
LE



p Ů  s  (}  18  E  N É

APOŠTOLŮ



1.  úkol  -29.  září-5.  říjnaj940

ďežíšovo nanebevstoupení
Učedníci  čekají  v  Jeriizalémě

Úvod:ťeežtí)řkáily:.%h:e#z%áisiihl3tžfvgt?a?lůi5eEĚ:áipů:šĚ:,i'T?č

iděz]ift#ůvPsŤ#ení mezi lídmi, o jeho smrti, pohřbu
Po   svém   zmrtvýchvstání   chodil   Ježíš   ještě   40   dní   po

zemi.  V  této  době  nedlel  neustále  se  svými  učedníky,  nýbrž

:epJ.1cEybz!:ť`áočiá?LopříoE#š:řcřepvřsítáíitzosie:th,,,ýcah.ptevs5TĚ|dčji:
hloubějí  do  Písma  a  své pracovní pole  zanechal  jim k  opra~
cování.

1.  Kdo   sepsal   Skutky   apoštoTů?   Skt.   1,   1-3;
I`uk.  1'  3.

2.  Jaký  důkaz  dal  Ježíš  o  tom,  že byl  skutečně
Syn  Boží?  Skt.  1,  3.

3.  Jaký   zvláštní   př.ikaz   dal   Ježíš   učednfl{ům,
když  byl  opět  jednou  s  nimi. V. 4.  r].

»Zaslíbení  Otco`To.«   U  Luk.  24,  49  mlu\-í  Ježíš   o  tomto
»zaslíbení«.  Úplné  vys`7ětlení  nalézá  se  u  Jana  14,  16.  17.
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4.  Co  3eště  stále uěedníoi douíali?  Jaké laskavé
napomenutí  dal  Íim na jejich  otázku.  V.  6.  7.

»Bratří  a  sestry,  varujme  se  i)řed  každým,  kdo  udává
přesný   čas   příchodu   Páně   anebo  jiného   důležitého   zaslí-
I)ení.«  -  TM,  55.

5.  Kde měli učedníoi  se  svědectvím zaěíti?  V.  8.

Při  loučení  řekl  jim  Ježíš:   »Budete  mi  svědkové  v  Je-

i%zri`iésTř:ísíi:;meoíi:íhi,zí:emli:e=ázdůtovupo`F,esdontígidskt:á)č,iávzesmaé

6.  Jak   dalokosáhlý  byl   misijní   př.íkaz,   který
apoštolé  obdrželi?  Mar.  16,  15.

IErÍšiíloí;i;Íe;ÍEáiš:iei:i::Íě;i3?šcíití7l;u:;*e::g|im::%Si'i:,11ia#Í[sv:i2Ěo;;1;dř;fá:
7.  Popiš  Ježíšovo  nanebevstoupen]'!  Jaké  zaslí-

boní  dali  andělé  věřícím?  Skt.  1,  9-11.

i:ž;:iíí%Š:é;nšz:Ít;ěilici]člíiíte::s;I:šĚěíu;ÍÍíÍ:eíín:l;:Lli[,::%uianoz:ů::iůáí

8.  Kam  šli   apoštolé   po   Jožíšově   nanebevstoupení?   V.   12.

zevTěacphošig|aéTásts'#neířívůříocíiliyiiJ,.eÉíešneomv'áfi:stuáčveánTgiTíná-
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9.  Do  kterého  domu  se  odel)ra,li?  Kdo  byl  zde
shromážděn?  Za,  jalůh  úmyslem?  V.  13.  14.
Na  tomto  místě  Písina  je  Maria,  matka  Ježíšova,  uve-

dena  napopsledy.

---                                                                      _--_--

10.  K  čemu  se  cítil  Petr  i)uzen?  Na  které  místo
Písma  poukázal   ohledně  Jidáše?   V.   15-19.

11.  Na  který  jiný  verš  Bible   se  Peti'  ještě   od-
volal?  V.  20.

12.  Kte]ý úřad musil  nyní býti předán?  Co bylo
předpokladem  při  této  volbě?  V.  21.  22.

13.  Jak  provedli  uěedníoi  volbu?  Kdo  byl  vy-
volen  .k  doplnění  poětu  apoštolů?  V.  23-26.

2.  úkol  -6.~12.  října  1940

Splněné zaslíbení
Duch svatý vyli[

Úvod`ÍÍ;í:Éeí;ig:aĚtš%-Ín:an;ei?:ii!sit|;řt:ad:Í;in:í:zíaiii::tčsjeítí::ťÉ;i;Toz%l!:

|Kdežl;'o;Émuz;aezdE:lcíiivlso:a::t::o:Íe:;í;;isá#vi;?;-:ižĚž:-všL:,:gž
-  Wii.ken,  25.

:g:gšiFgl:?1ř;bázi:u:iel5::ptto:gí:«:±?|iojíí:ií:[tl;íV:ebš:Í;:oíťáeč:sťp?EiE:?:::í::
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`V      `    /   y`     ť.      r,,t.,l...V6,Utg      KŠ,b`G,ý-ú/TSÓ;,éž|.~

2.  íi%E  g]YÉ38š'°Í::kí.  t±ů, t5éí±3Br  to;  co  eítiio  áe+

4.  Jakým  zvláštním   způsobem  poěali   učedníoi
L`.4       kázati,  jakmil©  byli  naplněni  Duohem?  V.  4.

-_----

:,_LTu,,ižiea:;,%ukc|e:r:oeuiiiaáíiavjiĚáili:an2aT?:#,-Ěea``žÉo..eKpnoěáaaza#
Íi    5.  Co   řekl   Ježíš   o   Utěšiteli,   Du.,hu   svatémp
íz6,č,;:#ý,ž3:ťa#;tFaon EĚ,] ]g.u:F.  s  Íeho  nás]9dovníky

E:i6;:Iež:::ds:ž3oovlžíip,|#FÍ,?;žlíy#:Ťě;:%#%?#ÍČL;Í
letnicích  na  uěedníky  vylit  Duch   svatýp

á   okolnost   vyvolala  velký   údiv,  když

•;-,L7,ťLý,í

7.

i:..-:`-

g%iť;Lfgse:ř::;TS:hčy:oĚ;t:o:`Í:!áísi;`ji;;T;'á:;p:řiiy:,yz|g:.ruE;EE|av:TŠŤkeá.á
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Í#]i;kšeíí:,t:k:u§`Í3O§};Oě]sEt:#ííadÉ:=iíánzga#[%2']a%:`Teoit}Ss:`T:#Ptoož}3ťho[tm«Pst±
ájýf f iaít&*   G.;stÝg:

ú,f;:T#ÚaÉž:#:,:9%^Lí<`#€t#;Lšř;Š=5,,pj[,,

8.  Kolik  národů  bylo   mezi  posluchaěi  zasťou-
peno?  V.  9-11.

9.  0   ťtích  skutcích  slyšeli  všichni  ti{o  1idég  jak
sami  dosvěděili?  V.  11  b.

10.  Co  se  tázali  ve  svém
vali  někteří?  V.  12.  13.

§jaí:Í;:;Írií:i:r!Í[ii°::;;;;§{:§eií::;ť;`Ííet:ii;jiL;í;ÍjíL[i:Í±ií:Ííd;9:[Í::§ii;;;;§:Eiiíj:íS;aí[:Í
11„  Jak  se  pokusil  Peťr  posluohače  zíškati?   Co

tDdpoi-ěděl  posměvačům?  V.  14.  15.

ÍŤě-ri=á=-=------`-=,,-_y-,`.
12~.  Jaké   `'ysvět-1ení   p

ágT#Sátágéc:uÍ;4=,ĚiÍííéi
•,,.,Ťg;178

ázťřbíL,€Í;;~áLáí.,Íri,ůÍ:<.;Ý,:+á„í,fíí€á%fr6tíáoíuG7=

..           '`.-.

zmniení,   jež   předpověděl   proi.ok   .J-oel?   V.
19.   20.

