


Těm,  kteří  mají  na  myslá  dílo  Boží!
Mnohdy jsem se táizavě zahleděl na mapu naší vlasti. V ičerve-

ném  .obrysu  hrianic  byla  n,a  bílém  podklia.dě  vyznačem  místa,
kde již máme sbory.

Když j.sem rvša.k na této  mapě viděl,  co ještě zbývá neoznače-
nÝch ,ploch, které by měly také zdobit barevné  kroužky mašich
sborů,  tu jsem  se tázal:  „Kdo`  ď.  kdv nůplní tato  prázdná místa
adventrim  piosel,stvím?  Kdo  [si  vezme  za  isvé,  zasév,@t  naši  Hte-
raturu,  aby jí bylo jako „1i\sti na podzím"?  i(isvědectví.)  Kdo  při-
vede z těchto pirázdnÝch míist bratrv  a sestiy za .dar Hospodinu?
(Iz.  66,  19. 20.)  Svědectví praví:  „Kdo, nyní půj[de s ndším posel-
stvím?"  (Test.  V./333,)

I'án  uzpůsobí  pro  tuto  práci  .každého  muže  i  každoiu  ženu,
kteří budou  spoléhat na pomo€  Boží. Zdatno,st, odhodlano,st, vy-
trrvalost a víra se pro.jeví i při nich,  kdvž vezmou na tsebe c e 1 é
odění  Boží.   Svět  musí  islyšet  vÝstrahu.   Když  ,přijde   pozvání:

j,sKeomh,oppaonšár,pFogůnímeF,ůí±g3ÁgFpbouvděoTSoj#,nít:3řáteí:žěí:áT[:
této  evangelisa.ce  na  srdci  a  kteří  ve  sborech  podporují misij-
ního  dudha  slovem i tskutkem.  K nim také  patří  ti,  kteří  prosí:
„Hospodinei,   dílo   §vé   upro,střed   let  při   životu  zaichovej...   a
známé učiňl"  i(Ab.  3,  2.)

Obracím  se  k  vám,  ktdří  chcete  ev`ang-eliem  naplnit  prázdná
místa.  naší  vla,sti.  Vstupte  do`řad  ,průkopníků  dfla  Božíhoi!  Při-
hlaste  se  písemně  u  mne v  ús)tředí!  I vv,  kteří  se připravujete
pro  ,dílo  zachraňovaní  duší,  majdete  v  této  práci  nejlepší  prů-
pravu  ta  boha.té  zkušenosti!   Proste  za  všedhnÝ,   kteří  zvěstují
radostné  evangenum mezi lidmi.  I'roste po,dle žalmu  1211
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Čtení  bíble:   1.  Mojž.  1-19.      < - - -

Věěná radost (4). Člověk `musí mít Spasitele (3).
Bůh  nám   dce   dát  království.
MÓžno   dosáhnout  věěné  radosti.

ElunŤQesttoži:3Ě,aží:::vaéh:ovváes=iost.
Své   ce§tÝ  nemáme  plně  ve  své  .moci.
Naše   ruce   jsou  prázdné   a  bez   moci.
Všechna  naše  moc.  je  od  Boha.
Z.   s,   16.10.

1.  úkol. -  3. Iedna 1948.

Elledání skrytýoh pokladů,
Zlatý  text:    Mat.  13, 44.

Pátrání po pokladu.
1.  K čemu Ježíš přirovnal nebeské ikrálovství a co nutno vym-

ložit, aby mohlo bÝt získáno? Zlatý text!
„V  pod(oibenství  uvedené  pole  se .skrytÝm potkladem  předsta-

vuje  ipíismo  `sva.té,  ].ehož  pďkla.dem  je  evangelium.  Země  sama
není  protkána  tolik.a  zl,a.tÝmi  žiliamá  a. n,aplněna ůolik,a.  dFahÝmi
věcmi jiako isilovo Boží. Znamená) to vš,ak, že i pokhidy 'eva.n.gelia
jsou  Ls`kiÝtÝmi  poHady."  Chr.  0.  Less.,  104.

2. Jak dále byla znázoměna hodnota ,nebeského pokladu a co
musí bÝt obětováno, aby byl získán? v. 45. 46.

„Onou  perlou  veliké  ceny  je  sám  Kriistus."  Chr.  0.  L.,  115.
3.  Co ěiní Kristus, zatím co ztracené lidstvo hledá onu drahou

Perlu?  I.uk.  19,  10.
•Pod.obenství  io  kupci,  kterÝ  pátrá  po  „pěkných  perlách",  má

dvo,jí  výmam:  Lze  je vztáhnout nejen na lidi  v jejid hledání
nebeského  království,  de  i  na  Krist,a,  kiterý  shledává  své  od-
cizené dědictví. Kristus, nebeskÝ kup e'c, hledající „pěkné perly",
viděl ve z.tra.ceném lidstvu  „perly veilmi idrrié".

V  člověku,  poskvměném ,a  porušeném hříchem,  vidí  neome-
zené možnoisti vykoupení.  Srdce, kteirá byla Íbit.evním polem vie
střetinutích  se  satanem  ia  která  bÝla  vypFOĚtěna.  mocí  lásky,

FůaiíEáodys:|aesáto:±eížg|ěÉi::dnsutv:eíáik5ai,ak,t;;átnťkgyb:zegeand:,::
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nýbrž hleděl na. ně v Kristu a viděl, čúm by se mohlo stát v moc/í
vykup.ující  láisky."  Chr.  0.  I.e,ss„  118.

4.  Který výrok zjevuje, Že Nový i Starý Zákon jsou  duchov-
m'm  základem  církve  a  kdo  zau]Ímá  hlavní  niísto  v  tomto  du-
chovním  chrámě? 'Eíez.  2,  19-22;  1.  Kor.  3,  11.

Kristus je patrnÝ v celém Písmě.
5.  Čím  nám je zdůrazněno, že je nezbytně  třeba hluboko ko-

pat,  aby  byl  nalezen  spolehlivý  základ  Písma?  Luk.  6,  4749.
„Kaž.dá  budova,  postavená  m  jiném  základě  než  m  slově

Božím,  musí  padnout.  Ten,  kdo  -  podo\bně  jtako  Židé  iza  dnů
KristQVÝch -  staví  své  spasení  nta. základě  lidských  představ,
názorů,  zvyklostí  a  vÝmyšlenÝch  obřadů,  aby  mohl  ibýt  nezá-
viislý  na  Kristově  miloisti,  buduje  .stavbu  svého  charakteru  na
sypkém písku.  Zuřivé  ibouře  pokušení  smetou  vše,  co  bylo  p.o-
staveno  na. písku  a zanechají  dům v tio,sikách na ibřezích \času,"
Thó.fa°ompgne.*žri°fvEk2'íž6i`dům,kdyžjejnepoznávaiiuřestože

zkoTimali  Písmo?  0  kom  psal již  Mojžíš?  Jan  5r  39.  40.  46.
Písmď samo. nemůže dát živoTt věTčnÝ,  neboť je jenom polem,

ve k.terém ].e poklad  skryt. Má  jen .poukáž!at na  Kristta, v němž
i.edině  je tživott věčnÝ."  i(1.  Ja]i  5,  11.  12.)

7.  Kterými  slovy  vystihuje ,Pavel vlastní  úlohu  Písma  a  jak
poukazuje na jeho  původ a hodnotu?  2.  Tím.  3,  15-17.

8.  Která z llísem  Starého  Zákona zjevu]Í Krista a kdo  na ně
obzvláště poukázal?  I,uk. 24, 25-27.

„Kri`stova oibět' na smíření zaL hřídiy je velkou pravdou, oikolo
kiteré  jsou  seskupeny  všechny  ioistahí  bravdy.  Každái  pra.vda
stlova  Božíhoi  iod  Genesis  až  po  Zjevení,  má-1i  bÝt  sprá.vně  po-
chopena a oceněna, musí bÝt .studovánaL v© svěitle\+ které ise řine
s  kříže  Golgaty".  Go`spel Worker,  315.

Vzrůstajícíi poznání Písma je nezbytné.
9.  Které  dvě  odlišné  potraviny  znázorňují  prosté  i  hluboké

3ž:Zsdtyjsso`:v::zbKytárgkvÝpr.oá.upkeanzíuí:,áčLeýfECFroavvndíBTZíípcíhTžid:
5' 12-14.

10. Kdo  může pochopit  uěení bible?  JakÝm způsobem  studia
získá toto poznání?  Iz.  28,  9.  10.  13 a.
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„Velké  pravdy,  které  ležely  nepovišimnuty  a,  nezpoizorLovány
de   dnů  ]etnic,  mají  ze  6lo>va  Botžího  ziazářÉt  ve  tsvé  původní
istotě.  Těm,  bteří  Boha  .opravdově  milují,  zjeví  Duch  isvatý
Favdy,  které  vymizely  z  myi§li  lidí,  a  zjeví  jím  taiké  pravdv,
ůeré jsou zcelía. nové. Je pmvda, že, známe ze slova živého Boha
íce,  než  jsme  znali  idříve,   avšak  ještě  mnohému  bude  třeba
e  naučit."  Fund.  of  Chr.  Ed.,  473.
11.  Čh  se máme  stát a  čeho  se máme vyvarovat?  2.  Tim.  2,

5.   16.   19.
12.  Proč  Pavel  chválil  Berienské?  Skut.  17,  11.
nJe  třeba  duchovního  úsilí  a  sous.tředění  na  modlitbě,   aby

yiy  objeveny   doisud  skrirté  pravdy  siova.  Božího."  Fund.  of
lhr.  Ed„   169.
13.  Jak nevyěerpatelný je  důl  pravdy?  Řím.  11, 33;  Kol. 2, 3.
„Lidské  mysli  je  nemožno   vyčer,pa,t  jedm  jedinou  pravdu

3bo zaslíbení  bible.  Jeden  spa.třu.ie slávu s tioho, ji,nÝ s  jiného
[ediska;  vše  to  však jsoui jenom zábleisky.  iplná  .zářie  je  našim
•akům  Lskrytía.  Uvažujemeúi  o  v©Iikých  věcech  islova  Božíhot
itříme  do   studnice,   kteiá.   se  před  našimi  zraky  rozšiřuje  a
:iohlubuje.  Její  šíře  a  'hloubka  je  nad  naše  pomvšlení.  Hledí-
e-11 však upřeně, naše zomé pole se  rozšiřuje  a. my spaitřujeme
•ed  sebou  rozprostřen nezměmý  oceán  bez břeflů."  Ed.,  171.

Vzrůstající světlo  a moc.
14.  Jak je popsám stezka spravedlivých? Přísl. 4,  18.
„ŽádnÝ  sbor  nemůže  vzrůstat  ve  isvatosti,  nesnaží-li  ise  ieho
enové   horlivě   o   nalezení   pravdy®   jako   o   iskrytÝ   poklad."
.  C'  522.
mNěkteří  se  mne  tázafi,  zda  míním,  že  ].e  pro  BOĚí  lid  ještě
Ge  světla.  Naše  mysli  jisou  tak obmezeny, že .sg náJn  zdá ne-
•žm_é pochopit, že Pán má pro nás ještě momé dílo. Sfla isvětl,a,
eFá  na  nás  září,  má  neutstále  vzrůsta.t."  E.   G.  W„  R.  ia.  H.,
o  6o   1889.
15.  Co  řem  Ježíš  o  lmize  Dariel  a  kdy  zvláště  se  maLjí  její

:#ůÉyb|?ž:TŤ:tm:l#aáeclioF::rddĚiinMsavt:t3f,tílm5,vgtsF.p:2roá.ogť
flsíme  věnovat  knize  Daniel,  neboť   ].ejí  proToictví  ise  riýka.jí
ávě  doby,  ve  které žijeme." P.  a.  K., 547.
16.  Kterou další knihu bible máme  číst a studovat a pro kterÝ
s  tato  vÝzva  obzvláště  platí?  Zj.  1,  3;  22,  7.    -
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„Až  si plně  uvěd.omíme+  c,o  t'ajto  kniha ipro  nás  znamená,  na,-
stane mezi námi veliiké io\ždvení. Do,sud pilně nechápeme na.uičení,
která  nám  přináší,  přes  tio,  že  nám  by{1   dán  pokyii  k  jejímu
probádání  a  studiu.  Bude-1.i knize  Danied  a  ]mize  Zjeveri  lépe
poro,zuměno,  proži].í  věřící  zcela.  jinou  náiboižens'kou zkušenoist."
Test.  tio  Min.,  113.

17.  Komu se jedině otevřou bi'ány nebeského města? Iz. 26, 2.
\=

Čtení bible:  1.  Mojž. 20-39L

BožÍ moc  a velikost.   +~------- =- -

Boží  moc  a  moudrost  jsou  nekonečné.
VelikÝ  v  moci  a plně  si)ravedlivÝ.
Boži  je  moc.
MocmÝ   a   nevystižitdný   Stvořftel
Bohu   není   nic   nemožnÝm.
Muvme  a  zi)ívejme  o  mocmém  Bohul
Doufejme  v  sílu  Hopodinovul
Z.   s.   16.18.

2.  úkol.  -  10.  1edna  1948.

Památka stv®řemí,
Zlatý  text:    Ez.  20,  20.

Živé Slovo.
1.  Jak  je  Kristus  ztotožněn  s  dilem  stvořeri?  Jan  1,  1-3.

10.  14.
2.  Jakou  mocí  a  skrze  koho  stvořil  Bůh  svět?  Kterak  ochra-

ňuje  svoje  stvořeni'?  Žalm  33,  6.  9;  Žld.  1,  2.  3.
3. Kterak je víra popsána?  Na které  skuteěnosti křest'an  za-

kládá  svoji  víru  ve  stvořeni' podle  bible?  Žid.  11,  1.  3.
4.  Co   prokazuje,   že  Hospodin  je  pravÝm  a  živÝm  Bohem?

Co  chybí všem domnělým božstvům?  Jer.  10,  10-12.  14.  15.     `

Stvořitél  a stvoření.   1

m:L:akri:dtgržEtjegš,#g:agg,°ffiťnovuvyvýšenost?coprotor
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„Povimost  uctívání  Boha  je  zraložena  na.  skutečnosti,  že  je
Stvořitel  a že jeinu vše ostatní vděčí za  svou  eKistenci. A kde-
koliv je zdůrazněm v Písmě  jeho  přednost piřed bohy pohanů,
je vždy uvedena i  zmímka o  jeho  stvořiteliské moci.."  G.  C.,  436.

6.  Co 'je podkladem úcty  a  oddanosti  čtyřiadvaceti starců  ze
Zjevení  4,  10.  11.?

7.  Který důvod poslušnosti a úcty k Bohu podává prvé andělJ
ské poselství  a  koho iproto  musíme  uctívat?  Zj.  14,  6.  7.

8.  Jaký  ,poměr  ke   Stvořiteli  ma].Í  všíchni  zaujmout   jíž   od

Ťvé.h-om|aťi:vKě:.i2á`|iáa;::|t||s'v4áho`Ůčirite|e|:|`-,-D(,..-

9.  Co bylo ustanovetno m koncí  díla  stvořeni' „nebe i země"?
1.  Mojž.  2,  1-3.    „

„Podle  Božího  úrč'éní  soibota  má  vést  mysli "1idí  k  rozjímání
o  tvůrčím  díle  Božím.  Příroda  promliouvá  k  jejich  smyslům  a
h]ásá  jim  to  živém Bďhu,  Stvoř`iteli,  nejvyšším  Vládci  všeho . ` .
Sobota, která věčně poukazuje k  tomu,  kterÝ vše  učinil,  přímo
vyzÝvá  liidi,  aby  oteviřeli  velikou  kníhu  přírody  a,  objevovali
v  ní  moudrio,st, moc  a  lásku  svého  Stvořitele."  P.  a.  P.,  48.

10.  Pro  čí  blaho  byla  sobota .ustanovena?  Který  výrok  bro-
zrazuje,  Že  Kristus  ustanovil  sobotu?  Mar.  2, 27. 28.

„Tak  Pán  nazna.ěil,  že  ].ako   Syn  Boží  uistaJnovil   na  počátku
i sobotu,  že vydal  zák,on na hoře SÉnai  a že nezt`ratil nic ze  své
autority  svým pokořením."  Scott's  No,tes  on  Matthew  12,  8.

Jeho  věmí  učedníci  „budou  kráčet  jeho  šlépějemi":  1.  Petr.
2,  21j  1.  Jan  2,  6.

11.  Jak je sobota uvedena jako památka stvoření v I)esateru?
2.  Mojž. 20,  8-11.

„Te,n,  kdo   správmé  světí  sobo,tu,   uznává  také  to,   Go  je  jí
zdůrazněno jako  autentic!ké. Věří  tudíž ve istvoření prvého  člo-
věkaj  ve   stvioření   krásného  prostředí  pro   něho   během  šesti
dínůi  v původni  a  absolutní  stvtoření  nebe  i  země  a  v  nezbyt-
ného Předchůdce všeho - ve Stvořitele, který při uzávěru svého
posledmúo   tvůFčího   počinu   odpočinul   sedmého   dne,   Sobota
ge  tak  stává.  znamením,  jímž  se  věřící  v  děj.inné  zjevení  Boží
odlišu].í  od  těch,   kteĚí  připustílti,   aby  tyto  velké   skutečnoisti
vymizdy z  jejich mTisli." James  G.  Murphy.  Uveřejněno v The
Moody Bib]e  lnst.  Monthly,  XI„  1930.

zdi2rizKňtuejť drů[]°esžp±?odsŤůj:bgĚík?az2. MM°jjžží:03Ť,  ::. hoře  Sínai  dále
t\
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Trvalá platnost sobotního pí.ikázání.
13.  Jak  dlouho  má  bÝt  sobota  zachovávána  a  čeho  je  zn

memím?  v.  16.  17.

usi,EůvhvensevoédEoÍ|Ťeulv::oá,éíeEEzlpFi:ůné|onvýgkE:,OtiqEošiondT
důvc}d,  pioč  i  člověk  má  v  onen  den  odpoěinout . . .  Sobota  .
pro   člověka  nezbytná,  neboť  mu  za.bezpečuje  nejvyšší  dobm:
diní  tělesné,  společemské,  duchovní,  duševní  i  věčné.  Protto  .
její   za.ch(ovávání   spojeno   s   ne].krásnějšími  .zaslíbeními   a  je
porušení    niaproti   tomu   je   provázeno    nejpřísně].šími    tiesty
Bínney'g  Th.  Compend  lmpr.,  169.

14.  Jak je sobota  dále prohlášem za  znamení pravého  Boh€
Ez.  20'  20.

„Pioněvadž~ Stvořitel sám je pravÝm Bohem a sobotQ znamení]
a  památkou  stvoření  a  stv,ořiteliské  moci,  je  její  respektovái

gřr%tá[nmýomflEgt::,*epur:tť%á3ÍoFoosipmgbg:.psr?obtipt:jechpyrbá:ťat:#:,
16.  Které  prohlášení Písma  ukazuje,  že  sobota bude zachovi

vána i po  celou věčnost? Iz.  66,  22.  23.
`&íi,.S=o.b_Q±_e`j_e   založen.a   m  skutečnosti   stvořenj,   a   pokud_  trv

potvrzují(cí-'fakt,   že  Bůh  stvořil   nébe  á  zemi  v  šesti  dnech``o@Óc~;múl   dne   isedmého,-d-o-tuid  musí  také   sobota   zůstat   jak

památka  oné události i jako  „den `narozenin  světa".

Čtení bible:  1.  Mojž.  40 -2.  Mojž.11.

.  Moc, kterou nám Bůh dává.

8

ŘOÉTuŠ.fio:1a,Peéb:žšiTdie:cé..
Naše   odhodlamst  ].e  v  síle  Ducha.
Přepasuje  nás  udatností.
Htospodin  dává  moc  a  sílu  svému  lidn.
K  ,službě   je   třeba  nebeské  moci.
Jeho   mcic   půsol]í   v  našem   nitrii.
Z.  s.  16.28.



3.  úkol.  ~  17. .1edna  1948.

Zmamemí  posvěcení. c
Zlatý  text:     Ez.  20,  |2.   `                                   `  \r\

_             1..-\                     -

Stvóřitelova moc.
1.  Které  další  dílo je  připisováno  Hospodinu  mímo  stvožení?

Iz.  43,1;  54,  5.
rJedině  Stvoř.i,telská  moc  může  vykoupit  nebo  stvořit znovu,

a   proto   Vykupitelem   musí   bÝt    ten,  kterÝ   má  moc   stvořit!
Andělé  p@dali  k  mohám  svého  Velitele  a  nabízeli  se,  že  pod-
stoupí   /oběť  za   člověka..  AnděliskÝ  život  však  nemůže   spla,tit
dluh  (člověkaLí  jedině  ten,  který  člověka  stvořil,  má  i  moc  jej
vykoupit."   1>.  ia.  1>.,   64.

2.  Jaké   ujištění   dal  Stvořitel   o  své  moci  k  zahlazení  př.e-
stoůpení  ve  svém  vykupítelském  díle?  Iz.  44,  21-24.

-     Jediný!

3.  Který  důkaLz  Hospodin  podává  o  tom,  že  je  jediný  pravý
Bůh?  Co  se  praví  o   nepravých  bozích,  kteří  jsou  bez  života
a  bez  tvůrčí moci?  Iz.  .45,  18.  20-22.

4.  V kom jedině je vykoupení a odpuštění? Co nám. dotvrzuje,
že Kristus má vykupitelskou  moc?  Kol.  1,  14-16.

„Přesboupený  BoŽí  zákom  požadoval  žívot  hříšníka.  V   celém
vesmíru však byl  jen  jeden,  který mohl `splnit  jeho  požadavky
za.  člověka.  Poněvadž zákon  Boží  ].e  svatÝ jako  Bůh  ,sám,  mohl
].edíně  ten,  který `je  Bohu  r.oveň  způsobit  tsmíření  za  ].eho  pře-
stioupení.  Nikdo   kromě  Krista  nemohl  zachránit  padléhio   člo-
věka z  kletby,  kterou  na  sebe  uvrhl  přestoupením  zákona,  a
uvést jej  zase  v  soulatd  s  Bohem."  P.  a. P.,  63.

5.  V.  jakém  vztahu  je  sobota  jak  ke  stvoření,  tak  i  k  vy-
koupení?  2.  Mojž.  31,  13.  17.

„Sobota  je   znamením  tvůrčí   i   vÝkupné   moci;   poukazuje
k  Bohu  ja`ko  zdroji  života,  moudmosti  @ poznání;  připomíná  pů-
vodní slávu  a idokonalost .člověka,  a tak  dosvědču].e Boží úmysl
- znovii  stvořit  člověka  k  obrazu  Božímu.  V  tento  den,  více
než v kterÝkoliv jiný, je nám možno žít životem ráje." Výchc)va.

9



Požehnání ze zachovávání soboty.
6.  kterými  siovy  nám potvrzuje  jíné místo Písma,  že  sobota

je„,Ř%azEěe]:íjTcíahrp:nTá:k=:zP:g:Í,cř:áíší:íesvoLk:Eá=t2íE:á]:%,sÉ;2í.
Božího,  a  mezi  těmi,  kteří  nesou  znamení  království  vzpoury,
musí  být  jasná  a  zřetelná. . .  Všichni,  kteří  pohlížejí na.  sobotu
jako  na  znamení  mezi  sebou   a   Bohem,  budou  každého  idne
v  obecenství  s  Kristem  a  budou  zosobňovat   dokonalost  jeho
charakteru."  Test.  6./353.

žeELE#ČkeFosbeng;ravvdp.o;!eg#tc.Esť#Jyy;rťčás:íe?EŽÍš5tg,Íťů:
„Sobota. je zmmením Krisitovy moci, jíž nás vede ke svatosti,

a je 'dám všem,  které Kri,stus  po,svěcuje . . .  Bude  rozkoší  všem,

šigáÉi.íP|ÍiJťmájíÉaištoa,z:aTu#sFžsióo?eňtviůrzčínaěh*ksTggštam;á
poukazuje  na  idílo  stvoření  jako  n.a  důkaz jeho  předivné  moci
ve vykoupení." Desire,  288.

