
ale i zaslíbení, že svědectví může být mocné a účinné.

Jak to víme, že když Ježíš posílá někoho kázat, dává 
mu i potřebnou moc? Mat 10,1

Z textu se dozvídáme, že předpokladem zmocnění učed
níků bylo jejich přijetí evangelia. Dostali je zadarmo a 
měli je ochotně nést jiným Do nebe nikdo nepůjde sám. 
Budou ho provázet ti, kterým ukazoval cestu.

dou muset snášet následky (Mat 22,13). Člověk se roz
hoduje úplně svobodně. Kdo přijme Boží pozvání, přijímá 
život. Má-li někdy křesťan ve svém životě těžkosti, ty se 
nedají srovnat se spokojeností, která plyne ze života úplně 
posvěceného Bohu.



1- Oběť víry

2. Desátky

Co
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řekl Melchisedech Abrahámovi
1 Moj 14,20a

Abrahám byl mužem mírumilovným a netoužil po boji.

o jeho vítězství?

Když čteme v bibli o Kainovi a Ábelovi, máme někdy 
pochybnosti, zda byl Pán Bůh spravedlivý, když přijal 
oběť Ábelovu a zavrhl oběť Kainovu. Dělal Kain něco 
špatného, když obětoval z úrody země, která představovala 
i jeho námahu? Nebyl Pán Bůh trochu stranický a Kain 
proto důvodně rozhněván?

Jaký je rozdíl mezi obětmi těchto dvou bratří? Žid 11,4
Ábel věřil v Boha a důvěřoval mu. Projevil to darem své 

oběti. Kain nežil v souladu s Bohem, jeho oběť byla 
výrazem jen jakési přízně vůči Bohu, a proto nemohla být 
přijata.

Je omylem domnívat se, že můžeme Bohu sloužit tak, 
jak se nám líbí. Existuje správný a nesprávný způsob 
bohoslužby. Bohoslužba bez uznání Vykupitele je opo
vážlivostí a bohoslužba, která obchází Boží vůli, je vzpou
rou.

A. Přezíravě. I když se to zdá být těžko pochopitel
né, je skutečností, že lidé v minulosti i v přítomnosti 
se k Bohu staví nevšímavě. Pavel o nich píše v Řím 
1,21—32. Tito lidé ne že by o Bohu nic nevěděli, 
ale svévolně se od Boha odvracejí a raději uctívají 
stvoření než Stvořitele. Všimněme si, jak toto rozhodnutí 
vede ke zlu.

B. Uznat Boží svrchovanost a vzdát mu 
patřičnou úctu a slávu. Tato cesta je cestou 
požehnaného života pro člověka samého, ale též pro 
jeho okolí.



3. Vzájemná dohoda — 1 Moj 28,20—22

něho nezapomněl? 1 Moj
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Přesto s Boží pomocí zvítězil. Jako ctitel Hospodina nejen 
prokázal zemi velkou službu, ale osvědčil se také jako 
udatný muž. Ukázalo se, že spravedlnost není zbabělost a 
že- náboženství učinilo Abraháma statečným, že hájil práva 
a bránil utlačované.

Jak odpověděl Abrahám na Melchisedechovo požehnání? 
1 Moj 14,20b

Odevzdáním desátků z celé kořisti dal Abrahám všem 
najevo, že uznává Boží vlastnictví i Boží požehnání. Od
mítl přijmout jakýkoli zisk osobní z boje, do kterého se 
nezištně pustil pro Boží věc. Jaké to muselo být mocné 
svědectví všem, kteří znali Abraháma! Abrahám byl nejen 
symbolem nezištnosti, ale příkladem ctitele pravého Boha, 
který vděčně vrácí desátek svému Stvořiteli.

Jestli chceme plně pochopit význam tohoto slibu, musíme 
si všimnout okolností. Jákob získal požehnání prvorozenství 
od otce podvodem, a tím si rozhněval svého bratra Ezaua. 
Zachraňuje si život útěkem. Uvědomoval si, že je vyvr
helem a věděl, že toto neštěstí si přivodil na sebe svým 
nesprávným počínáním. V pláči a hluboké pokoře vyznává 
svůj hřích.

Jak Bůh ujistil Jákoba, že na
28,15

Jákob odpověděl na Boží zaslíbení souhlasem, že bude 
ochotně odevzdávat desátek ze všeho, co mu Bůh dá. 
Jákob se tu nesnažil klást Bohu podmínky. Hospodin 
zaslíbil Jákobovi blahobyt a jeho slib byl vyjádřením 
vděčnosti za dané ujištění Boží lásky a milosti.

Jak bychom se měli ptát shodně se žalmistou vzhledem 
k Boží dobrotě a štědrosti? Žalm 116,12

Křesťan by se měl často zahledět do své minulosti a 
s vděčností vzpomenout vzácných darů, jež mu Bůh udě-' 
lil, když ho podpořil ve zkoušce a otevřel před ním nové 
obzory. Bylo to ve chvíli, kdy vše se zdálo ztracené, když



4. Odmítnutí hříchu

5. Boj víry — 2 Tím 4,7
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„nejmenším z apoštolů“. Označil se 
z hříšníků. Je zřejmé, že Boží povolání 

za velkou přednost. Není tedy divu, že 
celý svůj život zasvětil Bohu.

a služ-

z Josefovy odpo-Co se můžeme naučit o povaze hříchu 
vědi Putifarové ženě? 1 Moj 39,9

Hřích je nejen přestoupením zákona s trpkými následky 
pro nás samé, hřích je urážkou Boha. Když je Bůh tak 
dobrý vůči nám, jak bychom mohli setrvávat ve hříchu?

Proti komu podle vlastního doznání zhřešil David? 
Žalm 51,6; 2 Sam 12,13

Někteří lidé si myslí, že hříchy skryté před lidmi nejsou 
tak závažné jako hříchy zjevené. Své hříchy se snaží za
krýt v naději, že si tím zachovají určitou důstojnost. Před 
Božím zrakem však není skrytý žádný hřích.

ho osvěžil v okamžiku, kdy už umdléval. Boží dobrotu 
bychom měli uznávat nejen slovy, ale také — jako Jákob 
— dary a obětmi na jeho dílo.

Pavel nabádá Timotea, aby „bojoval dobrý boj víry“. 
Píše, že sám také bojoval, a tím dal správný příklad. Na 
život se díval jako na boj. Křesťan se má podobat vojáku 
v plné výzbroji nebo běžícímu závodníkovi.

Co bylo hnací silou Pavlovy odevzdanosti Bohu
bě? 2 Kor 5,14

Lidi jeho doby podněcovaly různé pohnutky. Někteří 
byli ctižádostiví a usilovali o čest. Jiné pudil strach. 
Pavel říká, že ho povzbuzovala láska k Bohu, která byla 
tak silná, že jej od něho nemohlo nic odloučit.

Jak se stavěl Pavel ke svému kazatelskému povolání? 
Ef 3,8

Pavel se nazývá 
také za největšího 
pokládal Pavel



zaslíbení dal Ježíš svým učedníkům?

3. úkol — dne 19. ledna 1980

Pohnutky

Zákl verš: Žalm 42,2.3

14

6. Věrný až do smrti — Zj 2,10

Život je velmi vzácný, proto na něm lpíme. Obětovat

co všechno 
něco ode-

za nás hříš-

Toužíme i my po Bohu tak, jak to zde žalmista obrazně 
vystihuje?

O tom, co děláme, rozhodujeme nejprve ve svém nitru. 
Proč uděláme něco a něco ne? Odpověd na tuto otázku 
odhaluje naše pohnutky. Musíme si být vždy vědomi svých

11,33-38.
Co pudilo Ježíše, aby obětoval svůj život 

niky? Řím 5,7.8; Jan 15,13.14
Kristova láska k lidem byla tak velká, že se za ně 

obětoval bezvýhradně. Když si uvědomíme, < 
vykonal pro naše spasení, mohli bychom mu 
přít?

Jaké napomenutí a
Mar 13,13

První smrt není tou největší tragédií. Po smrti bude 
vzkříšení, takže na smrt je možno hledět jako na určitý 
spánek a odpočinek. Křesťan může pro Pána i zemřít, 
však po vzkříšení s ním bude žít věčně. Proto mučedníci 
hleděli ve tvář smrti s klidnou odevzdaností. Křesťané 
kladou hlavní důraz na život věčný.

svůj život pro někoho nebo pro nějakou zásadu vyžaduje 
neobyčejnou odvahu a odevzdanost. Některé zkušenosti 
starozákonního lidu Božího nám připomíná epištola Žid



1. Svrchovaná láska — Řím 8,32

2. Hledejme království Boží
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Co má být podle Ježíšových slov svrchovaným cílem křes
ťana? Mat 6,33

Křesťan touží především po uskutečnění Božího králov-

Padlé lidstvo dostalo v daru Syna Božího celé nebe. 
Tím však Boží dávání neskončilo. Bůh dává stále. Apoštol 
Pavel nás ujišťuje, že když Bůh byl ochoten dát svého 
Syna, je ochoten dát všechno, co člověk potřebuje.

Kterými zaslíbeními ubezpečil Pán Ježíš své učedníky, 
že nemusí mít v ničem nedostatku? Jan 14,14; 16,24

Zaslíbení, které dal Spasitel svým učedníkům, je za
slíbením jeho církvi až do konce času. Bůh nechtěl, aby 
jeho obdivuhodný plán vykoupení lidstva přinesl jen spo
ré výsledky. Všichni, kdo začínají práci, nespoléhají na 
sebe, nýbrž na to, co Bůh může pro ně a skrze ně vy
konat.

Co bylo podle Ježíšových slov zásadní pohnutkou jeho 
životního díla? Luk 19,10

Co je pohnutkou naší? Jan 20,21
Naším posláním na světě není jen sloužit nebo líbit se 

sobě. Máme oslavovat Boha spoluprací s ním při záchraně 
hříšníků a prosit o Boží požehnání, abychom je mohli 
odevzdat jiným.

pravých pohnutek. Některé naše jednání se může jevit 
jako správné, ale pohnutka k tomu může být zlá. Bůh 
nám chce však vštípit skrze Písmo a Ducha svátého správné 
pohnutky ke správným činům. Náš život může být naplněn 
křesťanskými činy, které mají nebeské pohnutky. Jaké jsou 
ty nebeské pohnutky? Kterým pohnutkám bychom se měli 
vyhnout, protože nejsou důstojné křesťana? O tom se do
zvíme více v jednotlivých částech našeho úkolu.



3. Touha po věcech

4. Ježíšův příklad
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Jaký záměr sledoval Pán Ježíš, když umyl učedníkům 
nohy? Jan 13,15

ze zkušenosti Achana, Ananiáše

stvf. Hrozí mu však nebezpečí, že jeho pozornost upoutají 
jiné životní zájmy, .jako třeba touha po blahobytu, po 
majetku, po hromadění peněz nebo po čemkoli jiném, co 
vidí u některých lidí. Pán Ježíš ubezpečil své učedníky, 
že jestli svoji mysl upnou ke svrchovanému cíli Božího 
království, nebudou mít v ničem potřebném nedostatku.

Jaké ujištění o potřebách dává žalmista všem věřícím? 
Žalm 34,10; 37,3-5

Hledání Božího království vyžaduje posvěcení celého ži
vota i všech našich prostředků. Každý nemůže kázat nebo 
se aktivně zapojit do evangelizace, ale všichni mohou obě
tovat ze svých prostředků pro rozvoj Božího díla.

Čím zdůvodnil Pán Ježíš svoje varování před žádosti
vostí? Luk 12,15 —

Desáté přikázání zakazuje žádostivost, a přece hřích žá
dostivosti je jedním z nej běžnějších, který velmi snadno 
jřehlížíme.

Co se můžeme naučit
i Zafiry? Joz 7; Skut 5

Žádostivost je zákeřná, a proto nebezpečná. Mnohé lidi 
ovládá, aniž by si to uvědomovali. Rozmáhá se v nich 
neznatelně a jestli nebude vykořeněna, přinese záhubu 
tak jako v uvedených případech, či ve zkušenosti boha
tého mládence nebo Jidáše.

Jaké ponaučení máme zaznamenáno u Luk 12,15—21?
Bohatství je od Pána a patří jenom jemu. Lidé nemají 

připoutávat své srdce k bohatství. Nesprávné nakládání 
s Božím bohatstvím má na svědomí mnoho bídy, křivd 
a utrpení v minulosti i dnes.



5. Oběť
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Jsme zvyklí vážit si dary podle jejich ceny nebo hod- 
jako dar cení rozhodně víc než 

v podobenství však vyzdvihl
noty. Pětistokoruna se 
kovová pětikoruna. Pán Ježíš 
jinou stránku ocenění daru.