14.  J3káná9he,}.né  zas,líbenío  je  Fám  dáno?  V.  21.          ,7        J_€'<.=\;
)j:é;žÉ,;l/   ,í^c;, ;-:y-f  ;.š;3,f--Wr§Jř--L  ťť,`

/,ŽŽ
/ý-?íp,ú&,t±€zLíliž



3.  úkol  -13.-19.  října  1940

Tedno kázání obi.átflo mnolio lidí

:`Ěgii`;':--š;;||;i;tt,;eiíiciiásšiitzeoiuůžli:?ui3jEjoíř;::;g:5#isív[##ogsíeíí
2'8Ž13y,_     ,,t   ství.  Ale  Duch  svatý  zmocnil  učedníky,  takže  mluvili
'^{Í'r/ ,/',,tí/i;`?,,' tak,  že  každý  je  slyšel  mluvíti ve  svém  jazyku.  Kněži

LŮ             :eppřří%ásět,ag::Íoljf=  S;?žti:ii s.epigsot:t#šapkřižéestii pd.?
čal  iTelmi  vážně  k  lidu  mluviti  a  vysvětlil  jim,   co
se  událo,.

1.  Jak   se   podle   slov   Peťrových   přiziial   Bůh
k  Težíšíp  Skt.  2.  22.                                                                     r,`,

2.  Z   čeho   Židy   ve   své   smělosti   obviňoval?
•`

V.  23.

3.:ákrtEr2šÍLE]get]pp]á#.žíťůpz,=#,LO;*;ná#3#gíjf*

ŮS,Ú,íš  í .,-,;,ř
/

u,Ž;,,,' ,-;Í{:   J,:-,Č

byL_,íFggbrennáa[řčrkí3t=vůbdyctapánda[]eehz[:náyní];%Eáhrg2E;:vobsot:
lestem,  byl  by  nepřítel  Boha  a  lidstva  jásal.   Ježíš `skloinil
sÍoízt:::vuzaas|Íbn:::„oakiri:t;:hvít:z::;;š;:-::&;éů;:Ú;;d::4,;::,:::,"/,
slušen  svému  Otci.«  ~  Leben  Jesu,  461.

Jan  5,  24.  25.

5.  Co  prorokoval  David  o  zmrivýehvstání?  Skt.Á    (/J'
2,  25-28;  Žalm  16,  8-11.
David  zde  co  nejkrásněji  vyličui.e  Tiaději  č]ověka,  který

umírá   v   Páiiu.   Nejprve   bylo   napsáno   předem   o   Kristu:
»Nýbi`ž  í  tělo  mé  odpočine  v  nadóji.«  Nebot`  bylo  nemožné3
aby  On,  dárce  žívota,  měl  I)ýti  zadržeu  smrtí.  Prošel  bra-

|ÍFiTTřtrao|bTik*yítězzEialůstníepBř:tžé|ezÉJÍ3áÉy|iů|5u:ialdsFmriít{í;
a  »k  zati`oubení  poslednímu«  (1.  Kor.  15,  51)  zavolá  zesnulé
spi.aiTedlivé.   Vyjdou   ze   svých   pracho`rých   lůžek,   »veselé
věčné  bude  na  hlavě  jejích.

:d,;;ťc;:áK;č:+:,[;:::Í'=`:::;:::;L}L7zfji'L

.   zár]nutek  paF,,`^a  úpěniT`= Luteče '';'
//

vLt(:Í       :`;j    :/`  '  ':;/:š'_   #   GÁc;/).,Ů:q.:ť.   ,:/:



:#L, ;i  :řč* U,`8N{$4     ,,eyLbzz€WŮ(:    4f #yÁ;G€f lú   |'F';'c úzsáAÍL,,/  ,,m.j.,-</,
z'

6.  Jak  použil  Petr  tohoto   proroctví?   0   kom
mluvil  I)a,vid?  Skt.  2,  29-32.

]reoc,.t:v:í:::aomž::§ť;ě;ý]3eíír#g::stě:,tž€žtíe:ífT:Sítfau]tne;E:::r,]:ž:e:o%§::Í
žgEi,á:ínoyn|íetbnY:Ígho,,íešženzgso|ígir|aEiřciisBvoéžáJ=gL[:bde;,3:::1pepnoí:
»Petr  se  při  svém  tvrzení  neodvolával  na  Kristovo  učení,
neboť  věděl,  že  předsudek  posluchačů  je  tak  velký,  že  by

gg;:yh::,?::níěam2ylžaidEins:laat|--Íoi=-fie-lžá-tlEťa?#=-hšgouvíi-ldúo.,(-`P--í=--
7.  Jakó   místo   zaujal   Je# p/,o-d ýš/Ý:#má„:á?Í&::~g-3,/?r. /=Ž1:-4--///;,1

vstoupení?  Na  jak  dlouho?  V.  34.  35.                      '

8.  Místo   PO   Pravici   BoŽí   je   »místo   (tti,   moci   u#áaf8gG#ůeG4~Z

David  není  v  nebip  V.  34.  29.

`,./Ů,       ,-\

::Š:lš:Ť:u:?:g,vfz:t::::ev`:jťi;g;:`9á?ž:it::`;ť7al-4`jígj`;;-ťiéč:vjG9;j^?-Gt(
tého?   V.  39.  40.

íí§gí;;;3;;nsĚSŤĚc,Íu:í±#±Í±Ě±Íguíggíeí:.      `-`ÉÍ   .=C=--

ú;_

##Wúe    «ýf"'LL.L`"ŮJ"    `'`||'-L---                  9



15.  Kde   scházeli   se   Těřící   denně?   Jak  se   Pán
k  nim  každého  dne  př.iznával?   V.  46.  47.

Co  byio  těch  ].edenáct  mužů,  kteří  měli  iia  se  vzíti  díio

ts;í:cld=:z|:`Í:žÍIít:ipa:i,:šlt,±aíkií:!iEe;:I:dg;l;:iE:T.::;i=€:t,Ídia(1:h!;ÍáT:::séi;i:j;:É;jí
bude  nej`Tětší,  a  přesto  jim  Ježíš  přenechal  odpoTTědnost  za
rozšíření   záchranného   poselstTÍ;   přišel,   al)}r   je   zvěstwal,

za:lTbřeenli  ábo};i:`eTáTá`čátálé  F)flyáž tlalfisi::ňuieitál,icžeé  F,:?En:lno.Ég
dne  mohl  v  cirkví  u\títati  tří  tisíce  obrácen}'Tch.  Jak  velmi
důležitý  byl   tento  první  ki.ok,   tato   lilavní   událost,   kolem
níž   se  poh}Tbovaly  všecky   další.

/                         4.  úkol  -20.-26.  října  1940

Clii.omý u  €,hrámových dveř.í  uztTi.aveii
t+`rod:  »Bylo  to  krátce  po  v)Tlití  Ducha  svatéhoi.  Petr  a  Jan

Šli   do   chrámu   na   modlitební   bohoslužby,   a   viděli
u   dveří,   jež   sluly   krásné,   40letéhoi   mrzáka,   jehož
ží`Tot  b}T|  již  od  narození  pln  bolcsti  a  nemoci.  Tento
nešťastný  muž   sí  již   dávno  přál  viděti   Ježíše,   aby
byl  uzdraven;  ale  `Te  svém  téměř  beznadějnéin  stavu
byl  Ttelmi  vzdálen  od i)ůsobiště  velkého  Lékaře.  Jcho
přátelé   byli   posléze   pohnuti   jeho   i)ro,sbami,   a   doJ
vedlí   ho  k   chi`ámovým   dvcřím;   zdc   se  TTšak   musel
doTědětí,  že  Ten,  v  Něhož  skládal  veškcrou  naději,
l)yl  surovým  způsol)em  zabit.«  -  Wirkeii,  43.

f t#eff  /tk,
1.  Kam  šel  Petr   a  Jan  jednoho   diie  i`o   letni-

cích?  V  které  době  a  za  jakým  i'ir.i`lem  tam
šli?  Skt.  3,  1.