8.  Co ukaziije, že všechny národy jsou zahmuty v zaslíbenÝch
požehnáních  pro  světitele  soboty?  Jaké  velké  shromáždění  je
popsáno? Iz.  56, 4+7.

9.  Který   výrok  Nového   Zákona  poukazuie,  že  vykoupení
z  hříchu  je  novÝm  stvořením?  Jak  dokonalá  je  tato změna  a
kÝm je způsobena?  2. Kor.  5,  17.

„V  moci  Kristově  z],omili  muži  a  ženy  okovy  hříšnÝch  ná.-
vyků. Vzdali se všeho sobectví+ Poskvinění se stali úctyhodnÝmí,
opilí se  stalí střízlivými  a prostopášní čistýmí. Duše, ktcffé nesly
podobu  satamovu,  byly  proměněny  k  podobě  Boží.  Sama.  tato
změna je zázrakem zLázraků."  The A.  of Ap„  476.

VÝznam švěcení soboty.
10. Jak  dlouho  bude  platm  památka  Božího  svatého  jmém

a  chčLrakteru  a zač mají být  svatí vděčni?  Žalm.  135,  13;  30,  5.
11.  Co  ie  psáno  o  stvoření  a  o  sobotě  v  epištole  k  Židům?

4'  3.  4.
Í2.  Co  zj.evuje,  Že  pravé  svěc€ní  soboty  znamená  i  svobodu

od  hřícúu  aL  život  v   duchu  nebes,  a  jak  daleko§áhlá  je   její
platnost?  Žid. 4,  8-11.

Zatím  co   ,.bezbožní  nemají  pokoje",  siobotní  odpočinek  zna-
mená i  svobodu od hříchu, která  s  sebou přináší. ovzduší  nebes-
kého  po.koje . . .  O\pravdoví  věřící  ].sou  v  souladu  s  Božím  cha-

10



:#sttieE:#'jne=?o°ťcE=Sá[[ětce:?íTP::.Tá67;3E8:]Ušnos"ěchzásad,které
13.  Jak  Ježíš  zjevuje,  Že  pokoj  duše  a  tím  i  pravé  svěcení

soboty  je nemožné bez něho?  Mat.  11, 28-30.

Moc vykoupemí.

k:á.chzraačnéeo:v::Ígá#ŘÍpáo::á:g.nlog?.ž%TseprojevujeBožÍmoc
„Mají-li  lidé  zachovat  svatost  soboty,  musí  sami  bÝt  svatí.

Virou..se musí stát spoluúčastníky spra.vedlnosti `Kristovy.  Když
se  Židé  odvrátili  Lod  Boha.  a  odepřeli  přivlastn`it  si  vírou   tuto
spravedlnost,  ztratila  pro  ně  vÝznam  i  Šob,ota."  Desi.re,  283.

15.  Jak  dokonale  se  projeví   BožÍ  spasitelná   moc  v  životě
lidu Božího  v  době konce? Efez.  5,  25-2Z.

„Čisté  roucho  Kristiovy  spravedlntoTsti  zastře  soužené,  pokou-
šené,  avšak  věrné  dítky  Boží."  Test.,  5./475.

16.  Jaké  poselství  je hlásáno  v  Posledních  dnech,  zatím  co
andělé zadržují vichry, které zasálinou zemi? Co se praví o cha-
rakteru těch, kteří budop procházet poslední krisí? Zj. 7, 1-4. il4.

„Ti,  kteří  nespoléha].í  m  sebe  a  pokořují  se  před  Bohem  a
očišťují  své  duše  poslušnosti pravdy,  dc)sáhnou nebeského  rodu
a  na  jejich   čelech  bude  vtištěna  pečeť  Boží."  Test.,  5/216.

17.  Kde  byli  znamenaní  ještě  viděni?  Co  svědčí  o  božském
rázu jejich  charaktem a jak  vysokého  cfle dosáhli? Zj.  14,  1. 5.

po'ř#e:;ieJgYÍ:z#izsa;gteoosobkg|::áĚ;::fž;tt|::.o;:Ě::;,udiůeí2nÉ:d,:
třeba  dokonaleji  chápat  dudiovní  vÝznam zachovávání  soboty.

„Viděla j,sem, že Bůh měl dítky, které neznají a nezachová.vají
sobotu  a .které světlo io ní nezavrhly.  Na počá.tku  doby soužení
byli  jsme na.plněni  Duchem  svatÝm  a.  vyšli  jsme  a.  h]ásali  jsme
sc}botu  mn.ohem  dokonaleji."...   „Zde  zmíněnÝ   začátek   doby
soužení  se .nevztahuje na Ldobu, kdy již bude počátek vylití  ran,
nÝbrž  na   krátk.ou    dobu  těsně  ,před  je].ich  vylitím,   dokud
Kristus bude ještě ve  svatyni.  V oné  době.  kdy se  dílo  vykou-
pení  bude již schÝlovat ke  kointci,  bude země iprocházet  přerůz-
nÝmi nesnázemi a souženími, národy .budou proti sobě rozjitřeny,
avšaLk  jejich  hněv  bude  tlumen,  aby  nezabraňoval  dílu  třetího
anděla. V oněch `dnech se  dostaví  „pozdní déšť"  čili „rozvlažení
od tváře Páně",  aby diodalo moc hlasitému volá]]Í  tiřetírho  anděla
a  připravilo  svaté,  aby  obstáli  v  údobí,  .kdy  bude vylito  sedm
pcBledních ra]i."  E.  Wr.,  85.
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Čtení bible: 2. Mojž.  12-29.

Ježíš Kristus  a jeho moc.
N.  18.    Mat.    28,     18.
P.    19.     2.    Petr.    1,    17.
Ú.  20.    I.uk.   4,   14.
S.   21.    Jan   1,   12.LČ.  22.     Mat.    9,    6.

P.   23.    Mat.    24.    30.
S.   24.     Zj.    5,    13.

Všechna  moc  je   dám   jemu.

5iiš.oalbí|ji+oiosáéB:choáce.

;erEágýs:m=ťpžĚo:cJ;%8SpV::Íitě=Oa§.ehříúy.
Nebesa  vyvyšují  jeho   slávu.
Z.   st   10.39.

4.  úkol.  - 24.  ledma  1948.

Pravé svěcení soboty.
Zlatý  text:    „Pomni  na  den  sobotní,  aby§  jej  světil!"  2.  Mojž.

20'  8.

Památka dne Božího.
1.  Čeho  máme  být  pamětlivi  a  co  činí  rozdíl  mezi  časem,

který  byl  dán  člověku,  a  mezi  časem,  kterÝ  si  vyhradil  Bůh?
2. Mojž.  20' 8.  9.

Dny,   oddělené   ku  práci,  tse  nazývají  „šesti  idny  všedními".
Ez.  46,   1`

2.  Komu  sobota  náležír pro  koho  platí  její g.espekl:ování  a  co
je  záHadním  důvodem  tohoto  čtvrtého  přikázápí?  2.  Mojž.  20,
10.   11.

3.  Jaký  pokyn  pro  přípravu  m  sobotu  dal  Hospodin  v  mi-
nulosti?  Jak  se  nazýval  den,  který  ji  předchází?  2.  Mojž.  16,
4.  5.  22. 23:  I,uk. 23,  54.

Třebaže se  máme  piřipravova.t na  sobotu po  celÝ tÝden, pátek
má bÝt zv]áštním dnem ,přípravy. V tento  den má být připraven
oděv  i  uviařeny  pokrmy.  -  Ma,jí  `bÝt  iodvržena  všedhma  ne-
dorozumění  mezi  bratry   a.   sestramL   a  to   jak  v  rodriě,   ttak

Šdvv;gáEťh.'=řgtqskpýoáážt;=ů.i,oToe?E. #35Sit3g3. i  duše  oprostit
4.  Co  nazmčuje, že sobota má být i dnem nábožemského shro-

máždění?  3.  Mo].ž. 23,  3.                                 i

12



V domě Božím v BožÍ den.
5. Jak vyjadřuje D'avid svou touliu po této vzá{::né přfležitosti?

Žalm  42,  2.  3.  5;  122,  1.  4.
„Ned,osahu].eme ani isetiny požehnáníí, jehož ise náJn .má dostat

ze   společného  uctívání  Boha.  Naše  pozorovací  schopnosti  po-
třebují  n.ové  zaLostření.  -  Společenství  s  ostatními  má  nás  ob-
šťastnit.  Proč  všechna  naše   srdce  nezahoří  Boží   láskou,  když
máme  tak krásnou  a  bezpečniou naději?

Do  každého  ishromážděmí  musíme  vnést  svěží  duchovní  uvě-
domění,  že ,Bůh  a  jeho  andělé  jsou příttomni,  abv  spoilupůsobili
s  těrii,  kteří  Boha  uctíva].í upřímě  a podle pravdy.  Vstupuje-
te-Ii  do  těchto  míst,  proste  I'ána,  aby  iodstranil  z  vašeho  srdce
všechno  zlé.  Přineste  do  míst  jemu  vyhra.zenÝch  jenom  to,  co
může  požehnat ....  Bůh  pohlíží  na  vás  se  6tejnou  pozorn`ostí
i  tehdy,  je-li místo, kde  se scházíte,  zcela pr.ostinké.  Těm,  k'teří

ftánBoohmaísi;dE:kuo:pnreabveds:..aT:s:.kš:/S3e62ropůjčenésvatost"ude
6.   Jak  je   zdůrazněnai    důležitost    společného    shroníáždění

v  Novém  Zákoně?  ProĚ  má  zvláště  dnes  tak  velkÝ  význam?
Žid.   10'  25.

7. Co máme též přinést, když předstupujecme před HoSpodim?
Žalm  96r  8.

„Tí,  kteří  si  zvlášť  vysoce  cenili  Božích  požehnání,  jimž  se
směli  těšit,  přinášeli  dary  úměmé  své  vděčnoisti."

Následky znesvěcování soboty.
8.  Jak  je popsána vlažnost  lzraelitů  a  co  stihlo  porušovatele

soboty m poušti? Ezech. 20, 21-24: 4. Mojž.  15, 32-36.
„Zázrak padání many na `poušti připomína] lidu každého  týdne

po  celých iětyřicet  let tsva.tý 'závazek   soboty."  P.  .a.  P„  409.
9.  Co  bylo  podmíhkou  věěného  trvání  JerusalemaL  a  co  mu

jímk  hrozilo? Jer.  17,  24.  25.  27.
Jerusalem  byl .později  2ničen  hlavně  prioto,  že  nebylo  dbáno

sva.tosti,  soboty  a  že  svatý  den  `se  stal  dnem  všedních  záleži-
tostí. Není to výstraha i pro moderní lzrael?

10. Co bylo příčinou neštěstí národa a jaká reformace musela
nastat po návratu ze  zajetí? Neh.  13,  15-18.

11.   Co   podnikl  Nehemiáš,   aby   zabránfl  novému   znesvěco-
vání  soboty?  V  kterou  demí  dobu  sobota  započíná?  Neh.  13,
19-21.
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12.  Které  nařízení  potvrzuje  laké  začátek  a  konec  každého
sobotního  dne?  3. Mojž. 23, 32; 5. Mojž. 16, 6; Mar.  1,  21.  32.

„Mnozí  nepozomě  odkládají  na  začátek  soboty  mnohé  malé
věci, které měly bÝt vykonány ve  dni přípi'avy. I toho Lse máme
vyvarovat.  I'ráce,  která býla  opominuta  až  do  ;šamého  začátku
soboty,  má  být  doikončena   až  po   sobotě.  Nezanedbejme  bez-
myšlenkovitě žádniou sv.ou povinnost a. splňme své úkoly peč]ivě
čL včas ~ v šesti všedních dnech, ktei.é byly k tiomu vyhrazeny!"
1).  a.  P.'  296.

•(Vždy  si  ra.ději  poznamenejme  .povinn,osti,  jež  máme  splnit
před začá.tkem soboty!)

„Sotva   'sobota.   za,počne,   měli   bychomú  být   zvlášť   bdělí   na

SeE3;,nkatesrvýéjgnpTÍ,,:nněavsyvhárasžg:aj,eE#Tbeysg%77gžTpovauBoha
13.  Jaká  vážná  obžaloba  je  vznesena  na  náboženské  vůdce?

Co způsobuíeme Pánu, když nečiníme rozdíl mezi  svatÝm  a ne-
svatým?  Ezech.  22,  26. ,'

„Musíme být na istráži, nebo jinak otvíráme dveře zvyklostem
světitelů  neděle.  Dělíďí  mez  musí  bÝt  jasná  a  zřetelná."  Test.
6./3;#R'.

Pravá obnova.
14.  Jaké  oživující  poselství  bude  dáno  církvi  bezprosÉředně

před  KristovÝm  návratem?  Joel  2,1;  Iz.  58,  1.  2.

v#ť:ánvšeáhes€9bTáecsht. b5Ť}2%`8.ží  lid  Varován  a  tim  více  musí  být
15.  Co napraví  ona nová .reíormace?  Jak  se nazývají její  za-

stánci  a  co  mnozí  odmítnou  učinit?, Iz.  58+  12;  Jer.  6,  16.
16.  Jak  pozorní  mají  být  „vzdělavaitelé  zbořeniny"  a  ěím  se

jim  sobota potom  stane?  Iz.  58,  13.  14.
_,,Sobota   je   zlatou   sponou,   která   spoj.uje   Boha   a   jeho   lid.

Avšak  BQží  pfikázání  io .sobotě  bylo  porušeno   a  svatý  den  byl

Eůsevměcgtaí;+e,Lpýra#šnsgE3toačínmk::Í,TĚ:t.o%:,t35Tvýšenajako
„Bůh  nežádá,  abychom  ustali  jemom  od  tělesné  práce,  nÝbrž

abychom ukáznili  i svoji mysl,  aby  se  o  scbotě  zabÝvala.  sva-
tými  zájmy.  Čtvrié  přikázání  je  ve  skutečnosti  porušovánó  jíž
rozm]uvou  o  všedních  a  světských  věcech  i  lehkomyslnou  a,

EážgfiTdel,OnTraivg|r.,tuM±řgá-éi",s|o:šŠJ:Težn:beomá:šEv::
Každé  odklonění  od  správného  počínání  nás  zavádí  do- nevol-
nictví  a je  hodno  odsouzení."  Test.  2./703.
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17.  Jak  jsme  ujištěni  o  tom,  že  platnost  soboty  potrvá  ne-
přerušeně  až  do  doby nové země? Iz.  66, 22.  23.

Čtení bible:  2. Mojž. 30-3. Mojž. 7.

Moc prostřednictvím Ducha.

g..  2g:    ŘrL.i'í5:.í3.
Ú.  27.     Sk.   10,   38.
S.   28.     1.   Tess.    1,    5.
Č.  29.     1.    Kor.   2,    10+
P.   30.     Sk.    4,   31.
S.   31.    Jan    14,    17.

Dar  Duda  ].e  bc}žskou  mocí.
Moc  Ducha  rozho].ňuje  naději.
I  Kristus  při].al   tuto  inoc.
Také  evangelium  je  jí  prodchnuto.

3ie=j:í'nEerist#vřío:i|:=Vmd=e.
Má  bÝt  příno  v  našem  nitru.
Z.   8,   16.50.

5. úkol. - 31. ledna  1948.

Království Antikristovo.
•      ^           ',       \1      `

Zlatý  text:     2.Jan7.`.    ú''`t``

°dpůrcovo  kráiovství. i+'  + '°'

1. 0  kterých dvou rozdílných královstvích Ježíš mluvil a jak
se  jmenuje  vládce  nepřátelského  království?  Mat.  12,  24-28.

.„Ve  světě  ].,sou  jen  dvě  moci  - k.rá]iov\iství  Kristovo   a  krá.-
]ovství  satanovo.  Každý  z  lidí  se  musí  r,ozhodnout  pro  tio   či
pro ono!"  Med. Min., 218.

Satan  sám  jako  hlava  království  ,odporu  je  od  samého  pc+

::iEv:#:i:á;#áifiE:ÍĚIEVTéů#Ěéřo±Th:,o::n;s.:o:sÉFhs:a±:ái
a 'jak jste slýchali má přijít  antikrist, iba již nyní povstali mnozí
antikristové."  (1. Jan  2,  18.)

„I'adlí andělé  se na zemi spojují ke spolupráci se zlými lidmi.
V  naší  době  se  Antikrist  .ob].eví  i  v  podobě  Krístově  a  pak
bude  Boží  zálmm  náFody  tsvěta.  zcela  opuštěn.  Tehdy  vzpoura
proti  Božímu  svatému  zákonu  plně vyz,raje.  Vlastním  o§novate-
1em tohoto  odporu ,je však satan - pr.oměněnÝ v anděla svět-
1osti.  Lidé  budou  svedeni   a  povznesou  jej   ha  místo  samého
Boha  a.  budou  jej  zbožňovat."  Test.  to  Min.,.62,
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2., Jak  jimk  je popsáno královstvi'  temnosti?  Která  výzva  a

:ťá±#ášÉ±;íeLg±i#=#a;=č`íé±ěa%b=žQítfzi?-3v%.áš:íi:Ťu:Š!.irybbýj
riezi _ň-árii` -rih`oh-é  žér-ty-, m-ar-ňosti `a  z`ábav.y.  Kdyby  všichnj  `o:b-riek-|i--_ceié   Boží  oidění   a,  m_užně  bojovali  `bitvy  I'áně,  byl`o  by

Íá.7E7.tg   Vítězství,   které   by   otřás]o_  krá]ovstvím   temna.„  oTest.

je3.p:fignía]ídžsíkve;tg,yt#rFá:go];Íamg:Tav=kséahtánAvnýtE#a:
Ef.  2'  1-3.

neá.ří?:lev?ytkaĚtTj:2f'žk:is3ko?u moc a kdo je Vlastně již na Stramě

„Člověk hříchu".
5.  Kdo  je již prohlášen  za Antikrista?  2.  JaLn.  7.

k`'áž-g,žádoKznFSEár€.K±sáoovťoátbť2ž:.tpuá#j#e,Fi,:ĚísnráFeoh@oužgr,Jgé
směrodatné pro  jejich žívot,  jsou  v moci  satana  a jeho  anidělů
a  stávají  s©  t@k  Antikristy.  „Sa.tan  vládne  všeini,  kteří   se  ne-
svěřují  zvláštní  Boží  péč`i."  G.  C„  589.

6.  Nač  upozorňovali  již  apoštolové?  C.o  v  církvi  usnadní  od-
halení,  „ěiověka hříchu" před příchodem Péně?  2.  Tess. 2,  1-3.

7.  Jak je  dále vylíčeno  rouhavé působení Antikristovo?  Kde
se bude  zvlášť  projevovat  a  povznášet?  2.  Tess.  2,  4.
•  8.  Jak je toto  satanovo  vyvyšování nad  BohaL popsáno? JakÝ

konec je mu předpcwěděn? Iz. 14,  12-15.
9.  Které  panstvl  satan  nabízel  Kristu  za  uznání  své  svrcho-

vainosů  a  jakými  slovy  byl  protivník  odražen?  I.uk.  4,  5-8.
„Když  Adam  zhřešil,  dostalio  se  lid.stv.o  i  svět  pod  naidvládu

démona zla . . .  Avšak tam,  kde  satan posta.vil  svůj  trůn, vztyčil
Kristus    svůj   kříž   a  stal   se   středem  spasenéhio   světa.."   Test.
6./236.

10.  Jak popisuje Damiel moc, protivící se Nejvyššímu? Jakého
ůucha  tato  moc  projevovala?  D@n.  7,  8.  25a.

Antikrist a Boži' zákon.
11. Kterou lidskou mocí se zjevil nepřítel v církvi a splril tak

proroctví DanielovaL  a  Pavlova?  L  Poznámka:
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„Komproimis  mezi  pohanstvím  a  křesťanstvím  přispěl  k  vy-
vstání  „člověka hříchu", který se povýšil nad Boha..  Gigantický
systém nepra.vého náb oženství j e mistriovskÝn prioi. evem protiv-
níkwy  moci  - pomníkem jeho  úsiH  o uplatnění vlastií  vůle
naid  zeiní.  Sataii  se kdysí  piokoušel  učinit  k.ompriomis  s  Kristem
~ Kristus odmítl domýšlivého pokušiitele a přinutil jej k úistupu"
G.  C.  50.

12.  Co  se  Antíkrist  snažil  změnit?  Dokud  budou  BožÍ  lidé  a
zákon  Nejvyššího  v  jeho  moci?  Dan.  7,  25b.

Katolická anglická bible `praví:  „Bude  se pokláda.t za oprá.vně-
ného změnit ěasy i zákony." Papežství si tuto moc připisuje, jak
je  zřejmo  z tohoto  vÝroku:

„Pčipež  má  tak  veHkou  autoritu.  že  může  změnit  a  vykláda.t
i  zákony  božské.  Papež  může  zasahova.t do  Božího  zákona,  po-
něvadž  jeho  moc  nemí  lidská,  nýbrž  Boží,  ].edná  jako  Boží  zá-
stupc® na zemi  a má  daleko,sáhlou moc  k  svázání  a. rtozvázání."
Ferraris,  Eccl.  Dictiona.ry   (Caťh.).

13.  Kterou  ěást  zákom  Božího  se  snažilo  papežství  zvláště
změnit?   -  Čtvrié  přikázáni',  ;kterÝm   Bůh   ustanovil   svěcení
soboty.

je"dcoíLkaeďeEř?#ošu±eupeibáio:ti?řpeovfřdeet:íasuvtěocnTuíáori:te?:apkedněÉi
máte  uspokojivé  a  r,oz.u]mé  vy)svě,tlení  nebo  ospravedlnění  pro
ustanovení  neděle  místoi  isoibo,ty."   The  Ca.th.  Reco\rdz  London,
Ontarito,   1.  9.   1923.J14.  Jaký vÝznam má sobo±a pro Boha a jého lid? 2.  Mojž. 31,

13.  17;  Ezech.  20,  12.  20.
15.  Čím  rozliší  moci  šelmy  své  poddané  a  jak  mnozí  budou

donucováni  přijmout  její znamení?  ZÍ.  13,  15-17.
„Katolická   církev   si  zjevně  přisv,o].u].e,   že   ziněna   je   ].ejím

ggieomiffo=ůh±t:gs:igíubě#íÍEgirvebá°bťiavst:nněágognesckhébnYe5%
duchovní  bez  níj   onen  ičÉn  j'e  znám.kou  ].ejí  duchovní  moci  a
auto,rity   v   nábioženskÝch   věcech."   Kardinál   Gibbon.s,   CaLth.
MirrioT,   23.  9.   1893.

„Satan  se  kra].ně  sna`ží.,  aby  si  mohl  počín@t  jako  Bůh  a  a.by
mohl  zničit  všechny.  kteří  se  protiví  jeho  moci.  I  dnešní  svět
se  před  n±m  sklání.  Na  ].eho  moc se pohlíží  jako  m moc  Boží.

?;1oáácut`Ti  Eeesz.:.eE.iH1. se  naplnilo  -  ,všechna  Země  jde  Za  tou
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16.  Jak  vážně   jsou   varováni   nositelé   BožÍ  pečeti?   Zj.   1{
9-12.    .

„Soibo,ta,  sedmý  den,  památka  .díla  stvoření,  je  Božím  zname
ním.  Znamením  šelmy  je  její  nerespektování,  svěcení  prvéhi
idne týdne,  neděle.  Tioto  znamení ukaizuje  r.ozdíl mezi .těmi,  kteř
uznávají   svrchovanost  papežské   autority.   a  mezi  těmi,   kteiž
uznávají  autoritu  8 o ží."  Tast.  8./117.

Dr EdwaTd HisGox,  auton příručky Baptist Manual, vyjádřil is€
ve ispise „The Ttra,nsiference iod the Sabbajth". „S pofitováním všal

=ugíomkp=átát3tvv:,t,zžaesvkěEánmati=gilue)b:řÉachá|zÉnscg,yppa:::Íemuzsi:
novená  a, zasvěcená odpaLdlým papežstvím  a  naktonec  odkázan€
jako   posvátné   dědictví  protestantismu!"   „Bylio   a   dosud   trv€
př,ikázání o  zachování  svatosti  soboty,  a.však  onou sobotou nen
neděle."    (Čteno   před    konferencí   kazatelů   v   New   Yorku
13.  .XI.   1893   a   uveřejněno   v   New   York   Exanriner,   16.   XI`
1893).

