
1.  úkol  -30  ěervna-6.  července  ig40.Á4 '

Ki.istus zn®vu navazuje
i.oztržené pouto mezi nebem a zemí.

Styk člověka s jeho Stvořitelem.  -=7 `

1.  Jakou úlohu urěil Bůh prvním rodiěům a je-
jich potomk.ům?  1.  Mojž.  1, 26-28.

---- __                                     -----

Patr.  u.  PI,.'  37.

9.řteaž:?mazžsj:bv?áa%|j,eo;iěi?a%i;e%n3Í,vEt:[3#33EÍ3hrájpkoý

!egJz]iíťítálijži5ř:!SlžéznB;ů|ÍmtíJ,ij::á,i:;::|;tžm!;Ítr:3:rdEu;Í«átíB::íi:n:b!Iíg%2
3.  Za,  ja,kým  účelem  žil  a  zemřel  Ježíš  m  naší

zemi?  Luk.  19,  10.
4.  ;#[t#7?Sá2o4;PyoJpernoíjesvilě:3'žíjšežpřJáyn|Í,ouapiY?mJoahnl        ,

g:ii;gjílíšfůái;;gí[hJ-ie:fneů:giáiéel:#ig;::;|l:tláo8#%#áiayko:Peětu;eří:
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1,

Postavení  člověka  k  Bohu  po hříchu.    `7:7,'4,'

5.  Jak  se  pro3evily  následky  hříohu  ve  stylm
člověka s Bohem?  1.  Mojž. 3, 23. 24;  Izai.  59, 2.
»Adam se mohl ve  své nevinnosti volně scházeti se  svým

ie:Ííi!«liii;,e;;?;:hi;elei:g:jŤií;z:pgtí:Í:lž;Íi:t:i!řg:E:%:E;t:;i:i;jín;i[;oi::;:uÍIít;i
6.  Jak   popisuje   Pavel   protiklad   mezi   naším

nyněíším poměrem k Bohu a, poměrem, který
má  3ednou  nastati?  1. Kor.  13,  12.

-_-----------

Stvořitelem.

Prostředky  a cesty Božího zjevení po pádu  člověka.

7.:€:[ýp%sg,psŤS]gpbeíTMPo:žÍ,;á,T.ů±9.áeí%To#íX[o:o,jE

22,  31;  Soudoů  6,  11.  12.  22.

i!Í:;I;x;ů;e::dí:Íi:te:-irii;éej|B;;iijcy;ií;ií::s;;i::±ii!%ii;níj:|ťzíaíě:t;#Íi;l*i!aí!:jií;
8.  Podle  ěeho   mohli   ve   svatyni   poznati   vůli

Boží?  2.  Moáž.  28,  3o;  4.  Mojž. 27,  2i.

kam,epn;:p:#aaletEeLátir##grž]Feí#gv#yndeT?y33!kéúlÉůEží
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vůli  BožÍ.  Žádali-li  od  Pána  rozhodnutí  v  různých  o.tázkách;
byla  světelná  záře  kol  drahokamu  na  pravé  straně  zname~
ním  Božího  souhlasu  anebo  přijetí,  kdežto  oblak,  zahalující
kámen  po  levici,  byl  důkazem  zamítnutí  nebo  nelibosti.«  ~
Patr.  u.  Pr.,  350.

9.  Uveď  příklad  takového  dotazování  z  1.  Sari.
23,  6.  9-12!

zajeYí,cE=z#Š,oJíá|earýs#iéžzsn|:ťávpyásá?ve;ládpos|ibt%?Ei?|?skAén|

ža:E:i.-Tržaš:t-::'op6:3:eln;e?P!i];eiž#ft:gi'Seže,'išhvyíflelipžít2em::átdT#i
10.  Jak  dodal   Bůh  Jakobovi   důvěru  a,  útěohu,

když  utíkal  z  domova?   1.   Mojž.  28,   10-16.
11.  Jaký   další   příklad   máme,   že   Bůh   mluvil

s  lidmi  skrze  sny?  1.  Mojž.  41,  1-7.
12.  S  kým  mluvil  Pán  přímo?  1.  Mojž.  18,  1.  2.

2a-33;   8.   Mojž.   33,   9-11;   5.   Mojž.   34,   10.

hatí:aá{eom%gátéýřoš%7řeocv:t:=čzíá]gůd#éo,.šíšěFítťgčůřeadnaýtTťzopEš=

:Žnmků?rJgaEío,`žtii,gteačrlý#barástibo#ů:FákpgářůbřYb|TžliídÉCEokeu-

#ÍgE:%ůsíýĚi.n§Eg!ilchseasmBě:hsmNíams:lbyenc:lnsstvTígákěořÉ:
litbě.  Jím  se  nechal  poučovati  o  duchovních  věcech  a  o  po-
vinnostech věrného pastýře. -  C., 407,  408.

13.  Jak dal Bůh poznati, že způsob jeho obcování
s  Mojžíšem byl výjimkou?  Jak to ěinil jindy?
4.  Mojž.  12,  1T8.

_---_                                :              -----
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2.   úko]   -7,-13.   července.
''   ďak se Bůli zjevoval i.ř.ed potopou.

Původní zjevení po pádu člověka.
í.  ;,3]í{Ěř#hs:Oíayz:Z:ennašL|Tnp[;ýT[íomu;:nqšůlT nE:]ěži   ~ ~

ijí:;tii!íii;ái:;irí2ilí::tsg:;Íií:%;:;:::ÍÍÍž;;r;;ÍÍ#i;s:lÍil:ss;z;i:iííi;;luldiii;ií
IX,  283.

2.  Na koho  přešlo  ono  prvotní  zjevení?
---:                         _---

3.gtatk%Ť9a:V:ě'kaě:1iž?:t,Eá,,4Í?#Ěiszt:sězaes#řggTid:

EĚíšŠí»nÉl?óe:aepc?ě::Eo-gitmhvsznB;:Í:í:zd3s!:ěft:v:ik;o#éFt;:Íi:?í:zÍ#a:je:Í|!

Íeg:sii[e::iíí;e|gřěta:;f::é.e:z:rál:::Í:,ě;:b*i:J:í:itíiáot:a:d<iolÉá?h:Ížal:lirůe:v%ETšl;:d:ž::
4.  0 jaké nastávaíící události proi.okov€il Enooh?

Juda,  14.  15.

i:E:Éil:ií%!ÍiivE:Íí;,E:1g;ž3:je;u;:e;!Íen;Ep;o;i;l:l!ě,;;í:l:š::ÍjěíeFii;ae:J:gjrio:i*:;ijg;Í
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5_g9:#±P%nzĚ=:ýendíu%Eátapv#gg.tovTí,€eEÍ[§%í]pFí#íží

#ér#řře:Íeíii||:go:;E:oÍ:oz:É;řž|:É:Í:Íz::;e#Fa;:aí:ů±réoprao:k:olil;:;j:m::g;jii3a;:;g
Noe, prorok BožÍ.