V   Bibli  je  zmínka   o  třech  zvláštních  modlitebních  ho-
dinách.  Třetí  hodína   (9.)   byla  dobou  ranní  modiitby.C  Peti.
se   odebral  m  pa`tlač  a  modlil   se   kolem  .šesté  hodiny' íl2
hodin).  Když  Petr  a  Jan   šlí   do   chrá}iiu,  byla  právě   doba
\'ečerní  modlitby   (3  hodiny  odpoledne).
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ýý:ŠŽA:Y#;Ěť"3
2.Fe::.sid#ígš,iir=:ž|íc#z:13ípro"aížá;,,-ž;;íáť~-:íÍ;;;4ž#Í,íÍ

Í._  JLJ,l    L

4.  Jak  Pi.o..evil  tento  muž   svoii  vděěnost  a  ra_ /ížť:ž:,i%:`.'';L'í<; ;,:ť3Léf7Lc^.?-.   :.'  .-.--        :     -_-

dost?  V.  8.                                            cz

:Íř;|::gůeěuc`:a:Íá:|;Í1;,::kd;,.ž:,Ízld;;,;-;-:j;Í€':s`á3č;:ŽÍLÍ.:;'?;ťž€:;::;ŽÍ:-ýiíí-íř=žz;:4,6_;

mounova  chi`ámu.

8.  Jakou   Obžalobu  vynes|  Petr  proti  koiemsto_ t'Í%cýy47^tz,;-Jťzý-\>:`úu'b'?žÍ`L`''č
14J:ž::`eů:LFL:oí!::ť:*ágíl/e?žsÍ,:J:ří:;;;;^/ď:`cŠ,\'/É:``/'bt:/;l;,(Lcď`,-,

9S -,,,  bv  e   (,`_--+Ů  ,,

;í„,L?P#°GB;ý'L',€_99,f,y`Lz?;qA,í'#

jíoíni  Židům?  V.  Í3b
0.  Jak  označil  zde  Pána  Ježíše?  Kterou  vzné=

šenou    Skutečnost    mohli    aT)oští`lÁ  .T`n+vT.fli.H
(dosvědčiti)?  V.  14.  15.

10.  Jak  objasnili  apošťolé  div  íizdi.avení?

P[rti°pti;nížígů#.?i7?°i8.SÁeč~=aFQ9P_5_:`í]%,2#,S|<t°Ť,.K:
12.  Jak  napgmenul  potom  Petr  lidi?  Musíme  li-€

11.  Kterými   Slovy   zinírnil   Petr   svou   obža|obřa/Íizý?   ;277|.|'L:'/'`Ť

:,11



ýJ^#:i:ěí:o;dĚ::Lgt;o;:bg§i:žL8ni:8oihhi[tř:E:itíígh[::;:Íie:E8°sS°::§:bÉsb;ii!:s;tiv?ůd8%Í

;;2ť,|3.úKůds:aEĚííde%íš°PvětneE%s]#SzedT?miJuaJiido]°č#s:
'L'v;€napravoní  všeoh  věcí?   Skt.   3,   20.   21.

pýflí:§;tíííí:yi:ř!]jj]§;Íiíí;i;i]:miío:d]Í:Írg:;iai:::žÍ:±;;o;;:§i:ť+iíĚiahíe|i:i;:
íí!ú4.  Koho    předi)ověděl    Mojžíš     otoť.im`?     Kolik

uěoní  proroků iněli lidé  zachovávati, .kq*Ě
K[.Tiátis  -i)řišei?   Taký   osud   stihne  ty,   kteří
by   Teí   neposlouoham   v.   22.   23.                                     \/Ž4:\j,^   ti  LL.````\`c   :`J

F|o:siÉa:J:ao:mýěppoy::i#+.Píiglpao5Ťšgrě:výTgl:~O±g: :I, ` :   v  /    ,   /

/Lžf`+-4#

Ž:|kášá:oi4řoa:t,BVŤ26
Židům    `tehde3ší  L ||obyí,.,1     ^   ``_``  ,\  L   /: L-.`_'

`iít       l''L,Ů\.,i               (:      ,'     ,,i',.-i:-(,/,u     ,        i     í           v;\          i     L``       '.

(             \             ('                  ,'//víLJLí,CLu        S

5.   úkol  -27.   října~2.1istopadu   1940

Petr a Ůan před soudem
ÚvoŤ:ihor:o::díně#sc::d:p*fdvn:í::#!řícsĚryáls=ť:zááaávži#eliaj:vikůpá:F:

kázal.

]. g#03, Síe2at;ýE,aiaa. první   část  potrovy   ř`eči?

2.  Čím byl  náhle  něiněn  konec  proslwu?  V.  1.
»Úředník  chi`ámu  se  sadů-cei uvězni]  Petra  a  Jana  a hlí

gÉi|.j«e-ažwdi:k=á,n%,6.jelikož   již  bylo  Pozd€,,  aby  je  Vyslý-

12



Í:cnkk?á:ř:ui:af::ljiš:Z!ioí;ůgašsní.ěvggis:Ík:éo::%nt?::|Íieglsi:aovruoííůF:vlš:

3. Jaká pravda  byla  hlásána?  Ja,ký  byl  výsle-
dok  Petrova  kázáníp  V.  2.  4.

4.  Co  uěinili Ki.istovi  nepřátelé  s  Peťrom a Ja-
nem?  V.  3.

5.  Kdo   se   sešel   příštího    jiti.a,    aby   odsoudil
apoštoly?   V.  5.  6.

Byl  to  Sanhedrin,  totiž  židovská  vysoká  rada,  jež  měla
71  členů;  usnášeti  se mohli  již  za  přítomnoisti  23  členů.  Při
zasedání   tvořílí   členové   půlkruh,   a   proti   nim   seděl   na
každé  straně  jeden  zákonník.   Jeden  zaznameňával  vše;  tco
I}y  mohlo  sloužiti  k   osvoboizení,  druhý  vše,   co  by  mohlo
vésti  k  odsouzení.

6.  Kterou  otázlm  obdržoli  vězňové, jakmile byli
přodvedeni?  V.  7.

7.  Co  umožnilo  Petrovi,  že  odpovídal  zdvořilc
a  slušně?  Jaký  důvod  udával  Petr  pi.o  své
vyšetřování?  V.  8.  9.

8.  Kdo  podle  Petrovy  výpovědi  uzdravil  ohio-
mého?  V.  10.

Tato  chvalořeč  na  Ježíše  z  Nazarela  posluchače  velmi

ieíčikov:ip:Íidáz;aŘ:o;áis.:u?:Í;h;iiůež|l:::=;:V:Éd;|npííjiráyiiI:n;f:ř;t;o:|ť:
bělost.  Přítomní,  kteří  věděli,  jak  se  Petr  zachoval  při  vý-
slechu  svého Mistra,  se  již  domýšleli,  že vyhrůžk.ami vězení

áoscTr:íteFLooá%S:::ÍÍí..ÉosBkř:mpu]nsvDéE%haodsTáátnéuht:,,áís]á€:íq

:=álnéo'oiižajko#i  iapi#řÉénři4d7?V4šáí  vedoucí zalekli  se  této

9.  Peťr   používá   biblioký   obraz.   Čím   se   stal
kámen,  který  zavi'hli  stavitelé?   Skrze  koho
mi"eme  jedině  dojíti  záohrany?  V.  11.  12.

`13



Toto  znázoirnění   Židé  velmi   dobře  znali.   0  zavrženém

ETg,Faeíen`Tř#vkí:íkE:3řácíá:taKr§í#T,.5tpsoeroE:Mnží.];ů:n4o2u_4o4qí

10.  Nad  ěím  se  divili  soudoové  Petr{L  a  Jana?
Čí   školu  poznali   jasně   u   apoštolů?   V.   13.

11.  Pi'oě  nemoh]i  Židé ,zapříti,  že  uěedníci  měli
moo  Boží?   V.  14.

i;aiií;::Ííígiíííílo;ÍÍÍ::;jífí:l:u;i!:Í:;Íi%j:a:Íetí:u:Í:;Í:;Ííiíiíí:#ih:;J;:zá;za:Í:Í:;:íiel:!u:ní;
12.  0   čem   se   vespolek   radili,   když   apoštoly

a chromého  poslali ven?  Jak  chtěli zastaviti
dílo  apoštolů?  V.  15-17.

13.  Jaký  rozkaz  obdi.želi  apoštolovó  po  rozhod-
nutí  vysoké  i.ady?  Co  namítal  Petr  a  Jan?
V.  18+80.

ia;íjiíD;n:;so;it:;Ť;::Íilioiio;:;:Í|;Ížiiíg;iÉiůtiLÍ;iJ:1!i:::E;3;Ííj:ui:,gsštti:ztE:fíií;j
14.  Co  potom  soud  učinil?  Pi.oč  mby]i  apoštolé

iiotrestáni? Kolik let měl uzdravený ohromý?
V.   21.   22.