17.  Nad  čím  Boží  lid  nakonec  zvítězí  a  čelio  dosáhne?  Zj
15'  2.   3.

Čtení bmle:  3.  Mojž.  8-25.

Moc Písma a Slova.
Živé  slovo  Boží  nad  ostrost  meče.
Má  neomezenou  moc.

§|Yol:onáofao,.gšářoigs:ávsÉv=řaeni.ěky.
Přináší    obrozu].ícÍ    vliv.

:#iiÉto7;3::3Ešg+:iak#iěž:Jží'naděJ.í.

6. úkol. - 7. únoi'a 1948.

Dvě tajemství.
Zlatý  text:    Kol.  1,  13.

Ta].emství nepravosti.
1. Jak apoštol Pavel popísuje vzestup  a zdánlivý úspěch Anti-

kristova království v posledních  dnech? 2.  Tess. 2,  3.  4.
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Výraz  „chrám  BoŽí"  nebo  .,místo  Božího  přebývání"  (1.  Král.
8,  30)   platí   1.)   pro   svatyni  v  nebi   (Zj.   11,  1.   19)i   2.)   piro  Boží
církev  (Mat.16,  18i 1. Petr 2, 5) nebo 3.)  i pro ].ednotlivce, v jehož
sr,dci  je pří.tomen Kristus prostřednictvím I)ucha  svatého  (Iz.  57,
15).  Ta.k můžeme podle našeho  ú,kolu  vhodně mluvit io  „chrámu
církve"  i ,o  „chrámu duše". Ve všech třech zmíněných oblastech
se  snažil tsatan  jako  An,tikrist,  „člověk  hříchu",  „sÝn zatracení"
ta „tajemství nepravostí", zřídit isvůj trůn ibez iohledu n.a ustano.
veného  krále.

2. Jak  je  nazvána  protikřesťanská  moc  v  lůně  církve,  kdy
začala působit a co usnadrilo její odhalení? 2, Tess. 2,  6-8.

„Satan půsiobí sviou  úskočnou  mocí  a mocnÝmi  svody uchva-
cuje  všechnÝ,  kteří  nejsou  utvrzeni  v pravdě,  k,teří  odvrátili
své  duše  o,d pravdy  a  obrát`ilí se k bájím  a dohadům." Test.  to
Min.'  365.

3.  Jak zvláště se tato moc iirojeví? K d y budou činěny „lživé
zázrakyt`  a kdo bude jimi sveden?  2. Tess. 2, 9T12.      u

„Všem  je  třeba  moudrosti  k  odhalení  tajemství  mepravosti,
j®ž má tak veliký podíl na průběhu dějin tét.o země. V naší době
dal  Pán ,svému pw,olanému  lidu  posels,tví,  jež má poukázat na
bezbožnost  člověka  hříchu."  Test.  to  Min.,  118.

Nadešel  ,čaú5,  kdy   satan  bude   činit  zázraky,   aby  mysH   lidí
utvrdil  v Ídomněnce,  že ].e  Bohem.  Med.  Min.,  14.

mááíKsdeobbuuddoeup#2E;tčá#aot3nůípá;.Vž4:á2Ekz3.at3P,r:š:íů.kve]kou

jež,NLaud?oe:ivseeznáh=ezí:"áivhló:v-oinF=?Tíd:=dgnfiir:ozĎe:béehE,tiráá::
chové vyjd.ou ke králům země a do celého světa, aby lidi utvrdili
V  jejich  klamu  a  aby  je  přiměli ke  spojení 'se  satanem  v  ].ehc
posledním  boji  proti  vládě  nebes.  Těrito  nástroji  budou  pod.
vedeni vládcové i poddaní. Vyvstanou osobno,sti, které se budou
vydávat  za  samotného  Krista ia budou  si  činit  nárok,  aby  bÝli
oslovovány  a  uctívány  tak,  j,`ak  přísluší  Spasiteli  isvěta  a  bu.
dou  čini.t  i  obdivuhodné  zázraky  uzdravování."  G.  C.,  624.

• Korma svodu.

5. Jaké úsiu satan nakonec vymloží ve snaze  přesvědčit lid]
že je Bohem a Že má bÝt jako  Bůh uctíván?

Projeví   se  jak`o   osobnost,  vydávající   se  za  Krista.  2.  Koi
11,   14.
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„Dram velkého  sviodu bude korunováno tím okamžikem,  kdy
se  sata.n polmsí zosobňovat  Krista.  V  různých  částech  země  se
saitan  projeví mezi  lidmí  jako  majestátní .bÝt,ost os]ňující  skvě-
Iosti,  ikterá  bude  svým  zjevem  .p,řůpomínat  popis  Sym  Božího,

É:E,kjoeááLFazi:á=ťgoodsairisráés,láž3,řáirásÉ:Íř?|:fl%pzáJLe;rinee:y:s
rozléhá   volání!   „Kristus   Přišel!   Kristus   přišel!.`   Lidé   se   před
ním  sklánějí  v hluboké  úctě.  Věmý B'oží  lid ,se však nedá  pře-
lstít."  G.  C.,  624.

6.  V kterém chrámě přebývá Duch svatÝ?  Co  stihne všechnyr
kteří  přípusú',  aby  chrám  jejich  duše  byl  poskvměn?   1.  Kor.
3,  16.  17.

„Nespolupracujeme-1i  s nebes\kými  činiteli,  satafl zaujme naše
sr.dce  a  uěiní je svÝm .síďem. J.edinou ,ob.ranou prioti zlu je plné
vzdání  srdce  J.ežíši  -  vír`ou  v  jeho  spravedlnost."  Desire,  324.

7.  Čím `se ,satan  stane  těm, kteří  jsou  v jeho  podruěí,  a jak
jsou nazváni?  Ef.  2,  2.

„Sa.ta.n  ovláda.jící  chrám  duše  je  ,tajemstvím  nepravosti  a  ne-
poslušnosti, která se v životé projevuje.  „Člověk hříchu" půsiobí
živiot IÉíchu.  „Hos,tite-li pýchu,  sebelásku,  lá.sku k povýšenectví,
vychlouba.čnost,   nesvatá.   předsevzetí,   rep\tání,    nespokiojenost,

í#:ř#fisiLFgTeo#vvnnoosžté,l=Ě,teHsaaTiiaůpvo#:rTít:re:ísLeý?ÍĚneíF
Test.  ťo  Min„  441.

a:.ehcooĚdúěŤůl?emčávomsgeefiLaa?kců.#nťuj:v::oszrg::mvuuvjesdai=i:
Mat.  10,  1.  7.  8;  12,  28.

Tajemství božského života.
9.  Jak  ovládá  lidské  srdce  Kristus?  Komu  on°o  náleží  a  Jkdo

jedíně je hoden  cti  a  slávy?.1. Kor.  6,19. 20.
„Ti,  kteří  poznávají  Kri.s,ta  v  jeho  pra.vém  charakteru  a  přl-

jímají jej  do svého  srďce, mají živtot věčný.  Svým duchem pře-
bývá  Kristus  v  náis;   a  duch  Boží,  přija`tý  do   srdce  vír,ou,  je
začá.tkem života  věčného."  Desire,  388.

10.  Jak se  nazývá vtělení Krista  a jeho  projevení v  lidském
±ěle?  Zač  se  Pavel  modlil?  1.  Tim.  3,  16;  Efez.  6,  |9.

11.  Jak je tajemství pobožnosů znovu pop§áno? Jakého  vzoru
spravedlnosti lze  dosáhnout?  Kol.  1, 27.  28.
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hržiTu-®i  KFisůTův  ve  vás  vydá  tytéž  pltody.,  jaké  neisl  ].ého  Život
==e  na  zeHÉ."  Medic.  hfin.,  677.

íg  C® Eám namačHíeú že sám Kristus ]e tajemstvím božského
ž=i.-osa?  Jafi  pÉs®bí v  nim ělověka? Kol.  1, 29.

. š====é  ==±® je Eajensiví nepravostí nejprve při  sa.tanu  a pak

: Íťí : :-== Š-=Šš?eps-:T3,o::Ěsfiiviaé;=á:ii:.9,žkkoélFi, žŽ?,ožt.a j e nejp me
13. JaÉ  mnoho  bude  Antikristů  v posledních  dnech  a  čím  se`Bůd®u  vÝ-ziiačovat?  1.  Jan.  2,  18~20.

Jistota vítězství
14. Kdo  je  i  zahmut  mezi  Antikristy  poslediiích  dnů?  Jak

És®u  poiovnáni  oba  vládcové,  kteří .se  ucházejí  o  vládu  nad
chrámem  duše?  1.  Jan  4,  21.

„LfuTiozí  pohlížejí  na  tento  boj  inezi  Kristem  a  sa.taneni,  jako
TKdÝ-by  neměl  žádný  zvláštní  vÝznam pir.o  jejich  život,  a  věnují
mu ipFamalý zájem. Avšak neuvědomují ,si, že tenito` `boij  se znovu
a  znovu  odehrává  v  nitm  jejich vlajstníhoi  srdce."  Desire,,  117.

miůLi:áí=:]Fo°vuy,Zi?árr:tjgLst:ŠgšEvg=rišbeo=ái::k&agáŤ#oL°oZú
jej  zapírat  i  tím  když  se  vyhýbají  životním  břemenům  nebo•#gžůii#:rs:řaět.:s:.í:n:;zeEd:3ráťť:É::ásoa#_áo:h#ťbs::ýťíága#;i

chÝbovári,  působí-li  druliým starost  a  záimu.tek  a .setrváva].í-1i
v  temnotě.   Všíin   tím  dávají  najevio,  že  v  jejich  nitru  není
Kristus."  Desire,  357.

vzlá5á.gaásEůzepáčFĚtřpišministgžj:g:ric:fenKPÍ:#ovsi:tť=ml?4,J3#
1,  Jan  5,  18.  19.

„Duše,  která se podrobuje Kristu,  stává  se  ].eho vlastní  pev-

Ě8É#!grá:áTsž:eat:ahkťjž;;adv:áraS:řeiťgr:°Íziig.e::;:i:Í;Ět3L=rj;Ěaiu3:
novÝm  útiokům."  Desire+  324.

16.  Kde panuje království Boží?  Luk.  17,  20.  21.
17.  Co bylo  důvodem  PavlovÝch  díků?  Kol.  1,  12'.  13.
18.  Co  ukazuje  Kristovu  vřelou  touhu  po  ovládnutí  chrámu

duše  člověka  a  jaká  odměm  mu  ie  zaslíbena?  Zj.  3Í  20.  21.
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Čtení  bible:  3.  Mojž.  26-4. Mojž.16.

é:,, `              charakter  bible®

sŤ::g  B:ž  Í.:  E:.:*a.ů  stálé.
Sl,ovo   I'ísma   čistou   záštiťou.
Slovo  Páně  ].e  věěné.
Hospodinovo  slovo  dává  radost  a  klid.
Boží   slovo   přináší   život.
Jeho  výmluvnost  je  sladká.
Z.   s.   17.15.

7. úkol. - 14. února 1948.

Zmamemí` spravedlnostĚ.
•t

Zlatý  text:    Zj.19,  8.                                                  r\

Křesťanská vÝzbroj.          \
1.  Co je tajemstvím vítězství .tnad  satan.ovou mocí?  Co je  pro

obž.-ČuínneLdáůl#ýiíějkstí=gaf;z.v6Éblrlájé:. a  obrněn,  2.  Kor.  6,  7.

„Církev má vstoupit do posledního boje oděna v pancíř Kristo-
vy  spra,vedlno`s,ti."  P.  a.  K.,  725.

„Až  bude  Kristus  korunován,  neuzná  za  svého  nikoho,  kdo

žůa%iígeE. nGě.J.#:,U RTag.°UH.=e2b4:  T{°.SÍFOE.°u' jichž  Se mohl  dobře
3.  Kdo  byl  žalmlstovou záštitou?  Žalm  18,` 2;  9{,  22;  119;  114.

Tst4[.]E:opřjí::uouť,oátěenřsnveějt]]e;p3eŘZE[jíí3ťíTaF2.Píř4Í.tomnédoby3
Jan  15,  7.  .-  Zůstat  v  Kristu  a  sp,olehnout na  něho  je  pod-

rikou  vítěziství.
V jednotě s Kristem.

5.  Ke komu je přírovnávána  církev Kristova? Jer. 6, 2; 2. Kor..
11`'  2.

„Kristus poctil manžels,ký svazek také tíni že je].  učinil i sym-
bo]em  spojení  mezi  sebou  a.  svými  vykoupenýini."  The  Min.  of
Healing,  356.

6. Jak jimk je ještě vystižen tento poměr církve  ke Kristu?
Čím  je  očištěna  a  jak  je popsána?  Eíez.  5, 23-27.
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7.  Jak  je  popsáno  konečné  probuzení  ci'rkve:  jaká  příprava
nastane  a jaké  vysvobození  se  dostaví?  Iz.  52,  1-3.

8.  Jak je  n@zváno  odění  nevěs°ty  a kdo  je  opatřil?  Iz.  61,  10.
9. K   Ěemu  je  přirovnána   spravedlnost  svatých  ve  vidění

®  „sŤatbě BeFánkově"?  Zj.  19,  7.  8.
rcsTa-a:e'Bp.ím  r®ucfiem  v  podobenství  (Mat.  22,  1.--14.)  ].e  Před-

s€a-ťeE  čistÝ,  neposkvměný  charakter,  který  bude  vlas.tnirctvím
pravÝch    Krist`ových   následovníků.    Spravedlnost   svatÝch   je
sprLavedlnost   Kristova  -   jeho   vlastní,   bezúhonnÝ   chtamkter
je  na základě  víry`  udělován  všem,  kteří  jej  příjímají  zaL  svého
osobního  Spasitele."   Chr.  0.  Less.,  310,

10.  Jaké pokyny  dal  Hospodin  lzraeli  o  oděvu?  Co  jh  měl
připonriat  a  od  ěeho ]e  měl  ucliránit?  4.  Mojž.  15,  37-40.

„Křesťané   by  měli   vždy  projeviova.t  vznešenou   nezávislost
a  mravní  odhodlanost  ke  tsprávnému  jednání,  i  kdybÝ  se  celÝ
svět (od nich líšil. Uvádí-li  svět slušnÝ.  vhodnÝ  a zdravÝ způsob
oblékání,  který  je  v  souhlasu  s  Písmem,  nezmění  .to  nijak  náš
vztah  k   Bohu  a  ke  světu,   když   si  takový  oblek  pořídíme.
Křesťané  mají  následovat  Kris,ta.  aL  mají  i  oděv  přizpůsobova.t
slovu  Božímu  a  vyvarova.t  se  extrémů  v  .tom i  v  oii,om  směru.
Mají  poktomě  sledovat  přímou  dráhu,  bez  ohledu  na  potlesk
nebo  posuzování,  a  mají  lnout  ,ke  správmému  a  pravému  pro
jeho  vlastní  hodnotu."  Messages   to  Y.  People,  350.

11.  KterÝ pokyn Nového  Zákona vylučuje vše+ €o je nápadné
a  určeno  jen  pro  obdiv?  0  čem  má  oděv  svědčit?  1.  Petr.  3,
3-5.

„V  odívání,  jakož  i při  všech  ostatních  věcech,  je  naší  před-
ností  a  vÝsadou  - uctíva.t  svéh.o  Stvořitele.  Přeje  si,  aby naše
odění  bylo  nejen  v.kusné  a  zdravé,  ale  i  přiměřené  a  slušné.
Charakter  čl.ověka. je  posuzwán i ipodle  způsobu  oblékání.  Vy-

:ří:f:ýavvkhušdnaéhwodšld=í.mpyř:lsnsáe,%rdonJ'ázicihgset:á'ěbůj?S::ednuá
se slušným pioěínáním, přispěje velkou měrou k tomu, abÝ mladá
žena byla. obklopem  ovzduším  svaté převahy, která  se jí stane
štítem proti  tisícerÝm pokušením.  Poučte mládež  i  dítky,  aby  si
saJni  zvolili  královské  Lroucho,  tkané  na  nebeském  istavu  -
Tť:átoo:dúěéť,&á±Sstův6T\ogg,ítí=Ěo:áHokšííÝvácaŤkfgt:tííe&es=:.
bodně  nabízen  každé  lidské  bytosti.  Avšak  všíchni,  kteří  je
budou  moci  při].mout  potom,  přijímají  jej  a  odívají  se  jím  -
j i ž   dn e sl"  Educatiion,  248.
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Pravé a nepravé.
12.  Jak je  oqpadlá  církev  symbolisována  ve  Zjevení?  Jak  je

nazvána  a  čím je  oděna  a pokryta? Zj.  1F,  1-5.

jeJvakri°ýř'í':gYi°ánů,jeabzydeuppo°uptí:i°avá=zamts]]:Íe°k%%dá]žánéc,írŘ3#aJťeš
učemí   a  bezbožnost   jsou  \skrytý  pod   vnějším  piozlátkem.   Po-
dobně  i  svět  vždycky  usiloval  o  nápadné  vzezření,  a  to  přes
svíoji vnitíní p,orušenost. Z tohio získáváme poučení, že  čistá duše
a  vysoké  ideály  j's'ou mmohem ,důležitější  než  „zlato,  drahé  ka-
mení  a.  perly"  a  všechny  iosita.tní  o.zďoby,  které  mají  jen  slabý
vztah k  vnitřní  hodnotě.

13.  Jak   je  naproti  tomu   symbolisována   Kristova   církev   a
roucho  její  spravedlnostl  v  jiném  vidění?  Zj.  12,  1.

Kristus   je  prohlášen  za  „Slunice  spravedlnosti"  a  za  „světlo
světa".  Mal.  4,  2i J.an 8,  12.  Symbol  se z'de vztahuje nia křest'an-
tsk+ou   cíHkev,   která   zůstává   v  Kristu   a  „obleklaL   Krista"   čili
roucho jeho spravedlmoisti.  Odění této syinbolické ženy je slušné,
jednoduché,  ladné  a  krá.sné.  Nem'  zasúřena  a  pokryta  ,pestrými
bawaml,  a  blyš`tivÝmi  iozdobami.  Její  skvělý  charakter  je  její
jedinou iozdiobiou.  Stejný rtozdíl, jak je patrný ve vzezření těcht.o
dvou  žen, bude  pčitmý i mezi  jed,notlivými  světáky  a  opra,vdo-
vými  křest'any,  jejichž  oděv  a  vzezření  budou  symbolem  spra-
ved]ivého  charakteru.

Čtení bible:  4.  Mojž.  1F-34.    -

Slovo jako .proměňující moc.

Eá:oá#  ::s %\ž egtehřÉí íeeE.říjímají.

Í3  E#[#,é ,Etreoréd:cáhso*dš:vo,t.

i#3ť:EÍč3užj:mĚígÉř|Ťo:ťege:gí.živoh.
Z.   s.   1ř.27.

8. úkol. - 21.  úmora  1948.
eObmova Boží podoby.

Zlatý  text:    3.  Jan.  2.
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®sudmé  podEehmu#®
JůkÝ  byl  původní  st@v  člověka?   Co  mu  bylo  mčeno  za
m  a  k  zachovámí jeho  Ůělesného  života?  1.  Moj.ž.  1,  2F.  29;

clTú,-ž   člověk  vyšel  z  mky  svého   Stvořitele,  byl  vznešené
i-v-y  a  dokiona]ého  zjevu."  P.  a.  P.,  45.
t-®ce   stromu  života.  v  zahradě  Eden  mělo  nadpřirozenou
Jeho požívání umožňoval,o věčný život a představovalo tak
kuad  sinrti."  Test.  8./288.

yĚ:=:S=bvoý%oá#mmčT:vgĚvépozáu:ÉhoEčÍ:noačd#g]onprifigF:Vče]:;
ojž.  3,  5.  6.  22.  24.
Čím nejprve zaútoěil satan na Ježíše a jakÝ vý§ledek měly
tĚi vÝzvy?  Mat. 4,  1-11.

::!láda:s::gí:O:Š;::,í,:;:áÉ;Ěau:;žáTÉo,f:a:;tĚťeff|.Eá,:aš;,Í:š;;i;#ui
",  druhý Adam  však  odo]al  a  zvítězil.
ito  Kris,tus  musel přijmout naše  lidství,  aby napravfl Ada-
p   selhání . . .
am paidl za óběť  chufi,  a proto  Kristu,s  musil  sebezapřením
ií  zvítězit."  Desire,  117.
Čím  se  Éak  Kristus  st@l  sÝnům  a dcerám  Adamovým?  Jan
1.   Jan.   5,   11®   12.
!žíš   je   studnicí   života.    Pioslušniost   jeho  vůle   je    životio-
'EoaďgĚí#:ťíáípgsot:í;ukieerástr?.báťťasžFv:jt:.íE;íátTicÉ:eEtá:

jsou   člověku   .znovu   dosažitelné   skrze   Krista.'.   Medic.
233.

VeEikÝ flékař.
Ě:ím  Ježíš  příkladně  vynik@1  již  ve  svém  dětství?  Luk.  2,
2.

J:ášFa*Éstna"E:gn°epp°rhv=?jažka:m°.Sí%%:íi;n3.imdravovaťeH?

Co   předně  přál   apošÉOE   Jam   Gáiovi`  a   co  maznačuje,   že
Ěěl@  a  dus-e  spolu úzce  souvisí?  3.  Jan.  1,  2.
hli evangelium přijato ve své moci a. čist,otě, istává se lékein
nemocem,   které   hřích  způsc>bíl.    Láska,   kterou    Krí,stus

hne  celou  bytost,  má  oživující  moc.  Uzdravující  vliv  zaL-
i  všechny  složky  života  -  mozek,  srdce  i  nervy.  Oprostí
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uši  od  viny  a  staric>stí,  od  úzkostí  a  Lobav,  ,které  poa.lamuji  ži-
otní síly, a vnáší  do života. klid a jas." The Min. of Healing,115.
8.  Na  jakou  podmínku  bylo  vázáno  Hospodinovo   zaslíbení
odolnosti  izraelského  lidu  proti  nemocem?  2.  Mojž.   15,  26;
Mojž.  7,  12.  15.

E.o#rzýdrhařťichn:e:íe]PíEE:eců[aá?ddžaa]íakí3#,S°ib3í±íE?P(°2:]DMŠMno°jži
5,  3).
'„Bůh  vyvedl  lzraelity  z  Egypta,  a'by  se  mom  usadit  v  zemi
anaan   jako   čistý,   svatý   a.   Št'as,tný   lid.   Kdyby   byli   bývali
:hc)tni   zapřít   své   nesprávné   choutky   a   byli   poslušni   jeho
•oudrých  omezení,  byla  by  jim  bÝvala  nemoc  a  6labost  zcela
3známa. Jejich potomci by by]i bývali na výši duchovního i tě-
Lsného  zdraví   a  byli  by  měli  j@sné  pochopení  prto  pravdu  a
}vún.nost,   pro   střízlivé  rozlišování   a   zdra.vÝ   úsudek."   P.   a:  !
378.                           pravá střídmost.     '                        '   L'

10.  Co  Pavel  poklá.dal  také  za  božstva?   Čeho  nepřáteli  se
ali  jejícli  ctitelé  a  co  zaviníli?  Fil.  3,  18.  19.

•,é?ťgn,sřáeřáoJ'Í,3:,a%rsot5rcTheť::a2.74áo#ků,nenímožnodosáhnout
„Otázka zachování Ždraví je jednou z nejdůležitějších. Bůh si

•?jceáo@mbysenbaáeaásř:lioEiy-átgiuntěnEElyvě-#n±tgréanoeŤsš.tánžr,:
Lše  iyzí   dÉro."   Test.  9./153.
11.  Jak  znázorňuje  Pavel  křesťanský  boj  a  co  je  nezbytné
úspěchu? Jak postupoval proti žádostem těla? 1. Kor. 9, 24-27.
„Pravá  střídmost nás nabádá,  abychom  se  nad`obro  rozloučáli

vším   škod]ivým   a   abychom  uváž]ivě   užíva]i   toho,   co   je
ravé.  Je  málo  těch,  kteří  jsou  si  vědomi  toho,  jak  jejich
vyky  v jídle působí na jejich zdraví,  je].ich  charakter, na. je~
h  užitečnost ve  světě  i na  jejich věčný  osud.  Chuť  by měla   .
t  vžidy  v  područí  mravních  a  rozumových  sil.  Tělo  má  být
ižebnikem mysli  a  duše  se neismí  stát nevolníkem těla."  P.  a.