Čím byl znásoben dar vdovy, že platil víc, než zdán
livě větší oběti jiných dárců? Mar 12,42 — 44

Skutek vdovy je zaznamenán jako povzbuzení pro ty, 
kteří jsou chudí, ale přece touží svými dary přispět na 
dílo Boží. Hodnota daru se necení podle množství, ale 
pohnutkami a možnostmi dárce.

Jaké máme ujištění, že křesťan může vždy, když je 
třeba, něco obětovat? 2 Koř 9,8

Bůh od nás nikdy nežádá něco, co by nebylo v souladu 
s tím, co koná sám. Ve všem, co koná, nám dává spole
hlivý příklad. Cokoli od nás Bůh žádá, je rozumné, možné 
a pro nás dobré.

Jakým pozváním oslovil Pán Ježíš své učedníky? Mat 
4,19

Tři a půl roku byli učedníci ve škole největšího Učitele, 
jakého svět znal. Kristus je připravoval pro svou službu 
osobním působením. Byli denně s Kristem, slyšeli jeho 
slova, kterými povzbuzoval unavené. Viděli projevy jeho 
moci při uzdravování nemocných a postižených. Občas 
je poučoval při společném posezení na stráních, jindy od
haloval tajemství Božího království na břehu jezera nebo 
na cestě. Nepřikazoval učedníkům, aby udělali to nebo 
ono, ale říkal: „Následujte mne“.

Který výrok Pisma je souhrnem Kristova způsobu ži
vota? Skut 10,38

Nejkrásnější život je život podle vzoru Ježíšova. Nevy
žaduje velké nadání, vysokou hodnost nebo oslnivé úspě
chy. Z takového života je zřejmé, že Ježíšova cesta je 
tou nejlepší cestou a že jeho vzor je ten nejspolehlivější.



6. Zákonictví

4. úkol — dne 26. ledna 1980

Přednost práce

Zákl. verš Iz 45,11.12

projevuje i v lid-
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Písmo nás učí, že Bůh je ustavičně činný a jeho činnost 
se jmenuje práce. Vesmír, který stvořil, je dílem jeho rukou. 
Bůh stále udržuje vesmír i každou jeho část. Od něho 
závisí stálý pohyb planet na jejich drahách, jakož i trvá
ní všech živých tvorů. Boží činnost se [

Stálým rozdáváním Božích darů, když to dílo Boží a lidé 
od nás potřebují, nijak nezchudneme.

Co řekl Pán Ježíš některým Židům, kteří lpěli na li
teře zákona? Mat 23,23

Zákon je svátý, spravedlivý a dobrý. Chybou by však 
bylo, kdybychom skrze zákon chtěli dosáhnout spásy a 
pro literu zákona zapomínali na ducha. Jestli se zachová
váním zákona snažíme zbavit vlastní viny, pak je to zá
konictví. Zákonictví je studené, tvrdé, nesoucitné, opováž
livé a panovačné — to všechno jsou vlastnosti, které ne
jsou z Boha. Ježíš zachoval celý zákon v jeho plném* vý
znamu, a přece byl pokorný, soucitný, laskavý, milosrdný 
a ohleduplný. Takový má být i křesťan.

Jaký duch má ovládat vztahy křesťana k jeho spolu- 
bližním? Mat 10,8

I když se neřídíme zvyklostmi světa, přece nás někdy 
lidé světa zahanbují ve své dobročinnosti vůči nešťastným 
a ve svém slitovném soucitu.



>

některých otázkách

1. Bůh jako hlavní pracovník — 1 Moj 2,2

Boží dílo? Žalm
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Z Písma jasně vyplývá, že Búh při stvoření pracoval. 
„Oddělil“ světlo od tmy, vody od vod. „Učinil člověka 
z prachu země a do jeho nozder vdechl dech života“. „Vy-, 
sadil“ zahradu v Edenu a člověka do ní „umístil“. To je 
činnost podle lidské představy, která naznačuje plán, zá-, 
měr i jeho uskutečnění. To je dílo. Potom Bůh „dokonal“ 
svoje dílo, „odpočinul“ a „požehnal“. To je pořádek i dob
rá vůle — práce v pravém slova smyslu.

Co říká žalmista při pohledu na 
104,24

Které důležité dílo Boží se týká každého člověka? Jaká 
odpověd se od nás očekává? Iz 44,22.23

Mohli bychom i více uvažovat o tom, co Bůh pro nás 
učinil. Boží prozřetelnost, péči a jeho úsilí o naši spásu 
pokládáme za příliš samozřejmé. Uvědomujeme si, jak 
jsme ve všem na Bohu závislí? Síla a schopnost k práci 
nebo radost z mnohé pohody nemají svůj poslední zdroj 
v nás. Je to Bůh, který nám dává zdraví a sílu, bez které 
bychom nemohli nic vykonat. On nás chrání před nebez^

ských společenstvích, při vzniku nebo pádu vládních sy
stémů. On povolává jednotlivce, kteří mu mají sloužit a 
uskutečňovat jeho plány rozmanitým způsobem. On je 
soudcem všech. Přijde jednou doba, kdy bude platit jenom 
jeho vůle a zlo navždy pomine. Bůh nikdy neodpočívá. 
Jeho ucho je vždy otevřeno ke slyšení. Zájem o blaho 
všeho stvoření je základním rysem Božího charakteru.

Protože je to tak, jak jsme o práci uvedli, vyvozujeme 
z toho, že i práce je posvátná. Patří k přirozenému po
řádku a nemůžeme ji přehlížet. Patří trvale k životu. 
Život bez práce by musel mít už hned od stvoření zcela 
jinou podobu, která by byla úplně odlišná od toho, co 
všichni kolem sebe vidíme.

V dnešním úkolu chceme uvažovat o 
týkajících se práce.



Eva? 1 Moj

práci člověka po pádu do hříchu?

stal

3. Ježíš — vzorný pracovník
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pečenstvím a <* 
vážně hospodařit 
často na

v přírodě? 1 Moj

Ideální rozvoj směřuje k Bohu i k člověku. Ježíš před
stavuje takového člověka, s jehož životem byl spokojen 
Bůh i správně smýšlející lidé. To jsou známky pravé 
velikosti.

a bolest.
v přírodě

dává nám patřičnou moudrost, jak máme roz- 
l s jeho dary. Protože je Bůh neviditelný, 

něho zapomínáme. Jenom když plně uznáme 
všechno, co Bůh pro nás udělal a ustavičně dělá, můžeme 
být opravdu vděčni a vyjádřit svoje ocenění.

Co měli dělat v
2,15

Z Písma je zřejmé, že člověk měl přidělenou určitou 
práci. Je to pochopitelné proto, že člověk byl stvořen k ob
razu Božímu. Adam neměl zahálet. Pravou radost ze ži
vota mají jen lidé pracovití. V Božím stvoření není místa 
pro lenochy.

Jaké změny nastaly v
1 Moj 3,17.19

Člověk po pádu ztratil svou 
satana. Země byla zlořečená a

zahradě Eden Adam a

vládu a stal se otrokem 
rodila trní a bodláčí. Práce 

člověka byla dvojnásob těžká, přinášela únavu 
Podíl lidského úsilí ať je jakkoli únavný, je však 
pro obživu tvorstva nutný. Jestli člověk nepracuje, jeho 
existenční možnosti se zhoršují a všechno se dostává do 
nežádoucího stavu.

Jaké ujištění dal Bůh o spolehlivosti
8,22

Člověk má podle svých sil a schopností přispět k životu 
společnosti, ve které žije. Práce je v podstatě uznáním, že 
za své potřeby je člověk sám odpovědný.

2. Práce a odpovědnost člověka



4. Pracovní vztahy

otázce vztahů?
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a jakou prací se zaměstnávalJaké řemeslo ovládal Ježíš 
v Nazaretu? Mar 6,3

Kristův život byl od mladosti životem opravdu čino
rodým, Nežil pro vlastní zálibu. Byl Synem nekonečného 
Boha, a přece pracoval jako tesař se svým otcem Josefem. 
Jeho řemeslo bylo příznačné. Přišel na svět jako tvůrce 
charakteru a celé jeho dílo se vyznačovalo dokonalostí. 
Každodenní práci konal s takovou dokonalostí, s jakou 
proměňoval charaktery lidí, ke kterým mluvil. Je naším 
vzorem. Je jisté, že Ježíš měl těžkou práci a že v ní pro
jevoval charakter svého nebeského Otce.

Co řekl Ježíš o své práci? Jan 9,4; Mat 20,28
V postoji Pána Ježíše k práci byla určitá naléhavost. 

Čas plynul a v bezprostřední blízkosti ho čekalo důležité 
dílo. Co je třeba vykonat dnes, nemáme odkládat na zítra.

Jak se má křesťan podle Pavlových slov chovat k nad
řízeným nebo podřízeným? Ef 6,5.6

Otrokářský systém, v kterém apoštol Pavel žil, už sice 
pominul, ale mnozí lidé žijí ještě dnes v takovém hospodář
ském systému, který se od otroctví velmi neliší. Otroctví 
je už snad minulostí, ale problém vztahů, o kterých je 
řeč v Ef 6,5-6 dodnes sužuje mnohé.

Křesťan je čestný, věrný, uctivý, pilný a srdečný ve 
své práci. Není to proto, že by si jeho zaměstnavatel 
nebo nadřízený všechny tyto projevy zasloužil — vždyť 
často leckde ve světě si je nezaslouží vůbec — ale proto, 
že se tak má chovat pravý křesťan. On ve svém pracovním 
čase slouží totiž svému Pánu, Ježíši Kristu. Jeho práce 
svědčí o jeho vztahu k Bohu.

Jakou radu dává Pavel zaměstnancům v
Ef 6,9

Nadřízení i podřízení mají osvědčit, že jejich vztah 
k Bohu je správný, že nevládnou nad nikým. Jakub va? 
ruje před ziskuchtivostí nadřízených. Jak 5,4.



5. Práce a povolání

ovládá mnohé lidi touha po slávě.

6. Práce je požehnáním — 1 Kor 3,9
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roval jiné v 
se nesnaží,

musíme oslavit Boha 
děláme pro něj.

Co měl Timoteus
rady? 2 Tim 1,6

Při volbě povolání
Výsledek bývá často tragický. Nejednou se setkáme s lidmi, 
kteří se při volbě povolání zcela jistě zmýlili. Měli bychom 
důkladněji sledovat Boží vůli při nás. Při volbě povolání 
by nás měla usměrňovat snaha vykonat to nejlepší v díle, 
které je nám nejbližší, odevzdat se Bohu a očekávat na 
pokyny jeho prozřetelnosti.

K čemu nás Bůh povolal? 2 Tim 1,9
Každý z nás má kromě každodenního zaměstnání i du

chovní povolání. Každou prací, ať je jakéhokoli druhu, 
a osvědčit, že všechno, co děláme,

v sobě rozněcovat podle Pavlovy

Ti, kteří pracují podle Božích záměrů, se nazývají Bo
žími spolupracovníky. Žijí v. souladu se zákony vesmíru 
a budou žít věčně.

Jakou radu dává moudrý muž tomu, kdo nechce pra
covat? Přísl. 6,6—11

Lenoch je člověk neukázněný. Jedná pudově. Brzy však 
poznává, že chvilkové radosti nedávají uspokojivou náplň 
života.

Jaké pravidlo uvádí ap. Pavel v 2 Tes 3, 10?
Pán nežádá, aby člověk, který snaživě pracuje, podpo- 

jejich lenosti. Mnozí lidé čas promarní, o nic 
a důsledkem je pak chudoba a nedostatek. 

Každá snaha pomoci jim by byla zbytečná. Když někdo 
nezaviněně se dostane do nouze, máme být vůči němu 
laskaví a soucitní. Měli bychom se o něj postarat tak, jak 
bychom si sami přáli, aby se v podobné situaci postarali 
o nás.



5. úkol — dne 2. února 1980

Výzva k službě

Zákl. verš: Žalm 100, 1—3
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1. Jsme povoláni jít a varovat — Ez 3,17

Ježíš řekl svým učedníkům, aby bděli, protože nevědí,

Všichni musíme někomu sloužit. Nikdo nemůže být lak 
neutrální, aby nikomu nesloužil. Obvyklým lidským pro
blémem je, že z duchovního hlediska najednou chceme 
sloužit několika zájemcům: chceme sloužit Bohu, ale chce
me sloužit i sobě samým. Svoje srdce chceme odevzdat 
Pánu, ale sobecky ho chceme mít dále ve svém vlastnictví. 
Ježíš řekl, že sloužit dvěma pánům není možné.

Služba křesťana není otroctví. Bylo řečeno, že je to 
„dokonalá svoboda“. V křesťanském životě existuje zásada, 
která spočívá v tom, že jestli chceme život získat, musíme 
být ochotni se ho vzdát. Ve službě Pánu nacházíme svrcho
vanou radost, protože v jeho službě nalézáme sami sebe 
a dosahujeme všeho, po čem naše srdce touží. V dnešním 
úkolu si všimneme, jak člověk má sloužit svému Stvoři
teli.

Jaké napomenutí dává ap. Pavel sboru v Tessalonice7 
1 Tes 4,11

Dobrou prací získáváme obživu a také úctu společnosti. 
Práce však nebývá radostná, když je sama sobě cílem. 
Je jenom prostředkem k cíli. Cílem je služba Bohu. Pra
covat nemáme jenom pro obživu, ale i ve snaze získat 
„pokrm, který bude pro věčný život".



2. Jsme povoláni ke svědectví
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kdy přijde jejich Pán. Bdělý sluha nebývá zaskočen, pro
tože byl soustředěn na svou povinnost-, i když ho okolítože byl soustředěn 
svádělo.

Co říká Ježíš o věrném služebníku? Mat 24,45—47
Další povinnost strážce vystihuje Ezechiel — má bdít a 

varovat. Máme na zřeteli nejen vlastní zájem, ale i blaho 
druhých. V minulosti měla služba strážných na hradbách 
města velký význam. Zatímco většina obyvatel spala, jejich 
život závisel na bdělosti strážných Když stráže zjistili ne
bezpečí, varovným troubením probouzeli lid a vyzývali jej 
k boji proti nepříteli.

Jakou vážnou odpovědnost má strážný? Ez 33,7 — 9
Protože nám Pán Bůh dal pravdu pro celý svět, ne

můžeme si ji beztrestně nechat pro sebe. To neznamená, 
že když o této pravdě někomu řekneme, že ji hned přijme 
a bude spasen. Když jsme mu však Boží poselství ozná
mili, potom je za odpověd Bohu zodpovědný už sám. 
Když jsme však nevyužili příležitost ke svědectví, je za
hynutí těch lidí, které jsme mohli varovat, připsáno na 
náš účet. Je tedy závažné, abychom při styku s jinými 
vydávali jasné svědectví víry.

Co se můžeme naučit ze svědectví setníka na Golgotě? 
Luk 23,47.48

Dříve než člověk začne účinně svědčit, musí se především 
sám přesvědčit na vlastní oči, cítit vlastním tělem a myslí 
a vlastním srdcem a zkusit vlastním životem. To, co 
člověk pochopí jenom rozumem nebo o čem se dozví jenom 
z doslechu, nemůže dost přesvědčivě oznámit někomu ji
nému. Proto je tak důležité mít živou zkušenost s prav
dou.

Co je podle posledních Ježíšových slov kromě zkušeností 
poznání podstatně důležité pro svědeckou službu? Skut 1,8

Je to Duch svátý, který propůjčuje svědectví moc a 
působnost, protože působí v mysli posluchače, chce ho



přesvědčit
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l a získat. On též formuluje slova, která máme 
při svědectví použít.

4. Jsme povoláni vzít křiž

Pán Ježíš věděl, co ho čeká. Svým učedníkům vylíčil 
podrobnosti, které oni sice nechápali, ale kterých se měli 
záhy stát svědky.

Co je podle Ježíšových slov údělem každého jeho učed
níka a následovníka? Mat 16,24

V případě ukřižování si odsouzený musel kříž nést sám. 
Umíme si představit, jak asi neochotně to takový člověk 
udělal. A přece Ježíš říká, že křesťan má „vzít svůj kříž“. ' 
Jak tomu máme rozumět? To znamená, že se má zapřít 
a zemřít vlastnímu já.

3. Jsme povoláni snášet protivenství — 2 Tim 2,3

V druhé epištole se Pavel zmiňuje o trojím povolání: 
mluví o vojáku, sportovci a rolníku (v. 3 — 7). Každý 
se musí usměrňovat, když chce splnit svoje povinnosti.

Koho pokládá Jakub za blahoslaveného a šťastného? 
Jak 1,12

Kdo bude podle Ježíšových slov nakonec spasen? Mat 
10,22

Začátek křesťanského života nebývá obvykle příliš těžký. 
Setrvat však i když přijdou těžkosti a protivenství a jít 
stále vpřed, to vyžaduje sílu. I když je v křesťanském ži
votě hodně radostných a šťastných chvil, je nutné občas 
přece jenom zatnout zuby a rozhodnout se vydržet v těž
kostech.

Lidská přirozenost se bouří při myšlence podřízení se 
nesprávnému zacházení. Právě to však zakusil i Ježíš, 
který řekl, že sluha není větší než jeho Pán a nesmí se 
tedy divit, když s ním bude jednáno jako s jeho Pánem.

Umíme si tedy představit křesťany, kteří v duchu Kris
tově snášeli potupu a muka? Sk 16,22 — 25



5. Jsme povoláni k následování — Jan 10,27

6. Jsme povoláni k dokonalosti — Mat 5,48
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Tento text už způsobil mnoho starostí. Jak může být 
člověk dokonalý? A to už nehovoříme o dokonalosti, kterou 
má náš nebeský Otec. Křesťan je dokonalý jedině v Kristu.

Řecký výraz teleioi z Mat 5,48, který se překládá 
slovem „budte. dokonalí“, znamená také „budte zralí“. 
V tomto smyslu se používá toto slovo i u Žid 10,14. 
U Mat 5 se mluví o lásce nebeského Otce k lidem. Ježíš 
nás vyzývá, abychom byli zralí (dospělí) v tom, že buJ 
deme podle vzoru nebeského Otce nestranně milovat lidi.

Jakou životní normu nalézá věřící v Písmu? 3 Moj 19,2

Málokdo je povolán, aby vedl, ale většina z nás jsme 
povoláni k následování. I vůdcové musí následovat určitý 
vzor nebo myšlenku, ideál. Ve svém vztahu k Ježíši jsou 
i ti, kteří vedou i ti, kteří jsou vedeni, Kristovými násle
dovníky. Křesťané slyší Ježíšův hlas a jdou za ním.

Jaký příklad máme ve Starém zákoně v těch, kteří 
ukazovali pravou cestu a šli po ní neochvějně až do konce? 
Rut 1,16.17

Rut je krásným příkladem člověka, který se dozvěděl 
o pravém Bohu a rozhodl se nevrátit se ke svému lidu a 
jeho bohům. Za to Rut obdržela od Boha velké požehnáni. 
Patří do Kristova rodokmenu, i když pocházela z rodiny, 
která nepatřila k Božímu vyvolenému lidu. Nikdo z pravých 
následovníků Božích nedoplatí na svoje rozhodnutí.

Jaký je rozdíl mezi cílem, který následují lidé ve světě 
a cílem, který následuje křesťan? Jaký je rozdíl ve vý
sledcích podle Judy 16 — 21?

Rozhodovat se můžeme jenom pro jednu ze dvou cest. 
Jedna vede k věčnému životu a druhá ke smrti. Při 
jedné se stává člověk požehnáním sobě i jiným, při druhé 
se stává problémem sobě i jiným. Není pochyby o tom, 
která cesta je správná.



ve

posvěcený život pro křesťana?

6. úkol — dne 9. února 1980

Zájem o jiné

Zákl. verš: Luk 22,31.32
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o oblastech, které

Bůh sám je normou pro křesťana; jaký je On, takový 
• má být i křesťan. Protože Bůh je svátý, i křesťan musí být 

svátý ve všech projevech svého života. Jako je Bůh doko
nalý ve svém postoji ke všem, takový má být křesťan 
svém vztahu ke každému.

Jak důležitá je svatost a
Žid 12,14

Svatost vede věřícího k přinášení bohatého ovoce dob
rých skutků. Nikdy nebude unaven v konání dobra. Jenom 
nedostatek duchovnosti a svatosti vede k nespravedlivým 
činům, k závisti, k nenávisti, k žárlivosti, k podezřívání 
a ke každému odpornému a ohavnému hříchu.

Pán Ježíš znal charakter těch, s kterými se setkával. 
Písmo uvádí příklad Natanaele, Petra nebo ženy ze Sa
maří. V každém případě o ně jevil velký zájem. V jeho 
vztahu k lidem bylo něco velmi osobního. V tomto ohledu 
dal Ježíš velký příklad svým následovníkům. Křesťan má 
být pozorný vůči potřebám těch, s kterými žije a má 
pomáhat odstraňovat hmotnou i duchovní bídu a utrpení 
lidí.

Jedna ze slabostí dnešního světa je jeho zaměření k ne
osobnosti. Na světě se děje jistě i mnoho dobrého, ale 
dělá se to většinou neosobně, chladně, jakoby výpočetní - 
technikou. To, co však nutně potřebujeme, je osobní zájem 
o člověka a vztah k němu.

V dnešním úkolu chceme uvažovat 
se týkají každého křesťana.



příbuzných

2. Sirotci a vdovy — Jak 1,27
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1. Potřeby rodičů a

o člověku, který so nestará o svou

Jaký vztah k rodičům odsoudil Pan ježíš? Mar 7,10 — 13 
Páté přikázání znamená zřejmí víc, než jen íormálnf 

úctu vůči otci a matce. Znamená hmotnou péči o ně podle 
jejich potřeb. Pán Ježíš to objasnil, když se postavil proti 
tehdejší praxi, na základě které se mohl syn vyhnout 
povinnosti podporovat chudé rodiče pod záminkou, že hmot
nou pomoc, kterou dluží rodičům, dá jenom na náboženské 
účely. Je samozřejmé, že dospělé děti se mají starat o po
třeby svých starých rodičů. Pán Ježíš i v mukách na 
kříži pamatoval na svoji matku.

Jaká odpověd je zahrnuta v otázce z 1 Jan 3,17?
Láska je dar od Boha. Srdce proniknuté láskou nemůže 

zůstat nevímavé vůči potřebám trpících. Jan dále říká, že 
láska není pravou láskou, jestliže zůstává jen při slovech. 
Láska se nejlépe projeví ve skutcích a v opravdovém 
zájmu o člověka.

Jak se Pavel vyjádřil 
rodinu? 1 Tim 5,8

Slova Jakubova jsou jistě překvapením pro ty, kteří 
pokládají náboženství za službu v chrámu, při které je 
slyšet posvátná hudba, modlitby a v kázání se zvěstuje 
Boží slovo. To všechno má jistě své místo v náboženském 
životě, avšak Jakub poukazuje na to, že navštěvování 
bohoslužeb bez praktické lásky ve službě druhým ve všed
ním životě není „čistým náboženstvím“.

Které náboženské prvky patří nevyhnutně k bohoslužbě 
podle proroka Micheáše? Mich 6,8 •

Stává se nejednou, že smrt zbaví rodinu živitele. Mají 
pozůstalí zůstat ve svém trápení osamoceni? Písmo říká 
NE! Členové církve mají soucitně spolu s nimi snášet 
jejich těžkost. O sirotky je třeba se postarat a vdovám 
poskytnout tu nejlepší pomoc.



3. Lidé blízcí i dalecí — Luk 10,36.37

4. Dobročinné organizace — Skut 9,36
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Dobročinné úsilí bratří a sester má biblické zdůvodnění. 
Svědčí o tom uvedený příklad ženy jménem Dorkas. Její 
zkušenost je nepochybně zaznamenána proto, že mluví 
o Božím zájmu o lakovou Činnost.

Jaký byl výsledek zkušenosti této ženy? Skut S\42
Někteří s( myslí, že to byl jen samotný div, který při

vedl lidi k pravdě. Pán Ježíš však poukázal na to, že 
vykonání divu nevede nutně k víře (Luk 16,31). Pravdě
podobnější je, že život této ženy spolu s divém jejího

Jakou radu dal v
5,9.16

Pavel připomíná, že každá vdova nemusí být podporo
vaná sborem. Ale jestli je nějaká věřící vdova v tísni, pak 
členové církve jsou povinni ulehčit jí její situaci.

Jaké naučení dostali Židé ohledně svých bližních? 3 Mcj 
19,18.33.34

Láska je naplněním zákona, protože sám Bůh je láska. 
Láska má být bez hranic právě tak, jako je Boží láska 
bez hranic. Kdo miluje jenom své příbuzné, řídí se podle 
svých přirozených sklonů; tak to dělají i pohané. Jestli 
je však křesťan účastníkem Boží přirozenosti, potom bude 
laskavý a milosrdný i k ostatním svým bližním. Koho 
máme podle slov Ježíšových také milovat? Mat 5,43 — 45

Křesťan nemá nikdy odplácet zlým za zlé. Z jeho srdce 
i úst musí vycházet laskavá slova i činy. Není to snadné, 
když jsou lidé nevděční, nebo dokonce nepřátelští vůči nam. 
Pán Bůh sám je v podobné situaci vůči světu, a přece 
se dosud nepřestal starat o lidi a dává jim všechno potřebné. 
Křesťan má být štědrý a pomáhat ne proto, aby dostal 
odplatu, ale proto, že je Božím dítětem a zrcadlí obraz 
svého Otce.

tomto ohledu ap. Pavel? 1 Tim



5. Přístup k nepřátelům — Přís 25,21.22

hříšníky

6. Rozsévání semene — Kaz 11,6
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Křesťan může konat dobro vlastně stále. Od rána do ve
čera má k tomu dost vhodných příležitostí. V tomto ohledu

a nepřátele?

vzkříšení usměrnil pozornost lid[ k Bohu, který byl pů
vodcem tohoto divu. Tento div byl znamením, že Tabita 
žila podle Boží vůle.