5.  Jaké  poselství  měl  hlásati  Noe  světu,  kteTý   ,  ,
neěinil  pokání?  1.  Mojž.  6,  13.   '`L

;5=,ř':s:ít#|cáevt:lt'i_;ř!Í-igBaI:io.Eóoš[_:oyznn;:tž?:le:pi3rt#.o:psfv;É;zÉ|Tg|:Í

;J:e:V:iT:ů_ýpcátób.e=E#MQgtuozpaallé*,-§Eg=y:ěot?1eT]-!:gtě

úppo||Tš,Í:npí|má|:

co  mu  Bůh
s|yLĚe|Éáítii

ZínÉr.,N8°i:'   a-  P°máhali   mu   při   stavvbě   koíábú-.{,
6.  Jak se  za,chovalo lidstvo k učení Noe,  že při-

jde [potopa?  1.  Petr.  3,  20.

§t§ii;d;Í:Lí§:e;Ěi:tí]:;:;«í;igíp;;§S!:gyb;:;°#:Ín!:!];Íb;i§;?:Íi:ir,?:PÍ§;i:§:eůíe;Í::ií];:p±§i:
7.:Ež;E[#cantěř.e#výy:%og]aeFha]tíSvÉ:oM:]*ž.t%;

9n+,
1}                ,,                               c.

V  roce  `1.6..Ó9  vysta`věl  Pet`řj.Jansen  v  Holandsku
qťe  údvajů.Nq'e,  ov-šem  menší.  Po  spu_Štění  korábu  byltěno,   že  tento  unesl   o  třetinu   vě-tší   náklad  než
:fejpě  qlouhš,  ].ÉF.ak  v,ěak  s±avěqé;  ioÝpěž  rychleji  pi

-                   _                                        --:



8.  Kde  nalézáme  první  prorooké  udání   ěasu?
1.  Moiž,.  6,  3.

i:or,;r;áeš:ksií:labo;.v|Ýlz:#Í|čsa]?ei:;áuf|i|íoC:h:Tv:aů:holze'#áálíJ«:ĚÍčlšÉ?
9.5:o:áoý,asíI.:ini:ižíd#::?íJ|?I:gkzyntámBeETtgopopt:trozpoŤ

ÍíeÍíii;ii:d;či|ÍÍx:SÍÍ:iii::.i;li;!iítl%:i:íij:eží;n;::ií:ÍÍ:ž.:e;Ii:Íj!é#šÍĚiiii
-  Patr.  u.  Pr.,  98,  99.

Zaslíbení cirkvi ostatků.

ío.ťvgá%áéamjap]:oorzoáo:cáFasd[aoíéěh;ezsa#buevn%ps]E3í:

54, 7-10.

iggt;i,?díoEžaiÉi.oBSu!ihpsí#:SLíbneenjíc%L#šn#zTsol:bgEílej%láěopnoi:
11.=těesrá:váidaá::S#,ysl|e%íšoÉchvp|P.T::ůo?ns;Ětt:,3,Z2a||

--__              _--:  ----      _---
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3.  ú k o 1  ~  1 4, -2 0. . č e r v e n c e.

Abi.aham a spravedln®st z víry.
Povolán z pohanství.

1.  EÉal;éompF::sžíeefií|?žiiožE:a2h4?E: když se mu

2.  Kterých  tří věcí  měl  se  Abraha,m zřelmouti?
Jaké    zaslíbení    poslušnosti   vša,k    obdržel?
1.  Mojž.  12,  1-3.

3.  Čím  dokázal  Abraha,m,  že  věří  Božím  zaslí-
bením?  Žid.  11,  8.

4.  Kde se zdržova,l nějaký čas?  1. Mojž.11, 31. 32.

ÍíijiáíiiísI:!Íz::gií;Í::]Í:Ííi;Íjd?ii:híl.|;i3i:iío;z;oi:Í:sÍ:Íiyí:Ír;z,;«liíÉ:oaí;#!
Zkouška  víry  a poslušnosti.

5.  Kam je nyní  Bůh za,vedl?  Ktei.ými  slovy  dal

::°Lčhent?b]#ao|ž.VÍ2P3ZLng.tij  že  došli  na  místo

iáEÍca:|ri;o:h:#gi:ÍífžEdp#eůíai:iit;h::pía:F|a:ž|řžr:oímE,::E:;jI:ěí:rfuvscii
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ÍnFlnbá:ioog:ů;;|aa:h:;ža:eisíuu:ie;Ť:«lácĚatsiigte#caÉ;c;h;liE:á:g:i#::elfl?l?el;i
6.:::[yigpvoiTiěoFiE::č:Lobšiyo,ježveilAtůrmah:emdoůí:tšeel:

Obnovené zaslíl)ení.

7.  Kdy  obnovil  Bůh  Abrahamovi  zaslíbení,  že
]LeíEíotpu3toFeskvgo]tunq3j2.esíš:t]níaíš.ebudev]asú

;:gg:Í:;:E:#Iía;Sáil!l:Ííi-:;av:Í::jiii:ái;;Í°:t#.#ibá#;hí5;°dhíi:°Í,°1#
8.  E:]iáovpi:těiiuRjí:Íž.Si°57:. Pr°nesI  Bůh  k  Abr*

í#íÍ];;m:ííÍLín°;b:ea;říjíg§:§;T:*gĚUÍí:ž;€:Íjo:ebí[Í§:ří:É;Íít§S;tríí;5É=ů:Íaříí;ÍÍ
Služebnikovi Božímu dostává se mocných důkazů.

9.5g|[Íůj;Sutiiezíněn:geěltnáp?roJraokk?,eĚ{et;e#ůzi:'á:

ham za,ohoval?  1.  Mojž.  15, 2-7.
10.  Co uěinil Bůh, aby upevnil Abrahamovu víru?

V.  18.

11.  Na  koho   se  měla   tato   smlouva  vztahovati
mimo  Abrahama?  Řím. 4,  23-25.

12.;;l`Ěťůžhá:::ž:ís41:br:ge#át#Z?niE;o:.fz;níe:i

i.  Moáž.  i7,  i.  2.

F%ohk;ůEElií:c:h:ft;dv;í|aýá3jogá;Ížíe:iže:cje:iezía#E|piřee:3ÍÍ:vgist|:|í;;Zv?šeáJŠšžÍÍ
8/

Nt  ,W=.lŘ:íf/ll(\í>  ,/



igl::táozžans!ípe-=í áottethegg'ai|gf'yš. Se Podle  o,kolností Zdá,  že je

Poslední zkouška víry.
í3.E2š{víť;iř?{aé,]Z]á;Zšáeěibrz]8kpa°sdír8Be]%g?4.brMaohj%:

14.:í;{St:|,'rš%sd|:%áEloaut??ržaihd?T|o'V|a7iífga.'kdyžse

í5.Eět:áángtží#:%pArbarvadhyaíza:gááínaýcjÉznuázz::.=

vení? Řím. 4, 1-4.  20-22.

•     4   úi:oi  -21 -27_--č-e-r-y--Q ----4.`--.~~
Mojžíš.

Povolání  Mojžíše.