562.
12.  I'roč  má  být  tělo  zachovám ve  stavu  co  nejlepším  a  c®
há  neposlouchání  fysických zákonů?  1.  Kor.  3,  16.  17.
13.  Co  vše  je zahmuto  ve  nzdrženlivosti"?  1.  Kor.  10,  31.
„Zde  je  uvedena  zásada,  `která  má  bÝt  podkla.dem  každého

::éE:Ě:Se#,Š];FákdYěíD'E8hiuÉ5Yri3.?,SVTěecset=í3.%áfhbytostUě-



Vztah duchovnffio k tělesnému.
í~i Jak   úzce  bylo   spjato   duchovní   Í   tělesné  při   poslání
:=ámlků   a   ěemu  je  dápa   přednost?    I]uk.   9,   1.  2;   Mat.   10,
=.S.
_ =:-úžba  evangelía.  a  lékařské  díl,o  nemají  bÝt  od [sebe  odlučo-
.=+.t-...  Služba  evamgelia  má  .sloužit hlásání pra.vdy  i  pokrioku
=ce  pro  nemocmé  i  zd].a.vé.  Dílo  evangelia  je  tělem,  lékařské
=s3Éní  dílo  jeho   ,,pravou  mk.ou"  a  hlavou  všeho  je  Kristus."
=dic.  Min.,  237.
É5.  Jaké  pokyny  jsou pro  uzdravování  dány  v  Písmě?  Jaká
achovní požehnání  provázejí  uzdravení  těla?  Jakub  5,  14.  15.
í6.  Která  trojí  obnova připraví  církev m přichod Páně?  Jak
)konalá  bude  tato.  proměna?  1.  Tess.  5r  23.  24.
„Ti,  kteří  chápou  význam  zákonů  zdra.ví  a  podřizují  se  zá-
dám,  .vyhnou  se  i  všelikým  výstřednostem,  iak  nevázanosti,
k i přílišnému omezování.  Jejich pokrm není volen pro uspo-
Djení  chuti,  nýbrž  prio vÝstavbu  těla.  Snaží se,  aby  zachovali
gškeré   síly   ve   stavii   co   mejlepším   -   pro   nejvyšší   službu
Dhu  i  člověku.  Chuť  je  vedena  r.ozumem  a  svědomím  a  od-
ěnou   se  jim   doistává   zdraví   těla  ;i   ducha. ..   Nikdo   bÝ   si
5měl  dovolit  rkritisova,t  ].iného  proto,  Že  jeho   způsob   života
mí  ve  VLšem  shodnÝ  s  jeho  vlastním."  Min.  iof.  H„  319.
17. Kdy  bude  tělesné vzezření  člověka  plně  obnoveno  a  co
ide  opět  zdrojem  trvalého  života?  Mal.  4,  2.  3; _Zj.  22,  1.  2.

;'L,` ,',}:/` S`t%í  bible:  4.  Mojž.  35-5.  MoáĚ.  io.   \_

Uvéstslovo  v  čin.   ,    _ÍL.i
22.     Jan   1,    1.    14.
23.     1.     Ja]i.    2,     6.
24.     2.    Tim.    3,     16.    17
25.     Sk.    20,     32.
26.     Př.    22,    20.    21.
27.    Mat.     13,     23.
28.     1.   Jan.   2,   5.

#Ě:esnfsLky:vZ:ě]#EĚr*vmasp]fivkF;du.
Písmo   má   bÝt   rysem   našeho   života.
Slovo   vzdělává.  ,k  nebeskému  cíli.

g;g%ĚšpstsEštěva:jáě:=ážíešiv|šž;t,kBohu.
Z.   8.   17.38.

9. úkol. - 28. únoTa 1948.

Uznání B®žíh® vÉastmictví.
[atý  text:    Žalm  24,  1+
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Zkouška věrnosti.

pa#ÍKd:mBuoEfloe#Laz:n::vaí3Vňeac#:eí.te]jíž±omha5t6,tv]íá+j2;vAŠ:gche::
2'9.

2.  Co   bylo  jednou  z  příěin  oněch  ran,  jež  byly  vylity  na
Egypt?  2.  Mojž.  9,  27-29.

3. Který  nebezpečný  výrok  může  člověk  učinit  a  proč  by
měla  být  všechm  zásluha  přiětena  Bohu?  5.  Mojž.  8,  17.  18.

4.  Co   svěděilo  Adamovi  a  Evě   o   Božím  vlastnictví?    Jak
přesně jim bylo označeno to,  co  si nesměli přivlastnit? 2. Mojž.
9.   16.   17.

Velká  zkouška našich prvních  rodíčů se  tÝkala  úphé  posluš-
nosti  Boha.  ZaL  prvé  měli  mít  takiovou  víru  v  Boha,  která  by
jim byla nedovo]ovala dotknout \se zakázaného ovoce. Za  druhé
měli vzdo,rovat poh.nutkám,  které přesahovaly ,meze  Božího  do-
volení,  t,o  znamená,  odolat  touze  po  poznání  dobrého  a  zlého.
Za  třetí,  měli  být  pány  své  chuti  a  i  věci,  ikteré  se  zdá]y  žá-
doucí,  měH iodvrhn.out,  když  nebyly  v  harmoníd  s  vůlí  Boží."
Test.   6./386.

BožÍ vlastnictví.
5.  Co  zvláštního  si  však  Hospodin  vyhradil,  když  byla   od-

straněna  původní  plná  známka  jelio  vlastnictví?  3.  Mojž.  27,
30.  32.

„Tak  je  tomu  i  s Božímí  požadavky  k  nám.  Bůh  vklá.dá  své
poklady do rukou .lidí,  avšak vyžaduje,  aby jedna desetina byla
věrně  a  och.o.tně  odložena pro  jeho  dílo . . .  Věmou  poislušností

ť:/%3á:  Požadavku  dáváme  najevo,  že  vše  náieží  Bohu."  TesL
6.  K  čemu  sloužfl  desátek  v lzraeli?  Kdo  jedině  směl  užívat

tohoto  Hospodinova  podílu? 4.  Mojž.  18,  21-24.
Je však velikou  chy.bou,  když je  desátek odňat účelu, k ně-

muž  ho  má  bÝt pioužitio  - .k  podpoře  kazatelů.  V poli,  kde je
jen jedinÝ kazatel,  by mělo  dnes být §tto zdatnÝcli  pracovníků.
Měl  by bÝt  dostatek prostředků  v pokladrici  Páně  a  také  by
byl,  kdyby  sobecká  srdce  a  ruce  nezadržovaly  desátky  nebo
kdyby se jich neužívalo k podpoře jinÝch odvětví dfla. Je ovšem
nespomě \třeba učinit iopatření i pro ta.to odvětví díla a. podpořit
je,  avšak  nikoliv   z   desátků!  Bůh  nic  nezměnil,  desátku
má být  i  nadále  užito  k  podpoře  kázání  slova."  Test.  9./249.
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==  €®  bylo  požadováno   od  leviffir  aby  i  oni  mohli  projevit
==±niF  Božílio  vlastnictví?  4.  MojĚ.  18,  26.

E]Ů  JČEk  se  nazýval  desátek  Božích  služebníků  a  kam  všiclmi
==Š  Hšfi  přínášet  B'oŽí  podfl?  Neh.   Í0,  38.  39.

=..   G®   bylo   iodloženo   istranou   jako  náleže].ící   Ho(spodinu,-===  ~Bříjem  evangelia  a  nenáleží  již  nadále  nám.  Ne]ú  to  nic

=-.é±®,  než sva,t,okrádež,  když  člověk  vezme z BožÍ  pokladnice,
==r~.'  pFospě]  sobě  nebo  jinÝm  v  jejich  světských  záležit,ostech.
`Ý`sslr.nť   nikdo,   ,ani   když   se   doistane  ido   itísně,   nebere   peníze,
==eré  byly  zasvěceny  účelům  nábože"kým,  a neužívá  ].iich  ve

I-á-gů-vgáůipěÉ:,st.ks;žJáš6:  Své  Svědomí  ,SlibemJ  že  je  Z;a  nějaký

Věrnost v desátcích.
9.  V čem se Židé staH lhostejní mimo vlažnost v zachovávání

;oboty?   Č:ím  potom  trpěl  BožÍ  dům  a   jeho   služby?  Neh.   13,
•0.    11.

10.  Co  způsobila  reformace  Nehemiášova?  Jak  byl  desátek
ozdělován těm, kteří jím měli být podporováni? Neh. 13, 12. 13.
„Nikdo si nesmí mTts]i,t,  že může desátek podle libosti zadržet,

by  ho  užil  podle vlastního  úsudku.  Nemá  ho  použít  pro  sebe
}odlernahodilé  potřeby,  ani  ho  neiná  užít  k tomu,  co  pok]ádá
a vhodné,  and ne k tromu, co snad může pokládat za  dílo  Páně.
•,3ží::uždeášťtškbEomiĚlžeu|č;.L|::*viatpý:kNT:?mií,ssgEopiĚFvaag,egé

o  může  zadržet  nebo  ,použít  podle  vlaistního  soudu  proto,  že
3  služebníkem  Božím.  Jemu  nená]eži.  Není  mu  dáno  na  viili,

%ží..:íTpeř:Í.k;.%4C7°.'  C'°  mu  náleží  J.en  Podle  jeho  vl,astního, mí.
11.  Co  přisáhl  Jákob  v  uznání  Božích  darů,  které  přijal  ve

větských  i  duchovních  požehnáních?  1. Mojž.  28,  20-22.

LbífáLZ±č EáíoE€sííL. #::gígů,deícížoo;hžídťejyE=+o3  Co  proto
13.  Jak  Písmo  ukazujer  že  kněžství  Melchisedechovo  přešlo

a  Krista?  Žid. 7,  1-4.  15-17.
14.  V  jakém  duchovním  -vztahu  jsou  k  Abrahamovi  všichni,

€eřl  Bohu věmě  slouží?  Gal.  3,  7.  29.

±:LoC:updr::otgžugooů]En#3dťE:áb3rgŤ%mdo.v3Ťg.četněkřesímů
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Věrné šafářství.

16.  Jakou  vážnou obžalobu vznesl Hospodin  proti lzraeli?  Co
inedbali  a  co `bylo  podmínkou jeho  návratu?  Mal.  3,  7.  8.

+,Bůh  k]@de  svoji  ruku  na  vše,  co  lidé  vlastní,  a. praví:   Celý
}smír  mi  patří  a  i  toto  je  mÝm  vlajsttnictvím.  Desátek,  kterÝ
[e zadrželi, byl určen  pro `podporu mÝch  služebníků při jejích
'áci,  jíž  otvírai.í  Písmo  těm,  kteři'  ].sou  v  územích  temnaL,   a
m,  kteří  nepoznali  můj  zákon."  Test.  6./387.
17.  Které přikázání je porušeno zadržením desátků?  Co platflo
ště  mímo  ně  a jak  všeobecně  se  lzrael  provinfl?  Mal.  3,  8. 9.

„Každý  křešťan  je  Božím  služebníkem,  jemuž  Bůh  svěřfl  své
itky.  Vmomeňte  sí  na   slova:  „Dále  ,p-a.k  se  vyhledává  při
fáříčh,  aby každÝ věmý  nalezen  byl."  `(1.  .Kor.  4,  2.)  Zjištěme
dobře,  že  neolupujeme  Boha  v  ničem  a  nijak;  neboť innoho
visí  na  našem ,správném  .posto].i  v  .tét.o  věci."  Test.  9./246.

18. Jaká  veliká  požehnání  jsou  zaslmem  těm,   kteří  věrně
[evzdají plný desátek, a jak na ně bude pohlížet svět? Mal. 3,-12.
„Pňinesou-li  všichni,  kteří  se  přiznáva.jí  ke  Kristu,  věrně  své
isátky  a.  oběti  Bohu,  ibude  jehio  pokladnice  naplměna,  Pak  již
bude  příčin .k  tomu.  aLby  byl,o  hledánio  útočiště  v  tomboláchr
za].ech,  v  loteriích  Ía  dobročimÝch  zábavách,  aby  byly  za-
zipečeny  fondy  pro  podporu  evangeliiaL."  The  A.   of  Ap.,  338.

Čtení bible:  5.  Mojž.  20 -Joz.  8.

Bible v našem životě  (1).
Nebesa zjevují lásku Božl'  (6)

Slovo  má  být  v  nás  patmé.

řv:ÍÍcíeřJ:er:iĚťií:oÍL:ŮEů:3řčšií:n:a;.c:;;iia.
gá°nsp:8i:dga]azzánká°ngvépřídrí:g?.
Z.   s.   1ř.50.



10.  úkol.  -  6.  března  1948.

UsÉanovení  a památky,
Zlatý  text..    Jan 6,  56,

Pravá pokora.

zíě.e::kseseskFá=gL:a)aakpĚ:i°:r;Z:iažLoUvži:?PŽ°ízde.mgs,kLé.9Sia]t7.ně?
„Saitan se vždy Ísniaží zstemnit pravdÝ, jež jisou ].asné, a Kristuis

se  neustále  přičiňuje  o  to,  ,aby  mohl  otevřít  mysli  lidí pocflo-
pení  všech  ipodstaLtnÝch  ipravd  io  ,spasení  ipadlého  člověka..  Do-
dnes jsou ].eště mnohá hlediska pravdy, `která vidíme jen matně,
mnohé   soiuvisliotsti,   k,teré   nechápeme,   a   d.aJekoisáhlé   hloubkÝ
v zákoně Božím, kte`rÝm jsme ještě neporozuměli." Fund. ,of Chr.
Ed"  238.

2. Jaké vysoké místo zaujímal Ježíš v nebi před svým vtěle-
ním?  V  jakém  duchu  sestoupil  na  zemi  a  kráčel  ke  Golgatě?
Jak jedině nám je  možno  projevit  stejného  duchaL?  Fil 2, 5-8.

3. Jak projevil  ducha pokory  a  služby, jímž bÝl ovládán,  za-
tím  co  si byl plně vědom svého  dřívějšího  postavení  i  své  bu-
doucí slávy? Jam 13, 1-5.

„Byl  si  plně vědom  svého  božství,  avša'k  stal  se  piouhým  slu-
žebníkem. Jedním z jeho pos`1edních ičinů na zem,i bv]a ,služba. -
opásal se j,akio  služebník  a vvkon.al povímost  služebníka."  De-
sire  645.

4. Proti  čemu  protestoval  prudkÝ  Petr,  zmaten  nedostatkem
vlastní  pokory?  Jak  Ježíš  poukázal,  že  jeho  čin  je  symbolem
duchovní oěisty? Jan 13,  6-10.

„Kristus  přůšelr  aby  'obmyl  srdce   od  poskvmv  hříchu.  KdÝž
Petr   odepřel,  iaby  mu   Kristus   umÝl   nohy,   cyd.píral  tím  vyšší
iočištění,  které  ibylo   zahmuto  v  ůomto  `nižším;   ve  'skutečno,sti
zavrhioval  Pána. . .  TQto   slov.a  namtačují  více  než  jen  tělesné
očištění ".                                                                                                   \

PÝcha. a  sobecké  bažení  způsobilv  Fozporv  a nenávist,  .avša.k
vše   to   Ježíš   ioibmyl   iomÝtím   jejich   nohou.   V   je].ich   cítění   a
smýšlení  nasttala   změna..   Hledě   na  ně,  mohl  Ježíš   říci;   »Jsi:e
čisti«."  Des,ire,   646.
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Předobrazná ustanovení.
5.  Či'm  jim  Kristus  nazmčil,-že  jeho  symboHckému  ěinu  ne-

porozuměli a že příkazem křesťanství je služba?  Jan 13,  12-fl5.
6.  Které  bylo  hlavm'  předobrazné  nařízení?  Kdo  ho  měl  bÝ±

poslušen  a kdo  směl bÝt  také  při  obřadu  účasten?  2.  Mojž.  12,
43.  47.  48.

7.  Čím byla zdůrazněna povinná účast všech? Co se stalo ťěm,
kteří neuvěmi v toho, Íenž byl podstatou tohoto zřfzení? 4. Mojž.
9,  10.  12.  13.

8.  V kom a při které příležitosti se střeu předobraz se skuteě-
ností? Jak má být nyní uctěm památka Kristovy smti?  1.  Kor.
5,  7.  8.

Kriistus  'stál na  rozhrtaní  mezi oběma  zřízeními  a  mezi  jejich
dvěma  velikými  slavnoistmi. 'Při hodu  beránka  ustanovil  službu

:ů#áikstkeáásíámm.ě:taisžiáůp=ěá|tykoti±eioavvžedlikéz±biiti;uT.Ť.roÉ:Í
sire,  652.

P@mátka smFti Páně.
9.  Za  jakých  podmínek  je  spasem'  umožněno?  Na  které  tii

události nesmf bÝt zapomenuto?  1. Kor.  15,  1-4.
10.  Jakou  zprávu  o  ustanovení  pamáÉI{y  Efiístovy  sn"i  po-

dává Pavel? Klerých  symbolů bylo  užito?  1. Korí  11, 23-25.
„Nik/do  by 'se  neměl  vylučova.t  z  tohoůo  obecensiiví  proto,  že,

jsiou  přítiomni  i  ti,  kteří  nejsiou  hoidni  účia.sti  m  této  památce,
neboť   Kristus   je  přes'to   příitomen,   aby   s.louži`1   svým  dítkám.
Všichni, kteří přidázejí  s vírou upjaúou k němu, budou .mocnč}
požehnáni.  Všichni však, kteří ioipomíjejí tyto pří`ležfto'sti božské

#ť:saEyáeFstt=<t,'Zt5étsTiqo65ákových  může  ,být  příhodně  řečellú :
11.  Jak d.louho se má slavit večeře Páně? Jak by se měl každý

připravit?  1. Kor.  11, 26-29.

Vnější známka  obnoveného  Života.
12.  Které  ustanovení  připomíná  Kristovu  smrt  a  vzkříšení?

Jaki změm  s  člověkem nastává po  křtu?  Kol. 2,  12;  3,  1.  2.
„Kristus  učinil  křest znamením vstupu ,do  jehoi t(Kristova)  du~

chovního   království.   Křest   ].e  vážný]n   projevem  zřeknutí   se.
světa."  Test.  6./91.
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13.  Jak poukazuje apoštol na to, Ěe křest znamená smrt hříchu
a  duchovní  vzkříšemí K novému životu?  Kol.  3,  3-5.

aíe4hoc3zgfEeejÉ?náeuÉ:z:áekřeestkĚ%átyj3opdaoEá*ůuím:06T'.báĚ.ánš
15.  Co  musí  nezbytně  předcházet?  Co  dále  zjevuje,  že  křest

je vnějším znakem vnitřní  obrody? Ř]'m.  6,  6-8..
16.  Je-H křest vnější známkou obnoveného  charakteru,  co lze

z  vÍFy učinit  a  pod  ěím lze  žít?  Řím.  6,  11-14.
1F.  Jak se stáváme Božími dítkami a co má být znamením pří-

slušnosti  k  nové  rodině?  Ga].  3,  26.  27.
„Sliby,  kte/ré  n'a. sebe ibereme při  křtu,  znamen,ají  mnoho.  Ve

jménu  Otce i Syna i Ducha. sva.tého jsme pohřbeni podobně jako
Kristus  a povstáváme ioipět z vody podobně jakici on při vzkříšení
a  máme žít novým  ž.ivotem  Náš  živoit má` bÝt  spjat ise  životem
Kri`st,ovÝm.  Věřící  protoi  nemá  ztratit  ise  zřetele,  že  je  oddán
Bohu,  Krislu  a  Duchu isvatéinu."  Test.  6./98.

Čtení bíble:  Joz.  9.-Soudců  8.
`-  -   ' .  NauičeHÍ z knĚhy přírody.

F..    8:    ž=|:  ií8í, í2°9'. í3ío..
Ú.     9.     Iz.   58,     11.
S.   10.    Žalm    95,    4.
Č.   11.    Žalm    93Í    4.
P.    12.     Iz.    32,    2,
S.    13.     Mat.    6,    28.    29.

ii;s;paoi?gjdíií::e:?JÍ:át;žÍvšv:acá;nb:i::l:::.a.

ře:gg;g?kůí::j;s:ávi.šgHoáágíigi.ě;o|níkvítka.
Z.   s.   18.01'

11. úEol. -  13. března  1948.

EBaffy  Dfflcha  sv.
Zlatý  ±ext:     1.  Kor.  Í3,  13.  g

BožÍ dary cíFkvi.
1.  .KeŤo je pramenem  všeho požehnání?  Co  se  praví  o  nezmě-

nitehé  přirozenosti  našeho  velkého  dobrodÉnce?  Jakub  1,  17.
2.  Kterým  velikým  darem  Otec  dosvědčfl  svou  nékonešnou

lásku?  Jan  3,  16;  Sk.  10, 44.  45,
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„Duch svatý byl nejvyšším ze  všech  darů,  které Kristus  mohl
vyprosit od svého  Otce k povznesení  svého  lidu. Duch byl dán
ja.kio  obnovující isíla, bez níž by Kristova oběť byla bez užitku."
Desire,  671.

3. Jaké  zvláštní  dary  Kristus  lidem  udělil,  když  vstoupn  na
nebesa? EÍ.  4,  8.  11.

4. Proě  byly  tyto  dary  uděleny?   Jak   dlouho  mají   zůstat
v  církvi a jak  dokonale splmí  své božské poslání?  Ef. 4,  12.  13.

5. Jaký  ustalující  vliv  vzejde  z  těchto  darů?  Jak  je  poi]sán
jejich účin m  duchovní vzrůst?  Ef. 4,  14-16.

6.  Jak se nazývají Boží damy v  církvi?  Jak je zdůmzněna dů-
1ežitost pochopení pro  tyto  věci?  1.  Kor.  12,  1.

Účel darů Ducha sv.
7.  Jaké tři skupiny tvoří tyto  dary? Co je však spojuje v Íed-

no?  1. Kor.  12,  4ri.

js:LKuvčeedme:ymjaajÉos]:#Ě,ťtč:Ět3egá:jueívvycEu:h:írskvť:3Kí:ekéorť:ž,
F-10.

SiiFig?t:i:kriií;'Íítšiean:eyk8;Í:ěáĚéiisfgyáv:i:s:v:šiŤ#ÉJ?éžná:-
slíben  někteTý  dar  I)ucha  sv."  Chr.  0.  Less„  327.

vá:.yzcžrekhůjázÉ:eTéo,áevodd:ymaajT3]oyukvfigknuánt%j,sož:Tg3ěíLg
udělovánú  má  řídit  Duch  svatý?  1. Kor.  12,  11-14.

10.  Co  nám  ukazu]e  nezbytnost  moudrého  rozdílení  duchov-
ních  darů  mezi  ěleny  církve?  1. Kor.  12,  15-20.

„Všechny  mysli  nejisou stejně  utváiřeny  a  je  to  tak  dobře,

žgEůťťžg?:Lbéylpyřžšeá:iisv:oe!Eé.n:ŽYliodboTUE.énvěšiscoEliaťE=pJ.š=Oe-,
Jťakj:áedňYtuš|a,ájeemdnůžpgeEioťřgrizs::t.ayi:omht:tá::Égůť.rŤ.mígřk

všechny  oi'gány j)sou nepostradatelné pro  doko.na.lý celek  a pra-
cují  6polu navzájem v  krásné isouhře."  Test.  4/128.

m Jaká  spolupráce  má  bÝt  patmá  i  pfi různost`i  darů?  Jak
je  i  neímehší  úd  ctěn  a  vážen?  1.  Kor.  12,  21~24.