15.  Kam  šli  apošťolé,  když  byli  pr()puštěnip   Co
\    vyjádřila,  církev  ve  svém  díkuvzdání?  V.  23.  24.

16.  Které  prorooké  slovo  ui7edli?  Jak  je  v  mod-
1iťbě   vykládali?  V.  25-28.

17.  Jakou  zvláštní  pi'osbu  př.ednesli  p.rik  věř.Ící
Bohu?  Jak  jim .odpověděl?  V.  29-31.

14



6.  úkol  -3.-9.  listopadu  1940

Pi.avé  a  falešné bi.ati.ství
Úvod:í3zůah]éLeěp:íí3:#íuuíedaníkmůnmo,zíkdť,Tšříz]ET.ěsžůá,g]íoáTříTz:í

ve  slepé  horlivostí  velký  počet  těchto  prvních  věří-

;ío:jlkyot:uJ;ejl#krrídi:  gř|Psřii:?lí,.  t.aŤíevéířTcí moubsá|oEr#o
.         P]::i°.«°íh°Ť#Ěrkpeenn,íZ5e4.a  statkyo  aby  pomohli  stráda_

1. .Jací  byli  první  křesťané?  Skt.  4,  32.
2.  Co  provázelo  kázání  apoštolů?  V.  33.
3.  Jak  pomáhali  těm,  kteří  byli  v  nouzi?   V.

34.   35.

±g:»gKd:á:`;d±Žře2pŤgFEdŤ;,:koghzyvsa%]:doáší§T:Íí:]ííáLyTkůnátí*`Íy;;caí{:ráp[#Tína€
4.  Kdo   rovněž   zúčastnil   se.  tohoto   zvyhi?   V.

36.   37.

5.  Jaký  podvod  udál  se  v  církvi  věří(.,Ích?  Skt.
5'  1.  2.

6.  Jakou  v)`rtku   učinil   Petr   Ananiášovi?   Kdo
byl  původcem  této  lsti?  Kdo  byl  oklamán?
V.  3.  4.

!:i;í;Ílii:lí:i;:;ij|r;Ío:;s:íijii::sÍ;:;Í:aíaí::i;Í;:ijoíe:n;Íiííj`ií:,:sÍ::e:;Í:;Í;ů;jgj2:eI:
splní.«  -Wírken,  55.  56.

7.  `Jak   působila   slova   apošt{)|ů   na   Ananiá,š°e?
Jak m  ()statní přítomnép  Co  se  stalo  s  Ana-
niášovou  mi.tvolou?  V.  5.  6.

den.`Tz[:j9i]set%tížneětbo}±ůiT=Ekbe5ToP%;iiT°cTiávhaoLík%Etovsohdnneedbít.entýž
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8.  Kdo  přišel  za  tři  hodiny?  Co  netušila,?  V.  7.
9.  Co  se tázal Petr Zafii.y?  Co odpověděla?  V. 8.

10.  Která vážná slova promluvil k ní Petr v síle
Ducha   sva,tého?    Jak   se   dověděla   `Zaíii'a
o  osudu  svého  muže?  V.  9.

11.  Jak  se  naplnila  Peťrova  slova?  Kdy  a  kde
byla  Zafira  pohřbena?  V.  10.

12.  Jaký  dojem  zanechala tato  událost v  oíi.kvip
V.  11.

_-                                                                                                       -_--

13.  Co   je   podle   Písma,   kořenem   všeho   zlého?
Jaké  jsoii  následky  milování  peněz?  1.  Tim.
6'  10.

14.  K  čemu  je  lakomství  v  Písmě  přirovnáno?
Kol.  3,  5b.

15.  Která  třída  lidí  je  jmenována  na  posledním
mísťě  z  těch,  kteří  zahynou?  Zjev.  21,  8.

7.  úkoi  ~  io.-16.  iístopádu  104o

RI]ioho  zna,mení  a divů - Dveř.e vězenÉ s®
olwíi.ají - Rada Gamaliolova

Úvod;Í:;i;ii;:kiá;:;:;;:iíiie!Í,|ÍÍ€Í:Íj:ffc:íí;c:;Ív:lit;;%ti:ž;g:i:!«sie;:;č:e::Í:[Íjíd:!eí-;i|:
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1.S:uzpdál:.osbt:V:1ADnuaoEiá::átýaskzrazí:r.aup?ošťsoíř

5,   12.   13.

-r._

#" @,-  "`-c`

•;it:aE;oivitayj!;í:#;Í:;r::sílahíie;!Ís,Íeí;:z:a:Íiei;iil;rz;ivip;oe:ruEp?Ésři:í;in:ci;Ítkáo:g:ci:

2.  Zýcěheh|oid|PpozsŠv:Feáěř:  #3chE:oE=ecuhp?říS:   ' -,,-,,. '-1,1"(„

14-16.

;:t:ešií;lílh:;Í:o;*h:rs;ÍĚÉaííďiEíldií:eřisgeia:i:6á.í:amv#ž:siti,JsáeéE3::v:ří:;
3.íoa|k?Secght:gian`iíip#tnoujipáóTrsÝ?a|7'.[|#.`uap,`Š;;[fl"Á#|,/Lrc,íi,"

4.  Kdo  přišel  v  noci  do  vězoní?  Jak  se  dostali
apoštolé  na  svobodu?  K  čemu .byli  vyzváni?
ii;J:_ió.__áo:___   _     _______    _   _____   vV-_    ,`,_    ---l               €    \\\\

L   : ,;P\ť,8Eotí:jTcůÍS°pboí::]gtavíffi#:Zeé];,Šag;,2E:=2é5:ťne,:Ý ,   `,m    t•!*_   š#-
1              `     --                         4         ,-__

!:};l;i'?i!;:gahlvl3íiĚTežgeEnín;:7ri:g:řoyžu;En:skí:ež:jr|;égi;|E;žÉneáůéíríd:žna`ÍÍÍ3:;,/1
'          .}'         _

7.  Kdo  Šel  pak   do   chrámu  pi.o   Petra   .`  Janapi   '`\Ž?'`   *=`<\`
proš  se  nikdo   neodváží],:žuT:.7ě.  L9,,?:rFí ;,.?:T4-^
cházoti?   V.  26.

HHEEE

8.gtaáíráp3Íá#eudťr;]soÍíFu:ů]ívoyušpšíN]a[EšříkksfoEŤ,{{í`:,;,r_f:r,,,,^^+

hlasilo   jeho   obvinění?   V.   27.   Í28.      `\t`.j   {``'j`9.\  `
`'(\í.l            í,-`-í,J-,`,,l

/J(f i,Jv -/]-./   ;l`=š,`   (L.-+//r:`:   ,`;-,-,:-=



»A   chcete   iia   nás   uvéstí   krev   člověka   toho.«   To   se
Zřejmě  vztahuje  na  Peti`ovo   obviněiií  \'e  Skl.  ,'j,  14.  15.  Od-
povídaje  na  otázku  nejvyššího  kněze,  obiTiňuje je PetF znovu:
V.   30.

'/   ,,,

Ůa.kůg.d##9##€Szt}:q`Í`#P{€L:úÍ $3S§<&řší'.`€*    t^`rELDyi

/-tLDŽ?É-J,„   L.-1

9.  Co  udal  Petr
ního  zákazu?

(1r

10.  Jakým   důi`azným   způsobem   p()tvr(Iil   Peti.
Znovu  pravdu  o  Kristu?   Co  chtěl  Ježíš  všem,J`  Í  :     `.L         ,í
dátí9    V.   30.   3í.     ť;<   LL„+,,,,  \„                     r,,             _`,`vt,

íL::V::°#buí:[:n:É':*ea::];k:`e:'Í::;#=]9oB:'€:°3r±::]j'e:;#::;:ii:&;Ů±š~U;4b,6:ú`'`L/`

Chaěe?-V.    33.,LL',                                   J      Z,J/    ,',r       ,.   7;'      `:

nás|Teidt:vaTnTíováp.nš?tbo}|7|í,#bčrežnir;ízÉji|ož`ga|.Í(ís%ronhařdešilíim?rzá
tito  prostí  lidé   se   opovážili  pi'otivítí  se  jim.

iJ

13.  Jakou   výsti'ahu   (Ial   Oamaliel?    Co   pravil
o   případu   s   reudasem?   V.   34-36.     .  ,í\

auGažTdaůlieiěpytTC|Siai'TTE}áb:;`ít`erií`-FoZJ,dřčijští:`tooipř:|Šážoí`t:stla,?;'Í
dobře  radil.