1. lřgíí'5{.io/V#t?ů;;;zz;`evpli;gÉ3k3,ůh8.M#ž?vá;     .      ,

Íií:icíí;gz:;:Íi!:o:íi;Í[i;:;J;lígi:i;;;:::;Íj:?:;:ÍÍI;g;;;Í;:ie::eiííp:;Eif;:;lí;:
L2.#[%;GŽTŠ%-m#a±a6Pii±+B.ůh&g,j,?l[fÁ?F,,qíLU,.,P,?`ťa|,{._L

3.  Jak  se  Mojžíš  vymlouval?  Jak  ho  však  Bůh
odzbrojil?  2.  Mojž.  3,  11.  12;  4,  1-12.

§;j;;:Í§iiy;;;Í;;:Íj§;§Ííj::i:Í:::ÍÍ;iJÍ:hí§eaíí;i::í;iíí;Í:i;};:i::§;ki§ií8;ů;Ííi
9
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:}:i°u::a::#;oLĚiř;o:shio:áú.šr#dáysi.:vs.§:po#.iřsítiťpbrgo:ii:o[%gL#i%d]EL#á:báy:]:::b:ý
:.8stalpé

3ááÉeámvů]ískífgá.FrŤenpé*tor. ET pdÉ.:,a_,25aí.že  čhce  mítí  Boha  svým
4.gtaakvesázri:ťždíLšíepvoůEíěrAPoonhoavíkpEroMr:jkžT7yLP:;

142.  143.
Předpověd'  se naplňuje.

5. :á:ío3í] á]e#:, BgFtus#í spoÉ:]ysá#;Íf;
2.  Mojž.  6,  7;  7,  5.17.

ii;Íi§:i;Í§:flííh;[§Í;gí;§i:;;a§°;i;:;e§:Viiig:Íi;;;;±;b§:Ít:i;§;]:e]:i:;t:;Íí;§tii=:{Se;S:Í:Í:

nos-t,  Ž-e  muž- cítí  s-vou  slabost,

10

spoň  důkazem,  že  po-



Prorok mu§í  věřiti  vlastnímu poselství.
7.r7:vuf=E9éěT.EMůá]í.:žžpeín%í#:::íg[]íc.M±[o9j.šíŠž]yáruío%:ů=

§:L[ÉÉnFžeBbs:e:::íĚabřyříí{%azTů#éogbboEdáo[Ps:nE#S:žTgě]Láíátťťí]%:e.s«tb[ířáěgt::
u.  Pr.'  281.

8.  Která  příležitost,  kdy  se  Bůh  zjevil

i%?Rii;lzrnaáe:l#/á`'ť4ář`:byla  později  při  př.ehledu  jeho

;!!:ioísě?:;á:;i;Í;tÉi:euihilJ:Ei:eií1%l;Sičl:3í;t:s5ái:aa:i:tíiapĚÉl:Í4,rf`
Poučení  o  soboitě  a  ozákoně.            f      `     Í

ý                 ,,,/

9.gtaJ:!E:_:čÉlři!Tá:zjž-íÉ?1i2q"t:Z#%ž;ě|2o-:#hání

;ů:z;Í:Íhíeí;íÍÉ##Íau;í;,tí:§ío;e;Eí:#á:í§:T:±:Í#j3brsííní]:ÍÍ:m;Í
10.  Co slíbil lid izraelský? Jak smýšlel  Bůh  o je-

]Ž4C,h7;°5T°#3ížS.tí5,d8sd.ržů=Í4;]9í`PL%;fa=;  #?j,žti#7. 8v%..+/`3   Č 1 '     . 'ť `  ''

;ěIÍ:E:ÍIÍ;;3k:Í::;Éií::iízíailf!oíen!l;síEĚ;g;á;isítl;p:aii;y:bíji:á:iiili:Ío:s:rii;g#Í
íí.;§FÍFbě#oMZ:*:řží:§,ůá#;hígou#Lj§::e:;šetLĚL:íMao]Zž2=

Odpověd':  Svatyní  a obětnou  službou (obětmi).

n},'bigTpu|áázaťykMooú,.pžáiií'ntaak2gřeviEgiollžkeovť3skkeřázši`uožnbaa'
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12.  Jaké další zákony dal Mojžíš  lidu  mimo deset
přikázání  a  službu  ve   svatyni?   5.  Mojž.   4,
13.  14'

;;idř;e;€:p;í:y:::;;!iíi:áinníf:ýica:h,o:1:Í#;;:ž:;jáí:ÍaiL:pií:íl:oibíciijui

13|;':;;o;:ř;el!;:yž;ď:;Eli4t7:`ih-M:]O;Sí:::nánMaop]:?ren:3tí-j,ť,J,Ú:`

14. g3gímliáeaE?m5:n#3Eť#uÉ:--:e  Moižíš  se

5.   úkol  -28.   července~3.   srpna.

Eliáš bojuje za i.ravého 13oha proti Bálovi.
'  Eliáš,  prorok  Boží.

1.  V  Íakém  politováníhodném  duoliovním  stavu
byl  lzrael, když  vystoupil  Eliáš?  1.  Král.  16,
30-33.

_----_---
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2.  Oč   se  modlil   Eliáš?   Jakou  předivnou  víru
dokázal?  Jak. 5,  17;  1. Král.  17,  r

.>Z9,  svépo.bydli.ště  v  horách  mohl  Eliáš  pozorovati  od-

8%ina?t`áb;tbeElto-F i[pdlýsi  tak_  požehnaný  lid,  zadi.žel  na-cestě
ěn   starostí.   V   duševní  -úzkosti   prosil

Í:|ail;:dggí;e:Ě;Eo;;;j;:;vš;ěiříi:p:ěšjpe;Ídu;Í:a2ř:ůÉsÍ::3#í:eíEa:c:hTÍoíÍ:l!#goovi;oii;
3.  Jaké   pokyny   pi'orok   obdržel?   1.   Král.   17,

2-4.  8.  9;  18,1.                                                   .

Zkouška prorokovy víi.y.

4.5g:[á:éštái!osJtaEepsE.E:o;o.`šeYgtovYějzeoszanráeEÍ|i

ovšem  pod  podmínkou  poslušnosti?   1.  Král.
17'  10-14.
__-_--

5.  Který   případ   dokazuje   ještě   zřetelněji,   že
Eliáš byl velkým mužem víry a modlitby?  Co
se  domnívala vdova o  Eliáši?  V.  17-24.

Í:técrííts:t;§gí§Íaž:#{Í:Ěep:r5EÍí§];f;;Ť§;#řva#eeo:ÍL:Š:a]Í[];;níž:t;ůgžíůh:é:Ba:Íů:xga:[Í
13



Nejvyšší  bod  zkoušky.

6.  Jak  dlouho  musil  Eliáš  ěeka,ti,  než  iej  Bůh

g33ígí]Fy,zavka.,,5,aíb7ybTrfffrěáhfíg,aí.veře5ností
•  »V  době  tohoto  dlouhého  sucha  a  hladu  modlil  se  Elíáš,

§:a;i°in;§kísíii§Íiii:i:::n::Ídíío];°;Íii!:i:;S;2;[;Í;ii;ÍC;::;;S;Í;§Í°;Íijc;h;ik§:Í:°;Zi;a
7..{[vf+[+ýí]Ížsír:aée€s;Eíť,:;É:í:stžeráříě8:ětá#oeí]g#azdau.

iíií%Íti;íi:i:;Í:3:iig:.::Í:;::::ííb;:g;a:T;;1Erííríj;ji:Í:iíií:ll:i!:s;::Íů[|§:;V;Í#;á;:p;:í;
8.  Kterými   neúěinnými    slovy    oznámil    lmiáš     .

Achabovi příěinu Božíoh soudů?  V. 17. 18.
0.Ett;génEři:ířgr±caerE:Í;dĚálkEiiáí:ásnvěéoE3g:

věděl?  V. 36-39.