Jakou- službu očekává Bůh od svého lidu? Iz 58,7
Sestra Whiteová připomíná všem členům církve, aby pa

matovali na poselství 58. kapitoly Izaiáše. Bůh totiž žádá, 
aby i dnešní Boží lid konal dílo napsané v této kapitole.

Cím mohou lidé oslavit Boha podle Ježíšových slov? 
Mat 5,14-16

S lidmi, které pokládáme za příliš výbojné, se raději 
nestýkáme. Písmo říká, že nepřítele je možno porazit las
kavostí. Tím je řečeno, že nikdo nemá být vyloučen z okru
hu naši dobročinnosti.

Jak Pán Bůh ukázal svůj zájem o 
Rím 5,6 — 10

Chceme-li milovat lidi až tenkrát, když oni nám projeví 
nějakou laskavost, pak asi budeme čekat hodně dlouho 
a snad už nebude příležitost, abychom jim nějak posloužili.' 
Křesťan koná dobro všem, protože tak to dělal i Pán 
Ježíš.

Co chrání křesťana před únavou a znechucením konat 
dobro těm, kteří si toho neváží a nejsou vděční? Žid 12,3

Nikdo se nemohl cítit víc odmítnutý jako Ježíš. Přišel 
na svět, který sám stvořil, ale lidé, pro které se rozhodl 
přijít, ho zavrhli. Křesťan také může být odmítnut, může 
přijít dokonce o život. Zůstává však skutečností, že Bůh 
je jediný spravedlivý soudce v každé situaci, a proto křes
ťan na něj spoléhá, že udělá, co uzná za vhodné. Věřící 
nikdy neodplácí zlým za zlé, ale zlo přemáhá dobrem.



7. úkol — dne 16. února 1980

Milost dávání
Zákl. verš: Luk 6,38
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množství vykonané práce ani na viditel- 
v kterém pracujeme.

se podobá rozsévači. Vzrůst dává Bůh, ale rozsévač musí 
semeno zasít.

V kterém příkladě vystihl Pán Ježíš podobnost rozsévání 
semene s nebeským královstvím? Mař 4,26 — 29.

V tomto podobenství Pán Ježíš objasňuje, že je to Bůh, 
který semenu dává vzrůst a rozmach. Práce rozsévače je 
práce víry. Rozsévač neví, jak semeno vzklíčí a poroste. 
Spoléhá však na Boží působení při vzrůstu rostliny a je
jího rozkvětu. Když rozsévač semeno zaseje, očekává hoj
nou úrodu. Tak mají pracovat i Kristovi učedníci: ze zase
tého semene smějí očekávat úrodu.

Jaké ujištění je dáno v Písmu, že po zasetí dobrých 
skutků budeme žnout radostné výsledky? Žalm 126,6; 
Kaz 11,1

Očekával výsledky je lidské. Někdy snad nebýváme 
dost trpěliví. Měli bychom si pamatovat, že spor mezi 
dobrem a zlem je dlouhý a konečné výsledky uvidíme až 
po příchodu do nebeského království.

Podle čeho Bůh odměňuje ty, kteří mu důvěřují? Zj 
22,12

Nezáleží na
ných výsledcích, ale na duchu,

Je to milost, že smíme dávat. I když se dávání po
kládá za dobrou věc, přirozenému lidskému srdci připa
dá těžké vzdát se toho, co člověk získal. Přikázání „ne
požádáš“ se týká největší slabiny člověka, totiž touhy 
dostávat, ale nedávat.



měl.

1. Velký Dárce

Boží dávání
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Jakou odpověd má dát věřící člověk na lásku Kristovu?
2 Kor 5,14.15

2. Odpověd člověka na

Naproti tomu Bůh v Kristu Ježíši dal všechno, co 
Zde má křesťan příklad hodný následování. Sám byl 
obdařen a smí se dělit s jinými o to, co dostal. To je 
přednost. Protože je znovuzrozen, stalo se mu dávání při
rozeným způsobem života, ve kterém nalézá radost. V dneš
ním úkolu budeme mluvit o Bohu jako o největším Dárci, 
o radostném a ochotném dávání a o všem, co s dáváním 
souvisí.

Při čtení evangelia býváme dojati obětí, kterou Bůh 
přinesl, když dal svého Syna na smrt za padlé lidstvo.

Jak reagoval Pavel na Boží dar člověku? 2 Koř 9,15
Výraz nevýslovný, který kraličtí překládají ne

výmluvný, znamená doslova to, co se nedá slovy 
vystihnout. Dar Boží lásky se nedá zcela vystihnout. Boží 
dar, který lidi zachraňuje, posvěcuje a podněcuje ke křes
ťanské službě, přesahuje ve své úplnosti každé lidské chá
pání. Kristus je v Písmu často označen jako největší Boží 
dar člověku. ’

Jak jinak se ještě Pán Bůh o nás postaral? Řím 8,32
Pavel objasňuje, že ochota Božího dávání nám lidem 

nezná mezí. Bůh člověka nejen vykoupil smrtí svého Syna, 
ale připravil i všechno potřebné pro plný a hojný život. 
Všechny tyto dary jsou dány zdarma. Člověk je má pouze 
přijmout.

Jaké dary dostává člověk od Boha? Jak 1,17
Bůh je původcem jen toho, co je dobré. Jeho dary jsou 

dokonalé v tom, že odpovídají každé potřebě. Boží plány 
a záměry jsou pro člověka svrchovaně dobré. Člověk je 
ledy nemůže nějak vylepšovat ve svůj prospěch.



3. Zvláštnost dávání

příčin bohat-
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4. Odměněné dávání — Iz 58,10.11
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Rozumnou odpovědí na plán vykoupení by mělo být roz
hodnutí posvětit svůj život Bohu, který pro člověka tak 
mnoho obětoval. Oběť našeho odevzdání ani zdaleka ne
odpovídá ceně výkupného.

Jaký vztah má mít věřící člověk k tomu, co mu patří 
a k tomu, co patří jiným? Fil 2,4

Člověk je přirozeně sobecký. Přemýšlí o vlastních zále
žitostech víc, než o záležitostech jiných lidí (Fil 2,21). 
K přirozenosti lásky však patří nehledat jen své vlastní 
zájmy. Když je člověk naplněn láskou Kristovou, pak pa
matuje i na potřeby jiných.

Jaký příklad dal Ježíš pro život služby? Mat 20,28
Křesťan už neslouží sobě, slouží svému Pánu. Všech

no chce dělat k chvále Boží. Pracuje celým srdcem jako 
Pánu.

Jakou odpověd dal Pán Ježíš Petrovi na otázku o od
měně za dobrou práci a přinesenou oběť? Mat 19,28 — 30

Pán Ježíš někdy neodpověděl na otázky učedníků (.Sk

Co je podle biblického hlediska jednou z 
ství a chudoby? Přísl 11,24.25

Zdá se být neuvěřitelné, že když člověk rozdává, mívá 
nakonec víc, než na počátku. Lpí-Ii na tom, co má, může 
nakonec zchudnout.

Co je tajemstvím úspěchu věřícího při konání Kristova 
díla? Mat 25,14-30

Jaké naučení nám dává ap.’ Pavel ve 2 Kor 9,6?
Projev lásky a soucitu při Božím požehnání probouzí 
příjemci vděčnost vůči Bohu. Půda srdce je připravena 

přijmout semeno duchovní pravdy. Bůh, který semeno roz
sévá, dává mu i vzrůst a časem i úrodu pro věčný ži
vot.



5. Velikost daru — 2 Koř 8,12
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výsledky vykonané

za důležitou příčinu lidské úzkos-

se postarat o všech-

1,6.7). Když se však učedníci ptali na 
práce, Ježíš jim neváhal říci, že jejich obětavost bude od
měněna.

Co pokládal Pán Ježíš
ti? Mat 6,31.32

Z peněz uložených ve spořitelně plyne lidem určitý po
cit zabezpečenosti. Avšak podobenství o nerozumném bo
háči naznačuje, že jenom taková zabezpečenost není zce
la dostatečná. Poklad je bezpečný na jednom místě, a tím 
je nebe.

Co měl udělat se svým osobním vlastnictvím bohatý mlá
denec? Mat 19,21

Tento bohatý mládenec měl ve svém srdci modlu, i když 
o ní nevěděl. Chtěl sice přijít do nebeského království, 
ale lpěl i na svém pozemském majetku. Domníval se, že 
je před Bohem bez chyby, protože zachovává přikázání. Ve 
skutečnosti však svým sobectvím Boží zákon přestupoval. 
Nemůžeme sloužit Bohu i mamonu.

Bůh nehodnotí dar podle jeho peněžité ceny. Kdyby 
tomu tak bylo, pak by většina z nás neobstála, protože 
jen málokdo má tolik, aby mohl dát velký obnos. Jiná 
je však otázka, kolik bychom asi dali, kdybychom měli 
hodně? Na základě čeho byl hodnocen dar vdovy jako 
oběť velké ceny? Mar 12,44

Dávání může být projevem závislosti na Bohu, ale může 
být i prostředkem k oslavení Boha. Dnešní lidé dávají 
z přebytku, a tím naznačují, že Bůh je u nich někde na 
konci. On však chce být na prvém místě. Jestli ho ve 
svém životě na toto první místo dáme, jak nám bude 
všechno ostatní přidáno.

Jaké zaslíbení máme, že Bůh chce 
ny naše potřeby? Fil 4,19

Dávání je vždycky skutkem víry. Tím vlastně říkáme: 
„Pane, tyto peníze bych mohl použít, ale ty mi otevíráš



6. Ochotný dárce — 2 Kor 9,7
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Způsob, jakým dar dáváme, rozhoduje o tom, zda bude 
přijat. Dar z neochoty není milý ani Bohu. Dávat ochot
ně znamená těšit se z dávání. Je to znamením, že srdce 
není ovládáno sobectvím.

Co je podle Ježíšových slov základem štědrého dávání? 
Mat 10,8

Lidé jsou zvyklí říkat o penězích: lehko nabyl, lehko 
pozbyl. Křesťan však chápe své šafářství zcela jinak. Za
jímá se o to, aby jeho prostředky šly na hodnotné účely. 
Není lehkomyslný. Když uzná potřebu druhých a ví, že 
mu Bůh požehnává, obětuje radostně a s vděčností.

Co čteme u Mat 5,23 o dávání a našem vztahu k jiným 
lidem?

Cestu do Božího království si nevykupujeme svými dary. 
Naše dávání je částí náboženských zkušeností, které mají 
před Bohem svůj význam jen tenkrát, když jsme navzá
jem smířeni. Být smířen s Bohem znamená být smířen nej
dříve se svými bližními.

Který výrok Ježíšův cituje ap. Pavel? Skut 20,35

oči, abych viděl, kde s nimi mohu pomoci. Děkuji ti zá 
milost, že smím dávat. Vím, že mi to chceš bohatě vy
nahradit. Jsi ke mně vždycky štědrý. Znovu ti děkuji.“

Jaké měřítko má rozhodovat o našem dávání? 1 Kor 
16,2

Bůh od nás nic nerozumného nežádá a nechce nás o nic 
připravit. Jestli uznáme, že Bůh je k nám laskavý a štěd-> 
rý, pak si to budeme pokládat za přednost, že smíme vrátit 
nejen desetinu, ale přinášet i štědré oběti na pomoc těm, 
kteří pomoc potřebují. Pán Bůh zaslíbil, že nám vždy dá 
tolik, abychom mohli štědře obětovat (2 Kor 9,10.11).



8. úkol — dne 23. února 1980

Povinnosti vůči domovu

1. Muž a žena
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Z uvedeného textu vyplývá, že každá rodina souvisí 
s onou velkou rodinou, ve které Otcem je Bůh sám.

V dnešním úkolu se chceme zabývat rodinou, jako velmi 
důležitou jednotkou společnosti. Rodina se skládá z jed
notlivců, kteří svým vzájemným vztahem přispívají ke 
zdraví rodiny. Tak jak bude zdravá každá tato jednotka, 
tak bude zdravá i celá společnost.

Bůh dal rodině základ, když stvořil muže a ženu a řekl 
Adamovi a Evě, aby se množili. Naši rodiče byli stvořeni 
k Božímu obrazu, takže jejich vzájemný vztah měl být 
výrazem Boží existence.