(,                  ',1.,,

14.  Ktei.ý   další  př.íklad  iivedl?   V.   37.  \`

i5.~ Co   radil   Gamaliel   ohledně   Peti..;   tL`  `Jam?
V.   3&   39.

.,^  _  t       /%   8,  J  \t   i// :   `,-

g:f,,í€;fdo;gřaesš3mssá;š:±&ť#:;ý[;LBvč.;,íí;cí;;::,Ly:.aí]9:{,{;„C::,:,š{`k#ť`váóť{.L>tí
•,,:   a_   ,v    >        ®--Ý

•|',`,.:r,č,:s;,:Ěl;.`ž}ák?ínit-á:Éu:oE,:,te%tt#:||2ĚL6,,ŮŘsrosukzae:;ýkt,cřÉ,-,á:ziá`íi

bič   se   třemi   řemeny.   Zái`o\teň  byl   pří   tom   úředník,   kter}'T
mezi    jednotlivými    š`'ihy    četl   vybrané    části   ze   jzákona.
Třináct  úderů  těmito  trojil}'Tmi   důtkami  rovnalo   se  tříceti-
devíti   ranám.   Takový   ti'est   dostali   nyní   apoštolé.«

17.  Z  ěeho  se  učedníci  radovali`?  V  ěem  pokra-

|8   ;z,#V4aá`i?,T./:.|,.42.                  /"z;-://rí+,    í`,|    ,   |\



8.   úkol  -17.-23.  lis{opadu  1940

Volba př.isluhovatelů - ŠÍ;ěi)án uvězněn
Úvod:  První   křesťanská   církev   skládala   se   z   členů   nej-

různějších  národností;  mezi  nimi  byli  též  řečtí  Židé.
Ale  mezi  nimí  a  ostatními  byla  nedůvěra  a  odpor.
Stěžovalí  si,  že  vdovy  cizí(.,h  Židů  nedostávají  ste.i.-
nou  podpoi.u,  jako  ostatní  potřebující  ŽÉdé.

1.  Pi.oě   vzhiklo   i.eptání,   když    %   i}yi   velmif?''?''    ,L_t   ,
zvětšil  počet  křestanůp  Skt.  6,1: ,,,, /_   .

±ů35H%:ííÍ:t,;c:Ř:eíjífícť;;zkůdT:ěšže;Tt§ÉLír;:.íL#íí,Í%t:;;ayt]éízžFdíé,akFe#vís[á

2.  =oosht:9 Sá3]as]oo udkváaznaígtej,aka:yneoúdčset]rnaénpí]ív.stíř~_\ ,,                  , L

/1c-

i:y:Íll:gifu:3:jí:»t:oii,Íjt:::tiisalláTošiiit:PIÍži?::Ík(::E#;át:|iEt:ěž;:::a:p#::i!!Iš;L
3.g:vTřáE.gz:Í]:ícísrá[]:íí:íFtTe7=é3.P:+ž;:,:Ta,vkynmt[,sí[Í.,„Ž:,,T

Od   mužů,   kteiÝm   měla  býti   »poručená   ta   práce«,   `r.v-  'Í

íaěd|?Vba;,Titipř,epq:|TšlámucT|oactis';roasttéhT«_AÍ
seNf'ěe|inůé2

aby  mohlí   řádně  plniti  nastávajíc`i   odpo\Tědnosti.

4.  Ktei.é   službě   chtě]i   se   apošto]é   cele   věno-A
vatipv.4.                                                                          \      /``'`'       ,,/

•--=      `

5.  Jak   přijali   věříoí   jejich   návrhp    Kdo    byl'  :,Í*í',,|
zvolen  m  prvním  místě?  Co  je  o  něm  pra-/
venop   v.  5.                                                                                     ,;, -,

oby?:Í,cínžá#

ů-        4,   .

I,:;;kit|i,iš:Í:ii;í:;it;Íup:oiž:;a:Z;iť:#`ei:J:n;1i:n;;Pcr:o!ílžig;#;i::;:;Íi;oÍ;JÍžiá
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6.  Jakým způsobem byl na  zvolené vložen jejich
úř.ad?   V.  6./ -»Vzkládári   rukou   byl   vžitý   způsob   předávání   úřadu

a  zár--oveň  potvrzení,  že  dotyčný  přijal  k  němu  potřebnou

E,:nn?Uí#.OC.  Tak  dávala  Církev  pečeť  na  dílo  Boží.«  _  wir_

7.  Jaké   pokroky   vykazovalo   dílo   Boží?    Do
jakýoh  kruhů  vniklo  křesťanstvíp  V.  7.

to|Ů»ieáitaokžE:r|diťšoístpůmí:g'laktjeer*uákitT|ěotšl:nsěvcohb?gůmappoří:`,

ůíéučto:atce±Eáé?čn8by;Íitity?|oburčaetĚÍzy8í:[neonštíprkoazzavt]eí:tknéí.uÉřya]€
naopak zcela oprávněni vyučovati jiné v pravdě,  a skutečně
se  tomuto  dílu  s  velkou  odevzdaností  a  dobrým  úspěchem
věnovali.«  -Wirken, 70.

\,

8.  E:do z těohto  sedmi měl ve s,vé práci zv]áštní
Požehnání?   V.   8.                     ''<L---'      ''-                                                   `

9.  Kdo   se  mu  záhy  postavil  na  odpor?  V.  9.

I,ibertinští  »by]i  zřejmě  Židé,  kteří  byli  zajati  za  Pom-
pejoiFá`iáž-ě-ňi  a  pak   opět  proi)uštěni.  Nyní  měii  římskou
státní  příslušnost.  Příšli  se  Židy  z  Cyrenie  a  z  Alexandrie
do  zmíněné  synagogy,  buďto  jako=jávštěi;níci  anébo  jako
stálí  obyvatelé  města.  Rozhodně  si  však  tuto  budovu  zřídili
se  svými  souvěrci  k  spo`1ečnému  použití.«

Mínění  všech   rozcházelo   se   se   Štěpánem,   jenž   hlásal,
že   Ježíš,   Syn   Boží,   je  Spasitel   světa.

10.  Co   nemohli   Štěpánovi   protivníci   (1okázati?
V.  10.

»Štěpán,  přvní' z  přisluhovatelů,  byl  muž  velmi  zbožný
a  silný  u  vířet  Uměl  řecky  a  znal  zvyky  a  obyčeje  Řeků,

E:ůá#éžBSělvT|omž|PoíárÉ|#íp?:š`těo.láf|hries`tTgv:ÍeliuTehř.ec5z'7rE
hlásal  s  velkou  smělostí.  Rabíni  a  učení  v  zákoně  pouštěli
se  s   ním  do  veřei.ných  debat,  a  byli  přesvědčeni,  že  nad
ním   lehce   zvítězí.   Avšak   nemohli   se   protivití   moudi.ostí
a  duchu,  v  jakém  mluvil.  Nemluvil pouze v  síle  Ducha  sva-
tého,  ale  z  jeho  řeči  dalo  se  poznati,  že  zkoumá  proroctví

20



airáŤvdiznká!:tTŠ726:%gtoovtál?kgááŤg:áleEEgldnnoýhTszvpéůů:t:1#káJilt

11.::5řmvzEg:ůpt:mžsiE;žilpir3áprnoětiEícábšytěpháo-

uznaH  hodna  smrti?   V.  11.
/

1a.:ggenpyůsi3gž!yná?1eJšankósgpoiáo`t7:,|iáůšebáE|yz:iodzú"

k  Štěpánovi9  V.  12-14.

-                                                                                                                          _--___

í3.  Jv}ar3Ěk:z] ršatĚ#nů:r  ív5TLed?  když  přišel  před

14.  V  čem  ásou  si  podobny  obžaioby  p].oti  Ště-
pánovi  a  proti  Ježíšovi?  Mat.  26,  59ril.

tei:|;íi:j:%Íj:;Ě:Í:Í:ž:g;idl:;;:Í:ei;Í:á:i;iídioij|c;ií:iá;Íj|g;z;h::;Íij;i:;:Íi;díaíB;ilí:

9.  úkol  -24.-30.  listopadu  1940

Štěpán káže před vysokou |.adou
Úvod:Feaššltoěpsánneik|oúl;Ť|f:::šhnaí7Cáhss|Voěvdakůp,r#řáE#utv:džitáiť

konu.

žal.'b#Šoč:aelš:ě3á%TÍíiz3iiónFka:,.ů:iíkm,sriol:I:leaííhEíietf,n:áizg
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ie?jfíál,?ašků.leahpláá:á:áii:n::řn«Š`ÉišŘÍT#Í:dJÍ7Tn75:al:t,Fhoai%ýFhirosioáz

1.  Jaká  formální  žaloba  byla  na  ŠtěpámL  po-
dána?   Skt.   6,   11.   13.   14.

2.  Co   so   tázal   nejvyšší   kněz   Štč`pám   p()   vý-
slechu   svědků?   Skt.   7,   1.

3.  Jakým   zdvoř.ilým   způsobem   (}slovil   Štěpán
přítomné?   V.  2a.

4.  Kterou   dějinnou   vzpomínku   uvedl   Štěpán?
V.  2-7.

5.  Kde  se  zdi'Žoval  AbraF]am,  kd}'ž  si`  mu  Bůh
po   pi`vé  zjevil9   V.  2.

6.  Jakou  první   zkouškou   víry   musel   projíti?
V.3.

iI:;EÍíli_;:;Íii,:silí:i±;:!Íloí:h;iií;ií;g;:l;,:o:Íbiii;::a;í:Eíiíl:ÍÍž:;1e:-atl;:?iíí
Pr.'  118.

7.  Jak  odpověděl  Abi'aham na  Boží výzvu? V. 4.

})Abrahamova   itíra,   ktei'á   se   nedolazwala,   je   .i.edním

Bů:,eě,.roý`3:[ačBěájžííáhupzřá#bdeůní:,írayč,,:eežmť[BjE]ěíjšFhao]ézuájTš:á];Í

:rě3E'lnkě:á  |o|E,u3tálh dzoaEgáré. «prlbupzátn|:tti, Par.,ot|čiiál.u  a  šel'  ne-

8.  Kolik  z  té  zaslíbené  země patřilo Abrahanio-
vi?  Jak dlouho bylo s jeho potomky v Egyptě
špatně  zacházeno?   V.   5.   6.

9.  Jaké  zaslíbení  obdrželip  V.  7.

10.  0  ktei.ém  dalším  stai'ém  zvyku  mluvil   Ště-
pán?  Které  patriai.chy  vzpomonul?  V.  8.
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Štěpán  si  získal  pozornost  vysoké  rady  tíni,  že  jim  vy-

P,ra::íůt[`=;g,,j[„.tíecnhzqaěííFbátůá]ýaRřeásrí%tí,eňcodžoko€rzš%Lrhž2a:gžísš],y§gtT
nechtěli.

11.  Proč  pi'odali  synové  Ják()bovi  svého  brati.a
Joseía?  Jak  se  projevilo  Boží  vedení  v  Jo-
sefově  životě`?   V.  9.   10.

12.  Co přivedlo  JosoÍovy bi.atry do  Eg.ypta?  Jak
došlo  k  jejicli  usídlení  v  Eg`yptě?  V.  11-16.

13.  J:ik  se  vedl()  1idu smlouvy v  Eg`yptě, když  se
blížila  hodina  vysvob()zení?  V.  17-19.

14.  Kdo  se tehdy narodilp  Jak se měl až do svého
40.  i`oki.i?   V.  20-23.

15.  J!iké   chyby   se   d()pu`stil  př.i   návštěvě   svých
bratř.í?  V.  24-26.

16.  Jak   se  mu   stal   jeho   č.in   iiepř.ÍÉemn.Ý?   Kam
utekl?  V.  27-29.

10.   úkol  -1.1--7.   prosínce   1940

Štěiiámova ř.eč:  př.e{l vysokou i.adou -
ďeilo sml.t

Úvod:  Štěpán  poki.ačuje  ve  s\ré  obhajo\Tací  řeči  pŤ`ed  vysoT
kou   radou.    »Nad   Štěpámm   mljyl   Tynesen   právo-
platný  rozsudek,  jelikož  římskc:.  úřady  byly  velkými
penčžitými  částkami  podplacen}T,  :iby tento  případ  ne-
`Tyšetřovaly.<{   -  Wirken,   79.

1.  Které  události  ze  život:i  Mojžíšova  nyní  Ště-
pán  uváděl?   Skt.  7,  30-36.

2.  Kte].ý  Mojžíšův  výrok  opakoval  Štěpán  před
vysokou   i'adou?   V.   37;   5.   Mojž.   18,   15.

3.  Jakou BoŽí zásadn  oznámil Mojžíš těm, kteří
by   pi.oi.oka   zavi.hlip   5.   Mojž.   18,   18.   19.
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4.  Kdo  byl  podle  Štěpánových  slov  s  Mojžíšem
a  lidem  izraelským  na  poušti?  Jaká   slova
přijali  od  svých  otoů?  Skt.  7,  38.
»Slova«  znamenají  zde  zákon  Boží,  ktierý  byl  přomluve-n

s  hory  Sinai.  Tato  slova  jsou  živá,  ni`boť  i  Slovo  Boží  je
nazváno  živé.

5.  Jak  zacházoli  »otcové«  s  nebeskými  posly?
Na  čem  lpělo  srdce  lidu  izraelského?  V.  39.

6.  Co  žádali od Arona.?  Jak  se vy.iádřili  o  Moj-
žíši,  jenž  odešel  na  horu?  V.  40.

7.  Kam  došli  ve  své  neposlušnosti  vůči  Bohu?
V.  41.

8.  Jak projevil Bůh svou nelibost? Jaká hi`ozba
je  stilila?  V.  42.  43.

9.  Na  co  odvolal  se  Štěpán  dále?  V.  44.  45.

10.  Který  pamvník  nalezl  milost  před  B()hem?
Jaké měl  přání?  V.  45b.  46.

11.  Co  učinil  syn  Davidův?  Kde  nepř`ebývá  Nej-
vyšší,  ačkoli  dal  k  své  cti  vystavěti  chrám?
V.  47.  48.

12.  Kde  Íe  trůn  BožíP   Čím  Mu  Ée  země?   O{Tkud
pochází  vše?  V.  49.  50.

13.  Jak  oslovil  Štěpán  své  soudce,   shledav,  že
ho  již  nechtějí  poslouchatip  V  (V}em  i)odobali
se  svým  otoům?  V.  51-53.

Nyní  již  byli  kněží  a  starší  zlostí  bez  sebe;  skřípajíce
zuby,  vrhli  se  na  Štěpána  jako   divá  zvěiv`,  ne  jako  lidské
bytosti.  V  surových  obličejích kol  sebe spatřoval vězeň  svů5
osud,   ale  nezalekl   se.  Strach   smrLi  prchl   od  něho;  zuřící
kněží  a  vzbouřená  luza  nebudila  v  něm  již  hrůzu.   Obraz
před  jeho  zraky  zmizel.«  -  Wirkeii,  78.--79.

14.  Jaký  úěinek  měla  poslední  Štěpánova  slova
na  shromáždění?  V.  54.
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15.  Jaký  l)yl  Štěpán  v  tóto  chvíli?  Kam  hleděl?
Co  viděl?  V.  55.

»Když  Štěpán  popisoval  nádhei`u,  kterou  jeho  oko. zřelo;
bylo  to vÍc..  než  jeho pronásledovatelé  mohli  snésti.  Zacpali
si  uši,  aby  ho  neslyšeli,  spustilí  velký  křik,  a  obořili  se  na
něj,  vyvedše  jej  z  města.«  -  Wirken,  79.