Lidská slabost  a Boží poselství.

1o. ::Ij:ť?pol:eksízí. :B,driálF.Iiáš'  když  utekl na

i:ríoici;i;oai;;Íie;Ígiii:#Íii;Íi:h;:Íiuijl:;;;iiíí:il,!;;Ilííjib:i:Í;11ů::ní#Í:!á::i;eí!Íe:;i;i
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11.Zv.lítí;riž.cehK!::.gíi!ě::iíE#á#?iovpýroohrovlť,

19.Egr#;E:n:p:;'3Ío;osveěďěandýd3FoerTkgákaÉílciláhšoemk;ál8:

í

13.  Jaký význam  má život  Eliášův pro ,
církev?  Ma,1.  4,  5.  6.

zem»?ggcEopělsr,Jektperř:růlánpuosplfídpnríavd#.

ii#,ivgi::5:ří::o;;ihá':#e|řítů?:;EiýtiĚ,:hE||!|Íj|6`ÍJ:::;gřípgrcoeK`r:ls`t:oev:ý:É

poS;,3±í.L.,.ťí::u==ý`

Eliáš   je   P.řgdollrv9-

6.  ú k o 1 -  4. - 1 0.  s r p n a.

Pi.oroci v lzi.ae]i za časů. ki.álů a i}řed nimi.
Svatí  mužoivé.

/,,/)

í.  ?vrz°áěcnE#°i. %[a°E?3,Bí?ží   Z@   ěasů   Samueie    ;.ť  ,  T

§];;§{í:íĚ;íÍ%:k;ív§ža;s;níítí3;:o:VTa%t:s[nm#&#sc:Íěasí#gosžííí{:]t:],*Éť:Í]:[ÍíÍí.*,:`L
2.  gntí#;e|g'rB:iEj:2;9js:o:#oFděe j:š:g,uvjeeál:cnhiž? 2:[Ei:ry     -<

;§]íer#§:íÍcÍ;;e:žÍ;;:Í:se;::Í]o:g§;:;;:zzír:ů§;§::ů;;]:í;Íe3Í§Í:jĚ:ÍÍ;Í:tůg;:Í:±:::§:ÍÍ%::
3.  #Í Šíanséů;ZL:aš:Eí. E,ěL9.někdy Prorok za sta-

4.;::.[ýá2Z6;n2S:]jaEZz#e;csh:ně:rF;=vžE?E|y|ibsyv]:g:g:|OsE#]#

...``.`` r7J, 15



5.  Zavrh|,li  lid Ťslova  Proiok?Vaj  k°h°. ,V.[a5+:Ž4H#  ';G&
-`,`*í"^19   1     Cžn7`,`     Q    r7
popíral?  1.  Sa,m.  8,  7.     , {

Zdroj prorocké plné moci.

4í,''`#,/t

6.  Co  bylo  hnací  silou  proroků  při  zvěstování
jejich  poselství?  2.  Petr.  1,  21.

7.  Jakou zkušenost  učinil prorok,  který  nechtěl
Jiižs|Veídcoev|[Ííz#,Jéesr:2'g?agTe?.,,;í_#ál;?#,,J?,P::t?

t?loíiS:C;°;:b;is°Ívi!s2P:d::°:Vie;fiííšszibgizípjgií;i:a:r:oi;r:a:=;8š;ii:es:;l;dt;°:;iziě:í:
S.  který  předpoldad  musel  býti  splněn  u  toho,

kdo   se    chtěl   něco.   od   proroka   dověděti?
1.  Sa,m.  9,  18-20;  15,  16;  28,  6.

§e:jiv};Í::n#ů;dsj;;i:]ae±Ě:];§ag§:!:i,;ií,i;;::§iii]`;íLě;:§:iže=B§;ÍÍ::Í}':n;[t§;;i:;;Í]]§=:
9.  Jak  odpovídal  Bůh,  přišli-li  k  prorokům  ne-

ěistí lidé se svými přáními? Ezech.14,1-4.            . ť
í°  F;t,::±{g}íP3}gí{:T::E:y;i;í];o'kJifi]+i#t°:hi;#t:Í5:É:t]±:Zié    á.         /

11.  Jak   vyvrátil   Bi°ih   slova   jednoho ' proi.oka,
když   tento   z   vlastního   popudu   souhlasil
s   věcí,   zdánlivě  .dóbrou?   8.   Sam.   7,   1-5;
1.  Par.  22,  7.  8.

rei:§{Upt83:§í%%ái:ci#TTá:acn:p:řví°Ín`TLž::izs:k=yšěLrkudí#;fa::i:i'Šik%ícÉ:Í
ríš:cE]:e]%gt:č23zgaš]S=gáhštea,]seE.gkonuedNoátoanna]váyříáLqaBobžŤ[%zkt::[,

16



Poměr proroků k  vládcům.
]2.íy*:{eývúůkd°o]ůb]#uě?as2t.°sRrm°.r8|{,ůímí=[Ěřergť8L±ž:` L-,`

=,ťl;ř    t.d,:^

;ii;i;iio;i:e;E;;Í;i;i:::r:Ía:i;:::íj:i!:ž:3r!:bí!i::ií:Í:t!:ÍE;[i;Z;íiíildgijb;yíi;g:!:i;:íjsi;:/
]3. řra:[rýookpéůzoorpuohsoeqgtyťí  EĚ[ááaedp  TnaekpoříjedmoEÍ:ů

]z{ZžitníEěě`|grugsrpoá[oEšiE.éštá'::d|y2:]ie±?.k|á3?ající
|4.g|ao|#rěoní|a?Bg.hpkarr;ž|;.::ý'/#/j;4:Í?|,!ý.:=?á:`|:4,:JÚJi,t`|,`/t)|;4J\

7.  ú k o 1 -  11. -17.  s r p,n a .,,,...

pl.Orocká  |]Oselství  Pozdčjšíí ďo,riý_:  .`L,L.`-,:.,.

Proroci  jako  rádcové  za války.      `.,

1.  Jak  pomáhal   Eli`zeus  izraelskému  krá]i  ve

;;:ÍsÍ{Ž|s.i{6r'gy#lí'g.kJtlo[msÉ á;I :ě;e psřkeudtsetěanvoosvtii  `
2.  Nakolik  byla   úěinná   rada   proroka   Elize.;

o  poohování  sporu?  V.  21-23.
3.;]g[í{žgdt:{TgnL%Íí#atmťutvroL#ůahbšzoo=[;]]:š:e]:osÍ]fí[#;;{§[Í.

ství?  2.  Par.  20,  12-15.
4.  Jaké  směrnice  dal  pi.orok  pro  vedení  bitvyp

V.  16.  17.

5.  Jakou  moudrou  radu  da,1  Jozaí,at  lidu,  když
šli proti,nepříteli?  V.  20.    {7

6.  5;?k9|=y214o.   ,,;:Těn:T,?Jioto   T.ěrné   chování?

17



7.  Jakou  radu  dal  Bůh  skrze  proroka  Elizea
v   boji    proti    Moábským?    Jakému    omylu     ,ť
padli  Moá,bští  v  oběť?   2.  Král.  3,  .16.  20-24.      '<

8.  Jakou  naději  a  povzbuzující  poselství  dodail    ` ' 't' í

Bž:]:°!;]]LZ#áš#b[?if€:nž`é#_T,4_7]Fu,f!í~.,,j#qs#TTtu€eé

:_-_---_                 ---:_                       _ -----     _-:

Hlasy pozvání a výstrahy.