Hřích zmařil obraz Boží v člověku, ale spasení má ten
to obraz obnovit. Přesto, že jsme hříšní, máme se snažit 
uskutečňovat Boží plány a záměry. Jedním z největších 
požehnání je rodina, ve které rodiče i děti spolupracují 
při plnění svých povinností vůči Bohu i jeden k druhému.

Jaké charakteristické vlastnosti Boha a člověka nachá
zíme při stvoření Adama a Evy? 1 Moj 1,27

Stvoření Adama a Evy nám mnoho říká o Bohu i o člo
věku.

Proč Bůh stvořil člověka? Iz 43,7
Když Bůh stvořil člověka k svému obrazu, poskytl člo

věku tu největší příležitost, jakou stvoření dostalo. Je tu 
zjevena jeho láska a milost. Předností člověka bylo, že 
směl zrcadlit Boží obraz ve všech svých životních vzta
zích.



muž

2. Volba partnera

Boží radu a usměrnění.
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stvořením 
mých kostí a tělo

a ženou,

Co znamená muž a žena při stvoření člověka? 1 Moj 
1,27

Je příznačné, že druhově je člověk dvojaký 
a žena. Obě tyto bytosti se navzájem doplňují, spolupra
cují při uskutečňování určitých záměrů a dělí se o radost 
z výsledků a společenství. Vztah těchto dvou osob, z kte-' 
rých každá je osobností se zvláštními zkušenostmi a ktej 
ré se scházejí v jednotě, v souladu a v lásce, je částí Bo
žího obrazu, který se má zrcadlit v křesťanském domově.

Jak vyjádřil Adam blízkost svého vztahu k Evě? 1 Moj 
2,23

Písmo zdůrazňuje úzký vztah mezi mužem 
který přesahuje vztahy sexuální.

Jak Pán Bůh opatřil Adamovi vhodného životního dru
ha? I Moj 2,21 —24 
Všimněme si, že

a) Adam potřeboval určitého partnera, protože neměl 
nikoho sobě rovného,

b) Eva byla zvláštním stvořením pro Adama, takže 
mohl říci: „kost z mých kostí a tělo z mého těla“;

c) Bůh opatřil Adamovi partnera, který mu odpovídal 
v každém ohledu;

d) Adam a Eva se sňatkem stali jedním tělem;
c) biologický vztah je jen jednou stránkou rodinné jed

noty.
Jak si člověk nachází partnera pro život? Jaký příklad 

dal Abrahám volbou ženy pro Izáka? 1 Moj 24
Zvyklosti jsou různé podle krajů, ale určité zásady jsou 

platné všude:
A) Především je třeba prosit o
B) Manželský svazek se vždy týká i ostatních členů 

rodiny, proto je třeba se poradit i s nimi. .
C) Dvojice má být v náboženských zásadách zajedno.
D) Dvojice má být dostatečně zralá a dostatečně od-



3. Trvání manželství
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povědná, aby se rozhodnutí oženit nebo vdát neza
kládalo jen na citech, ale opíralo se o všechno, co 
so manželství týče; také o ochotu snášet všechny 
životní odpovědnosti.

Co učí Ježíš o posvátnosti manželství? Mar 10,9
Manželství ustanovil v ráji sám Kristus. Když byl na 

zemi, zúčastnil se svatby v Káni, čím jasně schválil man
želství,’ i když sám v manželství nežil.

Protože lidská přirozenost je nedokonalá, manželské 
svazky se často trhají. Už za Mojžíše v případě rozvodu 
platilo určité pravidlo (5 Moj 24,1). Ježíš však upozornil 
na to, že Božím plánem není, aby se lidé ženili a vdá
vali a pak se rozváděli. Manželský svazek má být trva
lý (Mar 10,5).

4. Děti

Co říká Písmo o dětech? Žalm 127,3
Děti pocházejí sice od rodičů, ale život dětem dává 

tvořivá moc Boží, protože dárcem života je Bůh. Pama- 
, tujme, že s dětmi nemůžeme zacházet tak, jako by byly 

naším vlastním osobním majetkem. Podle Písma jsou děti 
od Hospodina a v plánu vykoupení je zahrnuta jejich 
i naše spása. Rodičům byly svěřeny k tomu, aby vyrostly 
pro Pána a důkladně se připravily pro dílo časné i věč
né.

Mít děti je určitým požehnáním, ale nemít je, může být 
tímtéž, i když neviditelným požehnáním. Rodiče mají při
cházet k Bohu s prosbami a děkováním.

5. Hodnota dítěte — Mat 18,6

Ježíš miloval děti víc než jeho učedníci. Co dělali učed
níci, když matky přinášely svoje děti k Ježíši, aby je po
žehnal? Mat 19, 13 — 15



' 6. Jednota v rodině — Přís. 31,10.11.28

Přísl. 31 kap.
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Dospělí si někdy myslí, že jejich práce je tak důležitá, 
že nemají ěas na svoje děti. Může být pravda, že jejich

Přísloví 31 kap. chválí ženu. Nikdo z nás není ideál
ním člověkem. Tato slova Písma nás však nabádají, aby
chom uměli ocenit zbožnou ženu. Zda není pravda, že 
v domácnosti se všechno točí okolo matky? Každý sice 
něco pomůže, ale domov není domovem, když v něm schází 
matka.

Které povinnosti ženy zaznamenané v 
jsou nejdulezitejsi?

Jestli má být rodina sjednocena, musí být organizova
ná. Musí se vědět, kdo za co odpovídá. Každý člen rodiny 
musí splnit svou povinnost. Je nutné uznat, že v rodině 
je i hlava rodiny. Každý si musí uvědomit, že nikdo není 
dokonalý. Musíme si všichni navzájem odpouštět, rozu-

práce je důležitá, ale děti jsou důležitější. Děti potřebují 
přijít k Ježíši a učit se od něho. Rodiče nesmějí být nikdy 
tak zaneprázdněni, aby dětem nemohli věnovat určitý čas 
a poučit je o něm.

Proč nemáme pohrdat dětmi? Mat 18,10
Bůh se zvláště stará o slabé. Jeho andělé jim slouží v čas 

potřeby. Měli bychom dávat pozor a nepohrdat nikým ne
dospělým. Pracujme s nebeskými anděly na záchraně kaž
dého.

Které nutné vlastnosti museli podle Ježíšových slov zís
kat Ježíšovi učedníci, jestli měli vejít do nebeského krá
lovství? Mat 18,3.4.

Občas se divíme, kolik se toho můžeme naučit od ma
lých dětí. Mají pozoruhodné postřehy. Zřídka se pře
tvařují. Důvěřují Bohu i svým rodičům. To je poučení 
pro starší lidi ovládané chytráctvím, pokrytectvím a pý
chou. Vztah dítěte k rodičům a rodičů k dětem je poučný 
v tom, že rodičům pomáhá nejlépe pochopit Boží péči 
o každého tvora.



9. úkol — dne 1. března 1980

Výchovná odpovědnost

Zákl. verš: 1 Moj 18,17—19

1. Příkaz učit — 5 Moj 6,7
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příkladem. Naší touhou 
poznávaly Boha, aby ho milovaly a 

v Božím králov-

Pán Bůh dal skrze Mojžíše výslovné směrnice izrael
ským rodičům, jak mají poučovat svoje děti o Božím zá
konu. Měli to dělat v každém čase, na každém místě a 
každým vhodným způsobem. Kdyby Izraelité snad za-

Děti jsou dědictvím od Hospodina a pro rodiče jsou 
nejen požehnáním, ale i odpovědností. Pro děti jsou ro
diče Božími zástupci. Když je učíme, aby nás milovaly, 
důvěřovaly nám a poslouchaly nás, učíme je milovat Bo
ha, důvěřovat mu a poslouchat ho. Pomáháme jim utvářet 
jejich charaktery poučováním a 
je, aby děti rostly a j 
sloužily mu. Chceme, aby byly s námi 
ství.

Dnes chceme uvažovat o rodičovské odpovědnosti za vý
chovu mládeže a za přípravu na jejich životní povin
nosti.

mět a udílet ochotně, co je potřebné pro hladký běh 
domácnosti. Za skutečnou hlavu domácnosti je nutno uznat 
Boha. Proto ho ctíme a posloucháme jeho přikázání.

Taková rodina se nevytvoří za jeden den. To vyžaduje 
pilné úsilí a mnoho modliteb. Je k tomu potřebí i trpěli
vosti a sebeovládání. Avšak taková rodina je pro okolí 
světlem.



2. Obsah učení - Jan 17,3

41

V zájmu poznání a vzdělání máme podle Božího slova 
poučovat lidi o Bohu, předně kdo je, co pro člověka udě
lal a co od něj požaduje.

Co je obsahem zákona a proroků? Mat 22,37 — 40
Po celé věky se vede spor o Boží charakter. Někteří lidé 

nenávidí Boha, i když ho neznají. Připisují mu vinu za 
své životní tragédie, kterým nedal příčinu. Poznat Boha 
jaký skutečně je, poznat co pro nás vykonal a každý den 
koná, znamená milovat ho. Cílem výchovy je poznat Boha 

• a jeho velkou lásku.
Kde nacházíme svrchované Boží zjevení? Jan 14,9
Ježíš řekl, že až bude vyvýšen, všechny potáhne k sobe. 

Denně se musíme o něm učit a zjevovat ho jiným. Znalost 
spásy a vykoupení je znalostí nad všechno ostatní. Je to 
nauka, kterou studují i andělé a všechny rozumné bytosti 
nepadlých světů. Je to nejvyšší studium, do kterého se 
člověk může pustit. Podněcuje mysl a povznáší nás k Bo
hu.

pomněli na cokoli, nesměli zapomenout poučit svoje děti 
o náboženských předpisech, které dostali.

Proč na to kladl Pán Bůh takový důraz? 5 Moj 6,3
Boží zaslíbení o zdraví a požehnání záviselo na zacho

vávání Božích přikázání. Příkazy byly dány především 
se zřetelem na blaho lidí.

Jaké naučení dostal Petr ohledně jehňat ve stádu? Jan 
21,15-17

Pisatelé bible často používali obraznou řeč o pastýři a 
jeho stádu. Sám Ježíš o sobě řekl, že je tím dobrým pas
týřem. Použil tento obraz i tenkrát, když pověřil Petra 
duchovenskou službou. Řekl mu, aby se staral o jehňátka 
a ovečky.



3. Nutnost ukázněnosti — Přísl 22,6

jeho rodiny?

4. Cíl výchovy — Kol 2,8
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Svrchovaným cílem výchovy věřícího člověka je doko
nalost v Kristu Ježíši. V důsledku hříchu má člověk mno
ho slabostí a nedostatků. Z Boží milosti je můžeme pře^ 
moci a dosáhnout cíle, pro který nás Bůh původně stvořil.

Jaký vznešený cíl nám představuje apoštol Pavel v Ef 
4,13?

V čem povzbuzoval Ježíš své učedníky? Mat 4,19

Podle mínění některých vychovatelů mají děti růst přiro* 
ženě, vyvíjet se samovolně, jinak budou mít v životě pro
blémy. O takovém výchovném názoru nás Písmo nic 
neučí. Naopak, učí, že děti jsou jako rostliny, které potře
bují ochranu a důkladné usměrňování tělesného i duchov
ního růstu, aby se správně vyvíjely a přinášely ovoce. 
Bez cílevědomé kázně to není možné.

Co se můžeme naučit z příběhu Eliho a
1 Sam 3,12.13

Lidská přirozenost potřebuje usměrnit. Děti od svých 
rodičů dědí charakteristické vlastnosti, které v určitých pří
padech je třeba usměrňovat a jiné vlastnosti podněcovat. 
Dítě bez usměrňování se podobá zanedbané zahradě, je 
neštěstím sobě a břemenem lidské společnosti.

Co říká Písmo o příležitostném tělesném trestu? Přísl 
13,24; 29,15

Trestejme děti v klidu, rozvážně, bez rozčilení nebo do
konce nenávisti, aby byly přesvědčeny, že to s nimi myslí
me dobře, že je milujeme.

Co nemají rodiče dělat svým dětem? Kol 3,21
K výchově je třeba i porozumění. Každé dítě je jiné, 

proto ke každému přistupujeme z jeho potřeb. Co může 
vyhovovat jednomu, nevyhovuje druhému. Disciplína nemu
sí být příjemná, ale když je správná a vhodná, přináší 
dobré plody života.



světě oklamat? 1 Koř

5. Poznání a činnost — Jan 13,17

jeho přátelé svoje poznání?
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Každý musí konat nějakou práci, aby se uživil. Život 
je však víc než jenom práce, abychom se uživili. V životě 
musíme dosáhnout cíle, který přesahuje všechno, co nám 
tento svět může poskytnout. V každé práci si člověk, 
musí klást otázku, zda splňuje Boží požadavky na něho 
kladené. Výchova má připravit člověka nejen pro život 
vezdejší, ale i pro věčnost.

Čím se
3,19

Křesťan má vždy pamatovat na napomenutí ze Žalmu 
111,10. Zkoumá Boží slovo, aby dosáhl „moudrost ke 
spasení“ (2 Tim 3,15). Božímu slovu dává přednost před 
všemi lidskými tradicemi.

křesťan nemá dát na

Mezi poznáním a činností je úzká souvislost. Člověk, 
který pozná pravdu, žije jinak, než člověk, který ji 
nepoznal. Praktické uplatnění pravdy v životě má před
nost před jejím pouhým rozumovým pochopením.

Co čteme o činnosti u Mat 21,28—31?
Z čeho vidíme, že požadavek poznání Boha je prvořa

dým požadavkem? 1 Jan 2,4.5
Když jsme skutečně poznali Boha, odpovídáme v lásce 

a zachováváme jeho přikázání. I u lidí čím více budeme 
někoho znát, tím víc ho budeme mít rádi, nebo se mu 
budeme vyhýbat, podle toho, jaký je.

Odkud získával Daniel a
Dan 1,17

Bůh je zdrojem každého poznání a ochotně ho dává 
těm, kteří jej pilně hledají. Poznání někdy přivádí člověka 
k pýše, ale pro nedostatek poznání mohou lidé i zahynout 
(Ozeáš 4,6). Pavel byl muž učený, ale všechno světské 
poznání pokládal za malicherné v porovnání s poznáním 
Krista.



6. Cil Božích škol — 2 Koř 6,14 — 16

Písmu? 2 Král 2,3 — 5;

10. úkol — dne 8. března 1980

Bohoslužebná zařízení
Zákl. verš: Žahn 11,4

1. Pravá bohoslužba — Žalm 95,1 — 3
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Povznáší nás vědomí, že Pán vesmíru chce být se svým 
lidem na místě, které mu jeho lid připravil. Bůh se člo
věku nikdy nevnucuje. Zjevuje se sám, oznamuje mu svou 
vůli a různým způsobem člověka oslovuje. Když však 
člověk odmítá Boží oslovení nebo spojení, když nechce 
přijmout přístupné Boží zjevení, pak ho Bůh ponechává 
jeho vlastním svodům se všemi neblahými důsledky.

V dnešním úkolu budeme uvažovat o tom, že Bůh si 
zasluhuje naši úctu, avšak tato úcta má být důstojná, 
protože On je stvořitelem. Formální a jenom vnější úcta ne
bo bohoslužba je pro Pána vesmíru nedůstojná. Platí jen 
upřímnost a pravda.

První Boží škola na této zemi měla to nejkrásnější pro
středí, nejlepšího učitele, nejvýznamnější předmět studia a 
dva nadějné žáky.-

O jakých školách čteme ještě v 
6,1-7

Prorocké školy měly být ochranou před šířící se zkaže
ností, měly být mravní a duchovní oporou mládeže a zá
rukou budoucí prosperity národa.

Jenom jeden je hoden náboženské úcty a slávy, a to je 
náš Bůh. Ve sporu se satanem to Pán Ježíš řekl jasně.



slávu si zasluhuje jenom ten, který je

2. Místo pro bohoslužbu — Žalm 139,7.8
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o místu pro bohosluž-

v pravdě“? 
ze srdce. Pravá

Proč je důležité, aby lidé vzývali Boha
v pravdě? Jan 4,24

Bůh není omezen na žádné místo. Kdekoli jsou jeho 
děti, tam je i On. Kdyby souhlasil, že Boží ctitel se mů
že s Bohem setkat jen na jediném místě, pak by byla 
bohoslužba mnohým lidem z různých příčin znemožněna. 
Protože však je Bůh přítomný všude, nikdo se nemůže 
vymlouvat, že ho nemůže vzývat.

Jak máme rozumět výrazu v „duchu a
Pravé vzývání a pravá úcta vycházejí 

bohoslužba zahrnuje společenství, kde je uznávaná Boží 
přítomnost a touha věřících vzdávat Bohu čest.

Komu máme vzdávat chválu podle slov anděla ze Zje
vení 14,7?

Plnou chválu a : 
stvořitelem vesmíru.

v duchu á

Co řekl Pán Ježíš Samaritánce 
bu? Jan 4,20.21

Lidé mají sklon pokládat jedno místo za Svatější než 
druhé. Avšak místo není svaté, nýbrž přítomnost Boží, 
která to místo posvěcuje. Tak např. hora Sinai byla svátá 
potud, pokud tam byl Bůh, a Izraelité k ní měli přistu
povat s úctou. Dnes hora Sinai není o nic světější než 
jiné hory.

Kde cítil Jákob Boží přítomnost? 1 Moj 28,11 — 17
Jákob si útěkem zachraňoval život. Oklamal svého otce 

a dobře věděl, že od svého bratra může očekávat jen smrt. 
Může mu Bůh odpustit? Může ho Bůh vůbec brát na 
vědomí? Jákob leží na zemi celý zmalomyslněný, ale ná
sledujícího rána se probouzí s ujištěním, že Bůh na něho 
nezapomněl, že mu bude útěchou i požehnáním. Já
kob tu postavil oltář a slíbil, že bude vždycky sloužit Bohu. 
Když máme telefon, pak jsou nám lidé blízcí na vzdále-



3. Stavba svatyně

Bůh setkává

4. Dům Boží — Aggeus 1,4
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Někdy se dům pro bohoslužbu nedá ani přirovnávat 
k domům, ve kterých lidé bydlí. Zájem o místo k boho
službám by měl být prvořadý. Zařízení domu Božího mů
že být podle okolností různé, je závislé na možnosti členů 
příslušného sboru, přičemž se varujeme okázalostí. Dům 
Boží má být výrazem Božího požehnání.

Proč zajatci, kteří se vrátili do své vlasti, neměli po
žehnání? Aggeus 1,5 — 11

nost telefonu od ruky. Tak podobně je nám Pán Bůh 
blízký na vzdálenost modlitby.

Kde se scházeli první křesťané? Skut 2,46.47
Prvotní církev neměla chrámy ani modlitebny. Věřící 

se scházeli tam, kde jim to nejlépe vyhovovalo, obvykle 
v některém domě. Bylo to osobní společenství. Členové 
byli svázáni pouty lásky.

I když se Bůh setkává se svým lidem kdekoli, přece 
chce mít Bůh zvláštní bohoslužebné místo. Střediskem 
bohoslužby býval kdysi oltář. Později Bůh žádá od Izrae
litů, aby mu postavili zvláštní stan, který bude symbolem 
jeho přítomnosti.

Proč měla být Bohu postavena svatyně? 2 Moj 25,8
Bůh chce být se svým lidem. Je zvláštní, že Bůh chce 

být mezi těmi, které si vyvolil. Tak je může usměrňo
vat, chránit a splňovat každou jejich potřebu.

Kde vzal lid prostředky a plány na stavbu svatyně?
2 Moj 25,2.9

Byl to společný podnik. Lid svou obětavostí projevil 
svou ochotu srdcí a myslí. Uskutečňování stavby podle 
daného vzoru bylo zárukou, že bohoslužba bude mít 
význam a že bude podle Boží vůle. Člověk nemá uctívat 
Boha po svém, ale tak, jak si to Bůh přeje.



5. Dům modlitby — Iz 56,7

6. Srdce chrámu — 1 Koř 3,16.17
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jeho příbytku? Žalm 29,2 
se vyrovnala kráse svatosti.

v Božím příbytku
v Bohu nachází člověk pravý odpoči-

Když Pán Bůh přebývá mezi svými dětmi, nesetkává 
se s nimi jenom v místě bohoslužby; setkává se s nimi 
i v jejich srdci.

Když se Izraelité vrátili ze zajetí, bydleli v Jeruzalémě. 
Postavili si domy, ale zanedbali výstavbu chrámu. Vy
mlouvali se, že na stavbu chrámu nemají čas. Nepřátelé 
už jednou chrám zničili, a proto by ho mohli zničit znova. 
Pro sebc si však postavili nádherné domy. Pán Bůh skrze 
proroka upozornil, že Boží zájmy jim musí být v jejich 
životě prvořadé Záležitosti bohoslužby mají mít přednost 
před vlastním pohodlím.

Aggeovo proroctví je svědectvím o tom, co se stalo, když 
lid činil pokání a začal stavět chrám Hospodinu.

Z které zkušenosti poznáváme, že Bůh chce, aby jeho 
lid i s místem bohoslužby byl slavný? Zach 3,1.4.

V domě Božím máme stále pamatovat na Boží přítom
nost a nezapomínat, že v příbytku Páně se máme chovat 
uctivě a důstojně.

Jak lidé za dob Pána Ježíše projevovali nedostatek úcty 
vůči chrámu? Mat 21,12.13

Chrámové bohoslužby se pro mnohé staly obchodní zá
ležitostí. Věřící, kteří potřebovali chrámové peníze, si zde 
mohli vyměnit vlastní peníze za ty, které byly platné 
pro chrámovou pokladnu. Mohli si zde také koupit od 
prodavačů obětní zvířata. Dům modlitby se stával tržnicí. 
Můžeme se snad divit, že se Ježíš rozhodl „očistit“ chrám?

Jak máme Pána vzývat v
Není takové krásy, která by

Tuto krásu můžeme nejlépe vystihnout 
ve svatyni. Jenom 
nek a uspokojení.



tak i za celou

li. úkol — dne 15. března 1980 

Urychlení druhého adventu
Zákl. verš: Zj 7,9.10
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Efezu a

Jan dostal velkolepé vidění o Božím lidu, který se 
shromažďuje ve velkých zástupech ze .všech částí světa 
před trůn Boží a Beránkův. Ve vidění už druhý Ježíšův

Co čteme o Pánu Ježíši ve Zjevení 3,20?
Pán především žádá srdce, protože z něho pochází ži

vot. On může učinit ze srdce kamenného srdce masité. 
Své zákony píše také do srdce, takže člověk odevzdaností 
Ježíši nalézá zálibu v Božích přikázáních. Když v našem 
srdci přebývá Kristus, ovládá náš život.

K čemu nás vybízí Písmo podle Řím 6,13?
Člověk se musí rozhodnout pro jednu ze dvou cest: 

bud se stane otrokem hříchu a bude žnout i odplatu za 
hřích, smrt; nebo odevzdá své srdce Kristu, a tím dostane 
dar věčného života.

Jak se Pavel modlil za sbor v 
církev? Ef 3,17

Protože je naše tělo chrámem Ducha svátého, musíme 
mu věnovat zvláštní péči. Nesmíme ho znesvěcovat ne
vhodným jídlem a pitím a přestupováním jakýchkoli zdra
votních zákonů. Musíme si udržovat tělo ve formě a na 
vrcholu sil pro užitečnou službu Bohu.

Co slyšel Jan ve zjevení o novém Jeruzalému, který 
sestupoval s nebe na zemi? Zj 21,3

Hřích způsobil odloučení člověka od Boha. To je důvod 
všeho zlého a každé naší bídy. Celé nebe se snaží o spoje
ní Boha s člověkem. Toto spojení začíná na zemi vírou v Je
žíše Krista.



1. Zaslíbení návratu — Jan 14,3

druhém příchodu Pána Ježíše?
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židovského národa 
na vysvobo-

příchod nastal, boj s hříchem je skončen. Všichni píí- 
tomní slavnostně připisují spásu Bohu, který pro ně 
všechno udělal. Nastala velká radost a plesání.

Můžeme urychlit onen slavný den? Je něco, čím bychom 
zabránili jeho oddálení? Je dobře zamyslet se nad tě
mito otázkami, protože musíme poznat svoji zodpověd
nost. Žijeme před příchodem Krista a jsme svědky závě
rečných událostí, které se odehrávají kolem nás.

V dnešním úkolu chceme uvažovat o Ježíšově zaslíbe
ní, které se týká jeho návratu. Jsme odpovědni za to, 
abychom všemi prostředky, které máme, urychlili Ježí
šův druhý příchod.

Před ukřižováním Ježíš řekl učedníkům, že od nich sice 
odchází, ale že se vrátí. Jeho nepřítomnost je neměla 
rmoutit. Šel jim připravit místo, aby nakonec mohli být 
věčně s ním.

Proč byli učedníci tak nechápaví, když jim to Ježíš 
tak jasně vysvětlil?

Učedníci právě tak jako i jiní z 
měli své představy o Mesiáši. Mysleli stále 
zení z římského útlaku. Ukřižování Ježíše bylo pro ně 
takovým úderem a ohromením, že teprve Ježíšovo zmrt-. 
výchvstání jim pomohlo probrat se z něj. Když jim Ježíš 
po svém vzkříšení důkazy z Písma otevřel mysl, zmoč 
nila se učedníků velká horlivost.

Co říká apoštol Pavel o
Tit 2,13

Pavel očekával druhý Ježíšův příchod radostně. V ep. 
Žid 10,37 čteme o velké důvěře v naplnění proroctví. 
Boží lid potřebuje trpělivost i v případném oddálení pří
chodu Páně (Jakub 5,8), ale jejich srdce nesmí ocha
bovat.

Co má dělat každý křesťan vzhledem k druhému ad
ventu? 1 Jan 3,3



2. Poslání a povinnost — Mar 16,15.16
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nebesích připravuje místo pro svůj 
zemi se mají připravovat na setkání

a odpovědně se

Zatímco Ježíš na 
lid, jeho učedníci na 
s Pánem.

Co se má stát podle Ježíšových slov před jeho druhým 
příchodem? Mat 24,14

Je nutno splnit určité poslání. Den druhého adventu 
urychlujeme, když splňujeme povinnost, která byla církvi 
svěřena. Všimněme si, že Ježíš řekl, že evangelium o Bo
žím království se bude zvěstovat „na svědectví“. Nikde 
nečteme, že zvěstované svědectví každý přijme. Lidé mají 
možnost je přijmout nebo zavrhnout. Cílem zvěstování je, 
aby každý měl příležitost svědectví slyšet 
rozhodl bud pro jedno nebo pro druhé.

Co je posláním evangelia? Mat 28, 19.20
Evangelium se má kázat s touhou, aby všichni lidé 

přijali pozvání. Nesmí tu být nějaká polovičatost nebo 
nějaké zvěstování bez snahy přesvědčit. Křesťané si plně 
uvědomují, že v jejich zvěsti jde o věčný život nebo o věč
né zahynutí. Když je v srdci láska a zájem o lidi, potom 
je na místě i opravdová prosba, aby se správně rozhodli.

Jakou moc měl Ježíš a co slíbil? Mat 28,18.20
S mocí, kterou nám dává Ježíš a s vědomím jeho při-

Od hříchu se nikdo nemůže očistit sám. Kristus nám 
k tomu chce pomoci a věřící s ním musí spolupracoval. 
Křesťan, který se stále více utvrzuje ve víře, nemá čas 
na pochybování a nedůvěru. Odklad pokládá za určitou 
milost, která mu dává další příležitost konat, co je správ
né a splňovat Boží záměry.

Jaký důvod uvádí Petr pro odklad Kristova příchodu?
2 Petra 3,8.9

Tato pravda je milosrdenstvím i výzvou. Pro mnohého 
z nás je milosrdenstvím skutečnost, že Ježíš ještě nepři
šel. Ale je také výzvou neodkladně činit pokání z vlastní 
vlažnosti.



3. Poslední poselství — Zj 14,6.7

a

4. Církev a svět — Jan 17,15

poslání, které by
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tomnosti můžeme s důvěrou konat potřebné dílo. Toto dílo 
bude dokonáno. Problémy jazykové, kulturní, politické, ba 
i populační nebudou na překážku. Ve spolupráci s Bohem 
je toto poslání možno splnit.

Poslední Boží poslové zvěstují světu věčné evangelium. 
Radostná zvěst o spasení byla nejprve oznámena Ada-* 
movi a Evě v ráji a po staletí opakovaná, pokud v Kristu 
nepřišlo její viditelné naplnění. Od té doby ji zvěstují 
apoštolově a celá církev. Jediným životodárným posel
stvím pro člověka je to poselství, které představuje Spa^ 
sitele, jenž se plně postaral o vysvobození člověka z hří
chu a o radost z věčného života. 

Jaký význam má první andělské poselství pro dnešního 
člověka? Zj 14,7

Žijeme v hodině soudu v nebesích. S poselstvím o něm 
s jeho rozhodnutím není možno otálet. Žijeme v době, 

kdy lidé pochybují o biblické zvěsti o stvoření. Boží po
slední poselství vyzývá lidi, aby uznali Boha jako toho, 
který je původcem světa a aby mu vzdali čest.

Kde je zvláště Bůh zdůrazněn jako stvořitel? 2 Moj 20, 
10 11

Problémem posledních dní bude i otázka dne bohosluž
by. Má to být den, který Bůh požehnal a Kristus označil 
jako svůj? Nebo to má být den, který si zvolili lidé? Uvě
domělé rozhodnutí mezi těmito dvěma možnostmi rozhod
ne i o přijetí Boží pečeti, nebo o přijetí jiného znamení.

Křesťané měli sklon utíkat ze světa. Pán Ježíš však ve 
své velekněžské modlitbě jasně ukázal, že když se křes-í 
ťan snad i právem obává určitých svodů světa, přece 
může na světě plnit určitý záměr a 
jinak splnit nemohl.



na

5. Konečný boj — 1 Petra 5,8
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vyhnout spolčování

s hříš-

a proto se. vše-

níky, poukázal na 
niky k pokání.

na světě? Mat

Původce hříchu ví, že má krátký čas, 
možně snaží svádět vyvolené, aby je zničil.

K čemu jsou nabádáni křesťané? Mat 24,32; 25,13
Především v jedné oblasti musíme být mimořádně bdělí: 

Původce hříchu se bude všemožnými svody snažit o lo, 
abychom přetrhali pouta Kristovy lásky a dobrovolně se 
zřekli Krista. Právě zde musíme bdít, snažit se, modlit 
se, aby nás nic nepřivedlo k rozhodnutí zamilovat si ji
ného pána; sklon k tomu máme všichni.

Jakou jistotu můžeme mít pro poslední zápas? Řím 8,35 
-39

Pravda evangelia by měla být v srdci a mysli utvrzena 
1ak, aby křesťana nemohlo nic odloučit od jeho Pána.

O co se má křesťan snažit, pokud je 
5,13-16

Na světě je mnoho pokušení, kterým se křesťan má 
vyhýbat. Přesto je však povinen oznámit světu varovné 
poselství. Na světě je proto, aby přispěl k spravedlnosti 
a ke správnému způsobu života.

Jakým způsobem se může křesťan 
se světem? 2 Kor 6,14

Křesťan spolupracuje se světem tam, kde spolupracovat 
může, aniž by musel obětovat některou zásadu své víry. 
Na světě se děje mnohé, co neodpovídá pravdě, spravedl
nosti ani morálním zásadám. Jelikož se v tomto ohledu 
křesťan se světem spolčovat nechce, nemá jiného východis
ka, než podobných věcí se nezúčastňovat. Cílem jeho ži
vota není jenom vydělávat na živobytí nebo hromadit ma
jetek, ale představovat svým životem Pána.

Jaký příklad nám dal Pán Ježíš, že i když byl 
světě, nebyl ze světa? Sk 10,38

Když někteří lidé odsuzovali Ježíše proto,, že jí 
to, že jeho posláním je přivádět hříš-



6. Jde

12. úkol — dne 22. března 1980 

Bohatství dobrých skutků

Zákl. ucrš: Jakub 2,21.22
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o každého — 1 Jana 2,13

Mnozí lidé nemají jasno v otázce vztahů víry a skutků. 
Na víru se kladl tak velký důraz, že někteří lidé si myslí, 
že skutky jsou zbytečné, ne-li škodlivé. Domnívají se, že

Jan ve svém dopise píše každému, protože ví, že každý 
křesťan musí bojovat proti zlu.

Koho zahrnuje prorok Joel do přípravy pro dobu těž
kostí? Joel 2,15 —17 28

Vedoucí Božího díla bývají často přetíženi odpovědnost
mi a úkoly v zájmu lidu i sebe. To však není podle 
bible. Každý věřící má určité povinnosti. Církev zvítězí 
jen tehdy, když každý bude pracovat s hřivnami, které 
doslal.

Co je hlavní myšlenkou podobenství u Mat 18,11 —14?
Je lidské myslet si, že někteří lidé jsou důležitější než 

li druzi. Je pravda, že někteří lidé mají více hřiven než 
druzí. Ale každý má aspoň jednu hřivnu Dílo je jakové 
povahy, že každá hřivna je potřebná, a proto každý člo
věk má vykonat určité dílo tam, kde působí. Svou povin
nost nemůže přenechat někomu jinému.

Jsme v nebezpečí, že podceníme moc původce hříchu a bu
deme se cítit soběstačnými, spoléhat, že zvítězíme vlast
ními silami. Zvítězit však můžeme tehdy, když pozná
me vlastní slabost a úplně se spolehneme na’ Krista.



1. Skutky víry — Jakub 2,21
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Zdá se, jakoby Jakub protiřečil Pavlovu důrazu na ospra
vedlnění z víry. Zdá se také, jakoby Pavel podceňoval 
hodnotu skutků (Řím 4,2). V důsledku toho někteří učení 
v Písmu, dokonce i reformátor Luther, nekladli zvláštní 
důraz na Jakubovo učení. Avšak pozorný průzkum odkazu 
Jakuba i Pavla nás přivádí k závěru, že tyto názory si 
vůbec neprotiřečí.

Co říká Jakub o významu víry v životě člověka? Jakub 
2,22

Víra je základní postoj vůči Bohu. Všichni, kteří jako
lidé minulosti, přítomnosti i budoucnosti vejdou do Bo
žího království, vejdou tam proto, že byli lidmi víry. 
Skutky jsou však zrcadlem víry a důkazem, že víra exis
tuje. Abrahám měl také takovou víru a byl ospravedlněn.

V čem je poučná Jakubova připomínka, že i démoni 
věří? Jakub 2,19

Mnozí pravdu znají, ale nežijí podle ní. Někteří sli
bují, ale své sliby nikdy neplní. Jakub připomíná, že 
jestli má mít víra význam a skutky cenu, pak mezi ví
rou a skutky musí být úzký vztah. Neklade proti sobě 
víru a skutky, ale spíše ukazuje na dvojí víru. Jednu se 
skutky a druhou bez nich. Pravá víra je živá, druhá je 
mrtvá.

Jestli víra člověka není osvědčena skutky, potom je to 
opovážlivá víra. Je také možné, že člověk se snaží bez 
víry zachovávat zákon, aby byl spasen. To je však záko-

ke vstupu do Božího království je potřebná jen pouhá 
víra.

Víra je podstatně důležitým základem, ale víra bez 
skutků je mrtvá. Pravá víra vede ke skutkům, které jsou 
důkazem víry. Křesťan je člověk víry, avšak jeho život je 
aktivní službou, ve které osvědčuje svoji víru.

V dnešním úkolu budeme uvažovat o životě křesťana, 
který svou víru osvědčuje skutky.
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3. Pravidlo soudu — Kaz 12,14
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Děsí nás poznání, že všechno, cokoli konáme, přichází 
na soud a že za své činy budeme odpovědni, ať už byly 
veřejné nebo tajné, dobré nebo zlé.

Co řekl o soudu Pán Ježíš? Mat 25,31 — 46

Zásady Kristova království jsou pravým opakem těch 
zásad, které uplatňuje svět. Lidé si raději dají sloužit, 
než aby sami sloužili. Raději dávají rozkazy, než aby je 
přijímali.

Jaký rozdíl dělal Ježíš mezi představiteli církve a 
staviteli světa? Mat 20,25—28

Křesťan musí zavrhnout představu o uchopení moci. 
Chce přece jít ve šlépějích svého Pána. Největší radost 
a náplň života nachází ve službě. Ve všem, co dělá, chce 
být lidem užitečný. Tyto pohnutky motivuje Boží milost. 
Všude okolo nás jsou lidé se sobeckými pohnutkami. Ně
kteří mají takovéto sobecké pohnutky i v duchovních vě
cech.

Tak jako kdysi Pán Ježíš káral farizeismus, tak i dnes 
se musí křesťan varovat jakéhokoli sobectví a pokrytectví. 
To však je možné jen skrze moc Boží.

Do jaké míry sloužil Pán Ježíš lidem? Mat 20,28
Pán Ježíš přišel konat vůli svého Otce. Tím, že ji ko

nal, nejlépe sloužil potřebám lidí. Zde je klíč k pravé ve
likosti a k službě. Nesloužíme zrovna nejlépe tenkrát, 
když, se silácky pustíme do služby, ale tenkrát, když bu- 
demď prosit Boha, aby nás vedl a usměrňoval. Pak bude 
náš život skutečně velký, protože žijeme ve světě velkých 
potřeb, utrpení a bídy.

nický sebeklam. Život bude krásný, slavný a působivý 
jen tenkrát, když dobré skutky budou pramenit z viry 
v Boha, ze spoléhání na něj a z úsilí poznat jeho vůli.

2. Velikost ve službě — Mar 9,35



4. Společným úsilím

5. Tváří v tvář potřebám
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Kdo podle slov proroka Izaiáše potřebuje naši pomoc?
Iz 58,6.7

Kteří lidé byli povoláni k zvláštnímu dílu v prvotní 
církvi? Skut 6,3

Prvotní církev brzy poznala nutnost zorganizovat se, 
aby se mohla starat o potřeby svých potřebných. O důle
žitosti dobročinné služby nemůže být pochyby.

Církev má brát na vědomí tělesné i duchovní potřeby 
jiných. Příliš často se zdůrazňují duchovní potřeby na úkor 
potřeb tělesných. Oba tyto důrazy patří k sobě, jeden bez 
druhého není úplný.

Jakým konkrétním způsobem Ježíš ukázal, že se zají
má o tělesné potřeby lidí? Mat 14,16

Někteří lidé, žel, se zajímají jen o svůj žaludek. Pán 
Ježíš pokáral takové lidi pro jejich krátkozraké zájmy. Pr
vořadým cílem každého misijního úsilí je, aby lidé po
znali Boha a uvěřili v něho. Avšak v tomto životě mají 
lidé své skutečné tělesné potřeby a je nerozvážné domní
vat se, že církev a její představitelé mohou tyto potřeby 
přehlížet.

Křesťan slouží Kristu, když pomáhá lidem v jejich 
těžkostech. Kristova slova naznačují, že se ztotožňuje se 
svým lidem, že skutky vykonané trpícím pokládá za vyko
nané sobě. Pamatujeme vždy na to? Křesťan by měl v kaž
dém člověku poznat Krista prosícího o pomoc. Z Písma 
jasně vysvítá, že v nebeských knihách je všechno zazna
menáno a že lidé budou za své skutky odpovědni. To by 
nás mělo vést k vážnému zamyšlení. Měli bychom vyznat 
své hříchy a prosit o milost, abychom lépe zrcadlili obraz 
služby Pána Ježíše. Nesmíme přestat pracovat, ale puzeni 
láskou Kristovou chtějme být užiteční lidské společnosti.



6. Odměněné úsilí — Mat 10,42
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z příběhu Josefa? 1 Moj

Život múzo být těžký, události mohou vyžadovat obcí, 
ale křesťan hledí na budoucí radost. S takovýmto výhle
dem se bolesti a utrpení minulosti stávají zanedbatel
nými.

Co je podle Ježíšových slov příčinou radosti křesťana? 
Mat 5,12

Bůh nezapomíná na své věrné ani v utrpení. Všechno 
jim vynahradí. Odměna nekonečně převýší každou služ
bu v sebezapření. To jasně vyplývá z podobenství o děl
nících na vinici. Někteří lidé poukazují na křesťany po
směšně, že se těší na „nebeské koláče“. Skutečností však 
je, že křesťan dostává odměnu už tady za všechno, co ko
ná Jasně o tom čteme v Luk 5,1 — 11.

Jaké ujištění dal učedníkům o odměně sám Pán Je
žíš? Luk 18,30

Prvořadou pohnutkou ve službě křesťana není perspek
tiva odměny. Odměna však bývá vždy příjemným pře
kvapením. Křesťan se nemusí obávat, že zbytečně marní

Sestra Whiteová nás nabádá, abychom 59. kapitolu pro
roka Izaiáše důkladně zkoumali a dodává: „Toto zvláštní 
dílo nás právě ted čeká.“ V životě bývá velmi mnoho 
naléhavých situací. Často bývají tragické, ale pro mnohé 
to jsou ty nejvhodnější příležitosti ke konání dobra. Ně
kteří lidé se zdráhají požádat o pomoc. Jsou ochotní ra
ději všechno snášet a trpět sami. Křesťan by však měl 
být všímavý a poznávat potřeby lidí ve svém okolí.

Jaké naučení máme ze zkušenosti Eliáše a vdovy ze 
Sarepty? 1 Král 17J0-16

Jaké poučení si můžeme vzít 
41,33-37

Musíme pamatovat i na budoucnost. Jak jednotlivci tak 
i celá církev mají být připraveni poskytnout pomoc, kdy
koli to bude třeba.



13. úkol — dne 29. března 1980

Radost v Pánu

Zákl. verš: Fil 3,1

1. Radost ze spasení — 1 Petra 1,8.9

zmínku
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utrpení?
a Štěstí

Pavel chce, aby členové efezského sboru byli šťastni. 
Závěrem svého dopisu píše: „Radujte se v Pánu vždyc
ky“ a znovu jim to opakuje. Proč zde zdůrazňuje radost 
a štěstí? Může být křesťan opravdu šťastný ve světě hří
chu? Může okoušet radost uprostřed bolesti a 
V dnešním úkolu budeme uvažovat o radosti 
křesťana.

Co je podle apoštola Petra výsledkem víry? 1 Petra 1,9 
Je možné získat větší hodnotu než spasení? Máme Spa

sitele, který zachraňuje „do krajnosti“ (Žid 7,25). Náš 
Pán může a chce splnit své zaslíbení. Není tedy divu, že 
v srdci křesťana je radost, i když někdy prochází těžkými 
okolnostmi. Pavel vzpomíná na své těžkosti jako na „leh
ké břemeno“, které nestojí ani za zmínku v porovnání 
s „věčnou slávou“.

Co posilňovalo Ježíše, že snesl utrpení kříže? Žid 12,2 
Ježíš viděl výsledky přítomného utrpení. Budoucnost mu 

byla vším. Tak to má být i s křesťanem; musí poznávat, 
že nynější utrpení je dočasné a že jestli v něm obstojí, 
přijde den radosti a jásavého zpěvu. Proto se vyplatí 
čekat na tento den.

čas, že jeho úsilí je bezvýznamné. Pracuje pro Pána a 
Mistra, který zná potřeby každého a dává štědře ze své 
hojnosti.



3. Radost z plnosti života — Jan 10,10
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Čím zdůvodnil Pán Ježíš slova, která řekl učedníkům? 
Jan 15,11

Pán Ježíš řekl svým učedníkům, že je pokládá za přá
tele, ne za sluhy, protože jim poodhalil to, co mu zjevil 
Otec. Tato milost, že Bůh nám obnovuje svou radu a ne
jedná s námi, jak bychom zasloužili, ale spíše jako se 
svými dětmi, je důvodem velké radosti. Tím se nám do
stává velké cti. To nejmenší, co můžeme udělat, je, aby
chom si toho vážili a žili podle daných předností.

2. Radost z Božího slova — Jer 15,16

Plnost života je dalším požehnáním, z kterého se křes
ťan muže těšit. Jako znovuzrozený je zbavený otroctví hří
chu a jeho pout, které ho strhávaly až k zoufalství.

Co je podle slov ap. Pavla výsledkem setrvávání v Kris
tu? 2 Koř 5,17

Všichni poznáváme radostnou zkušenost z nových věcí. 
Těšíme se z novoty, její krásy, půvabu atd. Život se do-

Jeremiáš jako prorok prožíval těžké chvíle. Byl svědkem 
toho, jak Nabuchodonozor r. 605 př. Kr. odvlekl do za
jetí výkvět judské mládeže. Viděl obléhání Jeruzaléma 

- t, 596 př. Kr. a zničení chrámu r. 586 př. Kr. Jeho 
spoluobčané odmítli přijmout jeho poselství a pokládali 
ho za zrádce. A přece říká, že ve slovu, které dostal od 
Hospodina, našel radost.

Co vyvyšuje žalmista v Žalmu 19,8.9?
Slovo Boží je slovo života. Říká nám, odkud jsme 

přišli a kam jdeme. Vysvětluje život a spor mezi dobrem 
a zlem. Světlo vyzařující z Božího slova dává životu 
hluboký význam. Zjevení Boží v jeho slovu je pro křes
ťana zdrojem radosti. Křesťan může být optimistou, pro
tože ví, že pravda nakonec zvítězí. Protože je na straně 
pravdy, ničeho se nemusí bát a může být důvodně šťast
ný-



kterém Filip zvěstovalv
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naše jména jsou 
že všechnu svou 
nás stará. Co měl

novou úroveň radosti, když jsme obklopeni no- 
Pán Bůh zaslíbil, že učiní všechno nové, 
to smíme těšit. Pán chce, abychom si vážili

Duchu svátém je životodárná radost. Darem 
sám se stává 
a život světu.

účasti na Kristově utrpení — Skut 5,41
Umíme si představit, že apoštolově šli domů radostni, 

když je lidé pro jejich víru zbili? To je neuvěřitelné! Lidé 
nejsou zvyklí reagovat tímto způsobem. Spíše hledají 
obranu v zákoně a u soudu. Bylo to jistě nespravedlivé, 
když apoštolově byli zbiti jen proto, že učili a kázali 
pravdu. Zda člověk k tomu nemá právo? Apoštolově však 
šli domů radostni.

Co předpověděl Pán Ježíš svým učedníkům? Mat 10,17 
Pán Ježíš upozornil své učedníky, že budou proná

sledováni, když budou o něm svědčit. Ale pravda je, že 
ne každý je pronásledován. Někteří křesťané se diví, zda je 
všechno v pořádku, když nejsou pronásledováni. Někteří by 
dokonce rádi utrpení na sebe přivolali. Máme se jako 
křesťané starat o pronásledování? Když nepřichází, pak 
budme rádi, že ho nemusíme snášet a služme Pánu věrně 
dál. Když však pronásledování přijde, pak se smíme těšit 
jako apoštolově, že jsme byli nalezeni hodni snášet po? 
hanu pro jméno našeho Pána.

stává na 
vými věcmi. 
Už ted se na 
slavný plán spasení, abychom si uvědomili vznešenou před
nost, že smíme být Božími dětmi, abychom ho po
slouchali a byli mu vděčni. Touží, abychom mu sloužili . 
v novotě života a s radostí na každý den. Chce, abychom 

. byli proniknuti radostí z toho, že 
zapsaná v knize života, a proto 
péči smíme přenechat Bohu, který se o 
v srdci etiopský mouřenín, když pochopil smysl Písma 
a byl pokřtěn? Sk 8,39

Co čteme o městě Samaří,
Krista? Sk 8,8

Radost v
tsvého ducha nám Bůh dává sám sebe a 
zdrojem božských vlivů, které dávají zdraví
4. Radost z



společenství — 1 Tes 3,9

důleži-

6. Radost z Kristova návratu — Tit 2,13
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5. Radost ze

za íi-

této souvislosti podobenství z ev.

Křesťan má mnoho důvodů k radosti, ale nejpádnější tn 
je to, co apoštol jmenuje „blahoslavenou nadějí“. Návrat 
Ježíše Krista na tuto zemi je pro mnohé křesťany dodnes 
živou nadějí.

Co mají dělat křesťané v této naději? Řím 12,12
Druhý příchod Pána Ježíše učiní konec všemu odlou

čení. Učedníci se spojí se svým Mistrem. Spravedliví mrt
ví budou vzkříšeni k životu a setkají se se svými milými. 
Naše smrtelné tělo obleče nesmrtelnost. Přestane nářek, 
skončí bolest. Bude jen věčná radost. To je naděje všech 
nadějí, slavné vyvrcholení boje, který trvá už víc než šest

Mezi světlem a tmou není z duchovního hlediska žádné 
spojení. Společenství věřících má své společné cíle a 
zájmy a toto vzájemné obecenství přináší křesťanovi vel
kou radost.

O čem nás poučují v
Luk 15,6.9 32?

Nikdy si nemysleme, že jako křesťané se můžeme stáh
nout sami do sebe. Každý je částí velkého tkaniva lidstva 
a zkušenost každého bude mocně ovlivněna zkušeností jeho 
společníků. Vzájemné společenství nás má těšit.

Která zkušenost prvotní církve upozorňuje na 
tost společenství? Sk-2,42

Nikdo nepopře význam správného učení církve nebo 
modlitby a „lámání chleba“. Je zde však ještě něco stejně 
důležitého, a to je vzájemné společenství věřících.

Jaký postoj zaujal apoštol Pavel, když se modlil 
lipenské věřící? Fil 1,3 — 5

Apoštol Pavel se těšil z toho, že členové sboru ve Fi- 
lipis měli s ním účast na šíření evangelia. Ve službě 
evangelia se křesťané dostávají blíž ke Kristu i k sobě 
navzájem.
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bovat o přesnosti Božího času.
Každý krok v životě nás může přivést blíž k Ježíši, 

k hlubší zkušenosti v jeho lásce a může nás přiblížit o krok 
blíž k blahoslavenému domovu pokoje. Nepřestaňme tedy 
důvěřovat, ale mějme pevnou jistotu, pevnější, než kdykoli 
předtím.

Bůh chce, abychom pracovali bez roztržitosti a znechu
cení, s nejsilnější vírou a nadějí, s nadšením a radostí 
a abychom představovali Krista světu. Ježíšovo nábožen-1 
ství je radost, pokoj a štěstí.

na druhý advent?

tisíc let. Není proto divu, že křesťané očekávají tuto udá
lost jako řešení všech problémů světa.

Jakou radu dává Jakub vzhledem
Jakub 5,7.8

Hrozí nebezpečí, že někteří ztratí trpělivost v důsledku 
zdánlivého zpoždění. Avšak všechno, i zpoždění, může 
být-součástí Boží spravedlnosti. Neměli bychom pochy-