12.  Čemu  mají dary  zabránit  a jaký  má být vzá]emnÝ vztah
údů  církve?  1.  Kor.  12,  25-27.
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J3oží lid nemusí být ve zmatlm, nemá tppět nedostatkem řádu
a souladu, uceleností a krásy. I'ravda. znamená jednotu. Jednota,
kterou  Bůh  považuje,  musí  být   den  za  dnem  zušlechíována,
chceme-]i  bý,t  Íodezvou   Kristovy  modlítby. . .  Jeho   služebníci
mají být zajedno,  jako  byl Kristus s Otcemi  jejich síly  a  Bchop-
nosti,   zjasněné,    pr.odchnuté   a  posvěcené,    musí   se   sjednotit
v   do.konalý  icelek.   Ti,   kteří   milují  Boha   a   zachovávají  jeho
přikázání,  nehsmějí  se  od  sebe  ioddělit,   nÝbrž  na\opak,  musí  se
tím  víice  seimknout."  Test.  8./174.

Božl' největší dar.

13.  V   jakém   pořádku   jsou   duchovní   dary    vyjmenovány?
Které  otázky  zdůrazňují,  že  všíchni  nemohou  mít  tytéž  dary?
1.  Kor.  12,  28-30.

14.  Z  čeho  můžeme  usuzovat,  že  se  všechny  dary Ducha  sv.
projeví v  církvi, která očekává Kristův příchod?  1. Kor.  1,  7.  8.'15.  K  čemu jsme proto  vyzváni  a  co  prozrazuje, Že ]e možno

dosáhnout  darů  ještě vzácnějších?  1.  Kor.  12,  31.
16.  Co je však vznešenější nad všechny dary?  1. Kor  13,  1-3.
„Je-Ii  tsrdce  naplněno  láskou,  bude  oplÝvat  i  láskiou  k  bliž-

ním,  nikoliv však prtoúo,  že nám jsou příznivě  nakloněni,  nÝbrž
proto,   že   láska  se   stane   zásad.ou   smýšlení   i   jednání.   Láska
uzpůsobuje  charakter,  ovládá  pohnutky,  potlačuje  nepřátelství
a   ipovznáší   hnutí   Jnysli...   Ona.   ]+edině   nás   může   učinit   sol-í
země."  Myšlenky.

1F.  Co  se  nakonec  může  stát  i  s  dary  Ducha  sv.  a  kdy  jic°h
nebude  již  třeba?  Co  je největší  z  toho,  co  zůstane?  1.  Kor.  13,
8-10.  13.

„Nezáleží  na.  tom,  jak  vysoké  je  postavení  člověkai  není-li
jeho  srdce ,obdařeno láskou k Bohu  a k bližním,  není učedníkem
KristovÝm...  I  kdyby  r.ozdal  všechen  svůj  majetek   chudÝm,
nezíská  sí přízně Boží.  Ve  své horliviosti může podstoupit  í mu-
čednickou   smri,   nedostává-li  ise  mu  všůk   ryzího   zlata   lájsky,
bude   Bohem   pokládán   za   svedeného   .nadšence  nebo   za   cti-
žádostivého  pokJ.ytce.  Tato  lástka  „nikdy  nepřestává",  Nemůže
nikdy  ztratit  svoji  hodnotu;   nebot'  je  znakem  nebes.  Nadání,
vědění  a  vznešenost  bez  tohoto  nebeského  znaku  budou  bez-
významné  ].ako  měď  zvučící  a  zvonec  znějící."  Test,  5./168.
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Čtení bible: Soudců 9 ~ 1. Sam. 3.

{``      I  stvoření nám připomíná Boží pravdu.
Své  věmé  nese  Bůh  m  křídlech  oriích.

ggÉengrcEčd:[° a83:áhrjáanknfl°.  jdm  ],o  prmení

í;ěí+bí;§ektgn#T;ŠE;g:aťĚrE;Í,Í:.cedmo.věka.
Z.   s.   18.12.

12. úkol. - 20. březm 1948.

Duch pr®roctví.
ZlatÝ  text:    Zjev.  12,  17.

BožÍ mluvčí.

1.  Co  nemá bÝt zanedbáno při souĚasné snaze  o vzi'ůst lásky
Který dar je zvláště zdůrazněn?  1. Kor. 14, 1.

2.  Jak mluvíval Bůh k  lidem  a Íak plně zjevuje  své  úmysl
skrze  své  proroky?  Oz.  12,  10;  Amos  3,  7.

3.  Které nástroje jsou poctěny výsadou BoŽích mlwčlch  a c
svědčí, že proroctví je  darem Ducha  svatého?  2. Petr  1,  21.

4.  Jak  nám  llísmo  zjevuje,  Že proroctví  dal  Kristus prostře(
nictv.Ím Ducha  svatého?  Ef.  4,  8.  11;  1. Petr  1,  10.  11.

Zkouška ryzosti.

5.  Kdo  ie původcem  všed  proroctví?  Jakou  službu zastáva
andělé a který z nich Íe andělem proroctví? Zjev.1,1: Dan. 8,1

Kriistus  poslal anděla Gabriela jako .,svého  andělaL" také k H]gíí;§eEjj:Íz;Í:fí:eĚÍ;:á:Í:ÍÍÍ;í§;k;í:t5:SÍ:Lv;;::rí:;Tíníí::a::8gů%Ícr:a::

'4'  23.

„Nemáme  je  posuzovat  podle  jejich  krásnÝch  řečí  a  vzneš
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ných  vyznání,  nýbrž  podle  slova  Božího.  Vede  jejich  poselstúí
ke  zvÝšení úcty  a bázně před  autoritiou BožÍ?  Vede vás  k  tomu,
abyste  projevovali  lásku  k  Bohu  poislušností  jeho  příkázání?"
Myšlenky.

7.  Který  vzor nám  udává  hodnotu  všecli  učení?  Jak  úzce  je
dar prorockého vidění spjat se zachováváním zákona? Iz.  8, 20;
I'řísl.  29,  18.

8. Jak  Pán  vedl  a  zachovával  „církev pouště"  a  co  je Í nyní
tajemstvím jejílio  prospívání?  Oz.  12,  13;  2.  Par.  20,  20.

Důležitost proroctví.
9.  Co  nám  ukazuje,  že  Pán  nezjevuje  jenom  své  tajemství,

nÝbrž  odhaluje  i taje 'a úklady nepřftele? 2.  Král.  6,  8-12.
10.  Jak  zkušenost  Davidova   ukazuje   důležitost   ducha  pro-

roctví  pro  zachování  čistoty  církve?  2.  Sam.  12,  1-13.
11.  Z  čeho je  zjevno,  že  se  prorok  může mýlit  ve  svých  ná-

zorech;  nemluví-Ii pod přímou inspírací? 2. Sam. F, 1-5.  12.  13.
12.  Před  čím  jsou  Boží  dítky  znovu  varovány  a  co  značně

posíH klamný vnv nepravých proroků?  1.  Jan. 4,1; Mat. 24, 24.
nsa.tan,   obklopen   z]ými   a.mděly   a.   prohlašující   se   za   Boha,

bude činit zázraky všeho  druhu,  aby sved], bylo-li by to možné,
i  VÝv'olené."

„Boží  ]id ise nemůže  zabezpečit  činěním  zázraků,  neboť  satan
by jejÉch  zázraky napodobfl."  Test.  9./16.

„V  tomto   čase   neobyčejného   nebezpečí   se  musíme  naučit
stát   i  osamoceni,   naše  víra  .se  však   nesmí   posiliovat   s]ovem
člověka,  nýbrž  jistÝmi zaslíbeni'iri  slova Božího." Te,st.  bo  Min.,
490.

13.  Jak má  církev pohlížet na  proroctví přes  to,  že je  varo-
vána  před  ÍalešnÝmi  proroky?  1. Tess.  5r-19-23.

Kdeko.nv  se bude nalézat pravé, nastraží  satan zase nepravé,
aby  je  n@podobil.  Existence  falešného  je  známk.ou,   že  je  zde
i  ryzí,  jehož  je  nepravé  naprodobeninou.  Sa.ta`n  nemai.ní  čas  Vy-
mýšlením  padělků  tam,  kde  se  ryzí  nevyskytuje!

„Poslední veliký svod se záhy před nái]ri zjeví. Antikrist búde
činit idivy před  našimi zraky.  Padělek bude  pravému  tak věrně
podoben,  že bude nemožné pozn@t  rozdíl mezi nimi bez  pomoti
Písma gvatéh.o. Jeho  svědectvím musí bÝt každÝ výr`o.k i každÝ
zázrak  iověřován.  Nikdo  kromě  těch,  kteř,í  svojí  mysl  upevnili
pravdami  bible,  neobstojí  v  posledním  velkém  zápase."  G.  C.,
593.
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Střediska posledního  zápasu.
i4. Pro které  dvě příčiny je satan rozezlen m ostatky církve

a  co  je  JežíšovÝm  svědectvím?   Zj.  12,  17:  19,  10.
Kristus  je  „svědek  věmÝ  a pravý"  (Zj.  3,  14).  Svědčil  skrze

všechny  svaté pror\oky od  samého  počátku světa."  P.  a P„  366.
„Ve s,tarÝch dobách Bůh mluvil k lidem ústy proroků a apiošto-

lů.  Za  našich  dnů  mluví  k  nim  ve  svědectvích  svého  Ducha..
. . .  Bůh  nepřijme  žádnou  dílčí  poslušnoist  a  nedá  siouhlas  žád-
nému  kompr,omisu."  Test.  4./148.

15. Co  se má stát |ak s Ježíšovým  svědectvím,  tak i se záko-
nem mezi těmi, kteří hledí vstííc Kristovu příchodu? Iz. 8, 16. 17.

„Sa.tan  má  v  plánu  oslabit  víru  lidu  Božího  ve  Svědectví.
Dále pčk vede  již  k pochybnostem  o  piodstatných bodech  naší

gúb`B.*T:sg.°#Pí:°Sti  °  Písmě Svatém  a nakonec  k  rychié
16. Jak je dále zdůrazněno, Že dar proroctví poskytne „církvi

koncď  svědectví  Ježíšovo?  Jak  mnohé  budou  dary  Ducha  sv.
a jak budou působit m církev?  1. Kor.  1,  6-8.

„Čím více ise přibližuje kionec  a  ěíni více se varovné  dílo  šíří,
je prio  ty,  kteří přijíma.].í  přítomnou pravdu,  tím  důležitější,  aby
měli jasné uvědomění o  piodstatě a vlivii 6vědectví,  která  Bůh

ž:eávoédi:iFořept:i%°Ítuí.„ST%J;ít]. 5S./6gť.em  troj andělského  poiseiství

keím7.bNearivkéÝgo]::ugn:iBíUzErk°onneaseFág°:eT:h#=ěcd%cj#žL±
119' 1-3.

Čtemí bíble: 1. Sam. 4+27.

L^'Éa=;=cÉT''--''7 '.   Divy přírody  a  div BoŽí láskY.
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i3. ú~kol. - 27. března  1948.

DokomSámí  ±ajemství EožíhoH
ziatÝtext:     Řím.9,28.'                                                     \..`      L4

Závěrečná hnutí.
1.  Jakého  symbolu  je  použíto  pro  poselstvl', jež  ukončí  dílo

evangelia, a co je zdůrazněno autoritou Tvůrce? Zj. 10, 1. 2. 5. 6.
2.  Jak bude dokonáno BoŽÍ tajemství?  Co  se stane po sedmém

troubení?  Zj.  10,  7;  11,  15-18.
wsedmá metla,  metla. války je idržena v Šachu  čtyřmi  anděly,

než  budou za,pečeriěni  služebníci Boží.  (Zj.  7,  1-4.)  Až bude za-
pečetění skončeno, vichfice válek  a lidskÝch vášní budou uvol-
něny  a.  hrozné  iobdobí  války  a  zápa.sů  a  utipení  dosud  nepo-
znaných projde zemí jako  metla zničení  a zkázy.  Okolnosti pří-
tomnÝch dnů dosvědčují, že se Boží idílo na zeiri chÝlí ke kionci."

3.  Na  čem  závisí  konec  vlády  hřícliu?  Která  slavná  událost
nastane ,po  dokoněení  dí]a  evangelia?  Mat.  24,  14;  25,  31.  34.

„Jisme  na pokrajd krise.  Nyní musíme riozhlásit v moci Ducha
sva.tého  velké  ,pravdy  ,pro  tyto  poslední  idny.  Nebude  dlouho
trvat  a každÝ uslyší vÝstrahu a učiní isvé rozhodnutí. Poté přijde
konec,"  Testimcmies,  6./24.

4.  Jak je  shrnuta  odpovědnost  za  skončení  záchranného  po-
slání?  Jaká  změna  nastane  těsně  před koncem? Řím.  9,  28.

bu'áTavesi|:Šitěry:LĚis:ip'OTuesř.ág7t íTe]íké  změny  a  závěrečné  hnutí
Hospodin  nesešle  své  soudy  pro  ne,pou5]ušnost  a  přestoupení

na zemi dříve, dokud nepošle strážce. taby idal výstrahu. Neuzavře
dobu  zkioušky   dříve,  dokud  poselství  nebude  hlásáno   určitěj.í

:ezsřt:t%:ríěgJ.,L  AVšak díIO  bude Přece ve ispravedlnosti ukráceno."

Rychlé dílo v církvi.
5.  Jak  podobně  bude  připraveno  i  srdce  jednoHivce  a  kdy

dovrší Pán své  dílo  v nás  a jak se ono projeví v životě?  Fil.  1,
6.   11.

6. Jak mohli apoštolé vydat svědectví Ísvětu?  Sk.  1, 5. S.
„Čeho  je nám třeba, je křest Ducha. 'svatého. Bez něho nejsme

schopnější   vyjít   do   světaa než   učedníci  po   ukřižová)ní   Svého
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Pána.  Ježíš  znal  jejich  nedosta.teěnost,   a  proto  je  vybídl,  aby
vyčkali   v  Jerusa.lemě,   než  budou   obdařeni   mocí   s  vÝsosti."
E.  G.  W.,  R.   a.  H.,   18.  2.   1890.

7. Jaká přípi'ava předcházela ono mocné nůvštívení Ducha sv.
v 'první církvi? Jalý duú tam panoval a co způsobil? Sk.  1, 14;
2'  1.  2. 41.

Církev   spatřila   zástupy   nově   obrácenÝchr   kteří   Přicfláze]i
ze  všech  stran.  Odpadlí  se  znovu  navracovali.  Hříšiníci  se  6po-
jovali  s věřícími,  aby hledčili perlu veliké  ceny."  Act.s of.  A., 38.

8.  Co  podobně  musí  předcházet  závěrečné  vylití  Ducha  sv.
v  době  pozdního   deště?  Zach.  10,  1:  Sk.  3,  19.

„Měn bychom se modlit co nejvroucně].i  o se#1ání Ducha  sva-
itého,  jako  se  modlili  učedníci  ve  dnech  letnic.  Bylo-lí  jím  ho
třeba  telidy,  potřebujeme  ho  tím  více  dnes.  Mravní  temno  Při-
krÝvá  zemi  jako  pohřební  příkrov.  Bez  Ducha  sv.  a.moci  Boží
bude  všechm  naše  snaha  o  přednesení  pravdy  marná."   Test.
5/158.

Oživemí prosté zbožnosti.
9. Jak Pán probudí  svou církev  těsně př©d koncem?  K čemu

přiměje  členy církve  toto závažné  poselství?  Joel 2,  1.  12-14.
„J.eště  dříve, než  §e  dostaví na zemi Boží isoudy, na.stane mezí

žind=menpánoěotdakd=é@ůřoišvt?#kůrá:tiábsšg|oesE,ajsgcéédTtekbyyl%ézhao-
Ducha  a  sv`oji moc."  G.  C„  464.

10. Jak horliví budou Boží pracovníci, kteři' rozhlásí varovnou
výzvu,  a  co  je  přiměje  k  prosbě,  aby  Bůh  ušetřil  svého  lidu?
Joel  2, '17.

11.  Co  nastane  po  reíormaci  a  pokání  pracovmm  a  členů
církve?  0 kterÝch dvou vylitích Ducha sv. je zde zmínka? Joel
2,  18.  21-23.

I při  zběžné  četbě  poznáme,  že  onen  „příhc}dný  a  jčLrní"  déšť
je výsledkem posel`ství spravedlnosti, které i nÝní pří,pra.ví  církev
pio   vylití   pozdního   deště,   jež  bude   „mnohem  ho].nější".   Až

Eundeeocveynlii|tipať:ŤáFšať:ýáeFrghelTá:Ětaji:%,oiehot;,íEtoežontuepĚiejšatlá
pozdního."  Test.  t.o  Min„  399.

„Pozdní déšť, kteiým dozraje žeň země,  představuje duchtovní
.vliv,  kterÝ drkev připraví  na příchod Sym  ělověka. Avšak do-
kud  se  nedostaví  jamí  déšť,  nebude  životai  zelený  lístek  ne~
vypučí.  Dokud jamí  deště  nevykjonaly  své idíl\o,  nemůže  pozdní
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ďéšť  přispět  k  vyspění.   Mnozí  za]nedbali  přijmout  ja.mí  déšť,
=ezískali ,tak všechna dobrodiní, která Bůh pro ně iopatřil,  a. ny.ní
®Čekáva,jí, že je].ich nedostate,k bude odistraněn deštěm pozdním.
Dokud  demě  nepokročíme  v  příkladném  uplatňování  skuteč-
]ých kř®stramskÝch  ctností, nezaznamenáme príojevy Ducha. sva-
tého  v  piozdmím  .dešti.  Může  zavítaLt  do  srdcí  vůkol  nás,  avšak
my  jej přesto  ani  nepiřá,jmeme   ani  nepoznáme."  Test.  to  Minv
505.

Í2.  Jakou  boliatou  žeň  způsobí  tyto  duchovní  vláhy?  Čeho
si BoŽÍ lid  bude vědom,  až pozná, že  svět  si již nedovoh' klást
otázlm  r,Kde  je  jejích  Bůh?!"?  Joel  2,  24-27.

Pozdní déšť.

13.  Jak  bude  dokončeno  dílo Páně  po  celé  zemi,  až  se  Pán
vrátí  m  Sion  v  odvetu  na  modlitby  a  reíormaci  svého  lidu?
Jak  úplné  vysvobození  ze  liříchů  je  zaslmeno?  Joel  2,  28-32.

„Vše,  co  činili  apošt.olové,  má  činít  d]ies  každý  člen   církve
a  máme  pracovat  s  tím  větší  horroucností,   abychom  byli  tím
více  doprovázeni  Duchem  svaLtÝm,   jak  vzrůs.tající  bezbožnost
vyžaduje  rozhiodnějšího  voláni  k  pokání.  Nemá  se  proto  dnes
projevit Boží mcoc právě tim mohutněji, než v dobách  apoštolů?"
Test.  7./33.

14. Jak je popsána příprava pro pozdní déšť jinÝm prorokem?
Zač  je tento  déšť  duchovní  moci  prohlášem?  Oz.  10,  12.

„Modleme  se, s poitřebnými Ísrddi  a.  co nejvroucněji,  a,bv nyní,
v  čats  p,ozdního  deště'i,  zaLsáJily  vláhy  Boží  přízně  i  nás!  I'ři  kaž-
dém shrcmáždění, jehož ].ime účas.tni, měly by vytstupovat vzhů-
ru  modlitby,  aby  Bůh  v  tento  jiistý  ččLs  propůjčil  našim  duším
vřelost  a  .r,ozvlažení.  I>rosíme-li  Boha  o  Ducha  svatého,  Duch
zjemni'  a  zpokorní  naši  mysl  a  vzbudí  v  nás  vědomí  přesvěd-
čené závislosů na  Bohu,  a.by se nám mohlo  dostat zdokonalují-
cího  pozdního  .deště."  Test.  to  Min.  509.

15.  Jak  je  dárcem  Zjevení popsáno  závěrečné  dílo  evangelia
v době „hlasitého volání"  a za působení „pozdního deště"? Jaké
poslední volání zazní k Božímu Hdu, který bude ještě v  „Baby-
Ioně"? Zj.  18,  1-5.

Přes  to,  že  v  icírkvích,  které  tvoří  Barbylon,  panuje  duchovní
ůemn`ota  a  odklionění  od  Boha,  žije  v  je]+ich  společepství  ve]ká
ěást  Kristových  opraLvdovÝch  a  věmých  následovníků. Z].evení
fls  poukazuje  k  době,  kdy  církev  následkem zavrže.ní  trojí  vý-
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strahy  ze Zjevení  14,  6-12 plně dosáhne  stavu,  který  je  ,před-
pověděn idruhÝm  andělem, ,a Boží ilid,  j,soucí  dosud v Babylioně,
bude  vyzván,  aby  se  odloučil  od  celku  Babylona."  G.  C.,  390.

16.  Co  ukazuje,  že spravedlnost bude  plně rozvinuta  v  těch,
kteří budou sežati  a  shromážděni Pánem  žně? Která druhá žeň
plně dozrá při Kristově příchodu? Zjev. 14, 14-19.

Jako  stejné  deště přispívají  k  dozrání  ja,k  pšeniti,  tak  i  kou-
kolu,  takže  se  rozdíl  mezi  nimi  Íplně  projeví,  ttak  i  stejné  pů-
sobení  Ducha.  svatého přispěje  k  plné  zra.losti  spiravedlnosti  m
jedné  straně  i  k  zjevení  bezbožnosti  m  straně  druhé.  Obojí
jsou plně  zralí  v  době, kdy  jsíou  sežati  srpy,  jedni pro  obilniic`i

Pe:Í:hařderzuglig:očioshtýeňaanéžsanhenecěhTPBa%gkoi.S,TžnYÍJ`jséoEoonsé:é;vt:tkaž:
který je  k®ncem  doby zkioušky.

#

„Opra.vd.u  živý  křesťtan  žije  \životem  stálé  modlitbv.   Stezka
spmvedlivého  s©  zjasňuje  a  po,stupně  tse  ,mění  ve  smíavé  .ráno
zalité jasem Kristovy láskÝ. Život ,křesťam je životem pokroku!
J.de   kupředu   s  .rostoucí  !sílou   a  vědomím  mi'lostií   vÝkiía;čbje
stále  jasnější  cestou  iosvětlovanou  nezměrnou  cenou  Krisito,vv
ioběti  a ppohřátou láskou  Syna. Božího.  Ale m ',této  cestě nesmí
ve svém srdci  sobeclqr  skrÝvaft toito  světloi. Musí vlastním živo-
tem,  proisvětlenÝm Duchem Božím, uk@zov,ajt na  cestu biblickÝch
pTavd.  Tím  zároveň  ukazu].e  na  zdroj  duchomí  moci  a  slávÝ,
který je čl\ověku snadno  dosažitehÝ u trůnu milosti, ta umožňuje
mu, iaby,  setká-li se s novými pokušeními, vyrovnával se ,s nimi
vítězně  a  v  plné  odpovědnosti.  Křesťana.  potkávajjí  ič'@sto  nej-
neobvÝklejší  příhody,  obklopují  ho  mnohá  nebezpečí  a  často
ho napadají ta. nejzáludnější pokušení, tale  celé toto rozběsněné
•okolí  nedokáže  zakalit vÝhled věřícího  nia ukatzující  ruku  Spa-
sitelovu  k praiiieni  síly ,a todvahy  na  nebesích  u  trůnu  milosti.
On  je  majákem,  ioÉ|e  symbolem  sv.obody  ,a  tichého  přísita.vu+
kde  může  unavenÝ  a  iklesLající  křesťan  n,ačerpat  novÝch  sil  ia
nového  světla."

E.  G.  W.:  „Tpěl  za  nás . . .J`.

#
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MISIJNÉ   STRÁŽ

3. ledna  1948. - Nezůstávejme bez pomocil
„Je-1i déšť Božího  vlivu  zdrojem síly, proč  více  nežízníme  po

daru  Ducha  sv.?  I'r,oč  není předmětem našich hovorů,  modlíteb
a  kázání? - Pán je iochoten  dát  Ducha  svatého  těm,  kteří mu
§Iouží,  mnohem  více,  než  ].sou  rc>diče  [ochotni  (dát  dobré  dary
svým dětem. Každý pracovrik by mě] Boha pmosit  o  denní křest
Ducha.  sv.  Křesťanšti  pracovníci  by  se  měli  shromažďovat  ve
skupinách,  aby prosifi  o  zvláštní  pomoc  a  nebeskou  moudrost
k rozvážnému plánování  a. jednání.  Zvláště by měli Boha prosit
o  to,  aby  své vyvolené zástupce v misijních polích vybavil bo-
h_atou  mocí  Ducha  sv. Přítomnost  jeho  při  Božích  pracovnících
propůjčí kázání pra.vdy moc, jakiou nemůže poskytnout všechnaL
čes[  a nádhera  světa  dohromady."  Wirken,  37.