9.  Jákou výzvu učinil prorok  lzaiáš k  lidu Bo-
Žímu?  Jak  jim  znázoTnil  rozdíl  mezi  posluš-
ností  a neposlušností?  Izai.  1,  16-20.

-----             :_-_ ---- :        :---:     ---- _

ío.,;;:Í%š:eh#eeLd3do%p3ugs:í,]t:bí::í=#í,ťíí;F]ásyčopí#

g|Pkb|íagt|.gayk:.yE:it:gclFnáv;áps::1sŤĚE#!!11:a:iuioisetip:ro%žu:šžsvFšůa:por:o:

i?nš;li;ůiksF[vEeí#g:a;:oií|#:|!:ozi;áín:ái;ztíj:ít:e;gis;zlt?o?uhi|:EÍu:iá:?i_Í:::

:á.ií|Ění_;vli_i_i;Ě;:_Í;ar:JJgulódŤs;_[žuge:eí:,oÍ::;ílá:;g;ta;íÉpoáÉ:av:a;16Jhenrěuj
18



11.  |::§iŤ,t;%ž:` |h3?o|ZáLii7ťu'  Pakliže  by  Se  nepo-

í9.  gáá{ypmůg:y í3,ýtáj#ozí:í   soT#d\yť ,ještě . odvrSÁ.< {
;

13.  Jak  se  zachoval  lid k nabídoe?  V. .18.

_             ___-_--_                                         _                   _---_-_=:-::-:-_:

dkysniiElťžirlzgTv:[dleicdtevŤř#EOĎrB:%Ěg.a_NaiEůitoigigunčeií»K
mluví

]PítůíFjzážonš,.ríásvůíe[íddáejs:EájezjeeEáLTů[],eí%.kterouc~estou.mají

8.  úkol  -18.-'24.   srpna.

Nádhéi.ná poselslwí v době vyhnanství.
'

Lid zavrhuje proroky.
í.]%:atís[i:é#%S#8h.P5,až8.U29:řášin3°3T3Z4?áetíÁ,+;]i`qr=,-,,\€,>~;#4

--_-_ ----------------   _          -_:--_         -

2.  Jakým   způsobem   měl   lzaiáš   zaznamenq,ti
neposlušnost  lidu?  Iza,i.  30,  8-|0.   ,  ,i`, t  \7   -€?# 7Lačg~:;~a c  , i    '

3.  =g;{r:cT[]á°UpVo%]eí]snt%]Í!eĚíers.k4U3t,eín_°Ě.t'  žŽ:.T~\Zq_V,rp,]Líf , ~    „  ,           /'^> ''~"

;Ťgaí:i;:E;Ť!:;vJi:a|ECĚ:luš;!ř,eí#;iiEí;:isíti:|fi:pd:%:EoiťoiEěiíoi|ě|Ío#i|:
•-1`:r.               '::,_V         .Aý..4+LLi      ari

19



1!     =       `-

:§#a%d]ee:[v3eod2]ůie:íp;:důpsT?gtký#23Vreglžé3EáE::#jz,-Ld#
»Jakmile kněží  a  lid  uslyšeli  slova,  která`,k  Pim vprqpIT-

---_--_                          -------

Přicházeni  a  odcházení  světových  řiší.

5.  Jakou  radu  dostaLli  skrze  Jeremiáše  zaiatoi,        h
odvederi  za panování JQqlEip* Jer. L2*9;^.{,Tí7:  4^.  `       4`bL'`
10.11;  25,  12.

ii!ei:sSE;;L#:ed?T%u]rjiíL;:%:eíě:z:::ů:i!:Ž:s:Ěz?[Z%::Í;jJ:a;::ei%anl±e°::mĚě#;d;g:
6.FétáríoErýovráoncík3ůphoá:,žsítvníáruoěíýpžeTeEřa7Teť±%:

ííá§;±Íe];;ÍÍ:§:§:;;Í:Í;:;ríí:;:Íj:jh;;e;Í§Í;o;í;:ss;;;:Í;ÍÍ:Í:Íjj:;:ra§];;::;:o:rí]#]jk]ÍLí;
7.  ž3|[oývT d#nsy°bsevEtozv5;giL] řpšg DNaan?U2C,h3#4:

iz3á;št;aÍbeíiphrši::Í,:pS;;díe:#hě:;fin;;Ť;išc;2ngau'siá;Ítůa:a%,E]::žexiio#Í2:i:sEeíJíeíí
8.  Jakým  dalším  snem  musel  babylonský  král

Í>-ó-z-ňári moo  Věěného?  Dan.  4,1Ť.  8.5,   `3!Í=`" -ftu----_:-..--,----:-::

/t,:`,jl20



9.  Jaká zvěst byla  oznámena Balsazarovi, když
opovážlivě  vyzýval  Boha  v  nebesíoh?  Dan.
5,  5.  25-28.

Zjevení  o  Boží  I)iytosti  a  o  Božích  úmyslech.

1o.T:k|é__yiqĚT_Í__'o_t.drĚ91E7e?,hje|Pět,le.tpJot.OT'.::#|,,::.:,-:-.,:,-íá|#y:,#
co  byl  odveden  do  zajetí?  Ezeoh.  1,  1.  4.  5
15.  16.  26-28.

:e#'oa:h#žl:í#eízníi:i:ulé:nz,ůíáíil:ákgiříiJ;e|íhí%T|cEesini#i:éaĚ#á;:|Í
ZnEřefiíí#áůE:ázc:cFéš,.teěžnvaáu#mvíídzěe]musí#yícmhoecbnaoTátg;oí:

#tl igštněýFtlálg BS=oEŤ|Eitip:nporvanÉlář. « Asyrie   a  B abylona~Tprorokovi  se zdálo,  že tato  spoijená kola ].soiu  ve zmat-

ta;ÍiíŤíiíz::::g;;!i:i;Ít#:|:::|i#i:oiá:i:oi:::s;ib!:1!;o5:Í:n!zjíe:ií:
11.  Jaké  příklady  máme pro  to,  že  prorok může

míti   podíl   na   místně   vzdálených   dějích?
Ezech.  8,  3;  11,  1.  2.

]2.  Jaký obraz viděl prorok, ktei.ý lze použíti ja,k--___    1  _--__   Jr-_-___,  -_ ---. J    ^.^`,   \,+,\+c^+\,+   ó`^J^~

de# ;#Ů,,;pr.?„?.:,:`l\`eT8.n.Í„d€O#^,%tÁ;Eízech;Ž/ ť   ,'.  ,; í``''
/

pro  teh
9, 1-7.

srdc'ipžgcYrálidaBdůžšíí,,Foaíícásžů;ahpí%Ěíhvo,%hkotehrřéíTnu.::iítnLÍ
T.,  111,  266.