16.  Jakým způsobem  umlčeli hlas, který nechťěli
slyšeti?   V.  56i8.
»Vyvedli  jej  z  města,{{   neboť  se,  nehodilo  odpraviti  nč-

koho  ve  městě.  Místo,  kde  byl  ukamenován,  mělo  býti  na
východní   straně   města,   takřka   ve,   stínu   chrámových  zdí.
Židé usmrcovali lidi ukamenováním.  Nemělí však  právo,  od~
soudí{i   zločince   k   smrti.   Proto   byl   jejich   čin  nezákonný.

17.  Jak  se  ohoval  Štěpán?  V.  59.

Jméno Štěpán znamená věnec. Byl pi`vní mučedník prvotní
církve,   a  jeho  i'ěrnost   až   do  konc.e  přinesla  mu  nebeský
čestný  věnec.  Dítky  Boží  setkají  se  na  nové  zemi  se  Ště-
pánem.

18.  Jaký  byl  Štěpánův  po]iřeb?   Skt.  S,  2.

11.   úkol  -8.-14.   pi.osince   1940

Zkušenost.i Fflipovy : nový diakon
Úvod:  Pronásledování  křesťanů se po  Štěpánově  smrii  zvět-

šilo,  a  mnozí,  kteří  se  v  Jeruzalémě  přechodně  usa-
díli,   navrátili   se   opět   do   své  vzdálené  vlastí.   Ale
pronásl edo`vání, ktierým nepřátelé Kristovi chtělí zvěs-
tování radostného poselství zastaviti, posloužilo k jeho
většímu  rozšíření.  Uprchlíci  podobali  se  svícnům, jež
byly  zapáleny  ohněm  Ducha  svatého a  nyní  přinášeli
všude  svatý  plamen,  kter]ú  sami  bylí  osvíceni.«

1.  Kdo  zvlášť  soúlasil  se  smrtí  Štěpána?  Skt.
8,1.
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2.  Jak  dokázal  'Péi`-el  sv()u  hoi'livost  v  proná-
sleůování?  Jitk  doplnil  poz{lěÉi  své př`iznání?
V.  3;  Skt.  26,  9-ii.     u

3.  K  čemu  byli  puzeni  i'ozpt}'rlen]'?  Skt.  8,  4.

N}Tní   můžemc   ve   Skutcích   apoštolských   sledovati,   jak

;ůá:ntnao|z::Íí:di:SiTsé:ť5č;:|;|ikú:z.kgzoer:zk|e:íl:násc`|;t|::;:ůÁd`t:1i#á:|iT:iTEí

EĚidksÉ:T:l,ia5ysgáoářTěláoažvĚgčl;1ási,črdnJí?fluzkaolílčTážeTieě,{lTšem

4.  K`am  Šel  Filip?  Jak  př.ijali  lidé  jcho  posel-
ství?  Jak  se  přiznal  Duch  sviLt}'T  k  .ieho  dílu?
Jaký vliv to  mělo  ma  ceEé  měst(}?  Sk{.  8,  5-8.

5.  Jak  se  Ježíš  kdysi  sám  zjoTil  Samu.itánům?
Jan  4,  40-42.

6.  Kterého   známého   kouz®Inflia   potkal   Filip?
Jaké  postavení  zaujímal  teiito  muž  me`zi  li~
dom?  Skt.  8,  9-11.

7.  Jak  působilo   Filipovo   kázání?   Jaký   dí}jem
uěinilo  i  na  samotného   Šimona?  V.   12.  13.

avšápondelse`-ězdpormá|Íir,ksol:`žtátáLík:Pk?:i%1ť:v;,T`ňlušiíe5nn?áašil|I:=:yá
využíval   nevědomosti   a   důvěřivostí   s\Tých   následovatelů,
takže  př.i].ali  j.eho  sot`Ta  srozumitelná  a  lajuplná  učení a pří-

:%:fši3.:áť#ghře:Ti:ž:eěs`;S:#o:iT,ázě;i;z5|:i;i:tišůjh`;:g|;Tgrá:.l.eóbg:sTgĚa;ří
stvo  odvi`átílo  se  od  Šimona  a  přiklonilo  se  k  li`ilipovi,  (Io-
kcmce   i  Šimon  u`Těřil,   dal   se  pokřLíti   a  při(lržcl   se  li`ilipa.

án[ámj3,h2e ví58inEufiíaa`Téby;tok`ái:ríímTe]fe?nkt8]n:}íárgu.:eb   dá]e  Po-

8.  Jak}'rm   způsobem   chtěli   apošto]é   v   Jei.uza-
lémě  pomoci  dílu  v  Samaří?  V.  14.

9.  Ktei.ý   nedostatek   ve   zkušenosti   `-ÍFy   nově
obi`ácen}'`ch   poznal   Peti`   ;u   Jám   př.i   první
návštěvě?   Jak  je`i   odstE.arnili`j   V.   15-17.
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10.  Co   navrhl   Šimon   apošt()lům:D   Jaký   cíl   sle-
doval  svým  úmyslem?  V.  18.  19.

11.  Jak  ho  Pe{i.  okamžitě  odmítl?  V.  20.

12.  Co   soudil   Peti.   o   duchovním   stai'u   Šimo-
nově?  V.  21-23.

13.  Oč  je  pak  Šimon  prosil?  V.  24.

nebšimnoe:i|7ěa|E;T?ísbzaací:áfá,:j3,řeždehnř:#|ě:lm?raa|:égsugeokpářneiá
trestem.

#sÍ:I:i±o:;:Í;;;:LI;;Íai;3!:Í:Í:;Ížíi|ii;oíi;Í:Í:%iíeií;#j:k;:Í:iág::eí:n:Íiů:I;Í:iííůl:
14.  Kam  odebFali se  Peti-a Jan, Íakmile  vykomli

svou  pi'áci  v  Samaří?  V.  25.

15.  Jaká změm  udála  se  s  Janem  od  Íeho  první
návštěTy  v  Samař`í?  Luk.  9,  52-54.

12.  úkol  ~  15.~21.  prosince  1940

Filip a komoi.ník z mouř.emímské zeině
Úvo{l.:  Filip  iialézal  se  v  Samaří,  kde  ljylo  vykcmáno  velké

dílo,   a  mnozí  se  radovalí  z   poznané  pi.avdy.   ApoŠ-
tolé  Petr  a  Jan,  kteří  přišlí   do  Samaří  pomoci  dia-
konu  Filípovi,  `Trátili  se  opět  do  Jeruza]éma.

1.  Jak  byl  povolán   Filip  ze   své  pi.áce  v   Sa-
maří?  Skt.  8,  26.

i!:Í:iEgí#iíeříí;siííir;:::;;eíl:Ia!Aií::z:p:zap:!e:;e:J;i;;;Íííiije:ls:kNa#o8ůÍšÍ::-
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2.  Koho  potkal  Filip  na  této  pusté  cestě?  Co je
nám  pravono  o  tomto  Moiiřenínu?  Proě  ces-
továl  do  Jeruzaléma?  V.  27.

.  3.  Čím  se  zaměstnával na zpáteční  cesťě?  V. 28.
Takový  vznešený  cestující  byl  zajisté   obklopen  služeb-

níky  a  tělesnou  stráží,  nebot.  cesta  byla  dlouhá  a  ne  zcela
bez  nebezpečí.

4.  Jaký  další  pokyn  obdržel  Filip?  V.  29.

íů=#iiláoij:!iaííp:ái|i:a:V::e;oÉÍía:k|:Íííd:gd:y:;|0:;gií::e:;;Í::říl:l;eio;žíua::ť;Íijviě;
5.  Jak   splnil   Filip   příkaz   Duoha?   Co   slyšel,

blíže  se  k  vozu?  Co  se  oizince  tázal?  V.  30.

-_                                       -_---

6.  Co  odpověděl komorník na  Filipovu  otázkti?
Kam  ho  pozval?  V.  31.

»Tento  muž  z   mouřenínské  země   měl  tam  vysoké  po-
stavemí   a  dalekosáhlý  vliv.   Bůh  viděl,  žc  pakli  by   se  oii

Í;erdš:r;::|p:ěřoéEse,;;t:b3ygíoita:s€v:ěáliůyé|iB;i?nígpd:a:vmžlesl::tsE;|t:o:ýE:::ž;:;
g:%Ť:žž%g€+i°kpřtí:r=ůíioh:sv%tTu.«d°_St#ít|.ksen?S§8.°U,kteráho

7.  Kterou  knihu  Písma  četl  komoi'ník:P  V.   32.
33;   Izai.  53,  7.   8.
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8.  Jakou  otázku  dal  Filipovi?  Skt.  8,  34.

9.  0  čem  ho  Filip  poučil?  V.  35.

Musíme  předpokládati,  že  Filipova  jízda  s  komorníkem
nějakou  chvíli  trvala;  neboť  nevysvětlil mu Íen to, že veškeré
prorokovy výpovědi  o utrpení Mesiáše  se naplnily na  Ježíši,
nýbrž  i)oučíl  ho  též   o  tom,  že  pro  toho,  kdo  uvěří,  vede
cesta do církve Ki.istovy skrze křest, který si pak komomík
ihned  Žádal.«

10.  Ktei.é  přání  vyjádřil  potom  komorník? V. 36.

11.  Za  jakého  předpokladu  svolil  Filip  ke  křtu?
Co  vyznal  komorník?  V.  37.

12.  Popiš  postup  při  křtu!  V.  38.

13.  Jaký  zázi.ak  se  stal,  když  Filip  a  komorník
vystoupili z vody?  Jakou náladu měl pokřiě-
ný  na  další  své  cestě?  V.   39.

14.  Kde  byl  Fílip  opět  na,lezen?   Co  tam  dělalp
Do  kterého  města  posléze  dorazil?  V.  40.

Azot   ].e   vzdálen   asi   5   km   od  mořeg   nedaleko   Joppen,
Cesai.ea  leží  u  moře,   as`i  110  km   sieverozápadně   od   Jeru-
zaléma.   Zde  se  Filip  usadil  a  bezpochyby   odsud  podnikal
po  dlouhá  léta  misijní  cesty.  Dvacet  let  pozdějí  uvítal  se
svými  dcerami,  jež byly pi.oi'okyně.  Pavla  s  jeho průvodem,
když  se  ubíral  do  Jeruzaléma.

13.  úkol  -22.-28.  prosince  1940

Z pronásledovatele - následovatel
Úvod:  Tai`sus   ležel   na   severovýchodn[   straně   Středozem-

ního  moře.  Saul  měl  velký  podíl  na  odsouzení  Ště-
pána.  Štěpánoira   sloiTa   a   chování  zanechaly  v  něm
hluboký  dojem.

»V  této  choulostívé  záležitosti  obrátil  se  na  ty,  jejichž
moudrosti  a  úsudku  cele  důvěřoval.  Kněží  a  starší ho  však
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;:líí<::3liiĚJ:%ii:Ír#ií:ogsi;Í::í;z:ut:f;gíaá:l;ěo]Í;iís';1iel:bliii`:|iÉp:±Ía=:jtš|p:;je!síík;
1.  K  čemu neohal se  Saul ve své h()i.1ivosti strh-

nouti?    .Tak}'Tm   způsobem   chtěl   postupovati
proti  věřícím?  Skt.  9,  1.  2.

2.  Co  praví Pavel později  o  svých  ěiniich?  Skt.
26'   10.  11.

3.  Jakou zvláštní událost prožil na.  cestě  do  Da-
maškti?  Skt.  9.,  3.

Drahou  karavan  trvala  tato  cesta  así  6  dnů.  Saul  prav-
děpodobně  jel  a  jeho  pm°ivod  Šel  pěšky.  Dolů  iTe  východnícli
zemích  je  vzduch  velmi  čístý  a  slunce  vclm.i  jasiié.  A  přece
ukázalo  se  Saulovi  světloi jasnější  nad  polediií  slunce.

4.  Jak   působila   zář®i   svštla   m   Saul€L   áL   jeho
průvodce?   Co   slyšel   Saul?   V.  4;  26,   14.

5.  Co   se   Saul  tázal?   Kdo   mti   odpověděl?   Co
pravil  Ježíš?  Skt.  9,  5.

jedn".pmroiionoc:tFeůEpes|?něznpešči%#.`;t:itke;kj:stžyeči,ez#t:JfýTÉ
se  čistí  rádlo,  na  druhém  .koncí  železný  hrot,  a  toho  po-
užívalí k pohánění volů místo biče . . . Nepoddajný vůl, kteijr
se  zpečuje  protí  ostnu,  může  se  na  ostrém  hrotu  jedině  po-
I.aniti. «

Tímto  obrazem   chtěl   JLižíš    Saulovi   ukázati,   jak   bez-
významné  a nesprávné je,  chce-li někdo/bojovati proti  Bohu.

6.  Co   se  tázal   Saul   dále?   J:`kou   urěitou   od-
pověď  obdi`žel?  V.  6.

7.  Jak  působila  tato  událost  na  Saulův  dopro-
vod?  V.  7.

;>Saulovi  průi'odcí  byli  naplněni  bázní  a  takřka  oslepení
jasnou   září   světla;   hlas   sice   slyšeli,   ale   neviděli   nikoho.
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A`ťšak  Saul   rozumčl   promluv(`n}''in   sloTům,   a  také  mluTíci
-  nikdo  jiný  než  sám  Syii.  Boží  --  sc  mu  zřetelně  zjevil.
Poznal,  že  před  ním  stojící  oslavená  bytost  je  Ukřižovaný.
a  obraz   JežišoiTa  ol)ličeje  \Tryl   se  mu  navždy  do   duše.«  -
Wirken,  90.

8.  Jak  se  vedlo  Saulovi  dále?  V.  8.  9.

»Jalmilc   sláva   zmizela   a   Saul   se   zvedl   se  země,  I)yl
slepý.  Ijesk  Krístovy  slávy  byl příliš  si]ný i)ro jeho somrtelné
oči,«  pi`oto,  když  zjev  zmizel,  zastřela  jeho  očí  tma.  Přijal
tuto  slepotu  jako  tr(`st  od  Boha  za  surovost,  s  jakou  pro-
následoval  přivržence  Ježíšoity . . .

.Tak  zcela  jinak  iTyhlížel  jeho  i)říchod  do  města,  než   si
představoval!  Raněn  slepotou,  bezmocný,  trýzněn  výčitkamí
svědomí,   a  nevěda,  jaký   soud   ho  ještě   očekává,   vyhledal
příbytek   Judův,   kde   iněl   dosLi   příleži-Losti,   aby   o   samotě
přc`mýšlel  a  modlíl  sc,«  -Wirken,  92.  !J3.

9.  Co  bylo  ukázáno  u  vidění  Ananíáši?  Jakého
zÉevení  dostalo   se   s(}uč,asně   Saulovip   V.   10
až  12.

i::i|lieáě,;!ii|Íilu:IÍv:::|lt;€;`iiš,:iŤjíť;ijíšcaflt:F:í;;#á:;,7uáž;%:tgÉ:Í

§:t::Í§i:'§:``:ai;sjii;Íe:;:J:::L::g;§Í§:;:;:`::::%S§:§i:o::;:i;;d`iípL::oÍ:s:ůíi;:Íi}o:r:ií;:Í:
10.  Z Íakého  důvodu se Ananiáš s počátku zdráhal

Saula  navštíviti?  V.  13.  14.

11.  Co  mu  Pán  znovu  přikázal?  Jaké  `'ysvétlení
ohledně   Saula   mu   dal:P   V.   15.   16.

12.  Jak   se   k   tomu   Ananiáš   zachovalLP   Jakými
slovy   oslovil   Saula,   ktei'ý  byl   (1osu(l.   Ízlým
pi®onáslindovatelem  (1ítek  BoŽíc`,hD   V.   17.
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13.  Jaká změna  ihned nastala? Čím dokázal Saul,
že  byl  skuteěně  obrácen?  V.  18.  19a.

14.  Kdo  zůstal  Saul  něiaký  čas?  Co  počal  ihned
činiti?  V.  19b.  20.

15.  Jak   působilo   3eho   kázání  .na,   posluchače?
S  Ía,kým úspěohem  kázal  Židům v  DamaLšku?
V.   21.   22.