10.  ledna  1948. - Práce pro  nejvyšší  cíl.
Sta,  ba  tisíce  těch,  kteří  slyšeli  spasitelné  poselství,  stojí  ne-

činně na trhu, zatím ioo by ,se mohli nějakÝm způsobem prakticky
uplatnit ve  službě.  Kristus  jím praví:  „Proč  tu  stojíte  celý  den
zahálejíce?"  a  vyzÝvá  je:  „Jděte  i  vy  na  vinici  a  což  by bylo
spiavedlivého, vezmete."  Proč není více křesťanů poslušno  této
vÝzvy? PFoto,  že  se vymlouvají na bo,  že nejsou v kaza.telském
úřadě.  Nepoch`opili,  že mimo  prácí tohot.o  úřadu je  ještě  ohrom-
flé  dílo,  .které  mohou  a  mají  zastat  prá.vě  tisíce  posvěcenÝch
Eaických practovniků, Bůh čekal již d]ouho na tio, až celou církev
pronikne  duch  služby,  kdy  každý  člen  bude  mod  působit  pro
Hěho  podle  svých  schopností.  Kdyby  se  členové  církve  chopili
svěřenéhoí díla. a pracovali v potřebmÝch polích idoma i v zahra~
ničí  a.  fflplnili  tak  .přikaz  evangelia,  pak  by byl  celÝ  svět  záhy
iJJarován  a  Pán  Ježíš  by  se  mohl  již  brz®  navrátit  v  moci  a
slávě na tutio  zemi.

17. Iedna '1948. -Záchranný vliv našich dopisů.
Před několikai lety psala jedna z našich isester jedncmu pánovi,-±ůerý  vlastnil  již  mnohio  naší  literatuiy,   a  pak  již  Pravúdelně
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p)řipojovala.  ke  svÝm  dalším zásil.kám  s.pisů  i  dopis.  - Dnes  je
jejich  příjemce  op,ravdovým křesťanem  a vedouicím  sboru.

J.edna mla.dá  dív.ka činila vážné pokusy, aiby své matice`, která
bydle]a  v  jiném  městě,  ptoukáza.la  na.  cestu  spásy.  Zaslala  ].í
mnohto  s.pisů  aL  traktá.tů,  iriatka  .se  však  Ío  nich  v  idopisech  ari
nezmínila.   Poté   si   dívk,aL  řekla:   Vždyt'  bych  moh]a  mamince
psát  misijní  dopisy,   a  sna,d  by  jim  věnova]a  více  Poz}omoisti.
A  tak  každÝ  týiden  spěl  za  maminkou  dopis,  který vždy  obisa-
hoval jednu misijní  hodinu. - Dnes  se matka júž těší z Pravdy;
námahy  dívky nezůstaJy  bez  odměny.

24. ledna 1948. - Denní příležitosti.
Nebudou-li nymí mít  členové €írkve Boží spojení  s  pramenem

všeho  duchovníhio vzrůstu,  pak nebudou připraveni .m čais žně.
Nebudou-1i  peóovaLt  o  to,   aby  jejích  lampy  byly  ozdobemy  a
hiořící,  nedoistane  se  jim  větší  milosti  v  čas  zvláištní  piotřeby.
J.enom ti, jimž 'se stále dostává čertstvého přílivu mil,o.sti,  budou
mít  sílu,  úměmou  denním  úkiolům  ů  sichopnosti,  ajby  této  síly

gůušlěiíi#ť:tt,ojř.grEv:EFližěe,lk-szi;f%i:Ío:áíě|:ů,ig,dvuechkot=é
síly a. jakÝmsi piodivuhiodným způsobem \pr.o  díl€j6.získávání  duší,
otddávají  se  tito  moudří  denně Bohu,  aby  je  mó,hl``učipit  nádo-
bami,  jež  jisou  mu  pohotiově  k  .službě.  Demě  využívíají  všech
příležitoistí, jež  se jim na.skÝtají,  a demě svědčí pro Krista,  a. to
jak  ve  skromném  okruhu  \své  působmosti  doma,  tak  ů  m  poli
užitečné  činnosti ve  veřejno,sti," Wirken,  35.

31. Iedna 1948. - Št'astné rozhodnutí z mládí.
KterÝsi  kazatel  vysvětloval  v  jedné  rodině,  kde  byli  riodiče

a.  dvět  dítky,  biblická  prorioct`ú  SÝma  a  dceru  pravda  icele  za-
ujala.  a,  rozhodl.i se  světit siobotu.  Z  počátku  se  ote€  snažil  do-
nutitt syna,  aby s ním v sobotu pracoval v hospodářství n®bo m
po]i;  dítě   se  však  zdráhalo  ziiesvěoova.t  den  Páně.  Oba  niladí
průkopníti  pravdy  museli  prodělávat  těžké  ďoby,  až  jednoho
dne z@sáhl jejich děd, kterÝ synovi doinluvil,  aby dětem nechal
po  vůli.  -  Dnes  se  titio  dva  mladí  lidé  těší  v  pravdě  již  po
mnoh.o let.  Příležitostně  jisem  je  inavštívil,  a  byla  tio  radost  na-
slouchat jejich vyprávění. Jejich myšlemky směřuj+í nadále k  Je-
žíši  a  k  jeho  brzkému příchodu.  Během  mé  návštěvy byli  stále
při  mně,  žádostivi  slÝišet  vše,  co  se  tÝkailo  příto`mné  ,pravdy.  -
Zamilova]i  si  ji  v  mládí  a  zůtstali  jí  věrni  pro  celý  svůj  život.
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7. února  1948. - Nepatmé nástFoje mocnÝmi
nástroji.

Kitte   by]   jedním  z  největších  vykladačů   biblei  zemřel  již
ve  49  letech  a  přestto   zanechal  imoho  vzámých  knih.  Jeho
život se podobal  románu. Nar.odil se v rodině opilce, kde  pano-
vala  bída  a  hlad.   Ve   dvaná.cti  letech  utrpěl  úraz  a  nad,obro
oněměl.   Nalezl   ho   však  prostinký   křest'an  a   ptřivedl   jej   ke
světlu život`a. A Kitte jako prostÝ laik nezůstal také bez užitku.

Nezdá  se  vám,  že  i Roberi  Eagle  vykonal  větší dílo  nežLi  na.-
sycení  pěti  tisíců,  když  získal  mladého  Spurgeo.m  (Spórdžena)
PržápárýánÉigegBť°ašhg3   nestane   opravdovÝm  zí,skáva.telem   duší.

nebude-li  vyhledávat  příležitosti  k  rozmluvám  o  Kristu.

14. února 1948. - Činorodé křesťanství.
„Neě.innost  a náboženství se `nesnášejí  a  většina těžkiois,tí v ž.i-

viotě víry  má. svLoji příčinu  v  neúč@sti  na Božím díle.  Svaly  ze-
slábnou,  je-li  tělio  nečinné.  Tak  je  i  sr  křesťanským  životem.
Chcete-li  být isilni,  musíte  být  činný]:ri  křest'any."  Chr.  S.,  84.

„Celé  nebe  s     zájmem  hledí  na  cÍ.rkev,  aby  se  přesvědči]o,
oc)  jednotlivý  člen  církve  dělá pro  dobr,o  těch,  kteří  jsou  také
povoláni,  aÉy  vyšli  z temnioty."  R.  a.  H,  27.  2.  1894.

21. února,1948. -I.áska, která propůjčuje moc.
Není  vmešenějšího  povolání  nad  zdokionalování  v  lásce,  jež

dovede  milovat  všechny  lidi  bez  r,ozdl'1ů  a  hranic,  které  hřích.
mezi nimi způsobil. Toto povolání dává přímo nepiředstavitelnou
nezávisloíst  tod  os/tatních  životníc.h  úkolů.  Je  nejvyšší  ctí  muže
lLOŤue#Tiáteůb'oá|eoip=aťcdionveázd:|onžéská|éřsbkýatvnžed?šaíuri:eí.eFEzpe

ideálu,  který nám  da] §vým žúvotem  i  svou bezpříkladnou  obě-
ta.vostí  a  nezaiija.t.ostí  -  Lsám  Kristus!  Lájska,  která  dovede  za-
pomínat  na tsebe  saimu,  je  ,nejdražším  ze  všech  darů  nebe]s.  Ta.
teprve  nám  dává  pečet'  synů  a  dcer  Božích.

28. února 1948. -Dejme se vést!
Jako  Filipa  vedl   anděl  ke  komorní.kovi,  tak  vedou  andělé

i dnes kroky pracovmíků, kteří dali Duchu svatému posvětit své
smÝšlení  i svoji řeč,  k těm,  kteří touží po přijetí  světla. -Bůh
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mohl  k  němu  poslat  anděla,  avšak  neučiníl  tak, neboť  §í  přeje,
aby  lidé  samí  působili  pro  své  bližní.

Dnešní  věřící  mají  stejnou  ,povinniost  jakio  první  apoštolové,
neboť ].im jsou svěřeny tytéž pravdy. Boží dítky všech dob byly
čimými  misionáři,  kteří  své  pítostředky  a.  své  dary  za,světili
moudré službě ke  cti  Páně .---
6. března 1948. -BÝt křest'any vyváženými po všech

stránkách.
Nádheimé  poselství  z  58.  kapitoly  proro,ka  lzaiáBe  začíná  tě-

mito islovy:  „Volej vším hrdlem, nezadržuj  hlasu  svého  a  oznam

:id;.uí,Ťému  převrácenost  jeho   a  domu Jákobovu  hříchy  jeho."
Tato  kapátola vyzvedává  dvě povinnosti,  které byly zanedbá-

ny:  sobotu ,a dobro'čiiinost. `Má-li církev splnit svoji povinnost ke
světu,  musí,  -  podle  proroctví  Písma  i  podle  Svědectví  -
spojovat   samozřejmé  povinnosti  Lkřesťanství  zároveň   s   posel-
stvím o  sobotě.

Zásada  měnit  cítění  a  sliova  v  č,in  je  oním  ovocem,  které  si
Pán přeje vidět při nás. Je tot dobriočinnost,  přívětivoist  ďL účinná
láska k cliudým, malomyslným a zarmouceným, zkrátka ke všem,
mezi  kterÝmá  žijeme,  neb  nevíme  `nikdy,  komu  z  nich  je  naší
lásky  právě  .nejvíce  zapotiřebí."  Cliristian  Service,  97.

13. března 1948. - Bůh potřebuje věrný lid.
Až   dodnes  používá  své   církve,   aby  na  zemi  rtozhlásil  6vé

úmysly.  Dnes  jdou hlasatelé tkříže od města k městu  a ze  země
do  země,   aby  připravili   cestu  příchodu  Kristovu.   Boží  zákom
bude vyvýšen jako směmice života. Duch Všemohou,cího působí
na  lidská  ,srdce,  a  všichni,  kteří  se  podda].í  jehto  vlivu,  stanou
se  svědky  o  Bohu  a  jeho  pra.vdě.  Do  n®sčetných  míst  vnáše].í
posvěcení  mužiové  a.  ženy  světlo, jež  lidem objasní  cestu  spásy
v Kristu;  a zatím €o neustávají vÝdávat svěřemé svěflo, jako  to
učinili  ,ti,  kteří  byli  pok,řtěni  Duchem  svatým  ve  dnech  letnic,
přijímají stále vÍc  a více z  jeho  síly.  Takiovýmto  způsobem má
být  celá  země  ozářena  sláv.ou  Boží.

20. března 1948. - KaždÝ z nás je odpověden.
Nejenom  na.  zasvěceném  kazateli  spočívá  poi7innost  vyjít  a

uskutečnit  povinnost   evangelia,   ale  i  na   každém,  kdo  přijal
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=i'rista,  ispočívá  povinnost  působit  pro  blaho  bližních+  „Duch  a
=e-fěsta   řkou   „Přijď,"   a.   kdo   Slyší,   rci:   „Přijd'!"   (Zja  22,   17.)
=,--Š-zva   k  uposlechnutí  tohc>to  pozvání  p]atí  pro   celou  církev.
={aždý,  kdo  slyšel pozvání,  má  dá.t zaznít poselství úd,olím i  ho-
=ami  a  ř,íci  jasně:  „PřijdT'  Dopustili  bychom  se  osudné  chyby,
rgidybychom   předpokládali,   že  práce  m   záchraně   duší  náleží
jemom  kazatelům.  I'rostý,   oddanÝ  věřící,  kterému  Pán  vinice
s-v-ěřil odpovědnost za duše, by měl bÝt povzbuziován těmi, kteří
©d   Pána   obdržefi   úkoly   ještě   odpovědnější.   Vedoucí   církve
B®ží  si  musí  ujasnit,  že  Spasitelovo  poslání  platí  proi všechny,
kteří věří  v  jeho  jméno. Bůh vyšle na  sviou  vinici mnohé,  kteří
nebyli  odděleni  vkládáním  rukou  ke  kázání  slova.

27. března 1948. -Soustavné získávání duší.
Největší  evangelista  naší  společnosti  je  zár.oveň  i  největším

získávatelem  duší.  Je  jím riaše  literatum  Vliv kníh  a  čatsopisů

ieějYíeimáovmýů=ÉĚ=ýb:::::Jnsšl:žfiíúnka::Eog:=hĚLŠÉFvaateEáú%::
znání   a  mají  nevtíravý  způsob   přednesu.   Působí   stále   a  ne-
pozorovaně: mluví všestramě a ma]`í proto nejširší vliv a stáva].í
se  tak  nejúspěšně].šími  získávate]i  duší.

V mnoha.  a  mnoha městech  není  dosud  žádný  adventní sbor.C1.am  vy,kcmá   dobrou  průpravnou  práci   náš   tísk.   Potřebujeme

ůĚsícům  lidí,  kteří  myslí  na  minulé  tragické  události,  p+ostavit
před oči budoucí svět  a. nebeskiou odměnu. Nikdy nebyl vhod-
=ější okamžik pro  upozornění m pramen a cíl života. Je mnoho
prost/ředků,  které  nám  jsou  ná.pomocny  při  získávámí  duší,   a
zaů.isté i  sami chcete  var,ovat své sousedy  a bližní. Dávejte ji.m
pFoto  nebo  zasí]ejte  p r a v i d e 1 n ě  naše  spisy,  které  jim  bu-
dGiu  hlásat  přítomné  spasné  poselství!
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ZPRÁVY   Z   MISEJNÉCEE   P®LÉ

3.  ledna  1948.

V zemi Husově a Jeronymově.
Drazí   členové  sobotní  školyl

Když  nám  oddělení   sobotní  Školy  při  Generální  kíonferenci

ů:geánmyfl3,rož;ižpnříeE#:5u;řinýábc.tf:3gío:Evi`s2Š.ihbíéán:vá|gifséeEĚ'.Ť
slovensko, aby se  mu  dostalo  této podpo,ry.  NebyLo  těžké  ta.kto
rozhodnout,   neboť  dvě   Lodvětiri   díla  v  tétro   zemi  vyžadovala
zvláštní pozomost:  Je  nuhic> vybudovat  školu .pro  vzdělání  p,ra-
covníků  a pak malé  nakla.da.telství, které  je nyní směstnáno  d,o
čtyř   malých  můstnoistí,   kde  bylio   přímo   zázračně   zachráněno
před  úplnÝm  zničemím  po   dobu  války,   nemůže  nadále   dobře
pokračova.t  ve  své  práci  bez  dalších  opatiření,  která  by  usnad-
nila. jeho  čimost,

Během  nadcházejících  týd.nů budete  Éeznámeni  s  mntoha  pří-
tomnÝmi  i  minulými  ok,olnostmi  díla  v  ČesJkosliovensku,  které
tvoří pozadí  těmto  dvěma.  vÝznačnÝm  nezbytnostem.  Není  po-
chÝby  'o  tom,  že  by  mohla.  být  napsána  celá.  Imiha  o  pokrioku
adventního  díla  v  zemi  Husově  a  Jero,nymově  od  roku  1890,
kdy  první  símě  pravdy našlo  cestu  i  do  této  země.

Československio   (tehdy  země  koruny  české)   byl`o  vždy  pří-
sůupno  novému  světlu  již   od  prvních  dnů  evropské  hist,orie.
Když se námořní cesty na západě od Byzance `b,ranainů Herkulana
d®  severních  zemí  dostaly  pod  na.dvládu  Saracénů  nebo  když

3EigíÉFsyoungg;bsF;Oo,PkŤoe:uŠ3žžít.aiycšset,:|9=?žypi%n;kvY#idnee,-já
i  obchod  z  klasického  jihu  na.  germánský  sever  anebo  naoipak.
Okm  této  země byla otevřena. na, vÝchod i na. západ, na  sever
i  na.  ].ih,  aL  ,protro  se  v  ní  setkávaly  růmé  ideje.  Zde  nalezla
první  oporu  jreformace.  A  .dnes„  kdy  doisud  je  Českoslovenisko
pojítkem mezi Východem a Západem může  a musí  hrát živtotně
důležitou  roli  v  hláLsání  našeho  poselství  po  celém  vÝchíodri`m
oikraji  Evropy.
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Pokládáme  to  za  Boží  vedení,  že  jsme  mohli  najít  a.  zajistit
nádhemÝ kus země na oikrčLji hlavnflo města' PrahÝ. Toto místo
t-yhovuje  všem  požadavkům  úřa.dů   a.  zaji/št'uje  nám  bezpečné
míísto  pro  budcmcí  ro.zvoj.

Če:gáesFo*nFkop=du?sTLť#éháť;?Qínaaš3řimmaělřéennéakpl:odsaáeeláívyí'.
aby mohla bÝt tištěna literatura, která by uspokojila. požadavky
pole.  Hospodářské poměry js`ou nyní  ta.k vážné, že  musíme  vy-
tvořit vlastTní sklad papíru. Naše nynější místnoisti nakladatelství
slouží  jen  za  kancelář  a  skladiště  a  tisk  §e  za.dává  světskÝm
tiskámám  Avšak  nyiií  ].e   i  zde  nedoistatek  papíru,  z  papíren
není  možno  získat  p@pír  na  tisk  nábožens.ké  literatury.  I'rot\o
máme  v ,plánu  postavit  skladiště  prio  zásobu  vlastnffio  papíru
a  ipřípadně   i  tiskámu,   kde   bychom  si  knihy  tiskli  saimi.  Tio
bude  jediná  cest@,  jak nám bude  možno  získat idostatek  litera-
tčuersYk.os|g;::ŠĚ.7pzF:.#iaňíh3:E:ížÍ;s:yzd:rgvii:gvžéén!akťdJ;:
1ávacího  ústavu  a  nakladatelství.  Předpokládáme,  že  tyto  dvě
instituce   v   oblastech   tak   rozdílnÝch   nářečí,   jako   tomu   je
v  Československu,  budou  se  vzájeinně  dobře  dc)plňovat.

•Bůh  nám  dal  pozemky  i  úřední  povolení.  Zdaž  se  i  mv  ra-
dostně  ne.připojíme  a nepřispějeme  na  potiebnÝ  peníz?  Velké
a  cslibné  p,ole  ibez  školy  a  bez  naklada,telství!?  Jsem  šťasten,  že
jsem  členem  této  světové  ,sobotní  šktoly  a  že  mohu  27.  března
1948 přispět, a.by tento velikÝ nedostatek miohl ibÝt z'dolán  a  a,by
se  porážka  změrilía  ve  vítězství.

W.  R`.  Beach,  předseda  jihoevr,opské  divise.

10.  1edna  1948.

Setba na území Československa.
F.  Charpiot,  tajemník  nakladtateliského  odidělení  jihoevropské

divi,se,
V  zemi  Husově -  ].ako  + mnioha  jinÝch  zemúch  -  sta.loi  se

tištěné sil(ovo mocnÝm ičini.telem,  jelmž Bůh .používá jednak jako
zákl,a.dnítho  klínu, kterÝ zístkává přístup poselství,  jednak i k po-
stavení díla na  pevnÝ zákl,ad.

Když   trojandělské   ipos[elství    za(sáhlio   Česikoislovensko    před
více  než  50  1ety,  byl/a  'země  pod  nadvládiou  Ha]bsburků.  Kiato-
Iická  církev  byla  tehdy  všemocná.  Byloi  jen  málo  svobodv  pro
®tevřené  kázání  slova  Božího-.
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Pán   však   podporoval   dílo   prvních   průkopníků.   -   Před
více .lety ibyl dvěmia kodportéiy vzbuzen zájem io pmvdu v jedné
vesnici   na  Sloven`sku.   Když   se   o.   tt,om   dozvěděli   nepřátelé

ž:áv:y+hsáá.p|m,.áežgg#ížtkuép,řekí;:ýJ:kno,`mp?|:á;ivB:ž?a|gááFk:.ěvít:
že urikli smrti. Domy přátel ,pravdy byly zapáfleny Ía úřadv bvlv
nuceny  vyslat  dokonce  vojsko,  abv-  obnovilo  pořádek.  Bůh  ,se
zast,a'l svÝch služe'bníků. A to několik měsíců později zničil ioheň
velkou  část  rvesnioe  a  jeden   ze  istrůjců  ttehdejšího   nepo/k`oj?,
který  navrhtoval,  abÝ  kolportérům  bylv uselmuty nohy i  mce,
spiadl  ise  stromu  a  zloimil  isi  iobě  ruce  i iobě  nohv.  Piřes  všechno
pronásledování  obstála v tomto mástě  skupinia věmých věřících.

V  jiném  mísi[ě policie  uvěznila  koliportéry,  odňala.  jiim rknihv
a  vÝpověděla.  je  z.  oné  toblasti.  Kolporiéři  muse.1i  ode.i.ít.  Avšaik
staros:ta do,stal do rukou zabavené iknihv a poznalt že isou velmi
doibré,  a  irozšíři.l  ].e  mezi  obyvatelstvem.  A  výsledek?  V  ionom
místě povstial sbor io  32  členedi.

Vzrůsit Božího  díla v  Česikoslovenisku je  z vdiké  části h.ísto-
riií   st.atečné  armády  mužů  ,a  žen,   kteří  šdi  is  našimi  ispiisv  iod

gg3iáošteitdavkeořvímá.žfvjšeašEěvnepbřáí:n=€žf3,?p:oá@aiev?ti?tnal:o€á)anji:sooť
vat pravidelnou  ko.IporiéFskoiu ,práci, La, proto  se ičlenoivé  církve,
zejména piak mJádež  pilně podílí na  rozšiřovámí tiš.těného  slova.
Avša\k  dílo  se  mu`sí  ještě  mnoihem  více  rozvinout.  Všude  jsou
ží2nící duše, `které vztahují Tuce ,po po,selství. Obětinv poislední
sobioty   tohoto    čtvrtletí    pomohou    vybudoviat   ntaklaídatelství
i  škcdu  -  dvě  in!sti`tuce,  které  hm.ií  závtažnou  úlohu  př`i  do-
končení   dfla  v  této  slibné  zem.i.  Modleme  ise  iproto[  vřele   za
Českoglovensko  a  ratdostně  věnu.ime   něcoi  ptro   pstřebÝ   díla
v této  zemi!

17. ledna  1948.

Kolébka reformace.
J.  DoubravskÝ.

Československoi je k].áisná země a je nazÝváno, s±dcem Evropy.
V nynější době má více než 12 'milionů  obyvatel. ,Podle nábúžen-
ství je 75% kat.olíků a ositatní obyv@telé jsou 'buď jiné víry.nebo
bez vy2nání.                                                                                              `

Ve  středověku se  toto  území  tstalo  kolébkou  reformace.  Na-
rodil  se  zde  (pravděpodobně)  roku  1369  Mstr  Jan  Hus,  kterÝ
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=--=  ?F®  kázání  slova.  Božího  poistaven  roku  1415  před  církevní
±=.-.[éii v Ko,stnici  a .odso'uzen  k smrti  upálením.  Na 6vo].i iobha-
. =-=-=  pronesl  Hus  tatoi tslova:  „Bůh  mi  je ,svědkem,  že  předním-__=iÝ-slem  mého  kázání,  jednání  i  psaní  bvlo  to,  ůbych  fiidi  vy-
T.-=iTi z  hříchu,  a pro tu priavdu  evangelia, o, které jsem psal, /učil
:  :.iázal  ze  záikona  Božího,  chci dnes  ochotně  zemříti",  Bezpro-
===edně po  rozsudku byl ,(6.  července  1415)  upálen ia jeho popel
ťTÝT|  fiozen  do  RÝna.