13.  Ja,ké  zaslíbeiií  o  duohovním  i  tělesném   ob-
novení  obdržel  lid  izraelský  skrze  proroky?
Ezeoh.  36,  24-28.
Nutno uznatí skutečnost,  že lzrael bude  do  své země uve-

den   až   při   zmrtvýchvstání.   Musíme   si   též   uvědomiti,   že

kiizirtgi:l;,mktevr|Ěs?'#cr|žúlm?a:liíEoe|nií,|nzilaeež|eJ'#|uezetĚiákdí.Žmjso2:
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9.  úko]  -25.-31.  srpna.
1,,_

BožÍ vedení pi.votni cíi.kve.
J~`    Jan  Křtitel  a  Kristus.

í.Eát;ůtiuý3rpií#5ií:jáík2o:nvía:?:efn±'i#o}[io4.FerhvoníúiToaiezma;

áo,Fe:po%#áleaÉah:s;i:'::káseTg;1::ÍikoEí5ái#iio:hlůÉŠ%vnuěj#eédmpopvrěoá'
9.Yokěán3feo#;Eru?!.ev7i,11S6e;,,Í#`Éto`ifi#oj*3,n3i:

|;E§:i[n§i;::i:Í:§:U;]í;;§ir:j:Í:eiííízi;í:SÍ::§:%:°:;iikí:a];:gkí;iu;Íj:§Ííi°;§z:Í:];§Íi:Í
Z Zaslíl)ení Ducha.

3.:::t:y:,Í:t:eh=*=áz#íLbei]K:isét°?íÝihvís?)°ŤapuLC5i

22



4.Fet=áiopbouroohoá?ÍsT{iT`2ŤI|0#e|8?ří%(`:d?mzasIÍ-

Íeíh:oÍ;.eEíěí!išE;;Íil:;1;šJ;|Í:Í:,:nij;y:Ílioií;í!::áí;|gdí:řůííe#:á:%líí|isigíh:;ěj:si;j:
přijde.
5.  ::!:aBeěKovčaelmEribs#;?ytdoalĚárryozťíš:=;9evJaai;         `,J"-_ú-]

Ei-Š=uiri;g -mšiYý-;Ě= -|g:íÉ*#€ť_Évg`=UŤ±+i±tj±::QŤĚáž.. 4? Wá:        f~"`6_   .,,-, `---*-t:Lí_íŽ. áj;:ží„v@eíťíf`==,=:ťQí,rkve.       „

6.Eů3ir:žehroýdEiej;nřomziděqg:EnJ;edg:áEreoE:Oěo|tevní;„

Církve?   1.  Kor.  12,  4-11.  2§,.  ,ý+_fť:tT     Lr    ií, \,

?.#áárzviťští#Éí*eF4'Ež:r,~ot,F,,.nTra`T'P2Zfq.ÍI-

f+ áJ ,

8.  Jaké  svědeotví mohl  vydati  Pa,vel  o  duchov-
•9i,;Ciz!;;Í:ihgzAí±eQ-Z;io±rioí:;n,t;'S:|i;:Fál„::;|Á

tc+t~a      óT>-

i%v!a;níi::i:b:;p:É:Í;:ii;J:Í::i:es;dpili!;díilíř;:g;rĚlřl:Íátií:Iiiufi;:ží:oi:Íi::i;ii
í°.:%:%+E?ZPGů=]:bf,miEiz]n2;'2:P&šot:.)F2:Vie|ůyain2:

]].f6:#jl0Vf!ÝŽ?%ů;SSe?]/::L:ído°Pir:9Í:::J:]°^:Sk!kÁn`4~TW`-"

Sto     1  `± `  \  :   :.,`.,.Č`Cé",  _€    `  ,\`
(--- =   -

í2. ž#v.Si ]Tyí##. Jan -o  obdrženém  zjevení?

osia'vJeannéh%y]pápn°ás.í[5%Eámab,.yehom°úhd[iv%#tžr8Ěítp°aTřní:Sias*hd?
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!i|iás||i;e;!e;Si;rgdíe;:íít:Í`Íbi|?caiĚíaiér:zzíě:i:o;vg;:Í:#Ícš:§,:Íě:žii;:síl;y|š;::

i;Í;eí;:i;,;h;;:%;:Ír;r::yí:ít:iivoí;!l|±:i:l:e3;iží:;eí;:I:ii;ioí;a.ž:á:inEgy;;i;%i%:|y:v;:liašáiíí
í3.Eudoohajpezpjgg.odíco:míoTšíe6C;hí.Ppf5:ro.kí:híoťafía:cr;`r+y,.\

•il;i::'C;á:ÍBÍíi::ts;iiíiá;;;spií;e::l;ří#::;€:Íiti;:geí;C:ÍÍ#Í:n;icliíttt;i;iísí!žíe;iíí

mluví  ve  Starém zákoně.  ,Svědectví  pak  Ježíšovo  .iestiť  duch
proroctví.'«  ~  Patr.  u.  Pr.,  367.
14.  Jaké  stanovisko  tudíž  zauíímáme  ke  spisům

pro;.oků?  2.  Peti`.1,  ±9±1;  1.  res.  5,19-21.    ,,`_` ~
ť},^A

fL-/--lť:m€+

-". `  ` Hapo
10.  úkol  -1.-7.  září.

áFťb®mí  da,i.u proi.ockého.

#Íúó/,ÁÍ#+3ý-ýšŤr'ahypředfalešnýmiproroiky.ríL.,Ť.Í,Eíří5ŤÉ##ř:y,;;bT.:],ť:ž.íšsvéuče^FTÍo]_:Ť_.„Aa.LA`_

2.  Kdy   5e   taková   výstraha   zvláště   vhodná?
Mat.  24,  24.  25;  2.  Tes.  2,  9-11.

i}:á:::»::vk:ÍlzEůíá.:ll:oy;ti;i;e'ií1::aÍtíif;:::Í;;iiíe::::::tr;iEi::[;::;#:;tíííaáíj
.Lzfíae[]íeduc.htí:ÍígEzz];%Ííebneínřnšžínášctk%taí]yígímmíE:=ů[osbt#ízznaě]]íó
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Eáínif=nj;is|nuešžnopsot:.e«IsivíTP,r:ůo85?roroka,Vyzývajícíkupo

3.  Jaký druh proroků je  vedle  svatých proroků
Božíoh  rovněž  v  ěinnosti?  2.  Petr.  2,   1.   2.

veněsgtíáítéís]%EszeT:Lycétvqo2yúót.íjůnT]ů,sán]eá,vkíť:éfBOE[TězaobsTů=

Ík{§ÍÍí;:«Í:a;í;;;:]Í§Í;:a§Íe:í;e;z;2:íÍÍ§;Í:]:!;Í:Ív:Í:;§;IoÍ;ÍÍ:[Í:s;;i::ÍÍ!]::§i;§Íz:i;!oít§eí;Í:
4.  Jaké   oba,   di.uhy.  falešnýoh   proroki°i   uvádí

F.ÍSTů:r.a±3FZ3.oE.5.í27. 2é23.   L7;   b,  Ezeoh.  ]3,

_--                                                                                                                                              -_--

»Zkušujte  duchů.«

5.  Jak  se máme zachovati k tomu, kdo  tvrdí, že •.``;.;.:- ťJi`---ď'LJ

gáio|Uaů?ya#.r::,_t,?Í9?,f]ť:.Ta/n.|JL4jj;,1.Ues.

iiíz;Í:Íiirí:::;jliijn::líiE;líiie;o:1d;|i;Í:Í:E:ií::ii:;:Í:;é:joí:Í|;;yp:GÍ:=;;:;i::Í§ÍÍÍÍ;rí::Í:kíii
€eiung,  264.
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6.::eari;éoiĚ:Tz:.g:n:e:jz:Fů:2:iž::áJiiíšcnhéf:aFreoŤákpaod:ů

--_                           ------            _--_-_--:---

7.;igmťié?Ffuzůíf.:#i|{áy;aseol;?fz3;[ŠEíi87:.5ižglí?TilpÉe#Í

;::ů;říEtEiŘEZĚl:ngi;;kz?o;;pt::;l#tugtioáíez:]l;ruyg:[e:ugned:řn:?#ě'o:i:e:i
8..í;§+;gíi[e;,UjE#g:6=jo:ižo#Vb°rsztkBrv°;,9]]fíazGE=  -

r=

Oki.ášleni  hříchu  a  f alešné  proroctví  o  pokoji.

0.  €;]c[Eu azáfsa#šunýdoah]  5ůšíšo]Půrpo  koazt:zftí6±rsů:,

10.;,ř3[Í04Fťi:s;`*FííTgĚ.IA;Pfi:.k:;o3Ť,:ť,:.1ž+;e-g'ÉřEi

---Lř-Z-ohL-a -vůěi zákonu  Božímu?  2. Král.17,13.

12.  Jaké  stanovisko  k  sobotě  a k  svatyni  je  dů-

ii.  Jak  se  chp.y.ali..všioh*Lpravníhpfrer±qoí+,Vqší  Gů#< ~at* q#
LJčbl`t;     iJUOLJ.`JIYLDJLL`/    lL    D`rh/`/vv    `^/    --~  .  ~-Tu  ---d-      -,

kazem,   že   Bůh   nemluví   skrze   tyto   iidi?   A~~2úzepÉ/
.r  núrť_  fiE%%1h`:'2f,Ú26Tuu   uu'l"u'1   ~1_l_V    -` __   ___.     ;?hi_
=q_é=t~íL  rk^=_'''J     Svůdná  učeni  o  druhém  Příohodu  Krista.

13.  Jak  se  budou  lišiti  učení  pravých  a  nepra~

@h;[^ÚÁ Í,` 8,Ť&P4?]|:rů]e[g.  8,  g.elkém  dni  Páně?  ž2.  petr.

zást»uÉLísá:áě]půŤí];dfíjáe,váL];o.#báuvdoíF#rtg%p:ogfáEě::]]kž€[ť%
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spravedlivé  od  slávy  v  slávu.  Přiíde,  aby  oslavil  a  pobrál
k  Sobě  ty,  kteří  Ho  milovali  a  ostříhali  Jeho  přikázání;  ne-

Íi:!:ngtngěioí:JFiáF3iykvdzFprogážeF:áě#iiutn::Enb:?:,e,,a?šĚt:vt?iírs:#ne::::S:
uzříme  krále  světů v  jeho  slávě;  zanedlouho  setře  slzy  pl'a-
čících  a  ,postaví  nás  před   obličejem  slávy  své  bez  úhony
s  veselím'.«  -Leben  Jesu,  360.

14.  Jaké  mylné  uěení  o  příohodu  Kristově  při-
nesou   falešní   i)rorooi?   Jaký   bude   příohodKristův"aH4#2j.Éí7ti;Zj:=.#iÉ.//^'

11.  úkol  ~  8.-14.  září.

I}alší i.ozdíly mezi i.ravými a falešnými
p].Ol.Oky.

Výstrahy  před  okultními  mocemi.   '``   `

1.  Jaké  pTostředky  k  dosažení  nadpřirozených
vědomostí  za,vrhuje  Bůh?  Pod  ěí  vliv  dostá-

.  vají   s.e  ti,  kteří  použijí  těchto  prostředků?
5.  Mojž.  18,  10'-12;  Zjev.  16,  13.  14a.

»Působením  zlých   duchů  I]ylo  zavedeno  uctívání  tizích
bohů,  a lid izraelský byl posléze pro přestoupení vyhnán  ze
zaslíbené  země   a  roizptýlen.   A  satan  se  o  tyto  věci  opět
snaží.«  -  Patr.  u.  Pr.,  701.

2.  Jak   je   lid   Boží   varován   před   podobnými
sklony?  Izai.  8,  19.
>Oklamaní  lidé  slouží  zlým  andělům  v  domnění,  že  vidí

íurcttYnsev#í#eřálíŤ:hngřtitát..solosveodgj:ž;o]:dassišn%=gí,spži?

:át::tt;;|Í#ad3.Éišž:e#i:tg|íváj:|:i:n?::,ěe|žoii.:#,ůííe:iF:#c;#aíí

!i€[geipůg;:]::T§3íiL,;:É;;;g:ě;]ž:s::;Ížudz;]Íiv±ě:řŤ::}[e:s[;::í=lníví#:::s:v#ií
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3.Yotěaízmovžáiřlpáěmpftová;:il?al:ep:ro.žÍoFůl3i-bfg.tnad

rí\=     Neobyčejné činy  mohou zmásti.

4.  Co   dokazu5e,   že   konání   divů  není  podstat---riým~ž-riárie°riím  proroka?  Luk./7.  26` -28;  Jan`^J

10'  41.

::v:rí;g:ájáisíčět:oĚ%oÍ#5:{:#t:!±ikli?e;Jií:n:poi[:i:álo:rliĚr:aeghš:ie;:p:o:

ť..,ť.r`,-:
5.  Jakýip. zpvqsobgip  P,ro,jevÉ, Sev _VŤ_q_Y±_Př._exYť..Í_C9-t` ,       í:

\

3:dsátičlbouvdě:[uaónlá:ů3_ý5.t#jíž'.Ěg,Fol±ů2.Předpo-

• í6.r;.:::uši;;`?tEg:c:08,#i:#ionitie;:ýo speroorpoů[Voávžál       -

•Fgi;Íia:eí;ÍeEiiíáeš;nů:oÍ!s:toĚ:|;13:y;d;á::Íít::s,el:adsĚvá;::i:Íě;isa:ÍIĚsp::v;éí:i

tak. skutečně  stalo.«  -  P.,  446.
7.  Eityy guzsáízl?aýlí;?plá,Iiilo[Íž?alv3:ž,ů=5i  když  ěiní

ieešnnagž-:ir%š5ltgmt"l#á-ržiáčlio,Z-žiáoEE3eodžémnuádieřlfg[

#Ě#i[t:aynte:ž%g.Íř#i,ui#ni;baÉdůžíad:Ířěaíliiž,vž;i;i:ŘoaEáí2EÉ;;nd:pjs3t:
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Iř:eí:?iíj[íl:a:ádš;ánln:ě#igjvio,|:!tí;ni:aet:Í:d;i:1,o;t:l;:Í9:;ČIJ;eoEděoosís:#.:rso::1!