-J=S?gÝčmesieýfgimaátftroeF=V#álb7Ía#ig.`eTt:nJt=vé'Tko;šůg%=p:Ě
-iHoho  knih na základě bible,  a pro Krista .a jeho  učení musel
opustit  svoji  vla+st.  Velkou  lčást  svého  živ.ota  působi.1  v  tcizině
a byl  na.konec  poriován  v  NaaFdeniu.

V minulosti půso,biri na území  Československa i  Valdenští,  a
d©dnes  ].sou  zdei jako  němí  svědkové  iza.chovány  jejich  hroby,
zvané hroby Valdemkých. Vedoucím Jednoty bratiiské bÝl také
hrabě  Zinzendorf.  Dějiny  nám  dokazujíi,   že   Čeští   a  Moravští
TDratří   posíl,ali  své  misionáře  mezi  pohanv„   aby  i  oni  poznaJi
KHÁsá:č:ti:vp=šgee|lsit=.prRoeEgancaeúzaáhir=ji:jšč|ůsokte:É5osfáven-

ska v iro,ce  1890. PlnÝm právem můžeme ĚÍGi, že adventní posel-
sůví je pok.raěováním reformace.

Za  rakouské  vládv pokra.čovalo  advenhí poselství  velmi po-

=:i:  kčuč:řk:odsTo:::s,kŤšaEřo:sEiíkyyL K;gaŤeáe  g# `#hu|ášl:ág
Í  náboženská  svoboda.  Bvly  založenv  i  nové  sborir,  kolportéři
pilně  `rozšiřovali  literaturu,  na  naší  škole  n,abylo  vzdělání  ně-
kolik  kazatelů,  kteří  bvla  vvsláni  na  vinici  Boží.  Roku  1919
byla  již  zřízena  Československá  unie  .a.  bvla  rozdělem  na  tři
r,ole:   ičeské,   moravskoJslezské   a   islorvenské.   Prvním   uníjním
předsedou  byl  br.  Fr.auchiger,  kazatel  ze  ŠvÝcarska.

Poté  bylo  tdílo  zadrženo  okupací,  která  trvala  iod  moku  1939
až  do  roku  1945.  - Pak  znovu nadešla nová  svoboda,  a  bratři
i  sestry  se  s  novým  nadšením  chopi,li  práGe  a  přivádějí  nové
duše  ke  Kristu.  Byla  též  zřízena  nová  ozrdravovna pr`o  mládež,
TKterá  se  po  dobu .škohích prázdnin  sta].ala  o  130  děti.  Též  bvl
založen letní  tábor pro niládež Lod  161et výše,  a Pán  i této. akci
iBohatě  požehnal.   P.rotože  máme   nedostatek   kazatelů..  zíaložilů
jsme  misijní školu,  která  má  celkem  44  žáků ve  dvou  třídádi.

Poněvadž   dosud   nemáme   vla.stní   školu,   vvučujeme   žáky
v  předsíni   pražské  modlitebny  a  ubvtovali  ].sme  je  ve  dvou
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míistnostech  v  podkroví.   Pro  pokrok  tohoto   díla  potřebujeme
nutně  školu  ta pak  tiaké  nakla.datelství.                            i

V  roce   1946  jsme  získali  394  t.duší  @  věříme,  že  v  roce  1947
bude  jich  mnohem  více+  Všude  máme  dobrÝ  zájem  ta  na@i  čl-
nové  se  stávají  idobrými  a  horlivÝmi  .IaickÝmi  kazateli.  Máme
již  3  vlastní  lékaře,  kteří  jsou  ,ochotni  nám  pomoci v zdravot-
ní  prá'ci  a  ve výchově  ošetřovatelek.  Velmi  postrádáme  nemocL
nice  nebo  i  sana.toria,.

Modlete  se za Ídílo v  Česko,slovensku,  aby Pán vvslail pracov-
níky na  svoiji žeň,  aby  i zde bvl  lid připriaven m příchod  Páně
ia  aby bylo  získáno  ještě  mnoho  duší pro něho!

24.  ledna  1948.

PokmĚování reformace. `
0. Wagenknecht.

Čechové, ma.lý ,středoevTopskÝ národ,  stáli v předních  řadách
obhaj.ovatelů nábioženské  svobody. Byli téměř zcela zničeni  ná-
boženskými válkari  17. století ia v jejich zemi se projevila moc
protireformace   zvlášť   silně.   I'iouze  jedma.  pětina   obyvatelstva
přežila.  třácetiletou   válku.   Mnozí   zůstali  věrni  své   víře  přes
vš©chna prtonásledování.  Veliký počet ,ne].lepších obyvatel země
musil iopustit svou otčinu. Titot exulanti ,se sdružovali ve skupíny-,
z  .nichž  nejznámější  jsou  Čeští  a  Moravští  bratří,  kteří  vysílali
miisi,onáře  i  do  lndie  a.  Ameriky..  V  době,  kídy  osta.tmí  evropské
národy ibyly zaneprázdněny boji o politick.ou moc  a  dobÝváním
jiných  zemí,  vysílali  k  nim  bratří  posly  Kristova  evange]ia  a.
při.nášeli  tak  požehnání  Páně  jinÝm  námdům,  zatim  ico  jeů.ich
vlashí  země úpěla v otroctví  te,mna  a pověry.

Bůh j.e  však  6pravedlivÝ.  Nezapomíná  na  své  věmé  dítky,  a`
dnes je uprostřed čes.kého ]ídu pioseliství:  „Vz\pomínejte na vůdce

j%€árik:%Ěšv#nTs`revdí|íjtse]::j9ícE°ÉÍLr,.'ižíadŤTJ;í,C;.isj.;kAýkb7ě]m€]:]
slovům  lze  p>řipojit:   „Dítky,  synové   a   dcery,   vaši  otcové  mi
věmě ,sloužili;  nyní  však  nadešel  čas,  kdy  jste  6vobodn.i.  Ne-
zaipomeňte na  víru  svých  iotců!  Milujte  bibli  jako  oni  před  sta-
letími!"

Adventisté  sedmého  dne  mají  dnes  onu  velkou přednost,  že
mohou  hlásat  poslední  mocné  poselství  Boží  tétio  zemi,  aby  se
mohla  najplnit  Boží  zaslíbení  a  splnit  naděje  otců víry.
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Ř~áboženské zápaa,sy, které trvaly ipo  Celá staletí, přispěly k to-
=-J, že  se naše obyvatelstvo  stalo  krítickÝm, avšak nikoli proti-

===Bs:ž;řní:#šEŮ=eábšuáe=e_pr;.oetno,d#šT%átšneěnjžzdběŤ:=é,Íía=atneí:
==ůím je  připravena  cesta  .k  různým  společenskÝm  třídám  věr-
=3u  laickc»u  prací.  J,sou  mezi  námi  mn\ozí,  kteří  se  snaží  svě-
=3mitě  pracova.t  ,pro  Pána.

Drazí  bratři  a  sestry,  žádáme-li  vás  nyní  o  přispění,  činíme
=|K  s  vědomíni,  že  před .staletími  vycházeli  synové  naší  země,
=by kázali  evangelium  jinÝm náriodům.  Přispějete-li  s  ochotnÝm
srdcem ve třinácté sobotě, splatíte tak svůj  dluh za to, co učinili
.T.aši  piředkové  před  třemi  sty  lety.  -  Před  dvěma.  sty  lety  se
3debrala  skupána  Morav,skÝch  bratří  do  lndie.  Bylo  jim  umož-
Hěno,   aby  kázali   evangelium  otrokům  Kázání   evaiigelia  jim-Dylo dovoleno  jen pod ].ednou podmínkou -že se sami stanoii

©troky!  Vbrzku  může  nade].ít  doba,  kdy  naše  země  bude   opět
vTisílat  své  syny  se  světlem  evangelia  jako  vyslance  Kristovy
k  jíným  národům!

31.  1edna  1948.

Zákaz činnosti na Slovensku.

J.  Lichý!

Slovens.ko  je čarokrásná  a pohádk,ová země.  Má vysoké hor-
stvo  TatrÝ,  které  svýmí  vrcholy  saha].í  až  do  oblak.  Na  nich
leží  věčný  sníh,  horské  potoky  omÝvají  skaliska  tě,sných  prů-
smyků,   které  jsou  sídlem  různé  zvěře,  jelenů,   sm,  kamzíků,
lišek  i sokolů  a orlů.  Jezera, 1ežíicí  ve  vÝší  až  2.000  metrů,  ].sou
zásobám,ou   zdravé  vody  pro  ,různé  druhy  ryb,  kterými  jsou
oživena.  Odtud  také  přichází  voda  do  nedozímÝch  riovin,  aby
napájela je].ich bohaLtá. .pole v letním  suchu.  Jedlové  a smrk,ové
vrchy  se  střídají  s  lístnatÝmi  háji  a  jsou  přeplněny přírodními
léčivými prameny a lázněmi, které se staly světoznámÝmi svÝm
elirirein,  který  vyhledávaLjí  lidé od dalekého  hor.kého  východu
až  po  nejkra.jnější  západ.  -  Nejkrásnější  však  při  tom  je,  že
do  této  ideální  kra].iny  za.vítalio  Boží  léčivé  adveniní  poselství,
které nás vzkřísi]o ra oživ,ilo  a  sp,ojil`o v jednu Boží rodinu. T.oto
dílo  začalo  jako  malé  hořčičné  zrnk,o,  ale  jeho  vzrůst  můžete
Dozorovat  od  modravéh,o  Duna].e  a  hlavního  města  Bratisla;vy
po   celém  území,  neboť  jeho  ].ednotlivá  místa  kotví  v  malÝch
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malebných  dědinkách  a.  městech  až  na  nejvzdálenější  cíp  vý-
chodní  hranice.

Ve válce nás  najednou  stihla  neutěšená  Jobova  zvěsť.  Zákaz
jakékroliv  činnosti  naší  společnosti.  Aktimí  i  pasivní  účast  na
bohoslužbách  a  ji,ných  náboženskÝch  úkonech  nebo  jakékoliv
napomáhání  naší  církvi  mělo  být  trestáno  policejně,  peněžitě
i  vězením.  Záhy  nato  .byl  zabaven  všechen  církevní  majetek
a rovněž zabaveny bible a. zpěvnfiy. Veřejnost byla uvědoměm
niovimvÝmi zprávami. Pod tučnÝm záhlavím stálo, podobně jakc)
na  všech  vyhláškách  toto:   „Konec   adventistů   na  S]ovensku."
Tím  zajpoča]o  stíhání  a  prionásledování;  tajná  po]icie,  četnictvo
a  jíné  formace  byly  u  nás   častÝmi  hosty.   Navštěvova]i  nás
v  každý  čas,   ráno,  veěer  i  v  noici.  Pr.ohlídkám  nebylo  téměř
konce.  Když  nám  nastaly  nejtěžší  doby,  silnÝ  Bůh  se  k  nám
příznal,  chránil  nájs  a  střežil  svou mocnou  rukou.  Nejednou  se

;tř:L3ádževj;:áob#]ímp]*áížb=Íípnřáš:p]:]deéčFSÉ#,mpážbdoěšo%tescohÉog:
škole;   zatím   co  `se   kochali   a  těšili   zk,oumáním   slova  Božíhc},
utíkala  sousedkď. pro  četníky.  Nelenili,  vzápěti  přiš]i  a  o'b)sadili

í::íefťe.E?Fá:íoiildeéd:lŤ§tvil:áÉ#ěalaeojsé,?itís.ečisc#yallážekno;
jako  kdysi v  Sodomě,  takže  ani  nenašli  dveře  vedoucí  do  ko-
mic}ry.  Je  praLvda,   že  jsme  bÝvali  po  €tak(ovýchto   prohlídkách
vo]áni  k Tsoudu,  kdé nám byla předepsána ipokuta  až ů  1.000  ko-
run  na  osobu  Jednou  zavřeli   i  pisaLtele  těchto  řádků  a  měli
úmysl  poslat  jej   do  nejhoršflo  vězení  v  zemi.  Slíbili  mu,  že
může  být propuštěn jen pod jednou podmínkou,  a to,  když  jim
hodnověmě dokáže,  že v den, který mu  dodatečně oznámí,  byl
dom.a.  Bůh  vedl  jeho  život  tak,  že  se  přišlo  na.  to,  že  Íprávě
v  onu  idobu  .byl  vyslýchán  na  policii,  kde  s  ním  byl  sepsán
i  protokol.  Toto  byl dosta.tečnÝ  důkaz  k  tomu,  aby  bÝl  uznán
za  nevinnéhio.  nTen  však,  kterému  sloužíte,  je  jístě  moudrÝ  a
silnÝ Bůh, když vám takto pomáhá." A pr.opJuštěný mohl  nadále
vést správu církve.

Po  cmé  době  zkoušek,  kdy  se  celiou  délkou  i  šířktou  krajiny
přehnala  válka., příšla  nám  i kýžená  a  dlouho  očekávaná  svo-
boda.  Nyní  jsme naplněni  novÝm  zápalem  duchovní  horlivosti
a  nadšení,  abychom Boží dílo  v této  zemi  dokonči]i.  Po  zničení
měst,  dědin  a domovů jsme nuceni `se  shromažd'ovat v lé[ě pod
širým   nebem,   nebot'   místnosti   a   m.odlitebny   nemáme   anebo
nevyhovu].ící.  Naše  ústiředí  je  soustředěno   v  jedné  místníosti,
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qáde   je   kanceláŤ  pro   předsedu  pole,  pokladníka   i   taLjemníka..

Fam též spí naši hosté,  tam bÝvají í biblické hodiny pro přátele;
=ároveň  je to  za,sedací  síň prio  různé vÝbory a prio  shromáždění
±azatelů.  A  nakonec  je  tato  místnost  i součástí  bytu  předsedy
a  jeho  rodiny.  Boží  dílo  má  v naší  zemi  pěkné  a  nadějné  vy-
rnHdky ido  budoucna,  Na  celém Slovensku máme 30 .sborů  a  850
členůi každého roku získáváme usilo.vn(ou prací více než 100 duší.
Co  nás  nejvíce  tíží,  je nedosta.tek místností  a  vlastnícfl  domů
a  modliteben.  Dále potřebujeme,  aby  nám naše  škola  dala nový
dorost pro  práci.  Dále  je  třeba  i  nakladatelství,  kde ibv mohlv
bÝt tištěny  a vydávány  spňsy  s  dobrÝm náboženským obsahem,

átá:iepEr:3íáoezs;íĚisi±oocfil±:á:sn%úTpiibará:.řtieanáečteTk,o::g::=:
sko   a  už  ,nyní   dejte  stran(ou  `dárek  pro   13.   sobotur   abÝchcm
mohli isplnit  od Boha nám  svěřentou úlohu a mohli tak  s  v a š í
pom oicí   toto  dílo  sla.vně  dokončit.  Děkujeme  milému  Bohu
i  vám  za  laskav.ou  ochotu!

7.  února  1948.

NaHadatelství a sbory zavřepy.
J. Popelk,a..        t

„Církev  ikonce  se  dostane  doi velkých  ú.toiků  a  těžkostí.  Ti,
kteří  zachováva].í  přikázání  Boží  a  v`ím  Ježíšovu,  .pocítí  hněv
drakia  ta.  jeho  zástupů.  Satan  pokládá  Uídi  úohott,oi  isvěta  za  své
poddané.  Zde  je  však  malÝ  Eástup  úěch,  kteří  odporují  ].ého
nadv.ládě. Kdyby je mohl ze 'země vyhladit, bÝilo bv jeho vítěz-
ství  dokon.alejší.  TLak,  jak  .kdysi  působil  na  poha.nské  náTodv,
aby zničily lzraele, `tak popudí v blízké budoučnosti i bezbožné
moci  zeině,  aby  zničily  Boží  lid.  Od  každého  `tse  bude  požado-
vati,  aby .byl pos]ušen lidských výnosů ia iabý p\řestupov,al zákon
Boží.  Všichri,  kteří ,se  roflodli zůstat  věmi Bohu a své  {Fřbvín-
nosti,  budou  potom  ,pohnári  k  odpovědnosti  ,od  svÝch r,odičů,'3ratří,  `příbuzných a  Ípřátel."  iq.uk.  21,  16.  Tesit.  V.  472.)

Ta.k popisuje  duch  pmiroctví  úkazy.  ikteTé  .isme  prožili,  když`Dyly  v  let\ech  1939-1945,  za.vĚeny  naše  §borÝ ia  zejména  sídlo
•ásůředí  našeho,  sdružení  a nakiladatelisti7Í v  Brně.

NaHiadtatel.ská  'činnost  ta  kolportáž  zaznamenalÝ  v  naší  Uriii
3o  primí 'světové  válce  velkÝ  vzffůup.  Měli  jisme  přes  60.  stá-
=T;Tch  koliportérů,  kteří  dosáhlí  během  jednoho  Toku  obrat  přes
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40.000   dolarů.  Jejich  př,ičiněním   byly  ve   všech   částech  unie
na]ezeny duše, které ise zajímaily o pravdu ,a kteTé bylv uvedenv
do spojení  s  cirkví. Doibře na 40 novÝch  místech povstalÝ sborir
z  můsijní  práce  'sre  &pisv  o  přítomné pravdě  Ja  několik  set  duší
proniklo  z  klamu  k prčLvdě  ia  ze  tmy  do  .světla.  A  právě  tato
práce  naišich  „noisitelů pochodní`.,  j,ak jisou  kolpo,rtéři  na  něko-
]ikia. .niístech  nazÝváni,  nelíbila  tse  nepřfteli  světla,  a  iproto  vv-
hledával  příležitos.t,. `iaby  ].e  moihl  'zničit.  Satan  využil  politické
událotsti  roku  1939,.aby  zničil  nejen  je,  iale  aby  uzavřel  i  prta~
men,   odkud   světlo   přicházelo,   naše   nakladatelství   v   Brně,
a  s  ním  iovšem  Íi  sborv.  A  tak  se  ,i  zde  st,alo  to,  co   duch  pro-
roGtví popisuje v  poslední  části Íshora  z`míněného  oidstavce.

Když  byly  naše  země  obsa.zeny,  probudiia  ise  v  lidech  touha
po  něčem,   co   by  mělio   brvale].ší   cenu  než  věci  pozemské,   a
mnohp, lidí  se za.čalo, ptát po  bibfi.  Ko.lporiéři idobře využili této
příležitosti  a  všude  pilně  ppa.covali.  Skutečně  bylo  možno  po-
zo,Fovat,  že  nastal   hlad  po   „islově,  jež    tělem  učiněno   jest."
Na]dadatelství  vydalo  ješ`tě  ěíslo  „Hlasatele  pravdy"  v  české
řeěi,  které  bylo  v nec®1Ýich  14  dnech  vi7prodáno.  Lidé  si  je  na.
ulici \od kolportérů kupovali ,po 2 i 3 výtiscích, úakže jsme jeĚtě
stihli  vydiajt  druhé  vÝdání.  Obisah  ičísl,a  .bÝI  Ýelmi  čaJsový.  Bylv
v  něm   článkÝ  ,,Dějinv  se   opakují",  „Proroctví  Danielovo   se
splňuje",  „Proč  Svaz  nár,odů  nemůže  uskutečnit  mír?"  „Tajem-
sitví  jistoty"  iď.  „Naše  úloha v  této  idoibě."

Net.rvalo  dl.oi]hio ta úřady, ktemé poderirralv .tuto  činno,st, zatikly
nejdříve  koilportéry   a  tpa.k   mnte   jiako   vedoucího   koílpoitáže.
Nakonec   bylo   zaLvřeno   nam,adateliství,   sbor   a   kancelář,   ].e].íž
strioje,  hoit(ovost  i  koria. <byly  zab.aveny.  Pod  pohrižkou  vězení
a   zastřelení  bylo   zakázáno  rozšířování  spisů  i   kázání  61ovta.
Tiatio  ,opatření  postihlo  n©jprve  sbory  brněnské,  jpozději,,  v  Foce
1940,  když  několik  bra:tií  se  (snažilc)  věmě  stát` v  přikázáních
Božích  a.  zejména.  kdÝž  nechtěli   znesvěcovat   den  I'áně,  bv.1o
shromažd'ování  z.akázáno  i  jinÝm  sborim,  zejména  ve  Slezsku.

Dva niltadí  bratři,  k@ždý  z jiného sboru,  přišlí o  život  v  kon-
centFa.čhím úáboiře.  Zůstalii věrri  až do  ismrii ia, věříme, že je při
prvép  vzkříšení  topět  ,spatříme.  Kéž  by  nám  byd  ].ejich  pcffitioj
příkladem,   až  v  .budoucmosti  dolehnou   zkouškv  ma  lid   Boží.
Jako  ,opra.vdoví  isvědkové   pravdy   memůžeme   a   ne§míme   'se
vymlouvajt  na.  `okolnoisti,  přizpůsobovat  tse  vůli  isvětia  ia  vzdát
se  Boží[ch  přikázání.  Pro   chvíle  taikorvÝch  nebezpečnÝch  zkou-
šek  zaslí.bil  nám  Pán  svo!ji  pomoc.
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I  mám  se  st,alo  podle  slov:    „Bvť  Ho,sipodina  s  námi  nebvlo,
==i.Ý"ž  lidé  povst.a.Ii  prioti  nám;    „Tehdáž   ,by   nás   byli   zta.   žůva
==:i.1ůili v  ro,zpáliení hněvu  svého proti nám.  Tehdáž bv bylv na
=ás  přikv.ačily  vody,  proud  by  byl `zachváiti]  iduši  maši.  Tehdáž-=i-r-byly zachvátilÝ naši tduši vo,dy vziduté.  Požehn.anÝ Hoispo din,

±ierÝž ná.s nevvdal v loupež zubům jejich.. Duše naše jakoi iptá'če
=nirria   z  oisidla  ptáčníkůi   ostdlo`   se   ztrhalo,   i   vvnikli   jsme.

=%g=:.„nž:]ieí:;;e.) J.ménu   Hospodinovii, . k±erýž   učhil   nebe
Nadešla nám  opět svoboda. pra hlásání  Boží pra.vdv Ta  chceme

zn®vu  vÝistavět  pobořené  zdi  Jeiuisalema+  Prosíme  proto  naše-DFatry a ,sestry v  celém světě,  abÝ naší práce zde ve  staré` zemi

=eformace  Husovy  ia Jeronymovv  vzpiomněli  ve  svÝch  modlit--Sác.h  .před  trůnem  milcisti  a  také  svou  iobětí  .k  vybudování  Bo+

žího  díla.
14.  února   1948.

Potřebuj eme  školu.

T.  J.  Zigmund.

Potřeba   misijní   školy   pro    výchovu   kazatelského   dorostu
v  naší  milé  vlasti  doléhá  na.  nás  jako  jedna  z  nejakutnějších
potřeb  Božihro  díla  vůbec.  Zem Husova,  Komenského,  Chelčic-
kého  a.  mnoha  jinÝch  reformátorů  světového  jména  potřebuje
světl,o  Pra.vdy  a  živiota;  potřebuje  nutně  svěflonoše  adventního
vartovného poseLství.  Volání doléhá  se všech strani  makedonské
prosbě:  „Přijd' a pomoz nám!" však nemůžeme vyhovět, neboť ne-
máme žádoucí  počet pracovníků,  nemáme  je  proto,  že  nemáme
vlastní  školu. Po  zrušení  staré Školy  v roce  1936  pomÝšleli  isme
v  roce  1938  na  otevření  školy  nové,  což  se  vša.k  pro  válečné
události  v  letech  1938-1945  nemohlo  uskutečnft.  Během  velké
světové  vichřice,  která .se  přehnala  i  naší  republikiou  a  í  u  nás
zanechala  své  smutné  následky,  prořidly  řady  našich  kazatelů
ještě  více.

Nyri  je  ipo  vá.lce,  a  prioto  ,se  věc  zřízení  vlastní  Ško]y  stává
čím  dál  tim  aktuálnější.  S  Boží pomocí  otevřeli jsme v podzi,mu
roku  1946  prvý  ročník  naší  šikoly  se  20  žáky.  Zatím  co  píšeme
tyto  řádky,  máme  už ].eden  semestr  usilovné  práce  za  sebou  a
vÝsledek   tohoto   našeho   školského  snažení   je  nad  očekávání
dobrý.
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Naše školní  stanovy spolu s vyučova.cÍ látk`ou jsou  schvá]eny
ministerstvem Školství  a osvěty -škola je schválena jako vyšší
střední  a  má  svůj  kvaliifikovanÝ  sbor  učitelů,  Schází nám však
škrolní  budova,  třídy na  vyučování  a  ubikace  Pro  žáky.  Dosud
slouží  za.  učebnu  nouzově  přizpůsobená  šatna.  naší  modlitebny,
jinak  používaná  za  předsíň  naší  `sborové  míishosti.  Její   roz-
měry jsou tak ometzené, že se v ní umístí tsotw.a. 20 žáků s jedním
učitelem.  Státní  komiise  jenom stěží  povolila.  vyučování  v  této

::ŽEť:?=u±;Š:c:TĚ*p:rťoá:JP::oo:V:,gĚ::jrs:ij:oíttií.|čtpěr3ífgžJ;šÉ.ůr;::::
tam dají ,směisnat istoly a iíné ipotřebné pomůcky žáků, nediává-
me  uvážit vám, milí bratři  a sest.ry v `Pánu..

Naši  žáci  nemají  vůbec  míistnost,  kde  by  se  mohld  učit  ve
violných  chvíliích,  nemají  čítámu  ani  podobné  potřebné  míst-
moisti,  které  mají  žácí `na  ostatiiích  naši.ch  školách.  Zroviia.  ta.k
stojí za zmínku,  že i  „ředitelna"  školy,  která  je  velká 2 X 2 m,
nmůže  být  v  zimě  vytápěna,  nebioť  nemá  k.omín,  a  paprsek
slunka do ní též celÝ rok nevnikne. Po  celý den je odkázána. na
umělé světlo. Malý psací  stůl  a úzký regál na. knihy tvoří  celé
její zařízení. Když zavítá na .návštěvu pan státní inspekt`or,  žel,
nemůžeme  mu  ani  nabídnout  míisto.

Máme  demokratickiou  ústa.vu,  znamenité  státníky  a  zastánce
občamkÝch  svobod  i  svobody  §vědomíi   dali  jsme  světu  nej-
většího pedagoga - učitele námodů - J. A. Komenského, Máme
také  všechny  předpoklady  pro   utěšenÝ  rozmach   díla  v  naší
milované  vlajsti.  Scházejí  nám  ].enom  pmstředky  na.  postavení
kultumě-výchovnÝch stánků,  aby iposel\ství  Pra.vdÝ .proni`klo  do
všech  koutů  republiky  a  přineslo  ikýžený  užitek  prio  nebeské
království.

Makedionské  vtolání  k  nám  doléhá  se všech  stran,  avšak  ne-
můžeme  mu  ještě  vyhovět  prio  nedostatek  praaovní.ků.  Máme
mnoho  mla.dých mužů,  způsobilých pro  misijní  školu,  a,však ne-
můžeme  je  přijmout,  neboť nemáme  ani vlastní  školní  budovu.

Proto  ise  obracíme  k  vám,  milovaní  bratři  a  sestry  v  Kristu,
a prosíme vás o ,pomocno`u niku  k výstavbě školního díla u nás
a  děkujeme  vám za poruzumění pr,o  naše naléhavé potřeby.
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21.  února  1948.

Faše ěinnost v Bariské Bystfici za války i po válce.
J.  G@jan.

V  idobě  války  bylta  maše  ičínnosit  zakázánai    tím   bÝla  n.aše
Fáce  iomezena.  a  mařena.  .Přesto  jsme  iz  milosti  Boží  pra.oov.ali
ik  isioiikromě,  !tak  ii  veřejně.   Shr,omažďorv-ali  isme   se  jen  ve
tuphách, většinou pozdě veěer,  ba někdy  i v příroidě.  Udržto-

:|ídj'S=Teabni:S.q:s,iĚC±gžapťjí=úř%8ssttoa=Ti;n::g8b:i°ago8E
přírodě  bohďLtý  p.rogTam  ,a  dokonce  ].sme  měli  i  bufet.  Piři

la.vnost`ed  „Tabity"  se  sešlo  mnoho  ikrásnÝd  věcí  a.  získali
sme   i  několikajtisíciový   vÝtěžek.    Měli   jisme   mnoho   přá.tel,
někteří  hosté  byli  zcela.  d'zíi  bÝvdo  nás  někdy  i  více  než:i Ísůa. Naše mládež cvičila. neochvějně zpěv, hudbu, r.o.zhovorÝ
recit,aoe.
Sva.té  křty  jsme  mívali  až  pozdě  večer  nebo  za  měsíčních

od,   což  idodávalo   .tomu.t`o  posvátnému  oibřadu  vážnÝ  důiaz.
Těkoukrá.t jsme ibyli tia.ké přistiženi ičetníky, k±eří  si ná's zapsali,

vzápětí  .ntajbD  jsme  byli  p\ředvolán.i  k  `soudni.    Sioudce  nejvíc
totč,Ůl   na   míistnfio   kazajtele   jiako[   oirgarisátrora   celého   hnutí.
tailio.  se  t}ak několikrát, musel  zaípilajtu i peněži±ou pokuti  aL ko-
ečně  mu  )bylo  ipohroženo,   že  bud@1i  přistižen  při  po'dobném
hromáždění,  půjde  do  llla.vy  i(tiam  je  věznice).  ,Když  již  bvlo
ejhůře, vypuklio  s`liovenské .ná.rodní pDvstání ,a,. tod té dotby jsme
e momi tsvobodně ishr<omažd'ovat.  ByH. ].sme všiak zase  ohrioiženi
La.  životě  a  válečné  nebezpečí  ičihalo   ise  všech  stran.   Demě
sme  byilí  bombaidován'i  německÝmi  letiadly   a  po   nich   zčuse
itočilia  letadla .spojenců.   A  ikdyž  se  ipřiblížila  válečná  vřava.
.ž k nám ta iohr\oižovala živoůy všedi, Pán nám pomáhal  i tehidy
L  ocfiráril  nás.  Z  celého  isborru  ].en  jedna  sestm p.a.dlta  za  toběť
třelám,  ibyvši usmiícena  na.  dvoře  .svého  dcimu.  Pán  nám  všiak
gomohl,  úakže  jisme moh].i jůuúo  isestiiu podhorviat,  přestoiže tfronta
>-ť-1a  ještě  u  nás.  Když  j\sme  jí  šli  m pohřeb,  doi)adaly iblízko
iás  střely velkÝčh kialibrů. Aile i ftu jsme pFožfli plně É51ova žal-
=istov,a.:  „Paidine jid po boku tvém t.ijsíc ia deset tiisí,c poi pria.víci
'Ů`é,  ial,e  ,k tobě `ise  ito  nepřiblížií." !(Žalm  91,  7.)  NikdÝ  nechceme
r~=pomenout   naL    tÝůo    zkušenositi,    ve    kterých    jsme    poznali
==smímou moc  I'áně a  jeho  ochranu.

Sotva jsme 6e vzpam`@tiovali  z válkv,  choplili  ].sme ,se is novou
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chutí  prá(ce.  Odhodlání  .bvlo  mnoho,  potstrádali  jsme však  mí'st-
nosti pro shromáždění.  Bylo nám poskÝhuto pří,střeší v Národ-
ním domě,  avšak jen  nia  krátký ióajs.  Našií  nejvě#í  touhou bÝ`1io,
iabycliom  měli  svoji  vl.ashí  modEtebnu,  ikde  bÝchom  ise  mohli
nei'ušeně  shromažďoviat  a. vyvíjet všedhnu  činnoist tak, jak toho
vyžaduje doba a naiše ip'oiseliství pFo tento `hříchem zkažený svět.
Mncfié  ještě  musíme .vvkonat,  než  ipřijde  Pán!  V  niašem  městě
i  rokiolí  je  mnoho  duší,  k.teré  touží po  spa,seníi  i  tu  ,p'ocit.ujeme
ionu nesnáz. že všechny nemáme k,am uvést,  aby mohly poslou-

ggáál;ohTianváěmčnzéíspkraatv,qeyš.těKá:EondgšíppřoivvěáÉtóoáTědpomohl

28.  února  1948.

Pronásledování rozšířilo sbor.
Chválit budu Hospodina.

J.  Marciolla.

š;ěEÍJ;ďíaž':Ť±%ákg:::BéErlo;sdp.:sgn:ígyíví;:ýe:|hed:JP%:šti?gnřg:ě:.:j#ci
spraLvedJnost,  j`sou  di'1em  Božím  „Pustíny  nadělal  m  zemi,..  tak
se  dobře  hiodí  i  pro  zkušenosti.  které  jsme  uč.inili  v  Brně  pří-
chodein  války  a  ztrátou  své  svobody.  Pusto  bylo  také  v  naší

Fr%d]zíáekb=:.kťeírk;o[ívásv:tE]pvrok;ěetdnoust:á%§pmoodo];tseabzneímp,Č:Ťhbrš
Moravy.  Neby]o  v  ni'  slyšet  ťhvalozpěvu  po   celých  pět  let.
Pro   mnohého   člověka  přišla   zkouška   víry.   Někteří   braffi   a

g%svt:ž,žeáHzaadc,h:áHLěa±3jpeepvazdd]ĚLá#aqpc:fÉíávp:otnoažektde:§:dítiovní
zbudovali  sviou  duchiomí  sta.vbu.  Uvědomili jsme  si, že pustiny
konec  konců  dělá  svatý  spravedlivý  Bůh  a.že  i  ta  .pustá  mio-
dlitebna mocně mluv,í,  Í  když v  ní  nikdo  ne.káže.  UčiH  jsme  se
ze  zašlých  zkušeností  muže  Božího,  který  na{psal:  „K  dobrému
jest  mi  to,  že  jisem  pobyl  v  trápení."

Když  se bratří vzpamatovali z nepňíjemného překvapení, které
jim  způsobil  zákaLz  našich  pobožností  i  naší   čimrosti,   ochotně
nabídli  ke  shrcmáždění  své  příbytky,  takže  se  najednou  utvo-
řilo, pět sborů v růmých  ětvrtích města, ikteré  čítá  300.000 oby-
vatel.  Rodina  byla  kolébkou  křesťanské  církve,  tam  byly  po-
staveny  pwní  o]táře.  Rodim  také  udržuje  náboženství.  Stala
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e  sborem,   církví  Boží,   jako  kdysi,  když  Pavel  pozdravioval
bor,  kterÝ  bÝl  v  domě  Priscilly  a  Akvi]y.  - Pi,sateli  tím  pří-
)Yťůmprdáéc]S' t%:jt=ésnt:vV#:;  t:íb°vTcíá  jsme pociťovaii  vážnost

lov  Pána  Ježíše:   „Jděte   tedy,  zí,skávejte  všecky  národy   za
Lčedníky,  křtěte  je ve  jménu  Otce  i  S.yna  i Ducha.  sv."  Věděli
sme,  že nás  dosud nikdo  nez.prostil  tohoto  příkazu  Proto  j,sme
trzy  přešlí  k  út(očné  práci.   Nc)vé  duše  byly  zvány.  Mtoc  slova
}ožího  byla  větší  než  nádherné,  zlatem   a  obrazy  vyzdobené
hrámy. Přátelé tpra.vdy .si zvyklů  m prosté  rodinné  boho'služby
i  zariliovali  si  je.   I'án  nám  bohatě  požehnal,  takže  jsme  za
lobu  zákazu  pokřtili  60  duší.  DobrÝ  Bůh  nás  dobře  vedl.

6.  března  1948.

Modlitebna na úpatí nejvyšší hory.
J.  Ce'pl.

Československo je  stát  bohatý  na  přírodní  krásy.  Úriodné  ní-
;iny  a  krásná  údolí  pečlivě  obdělávaná  jako  pole  a.  zahrady
ítřítdají  se s vysočinami a horami, pokrytými  šumícími lesy, nad
iěž  vyčnívají  Pouze  nejvyšší  holé  hřebenÝ ho,rských  veliikánů.
Z  nich  nejvÝšší  jsou  Tatry  na   Sltovensku.  Tam  je  i  ne].vyšší
3eskoislovenská  hora  Gerlachovka,  nyní  Štít  legionářů,  vysoká
2663  m,  s propastmi věčného  ledu  a  sněhu.

Na jejím úpatí je úhledná starobylá obec Gerlach(ov. V temné
ioci  vidíte  ji  ze  vzdálenosti  několika  desítek  kilometrů  zářit,
Íako  perlu,  hojně  osvětlenou  elektrickÝm světlem.  Jste-1i  um-
7eni,  za.toužíte napíti  se  chutné, osvěžiijící vodÝ z jejího vodo-
Fodu,  ].akou ndkde jinde nai  světě nenaijdete. Její  chuť vám při-
}omíná možství  nejrůznějších  léčelmých  pramenů,  vyskytují-
±ích  se ve velikém počtu  v  nedalekém okolí  a  hojně  vÝhledá-
íaných  nemocm:Ýini  É  zdravÝmi  celého   ,světa.,  právě  tak,  jako
1  podzemní  labyrinty  jeskyň,  skrývajících  iíchvatné krásy  ba-
:evnÝch  krápníků,  podzemních  jezer  a  řek,

Nejsou to však tyto .přírodní krásy,  ta zář gerla.chovské perly
2  chutná vodaL, jež  nás  vábí.  Září  zde  jasnější  světlo  a pramení
=de  čistší  voda,  voda  živá  aL §vět]o  věrných  sv'ědků,  obětavých
3ratří a sester, kteří se  sta}i  v mnohém příkladem  mnohÝm

Vyt.pěH  dříve  mnohá  a  těžká  pr.onásledování,  nebyla  však
=adarmo.   V městě  ,a`si   půl   hodiny   vzdáleném   vÝrosů   naL př.
=ěkný  sbor  a  v  blízkém  i  da.lším  okolí  několik jinÝch.
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Těžkosti pak nadobro ustaly když s. Majerikové do'šel iosobní
dopis panaL presidenta T. G. Masaryka, zdůrazňující náboženskou
svobodu  a potvrzující  právo  kaž.dého  občana voHti  si jakékoliv
náboženstv.Í  a míti ve  svém domě  bohoslužby.

Na.  úpatí   Gerlachovky  vša.k  sbor  rostl  nejvíce.   V   ma]ých
hor§kých  chaloupkách  nebylio  místnosti,  idto  níž  by  se  všichni
bylí  vešli.  Roku  1938  tbylo  rozh.odnuto  po'stavit  modlitebnu,  byl
koupen  pozemek  i  \s`tavtební  mafteriál.  Přišla  v{Šak  válk,a  a  s  ní
změm  vlády:  sta.vba  by.la  zakázána  a  stavební  materiál  odňat.
Věřící byli prJo isvo.ji víru ,stíháni,  piokutováni  a  pronás]e,dováni.
Roku  1945  válka,  sko.nčila  aL  přišla  opět  stará  ústřední  vláda  a
s  ní  nábožemská  svoboda.  Kde  se  však  shromažďovat?  Vá]ka
tochudila  zemi  i  obyvatel.stvo,  a.  naše  misie  neměla  pro§tředků
k  vybudování  modlitebny.  Bratři   a  ses-try  ze  sboru  v  Gerla-

tggž|ěas2aŤše#enY|YzÍ±ogt:Í:gi=Š='b=pporsotátvř|s|:kpyěE#uo=poi]áit=g:
nu  Mladí,  .staří,  zám.ožnější  i  chtidí,  všichni   prac.ovali,   viozili

Egeeks,í:íáárá]íkšť=t,jd±a:.íe#tE]ÍffpgžíeEáaTyaant±=ekrraááů:Í
z  modlitebny  dvtojnásoib,  nebioť  je  jejich  a  sami  si  ji  postavili.

13. března  1948.

Věren až do smrti.
A Pražan,

Válkai a s ní mmohé Lemá.ze zastihly ,náš sbor v Přerově v době
jeho  nejlepšího  vzrů'stu.  Několík  mladýcfl  mužů  a  žen  přijalo
adrv.entní  poselistv-í  nejen  s  ra.dostí,  ale  i  s  plnÝm  vědom]úm,  že
činí  smlouvu  s  Bohem  a že  nelze  glevit § piožadavků  slrova.  Bo-
žího  ani za  oikolnosti právě  se riodících.    `

Byli j,sme  okupováni  a protekt,orát byl pro  nás .knutou nejen
po  stránce  mocenské,   ale  i  duchovní.  Nebyl,o  to  tak  snadné
našim  mladým  věříicím  Žít  věrně  podle  svéhio   svědomí  Bohu
a.   zvláště   ostříhat  tpříkázání   isobotní.   Nařízení   byla   strohá   a
jasná:  Je vá lk a a každý musí  poslouchatl

Náš  bratr  Vlastimil  Hlávka  přijal  pravdu  ve  svém  devate-
náctém ro,ce a. umíni] ,si, že ,bude poslouchat jen jednoho Mistra,
a  to  Pána  Ježíše.

Byl  zaměstnán jakto  optik  a z počátku neměl mnoho  těžkostí
pro  z.achovávání isoboty,  avšak později byl  pro neupo'slechnutí
riozkazu,  aby v  sobotu  pracova.1, propuštěn z práce  a pak  ihned
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zatěen.  Byl  od+eden  z  rodimého  domu,  aniž  mu bylo  dopřáno
se  rozloučit  a  dostatečně  se   obléci,   a  byl   uvězněn  nejprve
•v- Přeriově` Po něko]ik dní nebylo o něm nákde zpráv, až zaL tÝden

po  zatčení  jsme  zvěděli,  že  náš  mla.dÝ  bojiovník  zvítězíl.
Poté  byl  z  I'řerova.  odw-ezen  do  Brna,  kde  ještě  jednou  muqDylo  dopřáno,  a. to  jenom na. několik minut.  isetkalí is© `se svÝm

otcem.   Měl  naL  kost  vyhublé  tělioi   avšak  s  planoucíma.  očima
sliboval  otci:  „Tatínku,  neboj  se,  ]`á  Pá]ia  Ježíše nezraLdím."  Za
několik  dní  pak  byl  odvezem  do  Osvětima  a  ta.m  sk.onal
jakto  tiisíce jinÝch  smrtí mučednickou. Jen s tím rozdílem ovšem,
že  zemřel věren svému Mistru až  do  smrti.  Na něm se  splnila
slova  žahu  129.  Ano,  orali  po  zádech  mla.dosti  jeho,  ale  ne-
zvítězili.

Dnes, kdy někteří, kteří  s  ním byH ve vězemí  a jimž bylo  do-
přáno  naviátit  se  domů,  vyprá.vějí  shodně  o  jeho  svědectví,
které jim vydával o pravdě B,oží. Jsme prioto  Bohu vděčni za to,
že  přidal  nám  a našemu  sboru,  třeba  jen m krátkou  dobu,  to-
hoto ml,adého boj,ovníka a naší modlitbou je,  aby jeho svědectví
příneslo  své  hojné  iovoce  prio  věčnost.

20.  března  1948.

„Československo nutně potřebuje školu."
0.  Schubeifl. ůjemník vÝdioívy a isob.  školy

při  jihoevropské  diÝŮsi.
Pio  prvn`í světoivé  válc(e se  Česko!slove"sikoi  stalo  zářnÝm pří-

kliadem nové iewoipské .koncepce státu ioppavdu demo\kpa.tického.
Naše  vl)astní  církevní  práce  prospíval`a.  iaž  do  cdnů,  `kdy  bÝilia
země anektiována ,svÝm vélkÝm sousedem. V některÝd územíd
této  umie  pmšel  náš  lid  'během  vál`ky  velkým  utrpením.  Nyní,
po  válce,  nia.dešel  však.  novÝ  den.  „Češi  a  Slováci mohou opět
vohě dÝchat". Tak itotiž zněl nápis na ičeskoslovenském pa.viloně
nJa  Světové vÝstavě v New  Yoirku v iFoice  1939,  který opra.vdu
nastiňoval svo,bodu, jiaká v zemi ipanuje ,dnes`. Bůh nám dal pří-
1ežitos.t pFaoovaů iopět  svobodně,  ia.  neměůi bydom tud.íž  učinit
vše, €o je v naší moci,  čibÝ tét.o příležitosti bylo  dobře využitto?

Nezřídíme-)1i zde  školui nÝní, necháváme uplvnout .dTahooenná
léta. svobody a nevíme, jak záhy nám mohou bÝt dveĚe zavřenÝ.

Nesmí]ne  opustit  nalše mla.dé  ntdi.  Musí  jim  bÝit dána příleži-
toíst ke křesťansiké vÝchově.  J,sme znovii  a.  zn\ovu povzbuzorv.áni
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Duchem  proroctví  Páně,  abvchom  neopomíjefi  rsvé  dítky,  svou
mládež.  MusÍ ,se  jiin  dostat vzdělá]ií  na.  křeslJa]iské  ško`1e.

Modleme se  pr.oto  zaL výchovnou ičínnoist v  Českoislovensku ia
darujme velko dušně ve vrcholné isoib otě ičtvrtletí nta ,zřízení školy
pro `mladé  lidfi této  země,  která  tolik ,trpěla v  minulÝch  letech.
Bůh  nám  boha.tě  požehná,  pomyslíme-li  na  ty,  .kteří  potřebují
pomoci  a  kteří prošli těžkostmi  a  utrpeními,  jaké jsme  my  aní
nepoznaii.  L`

27.  března  1948.

Pravda vítězi'.
J.  Cepl'

Na iosobní vl.ajce  presidenta. (Československé republiky ].® ná-
pi.s:  „Pmvda  vítězí".

Pro  nási adventisty  sedméhoi dne je  t.o  iradostný přísub  vítěz-
sttví  pra.vdy,  vítězsitví  potselství  ttoho,  který  o  J.sobě  pravil:  „Já
jsem cestia', pravda i  život".

Nedávno jsem se setkal ve Švýcarsku s jedním francouzským
doktoTem,  ělenem všesvětové společnosti pro náboženskou svo~
bodu,  kteiý ise  mě  tázal,  zda vtšechna.  náboženství  v  Českoslo-
venisku  mají  nyní  úplnou  náboženskou  isvoibodu.  Kdvž  j,sem €ho
uj,isti|,  že iano,  vyprávěl mi,  že `před nedávnem n`avštívil našeh'o
pam  president.a  Dm  Edviardia.  Beneše  .a  itázal  ise  ho,  jaké  jsou
vy"ídky na nábo'ženskou svoboidu v budoucmo`sti. Pan president
mu iodpověděl:  „Dokud já budu živ, buide zde i. náboženská svo-
boda", a po  ikrátkém přemýšlení dodal:  „A ještě dlouho,  idloiJho
•po  mně".  - Ano,  naše  země  bojovala. po  istaletí za. Í,deu  nábo-
ženské  svobody ia miliiony ne]1epších 'synů niašeho náFoda poh
žily pm ni své životy.

Ano,   „pravda  vítězí"!j  pomozte  nám,  proisím,  aby  zvítězila
úplně.   Tato   itřináctá  giobota   je  io].edhěliou   velkou  příležitoí#tí
tabyste  wdali  idíky  Janu  Husovi,  JerónymovÉ,  Komenskému  a
jiným z/a  jej.ich vzácné dílo.  Bez  jejich  úsilí iby snad v Evropě
(ami nebylo  náboženské svoibody.

Nechcete  přispět  dv,a.krát  tolik  dnes  v  ,poslední  soboitu,  na
nutné  dílo  zde?  Bůh  vás  bo.hatě  požehná  a  na.  věčhosti  vám
vzdají  idíky  tisíce  bratří  a  sester  z  Česko!slovensika,  k*eří  byli
zísikáni  vašimi  dary.

Kéž  vás  Pán  za  vaši  očhotu  k  oběti  ,boha.tě  požehná!

a'okraičiování  `úkolů !a  zpráv  v  dalším  čísle.)