`.`'zkouškasmýšiení.           \                                L         ,6,él/'``LÁÁ     t   `

•\   8.  53:[|áy,je9. T%sá. ii'díá|;je|žzaT.ůál'

9.  Ja,k  dopadne  tato'  zkoušká  u
roků?  Mat.  7,  21,  22; .Jer.  23,

"  Eet;i;1ýtFlell?l`g9TníFtr:yss'eFa;vK%incflŤu3j'í fle. Vy/`Sian`oi `    ,   ,/

11.  Jaké   svědectví   mohl   vydaťi  Pa,vel   o.svých,`  ``   `J-`
námahách?  Skt.  20,  33-35.                             `Lrl       ,   ,.`   Í

§``ď*j      Stanoivislm  proroka  k  cíi.kvi  Kristově.•-:aLL`;,        !1,

#ývolil  za  své

|ir{:e:^F,Ť,:\]t` Pr\`°Lr       <`   L t

[2.5au]5hzgcF#táéhs:vsL5%ÍřgEoáártegít]D[rgo%;]vÍ;sÉ[Írezz:

4' 11-13.

;f::íi:Eš::;álríliz:ji:y::;Í;Íi::Šže!;:%:;ioíí-iííiá:;;Í:eiE:laídík#i:!gsií:1i;eůgj;;;Íi
]3. :.8]:Seůs;ř3?a6Í[;ŤsěoffL,3Íi c±:Z#eL{í Í°RTh:{di°6,°hi9:        '

-_                                                                 --___                                                   -
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12.  ú k o 1  .~  1 5. -21.  z á ř í.

Duch i.|.oi.®ctví v cii.kvi oS±t,±ipů.
Bůh vede  a poučuje ostatky.

i. Tai"1o obnovení ohj##?,::;#,?]#L:<ť      ~~
Izai. 58, 12-14.

ptnei,sáo:#|:Ín;ívzza:sáíše:n:íetEáá?šlžeu,:eiydléoežtááěsnái#osy:oEoej::pináězl;Í;ií

je#Ít;kntždsa:;oivil#ž:á;i:5;E:nĚí:nž:í;íáh;goeožt:oiv:rl:eidt:%íidp3š:;í:á:z;i61í7t;íaii:
Z:íBZí*es:aět:[?`:ú#{ČÚ~Ž+Z',L

-   ®`,-íí~+  o,.`#.  '\.lJ&g*

2.  Čí  vedení  za,slibuie
tomuto  dílu?  V.  11a„

iiEEbEšffi,

3.  g.:lf[. 3;Iá:orň&e` Sost."ft
4,.#žá[í:#5:s%/#s*±,v;.o#;Hs;:..,?Ž€_,i?#4áť

._             .                         v  'v  .,,,. ±  _,_        L__

:o:Í:tBz:a;gsgv:;u;šjl;:Jtí:í;;iáe::ns:uv:iíe_ÍÍ,:ieiýu;i:i]:ehmží;:!i:ť'd:Ée:icpioc±!Íy;
sv.ěta.

5.±Z|[[.Pí°í:ííř,áeí2Pr°#~9&Shá°€T#+°.y`á.g~í{9tséi=tkJ°*`/#4"

Íeí;ůrc:iaíi,:í:os:T;ě;::te:ffEÍ::ndí:#zídiŤis:1;ollž:ůe:p:S:5c,hiÉ;íl::oÍš::1iTaŤIE;Í`
6.ghoybběŤ:oprpoříšíoT[oéuvítáěhnoí9]ÉdzyežohyS,ž3aL=ůZ.ěku

g|::vEfá:S:o:pgoffn|;o=siitlrá:;i;JíiŤjIIĚz:a:ůišrn;;iinrž;:rskoao:=yůlh2s,o:ž:íi;:aí:;-
ó;3-           RLí*J   Íí„§Su!h<@-;`íť



7.  Podle  ěeho  můžeme  souditi,  že  ve  staletíoh,

#%#J1;o;í#ráo3#g|:;ííi?;.eÉ%E.ů,9'n?:ů.ť#`--/íl

Obnovení tohoto dai'u v poslední  církvi.

9.Z]%:ři8,ai.7;hiů:iB.?,+/Z##./?.Ěfiygí€ť;.~,Ý.,~,?.í,ť'':,Ti:.yGf"f±

í°.#[:.p::ýsz:x7g;t;jí:;:z°#%`;:'Í#:rií;-:á'v#í-íL'ž;.o'irá;:*'ďí=

11.  Od  kdy  je  toto  poselství  ěasové?  Dan.  8,  14.

;`;];;:h;E;;Í;o[:Íj:Í:Í;:š::jíi:b!i;i:§;Í:Ío:;;Íze;;:;Ío;;ti%§:i°:[:§Í:;a°Í:§;oiií::íi;};t:iží];

;iírE;l;.oÍ:j'%::i.3Ě:Š|:-Íái?u`váe:v,ál.i-a-#orvfi,daťL-

1rt-

13.úkol-22.-28.září.      .

Ducliovní dai.y  ve službácli cíL.kve.
Jednotný zdroij.    #`./

žaí;vJge;ě.:ii::icdEjifiis;::e,oní-ú::::izvos:::1.t:e;:4;*:=fí4ftiá/u-_#

6Á,-áť3i-
Služba mnohých duchovních darů.

-'),    -
1  Kťei.é  dary  slouží poznání  Božíh`o  plánu  Spa-          r^

sení?  V.  8.    ÁJLr+-®.úíi`.};!Ýiť`-\,ť  €\\--!.i    `ic`,`'--`-          `  ť{

nL9±Í:síim::1Žng?iE#?Eeí;J.eí=ůÍ::ii€n|plánáůi_g_áváopÉ~im;r#;'zj_---

31,,Z"/':-ÁĚ



gemnííie]ně  Předložíti  hlubší  Souhrn  křesťanského  učeni  o  spa_

§:o:z#á?o!ii#jijjríIÍ'l;ř;uíŤOÉ:nE#r/žč:ži
6.  Které  dary  vzdělávaíí  oírkev?  V.`  10.

`, .DaF  prorvoc.ký  j,e. ,Obja,PTŠT..YjT._  K..°xr;í

určěná'   k   Í>óúóěhi~,_'Ý`riáí;ř'av_ě['-i  _p^otěš
vždy   jep   pŤ~

##tíí

víry  ne-

ru,  za  působeni
Ducha  Bož^ílio./.  Kor.-14,  3.  4.  22.

7.  Piío  kterou  příěinu  dostává  se  i  daru  rozli-
ání   duoh^ů   Íeho   významu?   1.   Jan.   4,   1;

rovn.  2.  Petr.  2,  1.  2.

gíů[rvéiÉřůg|Yyp=!Í:ystis,e|TEář.oiE:á[8ř:e#Tsž
9.  Kdo urěil ty

Eíez.  4'
úřady ve

JÁíi J                   +-.L

'"...``

-.

sbEo;řre._?i_Í: ž_8:ifi'8; 2#-   -   -

10.8:`gtěmitoúřady
dosáhnouti?  Efez.  4,  18~14.

•_,,r

ve   sboříoh

Odpověď:  Vzdělání  a  utvrzení  církve.
íL.:g:[oýhmdpařríáoť:ásnbíFře#eKPoor:of2Tmíě2t.íísá±ž2b7Ť#

Ňaše potřeby.    ,Ý,/

12.  Kdo má moo uděliti  dary Ducha?  V.  11.

bludných- duchů  a- učení.

;ř„y              ,ďj.A         ,ť=-,/

'.

Íc:E:oÍE:sí§,]]áoEÍští:L:Sí;:ůg::díínr;::píříííí;L:t;dffaí;d:;:o];Í;íí:


