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Krístus  jaH®  SEv®řfiĚ®fl  a  VyEup=teíÉ
Ltý  text:  Žid.  i,  2®

L. Ke komu Bůh Íriuvíval v dobác;h StaEého Zákona? Žid. 1, i.
Každá   kapitiola   a   každý   verš   bible   jsou   Božím   sdělením
ivěku.   Jej.í   poučení   by   měla   bÝt   znakem   našeho  myšlení
:ionáníi."  P.   a  P.,   504.
Sliovo  nebylo  nikdy proneseno  z  vůle lidské,  nýbrž  Duchem
itým   ,ipuzeni  jsouce'   mluvili   svati  Boží  lidéo   Slovo  nebyl®
rio   na  přámí  ůověka  a  .nemá  \také  bÝt  užíváno  podle  jeh®

%VEeicEÍ?9ebffŤsev±Ye]:ojčei%%ěg%:'tjŤev%%:'iaz%%ž8geŤsív]Pmpšů#ě±
Dyšlenkami,  které  vyjadřuje.  Nesmí  bÝt  pr,oto  iobviňováno  a
5uzováno  \omezenou  lidskou  myslí,  protiože  bylo   tiumoěeno
skÝmi nástroji,"  E.  G.  W.,  Bible Echoi,  26.  8.  1895.
Ž.  Jak  mluvil Bůh?  v.  1.

Lťgj=úŤgí:t=ťáaíc%S]íst;:ů,Ég:í::ddsEťEha,dsědje#oá:]Eys]3épšů=
mosti  druhÝm,  a  tak  bylo  poznání přenášeno  s otce na syna
1o  daJších pokiolení. Počátky psa.ného §lova jsou zaznamenány
trve v  době Mojžíšově.  Inspimovaná zjevení byla pak vttělena
inpirovanou  knihu.   Toto   dílo  pokračiovalio  poůoH  po   celé
)uhé  úd(obí   šestnácti  set  leti  od  Mojžíše,  historíka   stvoření
ákiomr až po Jana, který zaznamenal jedny z nejvznešenějších
ivd  evangelia."  G.  C„  Intr.
3ůh  promlouva]  různÝm  půisobem,  K lzraefi  mluvfl  na  Simi
hřměná hmmu3 Híášova Ú,v šumění větérku Ůichého"o JedHomu
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kráH  promiouva!  v  nápise,  který  se  objervfl  ,m  s8ěně  pa]áceí
jinému, kterÝ zhřešfl, riuvil zase v podoben§tví. Bůh prom]ouvá
i  za soužení  a  hlaidu,  za  vá]ky  i  pohrom,  v  milo,sti  i  v  soudu,
v nemoci i v době uzdravování, ve snech i viděníah, v prorocťví
ů ve ,svědomí. V někteiÝch dobách mluviE i ústy bezbožnÝch lidí
iBdam), `ba .i „otevřel ú§ta němé tváře".

3.  Prostřednictvím  koho  mluvíval  v  minulosti?  v.  1.
wsyn Boži  to  byl, který  dal našim pr@Ťodiěům zaslíbení o  vy-

k'oupení.  Dále  ise  zjevoval  i  paLtriarchům.  Ke  §vému  lidu  pro-
ml.ouva]  skrze  proroky.  Je  to  hlas  Kristův,  kůerÝ-  k  nám  proq
mlouvá ze  S.tarého  Zákona."  P.  a Po,  366.

4.  A  §krze  koho  mluvil  v  oněch  „posledních  dr.eč`n"?  v.  1t
„Když byl Kristus zde na zemi, netvrdil, že mluví sám ze sebe.

„Mé  učemí  není  mé,  nÝbrž  toho,   kterýž  mne  poslal®"   „Sltovot
kteréž  styšíte, není méď nÝbrž  toho, kterÝž mne pos]a],  Otcovio."
„Ten.  kteréhož  `poislal  Bůh,  mluví   islovo  Boží."   Jan  7,   16;   14,
24;   3J  34.

5.  Ke  komu  proml.oůvá  dnes?  v.  1b.
„Bible   je  jeho  osobním  poselsůvím  ,kaž.dé  iduši.   Je  tu  všaE

i  nebezpečí.  Že  budeme  Boží  poselství  vztahovat  na  Ídruhé  a
rikoliv ma  sebe.  Bůh mluví  a  jeho  slovo  platí pro  násl"

v.6Í,CŘ?ri:..esTiě7:n°  SY-BOžÉmu?  Na  čem  mají  podfl  i  věříďi
Jako Adam idruhý byl určen za  dědice všehio,  oč ,první Adam

pdŤflŤŠ,,elité,rJéehp?fioeTěnťazt:nĚ:o:ťgta#oŤnáptFéy,#oř:@P|%1vá;wTozvIÍ:
kou  nepřítele,  É5atana,  a.  stri  se  děditcem všeho.."  A.  iof.  Ap.,  29

F.  Jalý podfl `měl  na  sftrořemí  světů?  v.  2.
Bůh  učinál  vše  skrze  Kri.sta.  Jan  1,  3;   Kol.   1,   16.   SÝn  náH

zjeviije  Boha.  Jeho  prositřednistvíffi  koná  Bůh  své  dí]o,  skrz€
něho niluví  a působí.  „Vše bylo  s.tvořen®  jín  a pro  něhio."  Vš€
náleží  jemu, neboť  je  Synem  a  dědicem.  Vše náleží  jemu  pF{
Ěásluhu  vykoupení.

„Svět bÝl učiněn skrze. něho  a bez něho, není učiněn6[ nie, coŽ
učiněm  jest."   A  učinil-1i  všechno,  existoval  již   přede  vším
Slova vztahující  se  k  této  pravdě  j§ou  tak  r.ozhodná,  že  níkdc

%gei`%Íyšzšů±S±ats],3vaaTíg[%ácBhóhg±ÍstausbybiY,]sg%fi8=é@%CgštáÉšm:
věěnost.  E.  G.  W„  R.  a  Her„  5.  4.   1906.

8.  V jakém vztahu je k  slávě Božá? v.  3.
Když  Mojžíš žádal:  „Ukaž  mi,  .priosím,  slávu  sv®u!"B  Bůh  od{

povědě}:  Éďá způsobím ttLo,  aby  šlo  před  tváří  ťůp®u všeGkQ  dQbré
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mé  a  provolám ze  jménčt  H'ospodin  přeĚ  tváří  i"}u!"  2.  Mojž.
33,  18.   19.  Z  tohoůio  mís/ta  ,poznáváme,  že  Boží  sláv.ou  je  jeho
dobrotivoEt,  jeho  vlastnosti   a.  jeho  charakter.  Krístus  je  od-
1eskem a zjevením téito stávy. Nezna]i býchiom Boha, kdybychom
by]i nepoznaLli  Krista, neboť  „Boha nikdo nikdy nevíděli  jedimý

gsT,Žj.enKžriJ:etustsvp%šTeT;čÍ@gťcoz?Štiíe%ooha:ě:K#:#ě±e?-viáí
Otce."  Jan  14,  9.

„Bůh  viděl,  že  je  zapotřebí  zřetelnějšího  zjevení  n,ež  samé
přirozemosti,  aby  byla  lidem  zpodobena  jeho  osobnost  a  jeho

gřř5*=::±t:fiséía:ÍdssvkéýhEžrEá=,apsfiyrěotžegoystpar,oá;=±op#undeť;g
dítelného  Boha."  Min.  of H.,  419.

9.  V  jakém  poměru  je  KrÉstHs  E osobmosu  Otcově?  v.  3.
„Člověk je učíněn k jeho obrazu,  kdežto  Kristuis  je výr,azem

podoby  O±oovy.  Tato  podioba  není  jenom ,povr.chní,  nýbrž pro-
niká  až  iia  samé  nitro.".

po,*3uTeot:,:o#áštv±áíq%d=oeh:ťžnÉtcehTúáoíehzoaTŠ3;dángyd]ená:
jsou jedné  mysli i  jednoho  chara.kteru,  nikoliv však  osobnosti.
Takto  je is  Boíhem  zajedno  i  Kristus."  Min.  of  H.,  422.

10.  Jak  Kristus  všechno  udržuje?  v.  3.
„Kristtis  `vesmír  nejen  udržuje,   aby  se  neriozpadl  na  kugy,

ale  ,,nese  jej  i  vp:+ed";  má  pro  něj  i  určitý  cíl.
„Toto  by  mělto  bÝt  povzbuzením pro  všechn,y.  Bůh  vede,  má

určitÝ  úmvsl  se  svým  stvořením.  Veškeré  dění  není  nikterak
bez cile. Bůh ví, co 'činí,  a neusitává, ve svém kcmání. Svět není,
iak   se   někteří  vyjádřilii,   jako   lokomotiva   bez   světla   a  bez
sitrojvůdice,  Ěíticí  se  střemhlav  do  ťemnot.  Bůh  vše  říTdí  a  má
7še ve  své moci.

11.  Co  učÍHil  Kristus  profi  IĚÍchu?  v.  3.
„První  část  tohoto   díla  splnil  n^a  Golgatě;  avšak  o`čištění  a

Dspravedlnění  hříšníků  není  dosnd  skoničeno.  Stane  se  .tak  te-
prve  úehdy,  až  postední  duše  na  zemi,  která má  být  tspasena,
bude  vykioupena."

12.  Co  učimíI,  když  oĚisffl  naše  hĚÉdiy?  v.  3.
„Na  Golgatě  ,§e  Kristus  sám  stal  obětí  a  vvlil  tak  krev,  .se

ktertou pozdě,ii vstoupíl do sv@tvně v mebesích. Při svém nanebe-
p.stoupení  byl  uveden  v úřad  kněžský  a.  zaujal  míisto  ,,na  pra-
rici  velebnoBti  ina  výsostech".  Konec  díla  však  byl  ještě  v  da-
[eku,  byloť  ještě  stále  v  zač`átcí€h . . .  Je  dodne#  ustanovenÝm
knězem  Božím,  stanul  vŠ@k  již  ve  sv@tyni  sv@tých,  o
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r`       -.                €teEiÉ  Ďibie3   Eo   Samo   ů8®   ±   fl.   Krá!Ó   se

ZaměĚme svoji wím EE B®hu!

g..   á:   žíg:  #: 8:
Ú.     6.     Gal.  3.  26.
S.     7.    Mar.   11,  22.
Č.     8.     1.  Petr.   1,   214
P.     9.     Gal.  2,   16.
S®    10®     Ef.   3q    lF-19<

B::vž%r:evnéř;m;žnmoocd%stitEotůtepoh&

iíri:?apšipgáEijlg:ageromdánáěáomi.
Máme  proě  Bohu  věřit.

%s:ĚVŤE%áv#:prsřee#n#;á%ře#cĚyri®znánía
Z.   8.18.48.

2.  úkol.  -  É®.  dubna  i948.

KrĚstus  wyšší  flež  anděEé.
Zlatý \Éext:    Žid.  1,  9o

Í.  Čím  je  odůvodněno  toto  vyšĚÍ  postavení?  Žid.  !,  4.
t,ť`Andělé  jsou  řádem  duchovních  bytosti  a  jsou  mohutní  ve

vědení i  v moci.  V Písmě  se praví,  že  andělé védí,  „coiž 6e koH
děje  na zemi".  2.  Sam.  14,  20,  Js,ou  „mocní v  síle"  a  jejich moc

Pi=sa#uá:tklid;Eoéuc#egiáš:1č=.úúP@3t,.23:2ó.Kprá!újlí9,,o3|Íiipiežta?
znamenávají  jejich  slova  i skutky.  ŽaJm.  91,11i Kaz. 5,  5.  6..

„Nebeské   byt,osti  se   ucházejí   o  isrdce   lidí;  ts   láskou   a  n.e-
únavně pečují a bdí nad  dušemi, jež padly a ,postrádají svatostii
vnášejí  do   tohoito  temného   světa  světlo  z  nebeskÝch  obl@stí;
tiše  a  trpělivě pů.sobí  na  lidského  ducha,  aby  ztracené přivedli
do   spojení  s  JežíšepL   do  spojení,  jež  je  užšÍ   a  bližší  než  toí
jež  sami poznali ve  své nepřerušemé\ věmosti  k němu."  Des.  21

2.  Jak  dosáhl  tohoto  vyvýšeného  jmém?  v.  4.
„Za  čl(ověka  byla  přinesena  do,konalá  ioběť,  neboť  Bůh  milo-

val  ,svět  tak,  že  dal  svého  jediného  Syna,  niko`liv  Syna.  stvoře-
ného,  jako  byli  andělé,  nikoliv  přij\atého  za  vlastního,  jako  je
hříšník,  j.emuž  bylo  odpuštěno,  nÝbrž   Syma,  který  je  p-ÍmÝm
výrazem  podoby  Otcovy  io)sobnosti  a  Íslávy   a  který  je  Bohu
roveň  aut,oritou,  vznešenoisiti  i božskou  dokonalosti.  V něm pře-
bývá  plnost  božství."  E.   G.  W.,  Signs  of .the  Tim®s,  30.  5.  1895.

3.  Co  Bůh níkdy neřekl žádnému z  @ndělů?  v.  5o
Dvaki.át  je  zde  zdůi.azněno  synovství.  Oba  vÝitoky pccházejÉ

ĚiĚ  Ee  Sta.rého  Zákona,  ze  žalmu  2,  g  ta  z  2®  Sam.  %  14®  Andě]é
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"ejsc}u  syny,  jakó  je synem  Kristuů,  nejsc"  k  Bohu .ani  v  Éom
poměru  jako  lidé,  kteří  jsou  nazÝváni  syny  nebo  dítkamá Bo-
Žími.   1.  Jan.  3,  1.  2.

4.  Co  mám  dále  dokazuje,  Že  Krisftis  je nad  anděly? v.  0.
Když Bůh přikazu].e andělům, aby tiili Krísta. - i tehdy, když

se  §tal  pouhým   díttkem  betlemskÝm  -  dává  .tím  najevo,  Že
Kiistus je Bůh. Andělé nesmějí bÝ.t uctívánii jedině Bůh.  Zj.  19,
10;   22,  9.  Příkaz   andělům,   aby  uctívali  Krista,  je  otevřenÝm
pHohlášení,m  Kristova  boižství.

5.  Co  se  dále  praví  o  andělích?  v.  7.
Bůh  rovněž  užívá  andělů  ke  služběT  a.by  „vykonáva.1i  jeho

rozkazy".  Ž.  148, 8.  Andělé jsou služebníky na rozdíl od  Kristta,
který je Synem.

6.  Jak  odlišně  oslovuje  Otec  Krista?  v.  8.
Zde  oslovuJe   Otec   Syna  slovy  nejvyšší  úcty  ia.  nazÝvá  jej

přímo  Bohem Zde je .opět  dotvrzeno  Kri.stovo  na,prosté bož,ství,
ústy   Boha   saJno\tnéhoí   mocmějšího   důrazu   nemohlo   ani   být
po,žiiá:.  neslyšeli  nikdy  předtim  taková  s]ova  z  lidskÝch  rtů

a  bÝ-li  přemoženi  přesvědčujícím  vlivem,   neboť  bylo   zjevno,
že  božství  prob]esklio  lidstvím,  když  Ježíš  pravil:   „Já  a  Otec
jedno jsme." Kristova islova byla naplněna h]ubokým význaipent

gtde?Ě#a::|aajséĚ?,stžÉi:`ež|Pdegtdc.eb=ej:g±pěo|:Stc:tyážÉá:|;oEgbařy::
také  důvodů,  j©ž  by  je  opravňovaly  k  nesprávnému  chápání
toho, a proto  se chopili kamenů,  aby jej  ukamenova]i." E. G.. `|^7;,
Signs  of  Ůhe  T.,  27.  11.   1893.

7.  Co  dále   dotvrzu]e  Otec  o  Kristu?  v.  9a.
Kristus míloval tspra.vedlnost a nenáviděl hříchi a py si mánie

Ďočí.nat rovněž tak. Naše nenávist k hříchu má bÝt s,tejně mocná
jako  naše  lá.ska  ke  spra`vedlnosti.

„Kristus 'byl  svědomitým  kara{elem.  Nikdy  nežil  nikdo,  kdo
tak  nenáviděl  zloi  nikdo,  kdo by  je  potíral  tak  neohroženě."
Ed.,   79.

8.  Co  učiril  proto  Bůh?  v.  gb.  Sk.  1o,  38.
9.  Jak  znovu  oslovuje  Krista?  v.  10a.
Stalo  se  tak  proto,  a.by  všichni  moh]i  uričitě  vědět,  že  Bůh

učinil Ježíše,  kterého  ukYrižovali,  i  Pánem  i  Krisitem    Sk.  2,  36.
10.  Co   učinil  Kristus  ,,na  poěátku"?  v.  10b. ,
Otec  pFohlásil.  Syna  zaL  Boha   a  .krále   (8.);   za  pomazaného

gětzár'čgí)čáfgstiz.gřpřge:di,.Sžtv;Ěitveé:ši82?,ť,=umb.Yvl:Šgů!=fáá:
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aby bylio  prokázáno,  že  Kristus  flení  gtvoření,  flýbFŽ  Sůvůřiiei.
Tm,  jehož  hlasu  .1id  židovský  tehdá  nasiouchal,  /byl  tóůožnÝ
§  Hospodinem.

„Mluví-Ii  Kristus  o  své  praexistenci,  vede   na.ši  mysl  zpěĚ
nepúčetnÝmi věky.  Ubezpečuje ná<s tak, že nikdy nebyla doba,
kdy by nebyl býval v úzkém spojení s věčnÝm Bohem." E. G. W„
S.  of.  t.  T.,  29.  8.  1900.

11.  Co  se  stane  s  naším  nebem  a  §  naší  zemí?  Kdy  se  tak
stane a  kdo jedhě zůstane?  v.  É1.

Zde  je  patrnÝ  Fo,zdfl  mezi  stvořením  a  Stvořitelem.  Kristus

g3:tÉiveJ,eEoežb#Jpéi:dbglěoč'n:sá ágyšěgozstaiTe,  ofl nadále
„Tato  pravda,  sama  v  §obě  nekonečně  tajemná,  osvěttluje

os.tatní tajemství a pravdy jinak nevysvětlitelné, neboť je z ob-
Iasti  světla  nepřís)tupného  a  nepochopi\telnéh.o."   E.   G.  W.,   R.
a.  H.,  5.  4.  1906.

n:zti::řeíeoKnreíbsteoFnna3Trfemměěn3n%+a2.Věčnostporo"ánasč3.Sa•  Nebesa  se  „svínou"  jako  sviitek  papyru  a  posléze  se  iobjeví

;ťLŠ30=fť%=bí:oaz=g:á,Éezmš,Í.áťzjkfí,stíu4sjá]ž,,:;éžě%5én;7.2.vgá#;
Syn Boží.

Í:: :=E5  vE3v:aFt=vdayjí,n:ť3E:éHavř 1§4I.uchu andělů?  v.  13.
„Piotřebujeme mnohem lépe poznat poslání  andělů. Máme bÝi

dobře `pamětliví,  že  každé opravtdové  Boží  dítko  je  ppovázeno
spoluprací  nebeských  by7bostí.  Neviditelné  sbory  světla  a  mo€i
přiSívají  na  pomoc -pokomÝm  a  milovanÝm  bytostem,  které
věří v BožÍ zaslibení a prosí o jejiů splnění." Acts of Ap.,  154.

rrAndělé, určení ke  službě  dítIEám Božím,  mají v  každé době
Příistup  do  Bioží  přftQmmsti."  Gi.  C„  513.o

Čtení  biHe:  1.  Král.  9  - 2.  KráL  1®

8

Víra v denním životě.

FĚv:ě:ř:Ěi:Ěgža:glíIĚOĚ:veg:::iižE&
Víra  se  družl  s  láskou  a  trpěliv®stio

gř:vEyů=z;!Eáá'íjpaák:Íěofimea
Z.   8.   18. 5F.



&  úk®L  -  1Bo  dubma   igd&

KFfisftis  se  staE  flĚžšgm než  amdělée
Žlatý  teri:    Žid.  2,  3a.

1.  Naě  máme  bÝt  zvláště  bedHví?  Žid.  2,  1a.

cht%ř.Ušý#rážs,ČvínqíeftgJíé'd%#%mak.n#'5í.áúz#a±°Eěttá+gLp%gř%g;
„2V.éů%Sgě:%Žéaštoát:Pníšůu#::uáEěňpoovzĚíětoůoáťct%h]:ťcznjás:%

§lyšeli?  v.   1b.
3.  Co  Ěe  řečeno  o  slovu  anděEů?  v.  2.
Andělé  jsou prostředriky  spojení mezi  Bc>hem  a padlým  čl®~

věkem.  ůjev.  1,1!  22,  9i  Dan.  9,  21.)  Proto  jsou Písma  Starého

šíg%nááatn;  ržoíáŤí[í,ío,S  s:%žoneBFoážT=%[#gft:L#=hprť#P,t gáá
však  jak.o  „skrze  anděly  mluvené  §1ovo".  Sk.  7,  53i  Gal.  3,  i9.

4.  Jakou  vážnou  otázku  apoštol  klade?  Zlatý tex!
Na  jednoho  člověka,  kterÝ  je  hotov  za,vrhnout  pravdu,  při-

padá  tdeset,   kteří  pravdu  zanedbávají   a   opcmíjejí.   Mnozí   si
přejí  být  spaseni  a očekávají,  že  spaseni  budou;  zanedbávajá

gááúdapoo:věpĚÍíitvošseíchygeb#ejesljoevá:oázžfl=gJpmŤ3íc':ějj3řcoh#:
tanovÝů zbraní.

5®  Kd®  nejprve  mluvil  ®  tomt®  sp@.sení  a  EÝm  je  nám  Ípo+
tvrzeno?  v.  3b.

Třebaže  Abraham  a  propoci  znan  evangelium  a  věĚfli  mu  a

geepeaÉ3ggi:vkdá®zvá#n±jpižůvfĚídvc:,mn,ešoK#SgáFosupĚffieás:Ťd%E.i.|#Sot,i:
3,  15.

©.  Na   Eťegý   ĚtveŤÝ   způs®b   flosvěděii   Bůh   EázánÉ   ©vangep
aůa?  v.  4.

Prvé  tři  j©ou  uvedeny  ve  Sk.  g.  22i  d@r}r  Í}uchiaú  lo  K®F.  12Í
11.  28-3fl.

T.  Co je Ěeěen® ® andělÉch ve vztanu E budoueímu Evětu? v. 5.
Bud,oucí svět ná.leží ělověku. Budoucno§t vesmíru úz€e souvisÉ

§  ©sudem  tohoto  maléh®  světa,  na  němž  byla dána  vláda  čl®®
<Fěku,  nik.onv  však  andělům.

8.  Go  dosvědčuje  Písm®  o  čiověku?  V.  ©e
Ěalm  8, 4rffio  C®  je  ěltověk?  Ptovážím©-\1i veůik©st  Boží  a gv®jÁ
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bežvýznamost,  musíme  Še  opr@vdu  dÉwůů;  ž@  ĚLám  Bůh věnuje
Sv®u  poz®rno®t.

9.  Jak byl člověk původně stvořen v poměm k andělům? v. 7@.
Dosud  je  člověk  mižší  než  andělé.  V  moci  a  m'oudFosti, ve

§ichopno,siti  pohybu,  stavbou  těla  i  svými  vlastnostmi  á  moži
niostmí  jgiou  andělé mnohem  vyšší než  čl.ověk.  Záhy však nade-
jde  č@s,  kdy nebudeme  na. rižším  istupni  než  oni.

10.  Čím byl .člověk wkorunován" a co bylo v jeho moci? v. 7b.
„Hospodin  ustanovil   čltověkap  za  plnoprávného   vládce  nade

vším  dílem  svých  rukiou.  Člověk,  učiněný  k  Boží podobě,  měE
sehopnogt  uvažovat   o   slavnÝch  Božích  skuitcích  v  pTírodě   a
ocenit  jejich  vÝznam."  E.  G.  W.,  R.  ia.  H.,  24.  2.  18.  74.

11.  Co  vše  bylo  dáno  aověku  do moci  a  co  dosud  nespatřu®
jeEi?o?vgk sáím  dáie  více  poznává,  jak  vÝužitk`ovat  přírodníich

sil,  je  však  dalek  t`oho,  aby  mohl  říci,  Že  vše  je  v  jeho  m,oci.
Nestane  se  bak  v  eelé  plnogLti,  idokud  nepovstane  zcela  novÝ
svět.
12.  Čím  byl  korunován  Ježíš,  jpřestože  byl   uěiněn   nižší  neĚ
andělé? v. 9a.

Ježíš  zvítězil  a  ,sita]  ise  dědicem  slá.vy  a  cti,  kterou  mě]  prvÝ
Adam  na  počátku.

13.  Za  koho  Kristus  okusil  a  strpěl  smri?  v.  9b.
Málokteří  umírající pocítí  sku,tečnost  smrii. J@kmile  nadcházi

róJzdélení, vědomí 6e ztrácí a v okamžiku ne].rozhodnějším ustávé
úplně.  Tentio  verš  nemluví  jen`om  ,o   smrti,  nÝbrž  i   o  iitrpeii
smti  a   o  vycftění  její  Lskutečn,osti.   Oba  tytio/  pmžitky  Před
cházejí  vlastní  tsmrt,  a  Kristus  obojí  plně  zakusil.

„Pro  „strpení  smrti"  musil bÝt  Kristus  „učiněn  maličiko  menš
andělů,  Jakmile  vzal  na  sebe  lidskou  přirozenost,  nebyla  jeh(
síla.  r.ovna  .sile  jejich,  a.  museli  mu  proto  ts\louži.t,  posilovaLt  je

gogiíEijEolosutiTe=í.o.á#,%jcíiúzíýéchocáLrdf.oůvaá`ág,t=ťoíj
kteFou  Sajtan kiolem  lidí  neustále  rozprostírá."  P.  a.  P.,  64.

„Kristův sHmeiný zápas neustal, opustila jej však jeho  stígně
no,st  a malomÝS!niost. Nápor bouře se nijak nezmímilt avšak teH
kteH.ý  jí  byl   vystaven,  byl  .posílen,   aby  o,dolal  je]'í  zufivost
a vyšel  z fií HidnÝ a s jasnou myslí.  Obs\tál v tom, Go  by žádfli
lidská  bytost  nikdy  `nesnesla,  neboť  wtrpěi  utrpemí  smrti  zi
každého  č]ověka."  Des.  694o
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Čůení bÉg!©:  2ó  KráL  2-19.

Dveře víry.

Xtapspe#=áÉájžsatguboFotvťat=ost.
%ga]ásřkínYášaíníi°z::ágffrůsř%ídvnáóst.

?kě?Ě:#BvárYm%S:engěr|ai:::::
Víra.  je  však  pouze  jednou  z  hlaimlch  otmsti.
Z.   s.   19.  0,.

4. úEOL - 24.  dúbna  194&

Krístowa  přípffa=gaEgff®  W®Eekněžský

Ziatý  text:    Žid.  2,  18.

1.  0  kterých  dvou  osobnostech je  zmírika?  Žid.  2,  10.
„Pro  kterého`  ].e  všecko  [a  skrze  kterého  je  všecko"  platí  na

jinÝch  místech  (1.  Kor.  8,  6!  K,ol.  1,  16.)  pro  SÝnai  zde  však pro
Otce,  jak  je  patrno  z  cekové  souvislo,stL

2.  Co se  Otci „slušelo" učinit? v.  10 b.
Bylo  „vhodné  a isprávné,  opravňující  a náležité",  aby Bůh tak

uěinil.  Uznal-li  Bůfi  za.  vhodné,  že  dovom  Kristu.  a'by  zemřel,
neopravňuje nás to' k tomu,  abychom mu protio  přisuzovali něGo
„nemoudrého",  Patřilo  {se,  aby  tak  učinil.

3.  Čím  byl vůdce  našeho  spasení zdokonalen? v.  10c.
Jako  Bůh byl Kristus vždycky dokíonalÝi jako  člověk bvl zdio-

konalen  utrpením.  Kristus  nebyl  nikdy  nedokionalÝ,  měl  však
vykonat dílo,  jež nemohl dokoničit  dříve,  dokud nenadešel jistý
čas  a  dokud  neprošel  jistÝmi  zkušeno,stmi.  Jeho  dílo  d.ovršilo
konečné  utrpení.  Jím  skončil úkol, .který imu byl určen,  jím se
stal  do.konalým.

4. Jak je vyjádĚena. jednota Krista a věřících? v.11 a. Mal. 2,10®
6.  Zač   se  Kristus  nestydí?  Kde  bude  zpívat  chválu  Bohu?

v.  11 b.  12.

HE:nků:t:Ťsti:ďs::týn,ažgaf:g:y.,bEázípmoi:#d?,:2g.Ťě5eé=?g5:
Kriistův  hla's  se  siporjí  s  našimi  hlasv  o  sobotác}i  věčnoisti.
6®  Který další výraLz důvěry a vděčnosti je zaznamenán? v® i3.
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Oba  ityt®i  citáty  pocházejí  z  lz.  8,  17.  18.  U  Marka  iú3,  3i5}  j€
zazn,amenán základní znak ffitek.

7.  Čeho jsou dÉfiy spolu s Kris€em ůěastnÝ? čím zniĚil §ataĚ2č
a jeho moc smrti? v. Í4.

n,V  pokušení  na  .pÓušti,  v  Getseman§ké  zahra.dě  a  na  kříž
zkřížil  náš  Spasitel  zbraně  ,s  knížetem  ťemnosti.  Jeho  rány  s{
stialy  trofejemi jehoi vítězství  ve prospěch  Hidského  rodu.  KdÝÉ
Kri\stus visel ve. smrielném zápase na kříži, když  se zlí  duchové
radovali a kdÝž jej zlí lidé tupili, jeho pata byla vskutku potřen€
satanem. Avšak právě tent`o čin rozdrtii hadu hlavii. SvÝm vzkří
šrením iotevřel  Kri§tu§  brány hirobu  všem svÝm následovníků.m..
P.8:. Číáh:°i.yio  dosaženo  smrií Kristovou?  Jaký úěinek má bá

zeň před smrtí? v.  15.
Kriistus  nejen  zachraňuje  .od  smrti,  ,ale  i  odnímá  bázeň  přec

ní.  Záchr.ana oid  smri  je  budoucí  zkušen.oistí,  avšak osvobozem
od  strachu před smrií  ].e zkušeností 'přítomnou.

9.  S kým se Kristus ztotožňuje?  v.  16.
„Neujal se andělů"j  „neposkytl svou pomoc jim, nÝbrž gemem

Abriahamovu".  Když  zhřešili  Landělé,  Kristus  pFo  ně  nemom  jiá
nic  uč.init,  neboť  zhřešili  proti  plnému  světlu,  Laniž  pak  byl{
Bohu  a Kristu  možno  je zachráni.t."

„Nebyla  mo'žná  naděje  spásÝ  pro  ty,  kteří  byli  .svědkÝ  ne.
vyjátdřitelné .§1ávy nebes, kteří  gpatřili hrozivou vznešenost Bož
a kteří  s© přes  t.o  vše,  upr\ostřed.  této  §lávy,  ,proti  ,Bichu  vzbou.
řili.  Jejich  vina  a  je]'ich ,potrestání  musely  bÝt  úměmé  jejicl
vznešenÝm ipřednostem v nebei§ích." E.  G. W„ R. ,a. H„ 24. 2. 18F4

10.  Co měl Kristus uěinit?  v.  17 a.
Kristus  neměl  zčipoůřebí přijít  na  tentro  svět.  Mohl  zůstat  př:

svém Otci. Avšak i když podnikl kroky k záchraně člověkap bylE
jisté věci, které z mravního důvodu musel učinit.

11.  ProĚ   bylo   pro   Krista   nezbytné,   aby   byl   goveĚ   svÝE]
bratřím? v.  17b.

biíAgbĚi`%eng#ost:'SzE#Lé.S'taábtyB:8§8ivyť8:e±VzěkEšý=ožá:EĚgt=v=
Když Vzal na `sebe lidskrou přirozen(ost,  byl  § .to pochopit ípoda

•stahi  `lidskÝch  nesnází  a  zkoušek  i  všechna  pokušeDí,  lsterÝmí
je  člověk napadán. E.  G. W.,  Redemption  33.

12.  Co měl velekněz člnlt pro lld?  v. 17 e.
Dílem  velekněze  bylo  `míření.  Aby  mohl  bÝt  jeh®  prostied.

níkem,  musel  být  soucitný,  ne  však  do  )té  míry,  abv  piokládst

12



hřích  Ž;a  něco  bež:vÝzflamnéhoo  Jeho  úsudek  musd  bÝt  v  na-
pEosté,  svědromité  a  nestranné  rovnováze, prioto  musil  bÝt  vše-
stmnně věmý a nesměl  se vyhýbaJt své  povinnoisti. Jehc> soucit
s iti`dem nesměl být na újmu jeho .soudnoisti.

É3o  C:®  Kristu  umožnHa  učimit  jeho  zkušenost  s  ptokušgníp?
v.fl8.                                                                                                                                                                                  !          ,!;.;;í

ch'áEei:t::Ei#kge#oflstiTš,8:h:rkdsgr.žSů]i,áfnpe°bkÝULš:3i'zk±eíLéě%řaí:
padán pokušením jako  on ` . , Nikdv zde nebyl někdo, jehotž sou-
Gítěnít by bylo  tak  obsáhlé  ,a itak laskia.vé." Ed. 78.

Č±emí bible: 2. Král. 20 - 1. Par 12®

Víra, jak®u p®ÉĚebuje dnešek.

g..  ž8:   žEŤ 62,t'í22.8.
Ú.   27.     EÍ.   6,   16.

á  žg:    žFd:. íto7,. gš.6á6.
P.   30.     ZÍ.   14,   12.
S.1.    Jan3,16.

Víra vÍ,  že  za temotou je  cn.
Dosahuje  zaslíbení.

gebŤEjoep:ásvž:ůřtu:lu.

řvtí-:svtž=:g:gt;#nÉsga?íšov-,
Z.    s,10.18.

5. ůkol. - 1. května 1948.

Kristus  a Mojžíš.
ĚE@tÝ  text:  Žiů  3,  13.

1.  Na koho mají věřící předně pa[tĚit?  Žid. 3,  1.
Jakro  apcšťol  a jako  velekněz sdružuje Kristus dflo Mojžíšov.o

i Aron,ovo.                                                                                                    ,
2.  JaKÝ  společnÝ příznaěnÝ rys měl s  Mojžíšem?  v. 2.
3.  Kdo  z  mich byl hoden větší  slávy?  v. 3.
Pisiatel  tét.o  epištoly  ukázal,  že  Kri.stus  je  vyšší  než  andělé,

Ě:;ry#jž:š,Žoi,dnéěLYS;oecežiEiži|:.mN|E|i:ižm®:ekam=J`,3;Sžtá|;:oáĚššhšá
mejvvšší  cti,  jaká  kdv  bvla  ičlověku  přiřěena

4.  Které flvě pravdv jsou zřejmé? v. 4.
5.  Jak  da!ece byl Mojžíš  věmÝ? 'v.  5.
6®  Jak  roždflné  bylo  Ježíšovo  postavení  a  co  Íe  podmhkou

Ešfslušno§ti k jeho  domu?  v.  6.
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Musíme být pĚesvědčení, plně,  radostně a nadějně věřící  Qíaž
do  konce" .... Neohroženost,   víra   a  naděje   jsou  podmínkou
spásy.

7.  Jaké  posel§tví  nám  dnes  podává  Duch  svatý  a  kted:éha
Špatného příkladu  se máme vyvarovat? v. 7L9.

•(Den  pokušení - 2.  Mo].ž.  17,  1-7,  v prvém  roce po  vyjití.)
(Po.puzení  -4.  Moj.  20,1-13  -ve  čtyři c áit em  roce  pfl
vÝjití.)  Obé  nastalot  z  nedosta.tku  víryl

Pro zajímaviost nutnio podotknout, že úento vÝrrok Ducha isva.
tého  pochází z  95.  ž.almu  (v.  7-11.).  Tak  Dud  Boží  hspirovaJ
Íilovta  Starého  Zákiona,  jichž  sí  proto  musí.me  vvstoce  vážiit.

8. Jaký  byl poměr  Boha  k  oné  generaci?  Poněvadž  neustál€
chybovali  a nepoznávali  BožÍ  cesty, jakou  přísahu Bůh uěinili
v.  10'  11.

Bůh  želel  ioné  i`generace.  Jejich  tvTdošíjnost  obrátila  jeho.  zá.
rmutek  v  hněv.  Jeho  hrozba,  že  nevejdou  do  jeho  iodpo!činku,
zahmovala.  více  než  jen  vsůuÍp  do  Kanánu..  neboť  kdvž  Da.vid
psal  tento  svůj  ž.alm,  byl  lzraefl  již  dl.ouhou  dobu  v  zapslmené
zemi.  Slůvkoi  „odpočinutí"  znamená:   (1)  mebeslú  .pc)koj,  .iehož
obrazem  byl  iodpočinek  v  zemi  kananejskéí  poté  (2)  duchovní
Údpočinek věřícíGh, když vstu,pují v přátélsĚvÍ s Bohem, a  (3) za-
chovávání  soboty.

Některé  příčinÝ  tBožího  hněvii  j,siou  vyjmenová`nv  v  `žalmti
106,  13-48.

9.  Jaká  vÝstraha  a  napomenutí  jsou  dány  církti?  v.  12.  13.
Jsme varovári .před dvěma povážlivými zjevv:  Před  „zlÝm ia

nevěřícím  isrdcem"  ,a. pŤed  zatvrzení,m  skrze  „oikliamání hříchu".
Se zřetelem k tiomu všemu, ico  dal  Bůh ,pro nás z.amamenat,

má bÝt n.aše víra silná, čimá a vv.trvalát" P. ia. P. 294.
10.  Za  jakÝcli  podmínek  ná]ežhe  Krisiu  a  kteFá  vÝzva  !e

opětována? v.  14.  15.
TÝto  verše  jsou  srouběžné  is  verši  6,  7,  8.  Musíme  si  uchovaÉ

stejnou  víru,  jiakoiu  j,sme  měli  nía  začátku,  .když  jsme  se  stati
opravdovÝmi křesí/any.

11.  Co učinili někteří z těch, kteří slyšeli jeho Has? v.  16.
12.  Jakou  otázku klade  Pavel a  iak na ni odnovídá?  v.  1F.
13.  Komu  Bůh  s  přísahou  naznačil,  že  nevej-de  do  jeho  ®d-

počinutí? v.  18.
14.  Proč nemohl lzrael  vóíít?  v.  19.
Všechny  hříchv  lzraele  jisiou  zde  shmutv  v  nevěru.  NevěFa

§e může vyznatčovi" Ě přímým oidporem k Bohu, avšaE mnohem
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ěastěji ,sp©iěívá v %aneďbáváflí ia lhóĚtejněm sffitivi§kuo Tu á pm
nás  platí  3.  verš  druhé  kaJpitolyA

Podobně  j,ako  tomu  bylo  na  poušti,  neiri  to  Boži  vůle,  aby
bvl  pří.chod  Kristův  tak .dliouho  .oddalován  aj ,aby BOĚí  lid zůstá-
vtti  nadále  po  celá  létta  v  tomtro  světě  'hřídu  a  striasití.  Avšak
i tu iej od Boha odlroučila -nevěra. Když ilidé odepřeli vvkonat
díló,  kteFé  jim  určil,  byli  jiní  povzbuzeni  k  Hásání  poiselsitví.
Z  pouhé  .milosti  ke   světu  zdFžuje  Kristus   svůj   příchod,   abÝ
hříšníci  měli  tpříležito,sit  slÝšet  vÝistr,ahu   a  aby  v  něm  nalezli
štít  ještě věas.  než  bude vytit hněv  Botží.  G.  C  458®

Čtení bible:  1. Par.  13 - 2.  Par. 9.

Původce veškeré lásky.

23`
Bůh  sám  je láska.
Jeho  láska  je  vždy  svěží  a  zvláštní®
Je milostivý  a  §hwívavý.
Otec  miluje  ty,  kteří  jsou  poslušná.
Miluje  Syna,  jejž  dal  za  ná§o

i#šoťu|jgknisT;::b|oáFkjoeúa
Z.   §.   10.  29.

'.  zL  , uT                        6. úkol. -8. května  !948.

Božá  ®dpoěánutí.
Zlatý test:  Žid.  4,  1.

1.  Čeho  se  máme bát  s  omedem na dané zaslíbení?  Žid. 4,  1.
2.  Proě neprospělo lzraeli t®, co Íe kázáno i nám? v. 2.
Zde je určitá zmínka q tom, že bvlo zaslíbeno ve].iti dio Božího

odpoč.inuti.  D`flozí  se  domnívají,  že  lidé,  'kteří  žili  ve  St,arém
Zákoně, věděli jen málio o  evangeliu. Zde tse mám však říká, že
jim  evangelium bylo  ipřímo  kázáno.

3.  Kdo  dosahuie  onoho  odpoĚinutí?  Co je  dále přísahou  zdů-
Fazněno? v.  3 a.

OdpoJčinutíí  ve  které  vchází  věřící,  je  ,onoi,  ke  'kterému  zval
Ježíš  (Mat.  11,  28.  29.)  ,a  které  je  nerozlučně  spj,ato  se  sobotou.

Bůh  chtěl  udělit  toto  odpoičinutí  již  starému  lzr.aeli,  toni  všakfl®iLp]i  více  zaujati  hmotnÝm  iodipo.č`inkem,  jehož  ise  jim  mělo  do-

É=e€  v  zaslíbené  zemi.  Bylio  však  řečeno:  Nevejdou!   (3,11i  4,  §.}
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±o  G®  Bůh pmvE  ®  svÝ€h  díÉečh přĎ  stv®řen3?  v®  3bó
§.  Cc  pg@ví  „na  jedngm místě"  ®  s®dmém  dni?  vo  4.  io  M,  2,

2;  2. M.  20F  8~1É-;  31,  lB®
Bůh  odpočiflul  sedmého  idne.  T.oit®i  ®d@očintií  však  nepilatil®

pouze pro něho.  Člověk byl vyzván, iaby Ée sdílel s mím a světiů
§vatý  BoŽí  iden.  Sobot/a  ibyla  znám!mu  ipo'§věcení  a  bvl.a  svmo
boliem úplné jedn.oty mezi nebem  a zemí.

6. KterÝ výrok je již po ffeti opětován?  v. 6.
7.  Co  Bůh  PŤíkázaio  kdvž  měH  vyjÉÉ  d®  zastfb©Eié  země?  EŽ.

2®' 5=,.
Izriael  byl nÝní  opět na `pokraji zajebÉ  a  BŮH  ji\m  naznaLiěik  že

s  ními  nemůže  již  jedntat,  nebo`ť  nebyli  nikdv  ochotni  ho  po'®
§1echno.ut.  Ezechiel zde  jen shmuje  jejÉch  opětovná pochybení,

8.  Jaká  byla  jejich  .®dveta  a  jaĚgý  mě!  bÝt  tenkrát  jejich
ůděl?  Ez. 20'  8.

9.  Proč meprovedl Bůh  svůj  pův®dní záměr?  Ez.  20,  9o
lzHTael nez@slotĚil miloist, Bůh j© však zachoval - „.pro  Ímémo

wé".     ,
10.  Co  vše  obdržeH  na  poušti  a  proč?  Ez.  20,  10-12.
„Sobota zde není  uváděna ve  známo6t  jako  nějaké ntové .zří-

zení,  nÝbrž  j,ako  to`i,  které  bvlo  ust@n.oveno  hned  při  stvořerib
Poukazuje k Bohu ja'ko k stvďřiteli nebe i země a 'čůní Sak jasnÝ
rozidíl  mezi  pravÝm  .Bohem  ,a  všemi  nepravými  bohv.   Sobotta
je znamením  li`dské příslušnosti k Bohu,  abv mu  §1rouž±1i,  púkud
jsioiu na  z®mi."  P.. ia.  P.  307.

11®  Jak  se  zachovau  ma  poušti,   co  také  poskvmÉli  a  G®  j!Ě±
Bůh 1 přes to prokázal? Ez. 20, 13-17.

12.  Co  příkázal těmt kteff bvli zachovámí,  a pĚed  Ěri je jm©B
novitě  varova!?  Ez. 20,  É8-20.

13.  Co však i tito učinfli?  v.  21.  22.
14. K  ěemu  se  Bůh  nÝní  odhodlti  a  €o  uvedl  Ea  příěhu?

Ý®  23.  24.
Šestkrát Bůh v této kůpiitole zdůrazňuje ,,mé sobotv''. Verš  12p

13, 16, 20, 21, 24. Dvakrát pmví, že jsiou jeho ,mamením. VeTš 12.
20.  Je  ,příznačné,  že  sobotní pĚikázání  ie  jediné,  kteffé  je  uve-
deno  v ioniom  výčtu.

Je také zřejmé, že piochvbení lzraele v náiležitém zaůováván€
sobQTty mělio  mn/ohio  co ičirit ,se zhFoucem'm jejích  naděíí  na vea
j.ití  do  za.slibené  země.  Zaůím  co  dělaH  ješůě  mnohé  jiné  věti,
jejich  2neuetění  scbotv  by,lo  nejnápadnější.  BŮEn  uĚíril  soboůu
gi7Ým  znamerim,  Esteré  ®ni  %neucůi,1i.  J.ERko  Eidé  zneu€tívají  máo
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rod  pÓš.i,Ěpáním  jehci  vliajky,  ůak  lz#a.ei  zneůčtil  Bohía.  že-®th
Šl@pal v prach země jeho  soboJtu.

„Před vstupem  do za'slíbemé země bÝli lzra.elité  Mojžíšem vy-
zváni, aby ,sobotu zachovávali a světili. Bůh určil, iaby lzraeHtům
bylia  věrnou  poslušniostí  srobotního  přikázání  neustá.le  připomí-
nána jejich  odpovědnosit ik němu, jůko je;Hch StvoĚitefi .aL Vyku-
piteli." Kdyby byti za.chovávali sobotu v pra.vém duchu i nadá'let
modlářEtví iby bylio zaniklo ; jaJmíle však bÝIÝ požadavky tohsto
přikázání Desatera iodsunuty .stmiiou  jako nezávazné, vydávali
se v nebezpečí, že zaipo.menou na  Stvoiřitele  a že  se  lidé oddají
uctívání  bohů  jinÝch,  .pouhÝch  bezvýzmmnÝch  inodel."  P. a p.
180.

Čteri bible: 2. Par. 8-28.

Bůh miluje své dítky.
Svou láskou  vyvádí  z  hř.íchů.
Trestá-li,  trestá  z  lásky.

§;§!ĚJ:;i:i:§;P:d:;i;:fl:S:zÍS:Ě:ů:":1:;
Z.   8,   19.  39.

7. úkol. - 15. května 1948.

BožÍ odpoěinutí a sob®ta.
Zla# test: Žid. 4, 9.

1.  Co  musí  někteřÉ  uěinit  a  co  nebylo  otcům  dopřáno3  Zld.
4'6.

pr3:štiepnlyŤĚkso:á=E?ghč:':;geE:Eu#žái,P@:E%nngžíg:e5gřde#
kraéle ve věci sob oty, ccž ise staloi hlavní ipříčinou Boží ndibosti,
která nia nich pottom sipočinuliaL  Řekli jsme isi také, že Bůh v po-
§vátné vážnosti vÝřkl přísahu,  že pro tuto příičínu je neuvede do
země, kteFou jin určil  (Ez. 20,  15.  16.), ia že jim radil,  aby §větili
jeho soboty na znamení mezi ním a ].imi. i(v. 20.)

Boiží  dům  musí  bÝ`t  na,plněn.  Jeho.  s]ovo nevyjde  napráízdno.
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Izrael se zpronevěřiL a neodvráti-ii se od své nevěmosti, vstonpÉ
na jeho  mí.sto  jiní.         -

2.  Co Bůh znovu provolává?  v. T.
Že  Boží  odpočinutí  znamená  více  než  pouhé  vstoupení  nia

3řddouvg,eEĚyk,taont=3j;:okvéá]á:íj,aůnš:[,o=tbéy;sEž:áeŤ3;žq,pšenvěkdoo]EÍspg=
letí ve tsvé za.subené zenii. Vstioupili 'do Kanánu, nev.stoupili však
doi Božího odpočinutí.  Nyní jim  nastal (o,pět  den  milostij  není  to
některý ze dnů týdne, nÝbrž každé „dnes" -t` j. každÝ den.

3.  Pokládal Jozue  zaslíbenou  zemi  za  ono  „odpočinuií"?  v®  8o
Vešli doi zaslíbené země, nikoliv však  do  zaslíbeného  odpoiči-

nutí,  neboť  nebyli  iobráceni.  Podobali  .se  mntohÝm  lidem,  ktefi
v§tupují  doi  církve, tavš'a.k  nenalezli  (odpočinutí  pro  isvé  duše.

4.  Co  zůstává pro lid Boží?  v.  9.
Nové/ provolání k lidu v zaslíbené zemi - jako  mmoho Lostata

ních Božích výzev - bylo úzce spojeno ise stobotou. Slovo  „sváu
Jtek"  nebo  „iodpočinutí"  zní v řeckém  originále přímo  „sa.bbatis®

Fřoesi,aJáeůhoĚig|řeesLýí,pŠ?|Ea.d:gadclí.ovEvaáůrscohbgg.9.ŽeĚrnoěgteegcj:
lidu Božímu ještě vyhrazen  s io, b toi it n Í  odpočinek.. Í(Luther).  rzůa
§éivžifkea:yNjá.ŠÍčvvě,%`íagátí:okbaťooíi:kíé:5poNč::eé#Fzáli:nBaožá.á

dr. R.  Col,a,  (Velehrad,  Olomouc)  doprovází  ono  inísto  Písma §va
touto poznámkou  »-„odpočinutí",  doslovně  „sobotování",  t.  i°.
svěcení soboty  (isabat = odpočinek),  poněvadž  věčná blaženost
bÝ'1a  sobotním  odpo,činkem  a  svěcením  soboty  předobrazena«.
Toto místo Písma  sv. je snad nejsilnějším důkazem Nového Zá-
kona pro  svěcení  sedmého  dne  - sobotv.

„Zaslíbení je  stá]e ip.řístupné, jeho  naplnění  nebvlo  tdosud  d®o
s.aženo:  dosud  je  vyhrazeno  pro  1 i d  8 o ž í.  Tak je  a  tak musi
být, neboť sobota Boha-Swiořitele je určena k tomu,  abv se stala
sobotou všeho  stvoření."  Delitzschú  Commentary on  the  Epistl@
.to the Hebrews,  1.,  197.
•    „Odpočinutí",  které měl pisiatel na zřeteu,  ,je  Boží iodpočinutÉF
mnohem vyšší  pojetí  todpoěinutí,  než  jaké  představ(oval  Kanán
.(odpoěinutí od nepřátel)." Farrar,  Cambridge  Greek Test.  68.

5.  Co učinl ten, kdo opravdu vešel i,v jeho  odp®ěinuti"? v® É©®
Ten,  kdo  nalezl  opravdové  duchovní Údpočinutí,  jež jen  Bůn

sám  může  poiskytnout,  ten,  kdo  je iopravdu  ®bFácen,  ®dpoěímH
také± -od ísvých činů  jako  Bůh  od  svýcfi.
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5.  Oě! máme} usffi®vaů @ pĚoěS v.  i±a

„Aby  rikdo  neupad.1  ve  !stejnÝ  výstražnÝ  přiklad  nepo.sluš-
mo'sti!"  (Luth.)  -  Máme  ise  snažit,  'abvchom  nejen  vstroupili  do
odpočinuti,  nÝbrž  abychom  přijali  o n io  odpočinuti.  Izrael  bvl
svéhlavÝ ,a neposlušný.  Zavrhli  Boží příkazy, poskvrnili  Ho`spo-
dinovv sobotyi  nevešli  do  jeho  odpo'činutí .---

g®  Jak  Ée  slovo  Boží  p®psá.Ei®?  v.  12 a.
Nělsteří  ge  domnívají,  že  slov® rBoží  je  mrtvo!  necměji-1i  h®

bÝt  po,s]ušni,  obzvláště  pak Božího  ,slova o  sobotě.  Zde  je nám
však řečeno, že ^slovo  Boží mrtvo není, nÝbrž že je mocmé g proe
nikavéo  Předmětem  nůšehío  uvažování  je  rodpoičinutí  Boží,  svm-
bolisované sobotoůiL. Ani toto `slovo není mrtvé. Je živé,  ostré, ba
©střejší než  meč  m_a ,obě istrany  broušenÝ.

8.  Kam až proniká a  c®  odhaluje?  v.12b.
B.ůůi  soudí  nejen  činy,  ale  i  pohnutky.  Jak  pozorní  bychom

proto měli  být  nia  svůj  živoů i  na tsvé mvšlení!
9.  Co  je  zjevno  oěím  toh®,  s  nímž  musíme  ve  svém  Životě

poěítat?  v.  13.
„Svědek  falešnÝ  nebude  bez  poms.tv,  a  kdož  mluví  lež,  nee

.uteče  (Př.  19,  5.)  Lidé  se domnívají,  že  skryjí své  zlé  ě`iny pĚed
lidskÝmi `zr.akyi  nemohou však  oklam.at  Boha."  .P.  a.  P.  252.

10.  Co máme  činit se Zřetelem k tomu, Že máme vemého nej-
vyššího  lměze v nebesích?  vo  14.

Apoštol  nyní iprobírá  hlavní .předmět  epišt®lyp  kterého  se  jiĚ
dotkl  dřívei   1,  3i  23   17i  3.  1.

11.  Jakého  nejvyššfio  EĚněze  máme  a  Éakému  pokušeni  byi
podroben?  v.  15®

„Jeho  život  d(otvrzujet  že  'Ě  nám  je  možnt®  p©sloudhat  Eákon
Boží."  Des.  24.

12.  Kam  máme  jít  ®  p©m©®  a  v  ja!iém  duchu?  v®  16 a.
É3.  Čeho  máme  dosáfinout?  v.  16Ď®
„Trůn miiosti představ`uje král®viství milo,sti. Kristii.g v mnoha

Ee    svých   ,podobenství    uŽívá    výrazu    „kTáiiov§tví    nebeské"
k omaě'eni  díla božské  Eriliosti  na\ lidgkýeh  srdeích."  q.  €.  34#.
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Ětení bibleš  2o Par€ Ě9 - ŇehemÉ  4.

Mocná láska EĚrÉstova.

::J:SĚ::lťágí;ÍJíe±ggn:J;ee:mřeĚ-:ášji:osyna.
žĚ=:ilpao:áJ;eJÍEchvá:vem.
D`filoval  nás`  dříve  než  my  jeho.
Tato  láska  nikdy  nepřestal@,
ž. s,  i9. 40.

8, úkol. -22. kvěha 1948.

Náš  ď®k©naEý  VeieEffiěz.
Zlatý text:  Žid. 5, 9.

1.  Oůkud   počházeff   i2ejvFšŠí  kněží   a  iakÝ   úřad   zastávali?
ŽÉd. 6'  1.

Ti,  kterým  Bůh  iívěŤid  vysoké  posttavemíí  nemají  nad  lidri}
pamovat,  nÝbtrž mají jim  sloužit.  Mat.  20,  28.

2.  Jak se měl nejvyšší kněz chova'ť Ei nevědom-ým a bloutií€ffi?
Proč musil Í sám za sebe obětovat?  v. 2. 3,

ÍJsou povoláni, aby je vy.trhli tz jejich nebezpečí.  Jsoui kolem
nás  duše  Lzmaútené  pochybností,  iobtíže.T`ué  nedokonalostmi,  slabé
u  vfie  ,a nesc`hopné  zachytit  se  Nevíditehéhoii  @však  přítel,  je-
hož mohou vidět a kteú k nim přichází jako Kristův  zástupce,
může  se  stát  spc>ju].ícím  článkemt   kteri   Epevní   jejieh   doisuď
chaboiu víru v Kri.sta."  Des.  297.

3.  Jak se dosahuje cti talĚovéhú postavení? v. 4.
„Ti,   ktsří  zia,stávali  úřad  nejvyššího   kněže  za  dnů  Kristovů

prvého přích(odu,  nebyli lidé, kteří byli určeni Bohem k tiomuto
gvatémn  dílu.  Snažili  se  usilQvně  o  dosažení  tohoto  úřadu  ppo
sv\ou íláskn k moci .a okázalrosfi.  I.idé  porušenÝch srdti b`a`žili po
vÝznačném úřadě nejvyššího kněze  a  často  ho  dosahovůTi iúpla-
tou a  zločinem."  E.  G.  W„  Spir. of Pr„  2./13.

4.  Jak  si  vĚak  počíĚaal  Kristms  a  Éak  ge  jemu  d©staEo  ®moh®
irysokého po§tavení? v. 5: .Jan 8,  54.

Otec  sám  ustianovil  Krista  za prtostředrika  a  dri  tak  najevú
svou ochotu k roEšíření svéhoi ®dpuštění.

Utrpení  a  §mrt  zaLsvětily  Krista  k  jeho  úřadu.  @id.  5,  9.  10.)
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žiáK#ta%egť%!há@ůgíšíéabs?t!:a]°mt§rŤogiénd°oTbáyapĚ:igíťcůastkaoigĚ
kněz  a  zástupGe v nebe§ích nebes."  Spir. iof Pr.,  IH„  167.

5.  KteFiď''m.Ě  gl®vy bÝI  Hstanovem?  Žid.  5,  6.
Melchisede€h  byl  kFálem  i  nknězem,  zatím  co   Ar\on  byl  jen

knězem.
6.  Co  ěiníl  za  svého  života  zde  a  ěeho  dosáhl?  v.  7.
V  Getsemane  dosáhl  tento  zápa,s  o  ělověka  svého  vrcholu.
„Nadešel  hrozivý  ,okamžik  -  onen  okamži'k,  kteTÝ  měl  roz-

hodiiout o osudu \světa.  Osud všeho .1idstvta blrl v ioněc}i  chvflí€h
na vážkách.  Kristusi mohl  pi'ávě nyní  odepřft .píti  kalich,  kte]Ý
patřil  pr,ovinilému  Člověku+  Do'sud  nebylo  pozdě.  Mohl  setřít
krvavý  pot  :se  svého  ičela  ,a  mech,at  lidstvo  zahynouÉ  v  jeho
nepFavosti."  I)es.  690.

„Spa*řoval  iosud,  k`EerÝ  mu  hrozil,  přesto  však  nezměnil  své
riozho,dnu.tí.   Chtěl   zachránft   člověka   za   každou   cenu.   Přija!
krviavÝ křestB aby mc" hynioucím milicmům zÍ.ska.t život věčnÝ."
Des.  693.

sm=gist%SspběYié"S±Šedn{nítbvT::Ve:gamvg±gí"'ngzebbyYt[něvš,g]nuěgránnaši
pECEby,  nýbrž  spíše  ujištění,  že  'čehokoliv  ,se  nám  dostane,  je
BožÍ c!esbou ik uskutečnění toho,  co, je prcŘ nás Rejlepší za d,anÝ(fi
okohosti;  této  božské  a  dokom,ůlé  vůli  se ,p.oddáváme,  kdyĚ  se
"oidlítne  „Buď vůle itvá!"

ř.  Čemu  se  však Kristus  dokonale  mauěíl?  v.  8,
V  Gettsemane  bvlo  podáno  nejvyšší  n_aučení   o  podřízeflí   r,e

Boží  vůlí.
8.  JakÝ musil být Kristus, abv se mohl stát původcem spageflL

a,  jac:í mů!sf být ti,  kt®.ří  E:Ů&dié Liýt  gpasen!?  v.  9.
9.  KÝm  a  k  ÉaE±éamu  úřčidEE  bÝl  jmenován?  v.  10.
Í0.  Proč se dá „mnoho věc'É těžko vvsvětnt"? Čemu se Ětenáři

musí učít  a jakÝ pok!m mají  umět přiímcmt?  V.  11.  12.
Nesm]'me   tytio   lícdi  příliš   odsuzovčL\t,   poněv7aidž  mnozí   z   nái5

mají  itéž  bý't  již  dávno  mistry,  kteří  sngsou  i  „hu.tnÝ  po`km".
Máme neu`stále .pokračovat ia moh.utnět  dcý plné po§tavv Kristo-
vv;  A'bv  se  tak  mohlo  stá.t,  nesmíme  zavrhovat  další  potravu
proto',  že  ise  nám  zdá  pří,liš  hu±ná.

11.  Co  se  praví  o  ůom,  Ě&do  užívá mléka?  v.  13.
Nezkušemí  v  isl`wu  o  spr.aveidlnosti."  Jaké  4io  obvinění  prioti

ní.ffi  i  pFoti ná"  'kdvž  Bůk  Haiístíl  zbraně  pr® náš  boj!
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ÉZ®  K®mm  flffl©žÉ  fiutHÝ  ĚB®!Ém  @  ĚaĚ  É©   „pffiÝ  wěíť°  ůá!©   w-
stižen?  v®  14.

Jedině  jak  užíváme  svěřených  vlto\h  jedině  jak  Bi  zvvkám©
m istudium a řešsní těžších problémů, bude i náš vzrůst.  ffi©h®
bude  záležeÉ na vÝspělogti maší  soudnosti.

Čtení  bibieg  NehemD  5  c=- J®b®  2.

N.  23.    Mar.   12,   30a
P.   24.    Jan  13,  34o

8..  3š:    g.Í.j5±.2.4,   8e
Č'.   29.     1.   Kor.   13,   fl.

3:   28:     #aš.an5o'  44,4.s©`

Nejm®cHější  síla  Živ®Sa®

EgžmEáa&á?gn;ágnE:s:i:gns:#ep?řsetiiěj3iůh®lo
Svědčí  ®  naši  opmvdovcisti.

gáá§ĚeazÉg  gťáFšším  znakem  kř©ssm&
J©  lásk®u,  jak®u  §i  Bůfi  př@Ů.©.
Ě.  8o  19.  68.

®o  úĚgoL  -  a9®  květma  19486

Nebezpeší  ®dpaffiffiffiÉůÉ.
ZEatÝ  te=t:    Židó   6,  4.  6.

bÝi. jE gFů pgEoežeanp?°ž°d!' ®:bí?Ch®m  PostoupÉH?  Který  žámafl
Měli  bychom i§ůudovat Písmo  mnohem usilio.vflěji, neboť jeh®

gfažTt%gy;é=Loo%Fců:EaupčťtE#Í.nTeřL3bfiáéneaEůg:heu,tyat%yvběyc;yzg%;
a  být  utvfzeni v  `p=.í.tomné  pravdě,  neznáme  je  však  ještě  tak,,
jak  bychom  měli."  R.  a.  H., 4.  2.  1890.

Pavel  měl na mysli - přednést věci poněkud jina.k než  obÝL=
ěejně.  Nejprve vyjmenovává  šest věcí,  které  jsou isamÝ  o  sobě
důležité,  io  kterých  však  nÝní  nemíní  pojednávat,  neboť  chce
přejft  k  „hutné''  látce,  -„Pokání  ze  skutků  mrtvÝch"  je
jednou   ze   základních   podmínek   evangelia.   ÍMar.    1,   14®   15S
Sk+  3'  19.).

3:gt%gmds:š=uivňeuTé?##Íágd@áálžli'd2á',2:i;diRáá;.6i,6"6isE®
a2J4oí%.:.  Eásiedujg E©  kĚtu?  Ěid®  6,  2bó

.`,,2,



Kůěz   ffiadi   ruGe   n@  hlavu   o'běti;   ®tec   vzHádal   své   imce
na hlavu LSÝnovu. -  V  Novém Zákoně je  zniínka o  „vzkládání
rukou"  při  uzdFavování  nemocnÝch,  při  oddělování  ke  službě
evangeiia  a  při  modlitbě  o  udělení  Ducha  svatého,  obzv]áště
ve  spoiiiů®sti  se křtem.  Pozdějí bylto  tohoto obřtadu  „značně zne-
užívám®";  nemĚstiá  důležit(osE  byla  .přikládána. vnějšímu  úkonu
sam®ůnému,  b@  dokonce  větší  než  Vn.itřní  zkušenosti,  se  kterou
měE  s©uviset.

5.  Které  další  učeri  násieduje?  Žid.  6,   2c.   (Sk.   1,  22;  4,  2;
1#5.1%,á. gaeÉro.n3č,ui:.)pave|  grij  výčet?  Žid.  6,  2d.  (Jan  |6,  m

Sk.  24,  25;  Zj.  14,  g.)
#®  Co jsme hotovi učinit? Žid. 6,  3.
Při  „opuštění"  .těchto  učení se  nesmíme  o  ni,d  domnívat,  že

by  měla  malý  význam.  Toho  jsme  vzdálení  Pavel  sám  je  po-
važuje za  základní. Hodlá však vkroěit na poile, na. kteié  ŽádnÝ
z  os.tatních  apoštolů  nevstoupil.  Přibližuje  se  již  Kristovu  vele-
kněžskému  dílu,  sívaityni  ,a  jistým  stránkám  díla  sniíŤení.  Chce
ůak  učiniit,   d,ov`olí-li  Bůh;   a  Bůh  do v/o 1 i 1.

8.  KteEých  pět  bodů  je  uvedeno m  potvrzeri  toho,  že  není
moižno,  aby se někÉeží  dali znovu na cestu pokání? v.  4ti.
-    Je třeba,  aby tyto  tři verše byly ič'teny É5ouviísle^ aby(cho.m měli

před  sebou  celý  iobraz,  než  budeme  uvažovat  o  každém  verši
zvláště, Pomyšlení na. odpadnutí, bez naděje na opětné obn.ovení
a napravení, je jedním z nejvážnějšíri. V tét,o věcí musíme být
vehri pozorní.

9.  0  ěem  se  zmiňují  pEvní  tři  body?  v.  4.
Syriac   uvádí:   ,Kteří  již  podstoupili   k?est."   Nezahmuje   to

jenom  okamžik  obrácení,  nýbrž  celý  pr,oces,  kterÝm  je  mla-
dý křesťan pňpravován pro společeniství  církve.

„Kteří  okusili nebeského  daru".  0  slovu života se mluví jako

:oátaj:,:.(tJk=2'4,2á,0.k±:sg,jíg,i|.D#.
svatýi  věčnÝ  život  a pro-
13,  2.)    Ost@mí  dary j.sou

vyjmenovány  v  1.  Kor.   12.  28-31.  Všiechny  dary  mohou  být
sh:ůučgst:í,áng#cshlávFvýatdéůrá,`,..K|rits:aó5i.kFfir,'egké5Ž,v|áštnízku-

šenos.ti.  Zde  zmínění inebyfi  jenom osvíceni  a neokusili jen ne-
beského  daru, nÝbrž isměli se stát i úěastníky Ducha. svaiého.

10®  Které  další  dvě  podmínky  k  tomu  patří?  v.  5.
„Okusili  krásy   Božího   slova";   těšili  se   zdra.vé   křesťanské

zkušeniosti  a  nalézali  za]íbení ve  studiu  slova  Božího.  „Okusili
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mod  budou,cflio  věku'`.  Sem pa:tří .niadpŤirozené tmoci jako  dar[r
uzdraÉvování a činění  zázraků.

„Dc)konalá Éihoda  s  vů]í  Boží  je  oním  vyÉokým  dlem,  kterÝ
má mít  křesťan  neustále  před .sebou.  Bude  ráid  m]uvi't  o  Bohu,
o Ježíši,  o  domově  blaha  a  čiist.oitÝ, kterÝ Kristus  připra.vil  těm,
kteff  jej  milují.  Rozjímání  o  těchto  předmě\tech,  kdy  je  duše

3:ldťueáno:.?,žíE:;tTj#/žŽ'5Ti,označujeapoštolza"koušenísvěta
11.  Co  je  prohlášeno  za  nemožné?  v.  6a.
Je  to hrozivý vÝrok,  ina.d kterým bychcm  se  měli  pc>zasita[vi`!i

n::í3pt:ě:?:t:hN;ži#.:':?y=ogcoh?oPš.?hdon.oži±#enJ;iofizoáiaTtunáťšje:

12. Proč  Íim  není možno  obnovit  se  znovu  k  pokáHÍ?  v.  6b.
„Protože  riidí,  že  ri  zmv,a  kůžují  Syna  Božího",  naznačtije

svévo].né  a  .neustálé  nepřátteliství  vůči  Kristu.  Znamená  to,  že
není pro ně  naděje itak  d]ouho,  dokud pokračují  ve  svém  od-
poru k  domluvám božského  Du.cha.

jí lj:.štg=ds3oFazE:Ě:É:áze=ě,7.jíž  st dostalo  deštS  a  čeh®  s©
14.  Co však hrozí  zemi, plné  trní  a bodláči?  v.  8.       .
Bůh  si  přeje,  abychom  nesli  o-Ýioce.  Nečiníme-li  tak,  zůstá.vá

na.dále  ]askavým  a  trpělívÝm  -  a  čeká.  q,uk.   13,  6~9).  Od
Bciha  bude  však  naktonec  zcela  iodlioučen  ten  čltověk,  kterÝ  se.
trvává nadále v odhodJaném odporu a zavrhuje tak mi]ost jemu
aajbtízen.ou.

N.  3Ú.    Ja.p  14,  1§.
P.  31.    1.  Jm.  5,  2.
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Čtení  bíble:  Job  3  -  21.

Důkaz pmvé lásky+
Milujeme-li  Boha,  uposlečhneme  ho.
Láska k Bohu  vede i  k  člověku.

Ježíš  -  cesta  života.

ř:rižťvgt;:žiťvěoe=ť'e:t:Ět#Éh;u.věň.
Jínde  lidstvo  spásii mamě  hledál
Dokonalá  §pása  a  stálá  pomoc,
Z,  s.  ZO'  05'



i®®  úĚa®Ě®   ~   5.  Ěegwma   lů48.

B®žÉ  EasEÉbemĚ  a  EŘřÉsahae
Zlaitý  teri:    Žid.  6,   12o

í.  Jak  smýšlí  Pavel  o  svÝ€h  čt€náříčh?  Žád.  6,  9.
Nevztahoval  na  ně  veffš   8.,  nÝbrž  nadál  se  ®  nicfl  něčeh©

Ee@šího.. Přesto se \cítí  oprávflěn Lk napsání této  vÝistrahy. Nemu.sů
bÝt  přímo  vinni,  avšak  je  jim  t?eba  rady.

2.  Na  kterou  službu  Bůh  nezapomene?  v.  10.`   Žádný člověk nebude mikdy  spasen svÝmi skutky. Neznamená
to  však,  že  Bůh nedovede  ®cenit  lásku,  obzvláště pak .tu,  která
byEa  pH®Ů-ev-ena  svaůÉTm.  P®h®ssinn®st  je  jednou  z  křesťanskÝch
Gffi®StÉ.

3.  C®   se   bude   ĚeE.iů   pĚí  Erist®vÝch  následovnících   až   d®
Eonce?  v.  Í1.

4.  Jak}'rii  pr®siředkÝ.  a  k  jakému  cůi  směřují?  v.  12.
5.  Skrze koho přísahal BůH Abrahamovi?  v.  13.t
6.  Jak  znělo  jeho  zasLbení?  v.  í4.
K tcmuto za.§líbení bÝlo p?ičleněno ujůšÉění, kteFé bylo dědiici

víry  dražší  nad  vše  osta.tníi  z  jeho  i.odu  měl  vyjít  Vykupitel.
(1.   Mojž.   12,   3.)    Avšak   první   podmínkou   splnění   měla   bÝtzk;.u#t:r:áryz'k:ignáosĚyziaÉfavhd=oggěoti.é'|,Piež.:ásáií.zasHbení?

Kterak  bylo  dáno?  v.  15;  1.  Mojž.  15,  1~6.
„Modm  'se  za  patrný  důkaz,  že  zasliibení  bude  splněnio.  Byl

pa#,ud'eBhtánážeAJáerhaů@ViasjgtědížšdbEdÉjtgmouř®ěgáE.áE;a|..Priloi3:
15'  8.

ffláEčl9;hz:=uotEikbtgp':okfápEqoy:É7=i::šÍ:IÍJgjši.ěžÉe::a:á:uláa:š:ě#gstlet

„mais  Boží  pc>ukazoval  do  budoucnosti  na  utrpení  jeho  po-
kolení  ještě  před  usaEzením v  Kanánu.  Byl  mu před]ožen  i plán
vy.kouperi - v Kristově oběti i v jeho budoucí tslávě. Abraham
Ěovněž 'spatřil zaslíbenou zemi - obntovenou v její r@j.ské krás6,
jeio:éžomššastbaťo ůpáneěE=ogĚ!to|=MgÉož. Z|#E;.flíi.á. P.  a.  P.  137.

z.:á.,Ě,i;Yai§iíbpeondítigs#:aEámbýatiĚrgfižiů'sgih%:oF|?flMa.:ů:eicF:
iť-17} Í8,  13-1§Ó
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oáĚá#obpyĚtoovA±Ťoahs=#.J;išžtětá=?řžestgěi:itc'##%Eíťká=slšbág.
Avšak  Abraham  ami  nyní  zaslíbení  plně ner.ozuměl.  Jeho  mysE
se  ,pojednou  obrátila  na  lzm@ele  (17,  18-21)."  P.  a.  P.  146.

Abrahain je  nazván iotcem  věřících,  třebaže bÝvala jeho  víra
v  některých  dobách  malá.  Bůh  jej   však  nezavrhl.  Mnoho  let
uplynul`o  od  té  doby,  kdy  mu  bylo   dáno  z@§líbení   o   dědici,
ať2.žg#šÉoáe:;ysHeígdgčes,p]kndě;ÉsteáTía±Oz:3#áaevndýě%#oE%áješí=š

narodil?  1. Mojž.  21,  1-8.
Utplynulo témě,ř 25 Ílet, než ,se [ono zaslíbení  splflilol  (Žid.  6,  15.}
13.  Jaká těžká zkouška pĚÍšla na Abrahama? 1. Mojž. 22,1-É4.
„Bůh  povolal  Abrahaina,  aby  byl  otcem  vě?ících  a  aby  jeho

život  byl  itrva]iým  příkladem  víry  pro budoucí  generace.  Jeho
víra  však  ještě  nebyla  zcela  dokonalá`  Dal  najevo   svoji  ne-
důvěru k Bohu, když zakrýval iskutečnost, že  Sára je jeho žena,
a idále,  když  vstoupil  ve  sňatek  s  HagaF.  Aby mohl  dosáhnout
nejvyššíh(o   cíle,   podróbil   jej   Bůh   .nové   zkioušce,   nejpřísnější,
jaiíe.nktc:oyp;íy#ě:EiĚ:rp:o:tgg#:ín§:ÉÍ.Í#3ařš,tpo.|1é"Íožjižáffi2.,plo=|8a.

hodná  ibyla  blahovůle  na  straně  Boží',  že  Bůh  taktio  vešel  ve
smlouvu  ,s  člověkem  a  potvidil  ji   dokonce  i  přísahou  skrze
§ebe  samého.

ČteHÍ  bible:  Jób  22  - Žalm  ge

Ev@ngeHum  záchraH®u  ĚE®věEša.
Řim.   1,   18`

6`

2.
9.
91

šĚga##ffiav=PĚLvgi:Ěá±rftsvvšée#ág;„
BÝlo  náplní  Pavlova  života.

;šž:1goá%pzsŤnTo§:gů:beálák#:=šráufp:ůá#těo
Z.  s,  20.  10.

Íi.   ůE®Ě.  -   12.   Ě©rvna   1948®

Kotva  dffiš©e  MeE®Efis®ffle©ffip
riatÝ  text:    Žid.  ©,  19.`1.  Skrze   S[®h®   iidé  pffgahaĚÍ?   e®   má   ĎÝů -ůĚelem  pĚfgahES

Žiů  ®,  1Cé
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2.  0  ěem  €htěl Bůh  pžesvěděit  dědice zasiíbení?  v.  17.
M]icižné  číslo  je  zde  příznačné  a  má  svůj  význam.  Bůh  ne-

užil  zide  přísahu  jenom  prto  Abrahama,  nýbrž  i  pro  nás.
„Nadéje  a  todhodlání  jsiou  podstatné  pro   dokonalou   službu

Bohu.  Jsou  oviocem  víry.  Zpátečnictví  je  hříšné  a  neopodsta.t-

::ogšv*pižčg#Tte:n:š;;g:JJšeahí:aBgťaíšegFá:ŽĚ#di;n|:J:EáEěrío;Eiog:íígg
když  viidí,  že víra  jeho  služebniků byla  již dositatečně vyzkou.
šena."  P.  a,  P.  164.

3.  Kťeré  dvě  věci  jsou  nezměritelné?  v.  18a.
Boží slib a přísaha. Jíná úmluva - zvaná v Písmě ,pmliouvou

starou"  -  byla  uzaúvĚena  mezi  Bohem  a lzraelem  na.  Sinri,   a
byla   posůéze  poůvrzeHa  kffví   oběti.   Abraha]nova   smlouva   je
sÉvizena   kFib-í   Krisů®ib-,®'ji.   P.   a.   P.   371.

á.ůhconj3sB®EheE|:=me®Ťéa:iíašÉsp:teěĚeůžen#aio@t:řiB;Íá?ůl8tb;
v   maprcsůém   r®zp®Fu   s   jeho   přiFozeností   říci  něco,  €o   není
absoůutně 'pravdivé.  To  ůéž by měůo bÝt naší  útěchou  a  zároveň
i  směrnicí  pro  riaše  rozhovory  i  náš  živoů.

5.    Čeho  se máme  zachytit?  v.  18c.
-   „Útočištná  mě®ta",  prto  Boží  ]id v  dávnu určená,  byla  symbo-
ůem  útočiště  v  Ježíši  Kristu.   TentÝž  milostivý  Spasitel,   který
určil .tato města za idoič,a\sná útočiště,  zajistil  prolitím své vlastri
krve  jisté  bezpečí  ,prio  přestupníky  Božího  zákona,  do  kterého
se mohou  uchÝlit  před  druhou  smrti.  P.  a. P.  516.

6.  K  čemu je tato naděje  duše přirovnána?  v.  19a.
7.  Kam  až  tato  naděje  proniká?  v.  19b,
„Služba ve  `svatyni  představovala .dílo,  jehož  se  Kristus  ujal

po  svém na]iebevstoupení.  Tam také  směřovala víra  jeho  učed-
níků."  G.  C.  420.         -

8.  JakÝ  obyčej  platil  za  starých  dob?  1.  KráL  2,  28-31.
P?estupník mohl utéci ipřed svými nepřáteli a zachytit se rohů

oltáře  a najít tak doiča,sné bezpečí. Oběa§  se lidé utíkali k tomu-
to  oltáři  oběti  zápalné  v ipředsíni  gvatyně,  jak  je  uveden,o  na
př. v  1.  Král.  1,  50-53.  Někteří  však  pova.žovali  za bezpečnější
uchý]it se přímo  až do  svattyně, jak se  sta.lo v p?ípadě Joábově.
Avšak i při nejlepším bylo  je].ich  útočiště  jenom  doča,mé.  Není
tomu  ůak  s  naší  nadějí.  Je  jistá  a  pevná,  stává  §e  tak  přímo
kotvou  duše  a proniká  až  ga  oponu.

•-É7



9.  Kam vstoupil Pán Ježíš?  Žld.  6, 20a.
Někteří  se  domnívali,  že  tímto  byla  míněm  cipom  druhá

to  však bylo  nemožné.  Zde  je  líčen  .čl.ověk,  kterÝ  se  zachyti
rohů  olitáře.  Nikdo  však  neunikl  až  do  svatyně  svatých.  Zd
šlo  jen  o  první  oddě]ení,   do  něhož  Kristuis  Vtstoupil  .po  svéi
nanebevstoupení.

ů/Kristova. přímluva. za  ělověka v nebeské  svatyni je pro  plá]
spa.sení  stejně  podstatná  jako  byla  jehio   smri  na  k:-íži.   Sv.oi
&mrií  započa.1  ono  idílo,  které  po  isvém  vzkříšení  odešel  dokon
čit  v  nebi.  Nám  je  třeba.  ví.rou  vst.oupit  za  opomi,  „kam  .iaki
předchůdce  vstioupil  za.  nás."  Tam  se  zračí  světlio  s  kříže  Go]
gaty.  Tam  můžeme  získat  i  jasnější  pohled  na.  ta].emsttví  vy
kouperi."  G.  C.  489.

10. Podle  kterého  řádu  byl  Kristu§  ustanoven  za  nejvyšš-fii
kněze? v.  20b.

dátvíá?Kždíá. bp?[]:Mt:[#;Sježde[Ef  íaia2ko:u  ZpFávu  o  něm  bibie  po
12.  Jak Abraham poctil Melchisedecha; který byl jeho předn

titul  a  který titul  mu  následoval?  Žid.  7, 2.
Zde  je  patrno,  že  Ježíš  je  větší  než  i  Abraham,  který  da

desátky Melchisedechiovi,  jenž  byl  vhodným p:-edobrazem toho
kterÝ je  nazýván  „Pánem  naší  spravedlnosti"  a  „Knížetem  po
koje".  (Jer.  23,  6i  lz.  9,  6.)

13.  Jak zvláštní byl Melchisedech a ke komu byl pfipodobněn
Co je  zároveň  potvrzeno  o  Kristu?  v.  3.

Melchisedechovo kněžství neby]o závislé na rodokmenu jak(
kněžství  levitské.  Kristus  nebyl  připodobněn  Melchisedechtovj
nÝbrž. Melchisedech  „by]  připodobněn. Synu  Božímu",  a  tak  si
moh]  stát předobrazem Kriista.  Jeho půvtod byl  Boheim záměm
uta].en,  aby  se  mohl  stát  symbolem  toho,  který  je  doopravdi
bez  za]č'átku  i  bez  konce.

Melchisedech  ,zůstává";  nemá  nástuipce.  (Ehěz  (obvykle  ne
zaistáva]  plně  svůj  úřad,  dokud  mu  nebylo   třicet  let,  a  jeh{
stužba  se  končila,  když  mu  bylo  ckiolo  pade§áti  let.  4.  Mojž
1.-3i  8, 25.} - Jaho §lužba však trvala věčně,  nep:-estávalaa



ČťeHÍ Ďibae:  Žalm  10 - 50.

EvangeEum přináší věčnÝ  Život.
N,   13.     Jm  6,  40®
P.   14.    Řím.   6,  23.
Ú.   15,    2.  Tim.   1,   10.
S.   16.     Př.   12,   28.

8..  i3:   ffíg:  á?'#.
S.   19,     Z.   Tess.   1,   7.   8.

Bůh  nóm zaručil život v Krishi.
Život  věčný -  dar  Boži  milosti.
Kristus  miěil  moc  smrii.

Í:á:e%íÉvíoot:za;ffiiŤí:|Ěgíiio:iuénástá;ie:
Z.  s.  ZO.  12.

12.  ůk®I.  -   19.  ěervna  1948.

MeECEásede5h. Levitské kměžství.'
ZlaĚÝ  Ěexě:    ŽÉĚ  g®  4®

1.  C®  EEÉĚe  Ei;-ážii?  ŽiÉ.  PF  4.
}Ielc-±ss€e€?a  -5iý-E  přeďďBrazem   Krista.   Prioto  náme  d   jemu

ÉÝěrL®-VTaĚ   p3`zc)m@st,

2,  Co  b5-Ěo  Eařfzeno  synům  Levi?  Na  koho  se  toto  nařízení
-Ý7zšahovalo.   V.   5.

káž4áěflaš,bžreátp;dsŤaávtkfflYíÍLe°T#.tE°bkÝ°i{off#Š?rnižmo%Ta:ri?Fpi:oE
Abrahamových.

3. K®mm  ®devzdd  Abraham  §vůj  desátek  a co  zase  obdržels
v,  6.                                                                                                (

Jako  „kněz  Boha  nejvyššfio"  pronesl  požehnání  na.d  Abra-
hamem  a vzdal  díky Hopodinur  který způsobil tak ve]iké vÍ-
tězřství  skrze  svého  služebiúk@. A  Abraham  dal  jemu  desátky
ze  všeho."  P.  a.  P.   136.

„Desátkové zřízení  nevzniklo  u  Židů. Od nejstarších  dob  pci-
žadoval  Hosp'odjn  desátek  jako  svůj  podíli  a  tento  požadavék

Pzyr`aei#éávÉ:'iabrýetespvž'dtěo|váÉ.v(`iáT.oáž.#ioeizi28iš.)ú,P.oan,ňě#g
i  zákon  desátků  jako  jeden  z  božsky  ustanovenÝch  řádů,  na
J;ejá5%ĚÍLoás|`ggsoosbti;,tznáaviáej:|ij.eiJá|ŤVEirkoš3ígr=ť.dosuy`siémžedfáíiĚ

pramenem vŠ©ch  po,žehnání pro svá ,stvořeri  a Že  jemu náleží
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vděčnost ělověka za  dobrotivé dary ieho ppozřete`hosti." Po a. P9
525.

4.  Co je  nespomé?  v.-7.
5.  Co  se  zde  štane  's  lidnri,  jimž  se  dostává  desátků?  Co  se

však praví o  Melchisedechovi?  v.  8.
6.  Jak  apoštol  pokračuje  ve  svÝch  vÝvodech?  v.  9o  10®

Žepiá:i?Liggáeávigv#?iogĚŽĚbgář:c:nd#ílepdáťka:3rekř:Iá
td,  že  je  á  vyšší  než  Levii  tudíž  hěžiství  Melchi§edechovo  je
vyšší než  Aronovo.

7.  Které  důvody  pro  změnu  kněžství  apoštol  uvádí?  v.   11.
I,evitské  kněžství  se  `svÝmi  symbolickÝri  obřady  a  oběťmi

nemohlio  samo  o  siobě člověka  zachráni.t.  Mohlo  jenom `předstaa

ř=ís:á, řkatdeurÝ sgembs:áŤ j.p±o oEíát:, Takza;sHbbogséký=ÝkEué:eÉ snko%g

tEI,oTgáil::eibšlá,sSE:sn-Éí:kizyelavít=3gaĚml::a?yk:tearráéBzeropTe:
nášela. -- přes ipr,os,třednictví  kněžsitví  a. toběti -  vp:-ed k  praá
vému ]mězi  a ik pravé  oběti.

8.  Co  však muselo  být  také  přeneseno,   bylo-H     pĚenesen@
kněžství?  v.  12.

Zákon  o  kněžství  6i  vyhrazova],  že  všichni  kněží  musí  bÝi

ioz=Í:Ěě|gegía#o:=:-%frr!i;%sKEfd:::,:-EiiegěÉfiennžeg:Ě:i
9. Ke.kterému  kmeni  náležel  Kristus?  v.13.14.
Melchisedech nebyl leviúai  rovněž ne Kristus, kiterý ipocháze:

z  kmene  Judova.  Měl-li  ise  itudíž  stát  knězem  K=ristus,  bÝlo  nč
bíle  dri, že  všechna  zřízení,  která  byla  přímačná  pro  kněžÉtv
Aronovo,  musila  bÝt  změněna.

10.  Co  je  tím  více  patrné?  v.  15.
11.  Jakou  mocí  se  stal  Kristus  knězem?  v.  16.
Mocí  upekonečného"   a  „nezničitehého"   života..
12.  Co  dosvědčuje  Bůh?  v.  17.
Autor uvádí  tento  vÝrtok několikrát ve  snaze,  aby poukáza]

že Aroniovto kněžtství, které bylo jenom přechodné, mělo bÝt nyn
vystřídáno věčnÝm kněžstvím Krístovým, které bylo bož§ké.
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Stenfl  ĎÉbieg  #aiffi  51  ±  85.

KFisůus HašÉm př.íkladem.

N.   2®o      ůo   P€{ř.    2a   2ío
P.   2S.    L`á'á.  2j  49.
Éfl.  32b     Zid.  8o   1®.
S.   23o     aMť.   26,   39.

8..  .áš:    g:-:  i5,'  i:.
Sa   a6a     Luko   9,   23.

#::;ÉÍ:Ísn:vzá3iist3:ééhi;éi:c.:tc®.

gd:±mw:nzbřiĚomoěáp:át:Íši=;kdoEeg:Ži.
Z.  s®  20.  13o

`            Í3.   iÉEEolo   -   2©o   ěegvn@   1948®

JísÉ®Éa  lepší  SEEaE®fflvyB

Zlatý  €exÉ:     Ž±d.  FŮ  22.

1.  C©  musel®  pĚirozeně  zaniknout?  Žid.  g,  18.
Oním „předešlým pTikázáním" byl „zákon přikázámí tělesného"

~Éoígá,ŽŽvŤá3E:egť:ťgšug3mFnzěžĚgžíát=Éaěti;#u:,oíeuggžnmmítzí§%ůÉ
na paměti,  že bFlo  pouze promockÝm náznakem něčeho  lepšíh.o
v  budoucmuo

2. Jakou  vEri€řnÉ  nemohoucností bFl  obĚadní  zákon  provázem
@  čám  byl  vystffdán?  v.  19.

„Kristov\o  evaflgelium vrhalo  odlesk své s.láw i m židovskou
bohoslužbu  a  zvýšilo  vÝznam  obřadního  zákona.  Stánek  nebo
později  chrám  Boží  by!  obrazem  věcí  původních,  nebeskÝch.-  Všechna  ÚstaniQvení   tcňot`o   zákona   byla  totiž   dám   Kri`stem,

kůe]Ý za  dne i za noci vedl zástup lzraeleí tomuto  zákonu měla
být  prokazována  největší  pozomosť,  neboť  byl  svatý;  nebyl  É€
však  zákon mravní,  který  byl  Bohem  ustanoven  pro  jeho  ro~
dinu  na  nebi  i  na.  zemi  a  jehož  platno.s.t  trvá  „pokud  trvají
Hebesa"  - provždy -."  E.  G.  W„  S.  of the T.,  29.  3. 1886.

3.  Jak  slavně  byl  Kristus  ustanoven  za  lměze?  Jak  odlišri
bYÉ? Čťhěožs# sLÉ:YÍÉ?ásv±2°r.u?čiít.eiem?  v.  22.

Toto  prost?ednictví  za.ručuje  člověku jistotu  smliouvy,  nezba.
vuje  .ho  však jeho  závazku.

„Ježíš  obstál ve  všech  satanových pokušeních,  a  skrze Krist€
můžeme  obstá±  i  my.  Jakto  byl  Ježíš  přijat  jak®  náš  zájstupe€
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ž,oŤ:,gítáčh ÉaaEnEdáí3;ř:.jaťE.ftgd#.Ť E.ásá. oHb.:ť%Í.mgťíí8%g  Ve
5.  Co  se  praví  ®  levltském  kněžstvf  na  r®zdfl  g  kněĚg€vÉm

jeho? v. 23. 24.
Kristus  níkdy  fi©umírá.  Protio  nebud©  míit  žádnéh(o  nástup€eš

a  proto je  jeho  kněžství  nepřenoisné.
6.  Co  proto může  Kristus  učínit  a pFo  co  vEastně žije?  v.  25®
„Třebaže by]a .kněžiská služba přenesem z chrámi]. pozemskéh®

do  chrámu  nebeského  a  byt.  byia svatyně  našemu  zraku neviq
ditehá,  stejně  jako  náĚ  VeleĚghěz  neměli  tím  u\č(edníci  utrpět
Žádnou ztrátu. Měli poznat, že nenástala žádná mezera v jejicfi
sptojení a žádné umenšení Hoci proť©, že Spasitel není p?ítomeH."
Des.  166.

7.  Čím  se  Kristus  vyznaĚnje? v.  20.
NepoškvrněnÝ;  ač  byl  v  neustálém  styku  s  hficiiem,  zůstaĚ

!.%=:tíéčye;?ž::E:#t3ť:á#:%:livÉcáíŘgsteůg:ágě:.®bíl|:pv,s:.ria
9.  JakÝ  rozdfl  je  mezi  kněžíĚHi  ustan®venÝmi  p®dle  zák®Eě

a mezi Synem, kůerý byl usÉanoven za lměze pffsaĚiou B®ží? va 284
Když .se přiblížil  čais Kriis'tova prvéhD příchodu, mmozí vÝfficí

kněži  by]i  P=Ímo  bezbožní  a  nehcrini  svaté  glužby.

ps±°S žíia%f:?  ZávěEU  d®šel  ap®šťoE,  když  shmti  vše,  m  n@.

§ogíša igj=yuššááE:ě3ešáe:ž=u:oarigar.ažiái' #6i  nebeskÝ€h vÝ"
11.  Kde  je  Kristus  kněz®m    a   ěím   je   vÝznačmÝ  sv@tostTQSHí

v  němž sloužá? v. 2.
.Bůh  .sám  totíž  stanovil,  aby  €vatyně  `pozemská  .byla  §tíneffi

6vatyně nebeské. Nebeská sva.tyně je stejně skutečná jako kr€v±
která by]a m Golgaté prolita

„Nebeská gvatÝně  je  svatyní nové  smlouvy."  G.  C.  413.
12.  JakÝ  úkol měli  nejvyšší kněží?  Co  musil  mít  i IEristu§  a

proč nemohl bý± knězem  na  zemi?  v.  3.  4.
Kristu5+ musel mlt,  co  by .obětoval, neboť jin@k by bÝl nemo.ti

iĚo.tfi%jbťí:BťyaT;epíobt3loaE:gy#z:dšegěítže±oůF:%ieoaEiĚ:?:!,,o.%;Í
gíhro±ěáazáE±hog%#e%ppogÉ#sáýEšzá#oÍ+t#%jžp.bětť66bĚ;ů
NemGhl  prot®  být  knězem  na  =emi.
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byi:?pČoŤuůe:š!aM%%íe##ŽTd?#g;P2:eŘ®objEř2e5Ť4%;%eE2::4C3:.
40'   16.J

Je záhodmo  mit  na mys]i,  Ěe pozemsĚá  .svatyně  nebyla přes-
nÝm  napodobem'm   nebeské.  Byla  pouze  příkladem   aL  §tínem.
Někteří fidé činí chybu, že z nebeské svatyně čín.í přímou kopií
SV,a#enjěenp:?:ůkěe.samat  aie ů siužba kněx měla sloužit Za P:-í-

klad a  stín věcí nebeskÝch. Tím nabývala veliké  důležito§tii  a
Pán dal skrze Mojžíše nanejvÝš urči.té a jasné pokvny o každém
bodě  tét,o  předobrazné  stužby."  P.   čH.  P,  351.

14.  Kdo poskyti vzog pg® chrám, kterÝ stavěl Šalomoun? 1. Par.
a8,11.12.19®                           ]

„David  dal  Šalomounovi  ptřesné  pokyny  pro  stavbu  chrámu

±jEf®rystgžrgě.kjĚdomuujbeá;:ž,iesteingrboožvsíe#fltiĚgE#š:čag
751+

fflrám Šalomounův se v některÝ€h ič'ástech fišil iod pyrvní  sva-

geěčtnyřai.p#Tsšttá.jeMiíigůod#=umbdyě|loůd:setŤiff#j:vá:#hcgE,Poy|E
g:á!:há#oydpáůf#žů%je?.yi?pdaer€ť:á,s|tůLůi3=f.t®álesTvéhho|oavEcyí
rysech se shodova]y.  V obou by]a  dvě  oddělení, oltář pro  obět+
zápalnou, slitovnice,  tru.h]a  a velekněz. Pro větší rozměry  cfirá-
mn  a  větší  množství  kněží  bylo   nezbytné  zvětšit  počet  ně-
kterých druhů vnit-mího zařízení, v zása.dě však ineLnafltala žádná
změna.  Služba  zůsta]a  napriostio  stejná.
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MESÍJNÉ   STRÁŽ

:   3.  dubna  1948. ~ ŮsE9ěehÝ  v  E'®zšiř®vání  spisů.

„K  přerůznÝm  lidem,  k  nimž  není  možno  zjednaft  isi  přistup,
Be  dTo6tanou  naše  ,sipisv.  Naše  `knihv  a  naše  ispisÝ  musí  vvsílajt
pajpřský  světia,  'a.by svět  bÝl iozářen  [přítomnou  ,pravdou."  Test.
VIII./87,

Riozšiřování  is.amoi ,o  sobě  neni žádnou  ctflo.stí,  iNedostaví-1i  se
upčité vÝsledky,  dělo  se  veškeré  rozšiřování  nadamto.  Je  prot®
důležité, aby prio *utio  práci bylio použito  jen nejlepších method.
Avšak  práci  musí  poidpoFovat  i  Boží  moudro,st.  Bůh  nezklame
nikdy tÝ,  kteří na něho  spolehnou.

Jeden  s`bor  zakoupil  1400  traktát,ovÝch  Berií,  Po  jejich  svsteá
matic.kém roz`říření `ise otevřelo  169  diomovů prio biblické hodinvi
dv.anáct iosob  se  rozhodlo pro  svěcení soboJty  a  a§i  polovinia  ze
všech  návštěv]iíků  nedělních  večemích  přednášek  priohlásila„
že  je  vyhledali po  obdržení  zmíněných  traktátů.  Tištěné  slovo
pĚinese své ®vioce, ta s tou'to, myšlenkou iby mělo být rozšiřováno.

10.  dubna  É94®Ó -  MisijmÉ  zEEušemosÉii.

Jeden  náš  kazatel   se  isetkal   s  pánem,   kterÝ  popíra]  Boha,
Krista,  bm  i  jakékoliv  náboženství.  Bvl  .tio  wznava'č  novot  a
zároveň přívrženec nauky .o, vÝvoji. Kdvž již spolu prodebatovali
innoho otázek, ,otevĚel kaLza,tel svoji bibli ,a přednesl. ttomutio muži
jednoduchou  hodinu  o  isvatosti ia pr,aexistenci  Kristově  a odpo-
věděl  fla  každou  otázku  biblickým  vÝkladem.  Onen  pán  bvl
potom zcela změněn. Mísůio\  @bv nadáie pokračoval ve tsvém při-
mém   a  nápa.dném  .popírání   bible,   projevwial   (oi  ni   pojednou
zvláštní  zájem  a  nakonec  pravil:  „Přítelií  budete-li  mne  moci
přesvědčit  io  Kristu  a  ,o  bibli,  st,mu  ise  následovnikem  vašeho

•áčže:í;`i3y±iá*,%otgtřrázom:::?TsÍ#ť=p:a:`áti`;rŤoekápzří,g®sviůi
vliv, a i :to',  co bÝlioi idált  je  zaznamenáno v nebesícha
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É7® dubn@   1948. - Jak byla zaiožena Tabita
v Rochestru?

Před někrolika ietv tsetkal  se 'kazatel našeho  sboni  s  velkÝmi
obi;Ížeri,  když  se  snažil  získtat  od  městskÝch  úřadů  povoleni
k  podzimní   sbírce.  Zůálo   se,   jako  by  úspěch  ,adventistů  na
tiómto   .poli   vzbudil   nepředvídaný   a   nepříjemnÝ   io'dpor.   Bvlo
tomu  iopi.avdu  tak. Jedna ®sobnost  působící  v  městské  sociální
péči  si  na  nás  stěž®vala,  že zasíláme milionv .do  jinÝch  zemí ia
ani  prstem  nehneme,  abychom  odpomohli  bídě  doma,

Kazatel  i  Íčlen®vé tsboru  se  tod  té  chvfle  isou,středili  na idobro®
ěinnou práci  a pr®sili o  vedení  Páně.  Jedna nedávno  pokřtěná
sestffi, která bv:a dříve předsedkvní dobročinného díla pro žemv,
ujaEa  se  pak ,cdborného  řízemí  díla  ,sebezapření,  které  málokde
Ea?ezT©  :a'K  Fadostný  iohlas.  Církev ise iosvěd.číla  jako  tpr.ospěšná
sTÚ-ém_u  Eejbližšímu  okolí  &  její  vfiv  byl  tim  více  upevněm

24. dubna 1948. - Ukoněemí díEa must bÝů HrychEeno.

k.ZJáeévÉult2;ááoeTnsoaÉi=aáayj3ggšffziáH:tEEš'3;ávizgáězv?Eáíěvs:jé
přibývání  a  rozmáhání  zla  to  až  dostateěně  poftrrzuje.

KaždÝ zajisté může rozi]oznat naléhavou poirinno,st, která spo-
čívá ve spoluprác!i na velkém díle  spásv, jež má bÝt dio.končeno,
a je nám známo, že Bůh je nějakým způsobem urychlí, čimž bude
alespoň  polovina  Církve  překvapena  právě  tak,  .Ťak  je  nám  to
znáz\orněno  v  podoben.ství  o  desíti  pannácfi.   Musíme  náležet
k těm,  kteři' daií zazářiů posledním pia!prslffim isvětla a Šílv k doa
koněení ůéto  úlohy®

1. května 1948. - Dosud je č@sú
Máme  nvní  krásn;ou  příležito.st  přizmt  se  k  Bohn  a  svědčit

o  něm,  neboť  lidé  jsiou  připTa.veni  n@sltoudat  slovům  přítomné
pravdy,  která  jedíně  může  pádně  poukázait  m  jediné  výcho-
disko   z   nepiřetržitÝch   nesnází  -  ,svou   Tadou  ia   Fvý_mi   pro®
r,o ctvími.                                                                                             t          '

Při.čhíme-H se a vykonáme-1i tsvůj  podfl na. /dfle kónce, budou
naše  slova.  námi  rozšířené  spisv  i  naše  dopisy  neustálÝm  ká-
záním.  které povede  k  rado§tnÝm výsledkům  a  k  získání  dušíi
vždv však tio bude v té míře, v jtaké  členové pro.i.eví a zvÝší  gvé
úsilí v misijní  prácio
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S. května 1948. - Va~Ě© svštio budůĚ SVĚTLEM!

„Kéž  by  vaše  světi®  pfi  vaší  mísijní  piácÉ  pFo  €írkev  a  viaš©
Ókolí  vydávalo  ůak  jasné  paprskÝ,  aby  ,,v  ronen  den"  nemohl
nikdio povistat  a říci:  Proě jste mi o `pravdě  nic fleřekli?  A  prioč
j.ste  se  vůbec  nestarali  o  gpásu  mé  duše?!"  E.  G.  W..  M.  Sí  S.;
5,  6.  1914.

Jeden  z  n.ašich  věmÝCF.  členů zasí'laů  po  několik  měsíců  náš
Ěasopis na různé adresáty, kteří však jednotlivÝm  číslům nevě-
novali  pozomost.  Odkládali  je §tranou.

V  jedinom případě  přešla  řeč při  rozhtoivoru  se  známÝmi  i  m
tyto spisy a byla vys]ovena i ,snad bezděčná poznámka, že jsou

á;!:págtyg=gié.,asá::sátgmaáskgtipáo:#aů.%ěáFa`.ikčečtí|Sae:áfikateiráje!i
dcera„  obě  s  oprtavdovÝm  zájmemi  a výsledek - obě  byly  za
ěas pokřtěnv. = -

Prodávejůe naše spisy,  darujte je, půjčujte, zatsítl.ej.te je pošť®u
@, Všemožně  © vhSdným  způsobem  je Tozšiřujt©  c®  nejvíce!

15.  kvě€ma  1@48. - P®svěcení sFdGe.
ťůffio,zÍ  lidé  ari  ,přesně  nevědí,  jakými  vlastfiostmi  se  má

opravidovÝ  křesťan vyzntačov.at,  i@  jejich  jednání  je pak  hanbiou
Pro  .p`ravdu.  Kdyby  ibyli  prodělali  hluboTké  obrácení,  ne51i  bv
místo  bodláků  jenom ovoce  Ducha  se  všemÉ  jeho, jemnÝmi  iod-
§tínÝ  a  rysy.  Mnozí  lidé  j-sou se .sebou  ,až  příliš  spokiojerif  do-
mnívají sei, že zachtovávání Božích přikázání pro  spasení po,stačí,
aL zatím neznají mi}ost Kristovu ia tipí jejím nedos\tatkem.  Jejích
srdce  nepponikla  živoucí  víra  Ježíšov,a.

„Beze  mne  nemůžete  nic  učiniti,"  prtavil  Kristus,  A  dtopřává
nám svoji  božskou milost, ůbvchom mohli tdosáhnout  cíle.  Jeho
trpělivost  a  jeho soucítění  uchvá.fi  vědomí  Lirdí  a  zazáří  jim na
gH=,stu  života."  Tesů.  V+  3`06L  E.  A.  Manrv.

22. květm 1948. - Jsme p!mě ma vÝši?
Mnozí  adventi,sté  §edmého  dine  ise  nikdÝ  Bohu  zce}a  n©p`o-

Ěvěffli. Otážeme-li se jích přesto, pT{oč zachovávají sobiotu, budou
nám mioci  odpovědět  jen  na  způsob  něj.a.ké  biblické  hodinvj  ů
zeptáme-li  se jich na příchod KristůÝ,  vypo'ět.ou nám  také řadu
skutečnosti®  kteFé  mají  Kristův  příchod  naznač.ov@t,  ale  jejich
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slova budiou ipostrá.da't vrc}ucmosti.  Duch ppoHoctví k {akovémutó
postoji  prohlašuje:  „Piohlašuji  církvi  slavnostně,  že  ani  jedinÝ
z dvacíiti ičlenů, za;`psanÝdi ve  §borové knize, není připraven m
ukončení ,svéhio  životního  běhu+ Ve \skute.čnosti  jsou všičhni bez
Boha a bez naděje, iako kterýkoliv hříšník."  Chr. ServÉce, 41. -
Musíme  se  znovuzr®ditl

29. května i948. - Známe svoji povinnost?!
Mat. 6,  33e

Jůsti mamželé, lékař se tsvou cho,tí, vedli velmi povrchní křesťano
skÝ  život.  Sob®ůu  světili  po  svém  ta  ido  sbom  zašli  jen  tddÝ,
kdFž bin  ohlášen nékterÝ pToislulÝ ktazatd. A  t,ak !se velmi mál®
mšili  ®d  ®statních obyvatel  městaL  Jednoho  dne  vypukla  chřipo
k®vá epidemie a byu jí za.saženi á tito manželé. Nebyl(o jům mož-
né ,sehnat lékařskou pomoc, a sousedé ise zaLse tbáli nákazv. Man-
želé byli  pojednou  odkázáni  sami .na  sebe.  Lékař ,sám bvl těžce
nemocen, jeho  choť všaik 'bÝlia blízka smrfi. KdÝž  si manžel uvě-
domiil  tuto  krajni  siůuaLci: volal v modlitbě  k Bohu,  poznovu ,se
mu zasvětil a horoucně prosil za uzdravení družkv ,svého života,
A Bůh Íého  lkání vyslyšel. Stíny smrti se rozplynulv, a oba ne-
mocní se pozdravili. T.ato  jedinečná zkušeno,st přivodil,a ve_1ikou
změnu  v  jejich  živtotě.  Krátce  nato  přišl,a  .k  nin  na  návštěvu
jejich tetap kúerá nikdy nesouhlasilia, ,s tím,  že  její .ne.teř umává
sobotu,  prohlašujíc:  „Jak je vůbec imožno  tvrdit,  který  den  má
být  prLo  Boha  zachováván?"

Mladá  paní všaik io.dvětila:  „Tetof !kdybys  ibyla bývala 'tak neo
mocna.  j.ako  jsem 'byilia  já,  věděla bvs už, kterÝ  den  je) pravou
§obotou Páněl" E. A. M.anry.

5® Ěervna  1948. - Vzdání duchao
Tělo  ge` rozvijí  za  podpory  potravv.  kteTá  mu  je  dodávána.

Totéž  platí  i  oi  duchu.  Astríonom  se  iobírá  hvězdam`ii  milo`vník
dě].in  my.silí  zase  neustále  nia  to,  oot {se  kde důležftého  událoi  a
člověk, kte'rÝ zpÝtuje bíbli, bude ise ,samozíejmě tzabÝvat duchova
ními  věcmi.  Prc)to  ne].důležitější  a  nejpodsitatnější  pro  fliaše  přía
ťiomné  i  budouci'  .dobro  je  poznání  božské  pFavdv,  kterou  nám
bible  přiná.ší.  Duchovní `síly ®  zntaliois`ti,  které  isi  tímtio  způsiobeffi
P'řlvlastnímeo  nemoh®u bíft  doceněnÝ ani  ,#1atem z  Ofir".  Testa
V. 544.



12. června i948. ~ „Mějte ve svém nitru stejné
Smýšleiií,  jako měl Kristus  Ježíš!"  Fil.  2,  5e

Setkal jsem se s  jedním mladÝm mužem, který .byl vÝdhován
v  sirotčinci.  Jeh.oť zájmÝ  a zábavy bylÝ velmi  obvěejné,  aL bvlio
proto   zcela  přirozené,  že  se   jehio  "všlenkÝ  zabÝvaly  jenom
věcmi  pozemskýni.  BÝl  si  vš'a.k  vědom,  že  Lchce-li  dosáhnout
věčného života, musí dát (svému duševnímu ismÝšlení zcela novÝ
gměií  zdálo  se  mu  to  však  přffiš  těžké.  Vždy  znovu  upaidl  do
svých  starých  zvyků.  Předsevzal  si  vš.ak,  že  se  b'úde  zabÝvat
jenom   ušlechtilÝmi  věcmi,   ,a.by  tak   čelil   zlému.   Věnoval   se
studiu Písma  a .p'o  krátkém  ěase tdovedl vvprávět  celé  ka.pitolv
nazpaměťi ke své obrovské radosti pak semal, že mu přemýšlení
o  Božích  věced  nečiní  žádné  po)tíže.  V  jeho  isidci  i  mysli  za-
vládlo  smýšlení  Pána  Ježíše.

Člověku  je  dob.ře možno  zaměřit svého  ducha. k věcem bož-
skÝm,    pře,sto   vŠ.ak   musí   na    srdce    zár.oveň   působit    Boží
zušlechťujíci mioc.  E.  A  Manry.

19. .Ěervna 1948. - Teprve změněnému ělověku
se otvírá nový Život.

Mužúpilec   za.bltoudil   jednoho   dne  ido   .přednáškového`   sálu.
Přestože  piostředí  bylo  zcela  cizí  jeho  smÝšlení,  statčilo  to,  co
slyšel,  aby  v  jeho   si.dci  vzklíčil@  touha  po  lGpším  živLotě,  Až
diosud  měl  ipověst  nejobávanějšího   člověka  v  okolí.   Od   oné
chvíle  ntavštěvrova.I  kiaždého  večera  ionÝ přednáškÝ.  Později  jej
navštivil v jeho domově sám přednášejíci kazateli ta za ěas muž.
otrok  pijanství,  vzdal  své  srd€e  Pánuí  jeho  duch  prodělal  pod
KristovÝm vlivem naprostou proměnu. V jeho životě se přestalio
projevovat izlo,  ani m ně nepomÝslil a ,§tal se jedním z nejvěr-
nějších křesťanů svého měsitia. -Jeden z  jehto  bývalých kiama-
gádů  se ho  při  setkáni  tázal,  jak  se  mu  daří,  \kdvž  tak změnii
§viij život. - „KaždÝ musil být radostně překvatpen.  že jsem §e
gbrátil, bai i moje  koně to pocítilůo"

26. červn@  1948. - Posvěcení těla.
„VIÍv ělověka,  kterÝ  dopřává místa působení.Duda svatéhoo

nezná hranici je ].en třebai, ,aby ].eho vliastní já ustoupilo stpanouo
'abÝ mohl vé§t Bohu posvěcenÝ živoůo"  me life  of Jo
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Puch  bez  cíle  a  lihavé  srdce  se  stávají  snadnou  kofi'§tí
lého.  V  nemocmém  ia.  neživém  oTganismu  nalézá  živnou  půdu
.oubai  lenivý  a  lhostejnÝ  duch  je  v  nebezpečí,  Že  se  stane
ílnou  satanovou.  Zaměřte  své  mvšlenky  k  vysokÝm ia.  svatÝm
deálůmi  určete  si  vznešenÝ  životní  ,cíli  mějte  něc.o  pevného  a
irčftého  na zřeteh -  a zlo  při vás  nenalezne místa, ikde by  se
Lchytilol"  Educati'on.  E.  A.  Manry.
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ZPRÁVY  Ž  M=SĚJNÉGH   P®LÍ

3. ůubna 1948.

PotřebtEjeme  tisíc učiteEů.
W.  Cšt  Tumer, předseda  austraLskoúsijské  divise.

Více než třicet let j sme byli zakotveni na Šalomounových ostr®-
ve€h. Naši práci provázela velká požehnání  Boží a tiisíoe ostrob
vanů  se  těší  společenství  církve  Kristovy.

Přes   všechen  nápor  bojů   a   všechny   zkušenosti,   jež   válka
s sebou přinášela, zústali naši domorLodci toddáni a věrni pravdě.
Jej.ich  odvaha  a  .bohatství  ,pro,středků  pomoci  vzbuzovaly  údiv

^    civilisovaných  lidí.
NÝní, kdy opět máme mír, odstraňujeme znič'ené budovy; stia-

víme   nové  nebo   opravu].eme   méně  pcškozené.   Naše   misijní
flotila byla Ttoměž  opravena a naše lodíce vyplouvají za svými
úkoly.

Pot.řeĎa učitelů je  dnes  větší  než  dříve,  avšak  maše  batunská
škoh nemůže 5Plnit ftoi požadavky. Ve ,snaze o rozřešení tohoto
pFob}ému jsme  zakoupili  tisíc  akrů  země v Honiaře na  ostrově
Guiadalcanalu. Je  to  dobré  místo,  neboť  leží  blízko našeho  noo
vého  ústředí  pro  celou  ostrovní  skupinu  a  má  snadnÝ  ipřístup
k  moři.  Tyto  pozemkv  jsou  dobře  z/avodňovánv  a  jejich  půda
Je úrodná. Sbírka třinácté  sobotv má sloužit i stavbě této školy.

Vo)lají i nová území, jež se vždv těší zájmu členů naší sobotní
školy po  celém světě. Votlá k nám obrovská oblast v nitri Nové
Guineje, druhého největšího ostrova světa. ~ Bratir Ward Nolanů
který řídí práici na vnitřních vysočinách ostrova, nám sdělil.  že
by mohl  okamžitě  umístit na  ti.síc  nových  uči.tedů,  kdvbvchom
mu je  mohli  jenom pogkytnout.  Jaká .to  výzva jedině, v tomt®
poli .- tisíc učitelů! - .a k tomu taková touha po nichl

Při  vyhledávání  místta  pm  nové  misijní  stř,edLsko  setkali  se
Éva  z}fiši  misitonáři  3e  zraněnÝm  ffiužegH,  k.terý  byl  náěelníkem
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vesnico.  Oš'etřili  mu  jeho  ráfly  a pfi  to.m  §e  dozvěděl  o  jejich
pátráfli  a nabídl jim .pozemek, který je ideální v každém směru.
Kolkiolem  jsou  sta  vesnic  .a  ěekají  zástupy.   V  Ga]ioce  míníme
posta.vit  Školu  k  vycviěení  učite'1ů pro  tento  lid.

Mu§íme  jednat  rychle,  neboť  čaLs  je  krátkÝ  a  má  bÝt  ještě
moho  vÝkonáno.  Lid  zde  volá  po  n aš i ch  učitelích!  Chcete
nám  do.pomoci  k postavení  téta  velké  armády  --- v  odvetu na
vo,lání z nitr,a Nové Guineje?

10.  dubna  1948.

Vftězství křest'anů na ostrovech lidojedů.
Pastor M. White,  misionář  na Šal. Ústrovech.

Kata  RagiosoJ,  domorodÝ vedoucí  misijni jčinnosti  na  Šalomo.u-
novÝch   oistiovech.  známÝ  našemu  Hdu  po   celém  světě,  není
rijak  sttarý  muž  a  je  plně m vý,ši  jak tělesně, 'tak i  ve  §vém
zodpovědném ,posláníí  má  však  ještě  v  doibré  paměti,  kdv  ně-
kteří z  jeho  lidn  holdovali ktanib@1ism.u.

Křesťianství však .přemohlo  všechnv  obměny  ďábelských  zvÝ-
ků. Domorodtů .svitl novÝ den, když misionáři po prvé vstou-
pili na ,půdu  jejich  ostrovů.  Noirý  den  z.azáři.1  i  adventní misti,
když  kapitán  Jofles,  onem posvěcený  a  uvědomělÝ  muž,  plnÝ
misionářské eneigie, započal svoji prád mezi nimi - s názomÝ-
mi  obrazy  naší  soboůií  školÝ.

I.éta.  rychle míjelia.  DěsivÝ  stroj  války  se  přehn`al přes  jejich
ost±ormí  domovy,  zatím  co  jsme  se  my,  bílí  ni.siomáři  museli
uchýlit  dot své vla.sti  Avšak  co  jsme ishledďLli nirní po  svém ná-

g;amŤy,:EtŤd=EŤe#tšš,.ceomnáašáižieln#;eiisis,í:táfit:Líedpayál:hboě;hug
kterÝ  se  §ílil  u  víře,  zejména  ra]inímí  isichůzkami  kolem  slova
Božího  ,a  sobo.tních  úkolů.  Ani  p`rionikání  nepřátel,  ani  nálety
nemohly  jim zabránit  v  tomto počínání.  -  Ba i kdvž  bvu vÝ-
puzeni  ze  SvÝch  vesnic  .a  ucihýlili  ise  do  hlubin  pralesů,  bvlo
jejich  první  myšlenkoth  aby  se  vždy  s  novÝm  dnem setkával.Í
i lše  ,Siovem  živolta.

Dva  oistrov-y  zůstaly  však  na  vládní  rozkaz  {.ze  zdravotnich
důvodů)   stále  odříznuty  od  civilisa.ce  a  ikřesťanství.  Reneu  a
Bel.lona.  ~-  Isoilace  bÝla  prolomena po  zřízení  .naší  misijní  stia-
nice na  ostrově Guadalcanalu - malou skupifiou chlapců, *teří
se  odvážili  v  póuhém  hrubém,` vÝdlabaném  člůnu  plavbÝ  na
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8iréffi  ičič:eánu  d®  dáikw   fl50  km  -  ,pátrajíee  p®  jasflé  zvěsti
evangelia.  Navštěvovali  naši  školu,  avšak za  čas  se  za.se  musifi
vrátit.  - Uplynula léta,  a nvní  opět přijeli  mladí  lidé  s  oněch
ostrovů,  aby požádali  o práci  evangelia. Tentokrát  dala i  vláda
svolení  k  návštěvě  .,zakázaných  iostrovů".  Vvužili  jsme  rvchle
této' příležitosti, ,a to,  s  čím jsme byli uvítámi mezi těmito lidmi,
nikdy nevymizí z mé paměti!

Kotviště  bvlio  oživenio  spoustou  kancí,  které  bylv přeplněnÝ
vzrušenÝmi  ostrovany.  Nahmuli  se  i  do  nitra  misijního  fflunu.
Přímo  se  prali  navzájem  o  to,  a.bv  byfi  blízko  svým  „opTavdu
věi.ným"   misionářům.   Byl   to   jejich   den   dnů.   ,Plavba  jejiGh
vyslanců  byla  úspěšná.  Vrátili  se  s  misionáři.

Jste-1i dnes přítomni  sobotní školeí která dává  i vám toiikerá
požehnání, zda necítíte,  že byste měli vvslovit miodlitbu  za  onv
čtyři  tisíce příslušníků vaší  sobotní  školv na těchto  kdvisi kanio
balských  ostrovech  ia za onv  z  ostrova  Renellu  a  Bellonv?

„Lační   budou   nasyceni]"   Tento   drahÝ   lid   t/ouží   po
pravdě.  Jsme  hotovi  za  rimi  jít.  Bude  to  možné?  Odpověď  zá-
ieží  i  na  vás.  Dopomůžete  k  .dovi`Šení  vítěžtství  nad  otroctvím,
v němž  tento  lid  úpěl?

1g.  dubna  1948a

Rozkaz, který memohl bÝt vysEovem.
Reuben E.  Hare,  ta]-emník anstr.  -as. unie®

Po   spěšné   evta.kuaci   bílých    mis!.onářů    ze    Šalomomových
oistrovů,  kdvž  se  armády  ž.lutÝch  sunulv  k  jihu  v  roce  1942p
přešla  zodpovědno,st  za  adventní  misijní  gtanice  is  ieiich  tisíci
věřících  na  bedm  Kata  Ragoso,  domorodého  náčelníkra,  který
bÝl  vvisvěcenÝm  kazatelem  svého   sboru  ,a  .který  bvl  po  řadu
let  přímÝm  spolupracovníkem  vedoucího    dí.lia   v   tomto   Lsou-
ostroví.  Ívlastní  zprávaL  Kata  Ragosova  je  na  26.  ěerven.)

Ra.go`sův bvstrÝ postřeh pro povimosti vysvěceného  kazatele
spolu  se  zodpovědností   vedoucího   riLsie   adventisti°i   v   celé
ostrovní  skupíně,  jej  záhv  ipřivedlv  do  rozporu  s  důstoiníkem,
který  ve  svém  krajním  úsilí  ve  .prospěch  válkv,  nařídil.  abv
gp]nil  některé  úkolv,  které  však svědomí  nedovoli]c}  Ragosovi
ui]o,slechnout.  V  napětí:  které  provázelo  válečné  tažení,  uěinil
důstoiník  něco.  co  bv  za  normálního  stavu  nikdv  neučinil  -
nařídjl,  aby  bvl  R.ago§o  uvězněn.   A  když  byl  později  RagQso
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®pět před flěh® předvedeíi, ů®uře pÍ®pukla.  ®komósti ge stávaiÝ

Eg=šiž%g:srtšáůtť3půřsíí3!n?kylb;1E3g#:'nqazkddflyů,g3'ětžeRíáás=1ei
niařídil,  aby  splnil některé  rozkazy,  vyřkl  je tak, jako bv  zcela
určitě očekáv,al, že  domorodee po§1echne.  Odpověd' však  zněla:
„Nemchur   I'roto   rbÝ1   ®.dsouzen   k   tělesnému   trestu.   Sud   od
benzinu  sloužil  za  trestnou  lavidi   oběť  bÝla  položena  napří'ě
přes něj .a ohebná hůl  sloužila za mučící nástr.oj. Z Ragozových
zad  se  řinula kiev, .pak byl  dán rozkaz,  aby bití  usttaloi  důsto.j-

3íokzo§%e..enja3gLT,d%osgTé;áÉ%],v#,jížahTeTEÉ]bs%důtiptoosj]EškegůíRdaá
e>,ěí  ,a  odpověděl:  „Pane,  lituji,  že  na  mě  žádáte  něco,  co  mi
moje  náboženství  fledovoluje  uěinit.  Jenom  protioi  vám  mu\sím
®dpovědět:   Ne!..   Zuřivost  n.abÝla  převahy  nad  iozumem,   dů-

;áijoníágd#::hulh3d#R=gŤsgpifisáoowdo,zt#ezg:ožásíšotŤláuužnigs#
ggto;mpožásj;eh..uuťřoeťí]g3oůpyán#[oač:a#ěÉ3]ťgt,zeĚ:í=ube=gzŤadsoa#í
daEí  ránÝ, kdvž  již íležel  na  zemi.

Sotvta  .na.byl  Ragozo  opět  vědomí,  bÝl  mn  rozkaz  opětováfl
a  kdvž  dial  opět  tutéž  odpověd',  důsto].ník  zachvácen  zuřivostí
nařídil,  abv  byl  Ra.goso  vyveden  ven  a  zastřelen.

poBaytlaaLVŇba:igi:ŤEpr:ovt:ž,č?áamaa]FŠĚiiŤ,aljaakaíl€ůsvt;řfiákeE,:tg,:
V  dramatickém  a  tisnivém  tichu  začal  potčítat!   ,rJedna!  Dvě!
Ttt . . .r Nějak mu bÝlo memožněno, abÝ vyřkl tři. Začal znovu:

glázJoPž:aFetÉ.kÉ;,ée;,:,3Š!t!efgdÉáuTkJesdeá:řD;ěie-VYř±!.,?Éuigá
Ůřetí  mu řeč  vvpověděla  službui  tentokrát  vš+ak  již nemohl .pro-
mluvit ani jiného sliova  a` téměř jeden  @ půl  dne zůstal němÝm.

R@goso  nebÝl  zastřelen:  nýbrž  bvil  iodveden  zpět  do  vězeň-

g±éů%_dtaátb:áaznao|°Zzdaějsí#íZž:ádšpi€+Cěhdn°#ú°ksáí[vů,avYvgj8°szt?:ť
žil svěřené misijní dílo. Pokorný a v plné důvěře pracuje nadále.
Kdvž  jsem  se  jei  nedávno  tázal,  co  zaměstnávalo  jeho  mvsL

ří:#..,sttá@kFřjeadkhť*mág.ío.p*šáá.ě,oggá:ě%ě[áe#:ožgá:ýbá]ooú,aAVT
přál  j,sem si však  vědět,  zda  jsem  neměl  učinit  ještě  něcft  co
bvlo mojí  tpovinností  ve věci  Boží."  - JiakÝ  to  duchl  Jaká  to
vír.al  Lze  §e  potom  divit,  že  Boží  dílcb v  mkou  těehto  lidí  ták•prospívái
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24.  dubna  É948.

Abel a jap®nští vo3áci.
At  H. F.

Abel, statný jinoch ze Šalomounových iostro)vů, věmý křesťaq,
byl  zajat  dvěmtaL  ja.ponskými  důsSojníky.  Pok)oušefi  se  .na  .něm
vTnutit zprávy  o  nepřítelii  avšak  všechny  jej.ich  námahy by.ly
mamé.

„I'ak  itě  za,§třelímie!"  pohrozili  mu.   „Nemohu  vám  nic  říci,"
a .neohroženě  dodal, ,,a prosil jsem svého  nebeského  Otce,  aby
ván v tom zabránfl."  I)ůvěřivá ia odhodl,aflá jiiistota tohoto muže
je  zmátla  ia  jejich  zbraně  poklesly.  V  následujíci'm  cnkamžíku
mu  nařídili,  aby  Š  nimi  v.stoupil  do  člunu  domorodců.  Zápěstí
jedné mky mu však pevně ovázali provazem, ].ehiož druhý konec
si  jedm  z  iobou  mužů  připevnil  k  opasku.

KdÝž  jej  měli  takto  zajištěnéha,  nařídi.li  mu,   abv  ves'Ioval
pioti  prioudu   aL  zno`m  mu  vy:hrožo>vali,  nedovede-1d  je  k  cíli.

A'be.l  usi'lomě  přemýš,lel;  „ŘÍc:i  jim  o  nich,  to  bÝ  byto  stejné,
jtako bych jím způtsobi.l přímou smrt!  A titů mužové mě neušetří
ani  tehdÝ,  kdÝž je nalemou."  V duchu se .proto hoirlivě  modlil

aipi;.',sííak?j#vrygruávzě|J:eáiřcehmiiře?udáa|e?Jteoioaiž,7žíědměJ,š.|€=k%á
bÝlot že Japonci nemohou  vydržet pod  vodou tak ďouho  j,ako
domorodci a pak, že provaz, kterÝ ho poutá, není rani tak dlouhÝ
jako  nejvétší  hloubka  řeky  o  kus  výše.  Poznal  také,  že  j.sou
Již unaveni .a že j+im hlavy poklesáviají.  Nad hlubinou  si  znovu
ověřil,  že  tomu  ttak  je  i  .n`adále.  Ještě  jedna  `tichá  a  stmčná
modlit'bar  o  záchranu  života  a  .pak  již  náhle  vstal,  zachvtil  se
okmje  lo,di a pmdkým nárffiem na  jednu stranu loď `p,řevrátíl.
Pušky se  přirozeně ocily  niai  dně řekv  a  mužové  mě.lí  co  děla{
sami ,se  sebou.  - Abel  .se  ponořil až  ke  dnu a  podržel  svého
věznitele někdlik  okamžiků .pod vodou,  ten Se  domníval, že jej
chce připravit  o  život,  a  pr+oto  provaz  okamžitě  odpoutal.  Tak
nvolnfl  i  Abel,a.

Soitva náš domor,odec pocíffl toto ,osvobození, plaval rychle ke
břehu.  Sotva  vystoupí!  z  vody ia  rJozhlédl  se  po  ělmu,  `spatřil,
čeho  ise  nadál.  Oba  mužové  se isntažili  dostat  do  člmu  .s  .Ťedné
straiiy  a  otáčeli  ho  pr.otio  vždy  znovti  a  2novu  dflem  vzhůru.
Spatřílí  i  Abe`Ia  a  vyhrožov,a`lí  mu;   avšak  na  několík  ,dalších
chvíl byli proti němn bezmomip
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#ťi:;Jla§:#ie:g:;lg,gtp:d:::iětai.:sš:Cv:ůj:Šdgě:žžaízáao:?oádo#d:z:á:9;ť|
je,  osvobodil   sebe   a  zároveň  ].sem  i  ischliadil  jejich  přflišnoti
vášeň".

Svědomí, 1steré není umlčeno  ani ve  vlastním nebezpečíl  Svě-
domí.  které  zná  hodnotu  lidskÝch  žívotů  'i  onu  vÝisokou  cenu,
kterou za ně za.platil Ježíš Kristusl - Na Šalomounových os.tro-

::g.jJs:ouuifoaÉíydljTš3gi-dTkĚTeip:ř;tÉi:huž,íotaěi:áakméooá#;.:i
1.  května  1948.

Cesty pokroku na Fidži.
C, S. Pa.1mer.

ie:tÉj:Fgdotls,;oé;!tiÉ:Ěe:1g|e;3táo:xeí:F%:t:o#igsF=:ožá:ii:3ťíig3:eá
7000   čtverečních   mil.   Obyiia.telstvo,  počt+em   as   250i.000,   jsou
z polovicft3  Iindové  a z  .polovice  vlastní tobÝvatelé  ostrovů  Fidži.

Dvanáct  vÝsvěcenÝch  kaza.telů  a  čtÝřicet  ostatnich  domotro-
dÝich  uěitelů  a  miisioná.řů  působí  mezi  6borÝ  na  ostrio,vě  Viti
l.evu  a dvacet idalších  skupin  je rozset,o  na jedenácti z menších
ostrovů.

Fultonova riÝsijní  škola iíasi  50 km  od Suvy)  má třii \§ta  žáků,

;;č:íínákeoy=hd:uf::gF:iož?|Íéozá-dT±dj;g;?e]?Íážigtt:5Í:.3gš:ltrr:gácě:
giJs:fihu:g"inuá:ií:1#r:bhoarsskeĚ:|havBersom;g:sgtivk:naaTITiórvůgo:eri:ilooť
práci mezi lndy, jidhž praLcuje a.si dvacet tiisíc v obl@stech cukro.

:Šnt.ftviin?.egoaášipvosíomTSTíá;p=ást;:Ěig3Ígkřá,dEd;egm=ž:1aébJš=rio€bí
velké  řeky  Sigatoka.  Před  několikta  týdnÝ  .tam  bylo  po\křtěn(
šest  duší .~ iprvni  ovoce  jejich  úsiH.

V  Suvě  se setkáváme is ikaza.telem  Mitchellem,  jéhož neděln
večemí tpřednáš.kÝ zauj aly pravidelné poslucha`čstvo -přtes tř
sta lndů. Tři míle odtud je ústředí naší misie  a nrisijní tiskáma

Po  200  kn  plavby  mi§ijní  lodí  Melanesie  do§áhneme  oblas
kaz.atele  Mccutcheona.  Po  zakotvení  v  tidÝch  vodách  zálim
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Buča   objevuje   se  naším   očů`m   mísie   a   školta   Vaiuvonu.   -
Uprostřed  prostranství  je  penisicmát  pro  žáky a  ško.lní  budova,
kde  je  .sto  chlapců  a  děvčat  připra,vováno  .pro  dí]o  za  vedení
br.  Cozense  a  tří učitelů.

Den po  dni  pracmjí  zde  mísionáři  z  naši.ch zemí  bok  po  boku
§e  svÝmi  druhy  tmavé  pleti  a  pTonikiají  i  do  nových  obla'stí
v té naději, že záhy bude splněn úkol,  jenž má bÝt hot.ov, aby
mohl přijít Mistr.

8. 'května  1948.

„Vyieji svého Ducha na všeEiké tělo."

A.  Gal]agher.

Na tichých horách v mitru ostrovaL Pentecost v NovÝch Hebri®
dách  je  schouileno  mnoho vesnic,  kde  domorodci žiií v bázni  a
poslušnosti  Páně,  Není tomu dávnc>,  coi jsme  strávín  celÝ  tÝden
mezi nimi.

Obrátil jísem  jejich  pozornost na onu  skutečnosů, že jsme nea
přímo iseznaJi,  že  dělají  mnoho  věcí,  které  jsou  u nás  obvyklé,
a  že  jsme  proto  přišili,  abychom  jim  předložili  z  Božího  slova
ještě některé další pravdy, kterých se jim ještě nedostalo. Onóho
večera  jsme  istudovan  dlouho  `d® noci  o  islavném  návratu  Spa®
sitele  světa.

Následujícmo jitrta mi ná'čelník vyprávěl tutto neobvvk.lou zku-
šenost:   „V  Toce  1910  jsem  se  odebral  na  ostriov  Norfom,  kde
jsem  strávíl  pět  .let  na  melanesijiské  vÝchovné  koleji.  Vráti]
jsem se potom na nové Hebridv a po mnoho let j,sem .bvl dom'o-
rodým kazatelem v horách Penteeostu - Před devatenácti ietw
navrátil  se  do  vesnice  Daniel,  pro§tý  mladÝ  muž  bez  jakéhoE
koliv vzdělání. Cítil touhu po tom, ,abÝ se modlil ,se svým lidem,
neboť  v  je].ich  vesnici  nebylc}  učiteleo  -  Jednoho  dne  u§lvšeE
hla§, kterÝ k němu  pravil:

Vidím,  že máš istarost  o  to, jak bÝs pomíohl isvému lidu  Přišeů
jsem,  tabych  ti  pomoh].  Musíš  však  poslechnout,  co  ti  řeknu."
Hlas  mu  potom  nařídil  t.ři  posty  -  jeden  třídenní.  jeden  pěti-
denní  a jeden desítidemí.  Poté ,se! za.se navrátfl  a pravil  Danie-
lovi!   „Přišel  j-sem,  abvích  tě  `ponaučil  o  považe  Trojice:   Satam
podnítil  boj  v nebi,  ů  Troj.ice  a  andělé  jej  vvpudílii  pak  pfišel
na  zemi  a  lidi  abemal.  Já  jsem  však  ,přišei,  abveh  mluvil  k  lió
.dem  ve  všeů  @ástech  světa. PŤišeEl  i  Ježíšú  abŤ %emřel  a  spasfl
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člověka, a wátil se zpět dó mébés. Mám tě Hvri poučit Ó` správné
cestě:  „Nehodí  ise  pio  vás,  abyste  nadále pěstovali  vepře;  neo
provozujte  obchod  s  ními  ani  z.či  ně  nekupujte  své  ženv.  Své
ženy nesmíte  vůbec prodávat  ani  kupovat.  Muže i  ženu  stvoři.1
Bůh.  Pohanské  z>působy `musí  mezi vámi přestat i vaše řeč  musí
být  dobrá.   Musíte  si  pomáhat  navzájem  a  potřebuje-li  někdď
z  vás  pomoci, nesmíte  mu ji  poskytovat  za úplatu, nÝbrž zcela
nezištně.  Nemalujte  na  své  rohože  ptáky,  hvězdv,  zvířata  ani
Gokoliv  jiného,  co  by  vám  je  činilo  zvláštním  jako  pohanům.
Káva,  tabák  a  tance ne]'sou  pro  vás  prospěšné."  Starý náčelník
pak dodal:  wvěříme, Že to ,promlouval k nám Bůh, ia iproÉo jsme
se  přidrželi  těchto  zákonů,  idaných  Duchem  Božím".

„Jsme  šťastni,  iže  nás  chcete  ještě  dále  poučit.i  z  bible.  Jste
nyní  našimi  mi.sionáři.  Nové pravdy o  sobotě  a o  Ježíšově  pří®
chodu  j'sou  pro  nás  šťa,stnou  zvěstí,  Rádi  uičiníme  to,  tco  nám
řeknete,.`

tétp.razírá#ťááis.:táTpvřeaddáeážř#ážáJiií,:ootsoe|jset#:ěpnríoF.a:pásůť
věrou o'ěekáváme na Nových Hebridách - veliké věci!

15©  května  1948o

B®žÍ prozřeteĚnost na NovÝ€h Hebridách®

J.  C.  H.  Perryo

Když  naši  misionáři copustili  tytoí  ostrovy,,  tu  kapitán  DanieiB
který v díle  pracoval již `po  dvacet let,  dostai na  staro§t naše  třÉ
misijní motorové 'lodě. „Le Phare" zůstala v Aoře, kde byla přeb
vzata  americkou  armádou.  Dmiel  se odebral  do  Aoby, kde měE
pečovat  o .dvě menší plavidl,a  a o  ostiatní majetelL

Vojenské úřady  jej  však vyhledaly,  neb  nemohly uvést  stroj
převzaté  lodi  do  chodu.  Doprovázen  policistou  i(,neb  bvl  podep
zříván ze  sabotáže)  plul  do AobÝ v misijním člunu „Rani"  a po
několika hodinách .plavby se dostali až k lodi „Le Phare". Zůstial
na  její paiubě  tři  dny,  objí'žděl  spolu iokolní ostr.ovy a  zasvětil
je  do  obsluhy  strioje.  Byl  rád, `že ].im může  pomoci, ,avšak  odpoo
vědnost,  kterou mu  uložili  misiionáři,  jej  nesmímě  tížfla  @ cítil,
Že  je  jeho  nejpřednější  povinností.  Poprosil  proto, aby  se  'mc)hl
zase  vrátit  do  misie v Aobě.  Bylo mu  vyhověno.

Když  později .navštívil  se  svými  spolupracoimflqr Atchin,  byE
mu  zabrán i druhÝ  ěluna  takže neměii  dopraimí pÉ©středek pr®
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Čéstu  domů.  `.Na_  čest.né  Éřliovó  !směl  ještě  pjiout  ise  sirým  člunem
zpětt  .aby  oRy  ml,adé  muže  vrátil  do  jejich  vesnic.,  kde  byu
uěiteli. Ameriič'anůq, se kterými se v Atchinu po návratu setkal,
dal najevo, že iby se rád vJrátil na  „Le Phare'`, ale  že má obavu
zda by dostal volnou sobotu. Jleden z nich jen podotkl:  „Kdopak
by   se   ještě   §taral   o   den   odpočinku,   nyní,   když   je   vá.1kal"
Daniel  však  zůstal  klidnÝ  ia  mizhodný.

Úředník  se podivn,  že  Daniel  isp,lnil  .silib  a  doporúčil  mu.  aby
n@stoupil  cestu domů na  „Le Phare", která připluje  a má pot.om
plouti i do Santo, Jodkud bÝtlo lepší  spoj`ení do AobÝ.  „Le PhaJ.e"
však i s Danielem zamí.řila do Ambrymu. Ce§tou stroj vypověděl
službu  a Daniel  byl  znovu  vyzván,  iaby  se  ho ujal  ,a zůsta.1 ve
službě na .Iiodi  i  se isvÝmi  dvěma  přáteli-spo,1upracovníky.  Opět
však uvedl  důvody, iproč  tELk  nemohou  utčinit.  Zodpovědnost  za
Aobu  tížila jeho,  srdce.

V pátek, když Daniel ičistil stro]+, jedem z idů.stojníků jej vvzval,
aby následujícího  dne omyl  stěny  strojovny.  Odpověděl:  „Zítm
nemohu pracovat, přejete-li si to  však,  mohu  tak  učinit hned".
Důstojník  nemohl  porozumět  tomuto  výroku,  `a  Daniel,  uviděv
jeho  překvapení,  pospíšil,  taby  mu  vysvět.1il,  že  .diuhého   dne
bude so`bota, kterou on respeltiuje .podle Šlova Božího jako  člen
misie  adventistů  sedmého  dne,  Toi Američana  velmi zajímalo a
Danieloiri  isdělil,  že  ví,  že  je  v  Americe  mnoho   adventistů.
A  dále  onen  §ihÝ  muž  pravíl:   „A  kdo  na.učil  vás  zde  znát
sedmý  den  - so-botu?"  Daniel  \se  zaz\adoval,  že  mohl  oznámit,
že  tto  byl  Ameriičan,  miisionář  C.  H.  Parker,  kterÝ  byl  jejíd
prvním  misionářem,  a  že nyní -pečují io  dílo  na  Nových  Hebri-
dách .miisionáři  z Ausitralie.  Rozpředl  ise tak mezi  nimi  příjemnÝ
rozhovor  ia  o  práci  v  ,sobotu  nebylo  ani  řeči.

Nakonec   se   nedostatek  paliva   stů  kri.tický.m  a   bylo   r.c)z-
hodnuto, že zajedou do Aoby a přiberou sud paliva. Daniel i \oba
jeho druhové v.šak měli určité  obavyí kdÝž nebvla ani  slůvkem
uěiněna  zmínka  o  jejích  vylodění.  Avšak  .kd]*  byl  v  lodním
tanku  opět.  o.1ej,  velící  důstojník  je  vyzval,  aby  si  vzal.i  svá
zavazadl,a  a zůstali již v Aobě`

Tři  šťastní  a  vděční  domorodd,  jejichž  jedinou  touhou  bylo,
slioužit .oddaně  svému  Mistru,  stáli na .břehu a poziorovalí  svou
loď mizící v dálce; a pak se znovu radostně dali do ipráce, která
].e  ttak .drahá jejich  srdcím ft  která je ].i.stě  stejně  drahá  i vám.
riií §poiuvěří€í!
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2Z.  Ě{větna  1948.

Hlas mo)Ěe5ů BoŽích na ostrovech CookovÝch.
James E.  C.omack.

Na  40.000   `čtvereěních   inil   oceánu   je   rozset   tucei  malÝčh
ostrovů .a atolů této skupiny, pojmenovaných k poctě jejiid ob-
jevitele, proslulého  kapitána  Cooka.

BÝl .Ůo John William, kterÝ přinegl na tyto kanibalské ostrovv
evangelium před více než .st]o lety, a vyípráví se úchvatná histó-
rie o pohádkovýich ohních .rad.osti, když obÝvatelé snesli dřevěné
bůžky a pámi  je  na h.ranicích. - Na neštěstí  však  modla  nej-
zhoubnější  a nejvíce  uctivaná  - opojnÝ nápoij  z pomerančů  a
z pó-pó - zůstalaL uchována a ,holdují ji jako mocnému démonu
mladí istejně  j@ko  staří.  ZaisloužilÝ James  Chalmer  se `za svého
dvanáctiletého  pobytu  v  Rarotonze  črasto  sužoval  pijanstvím
€ohoůo  lidu a ztrácel nadějÉ, že se mu podaří přivést jej  ma lepši
cesty.

K těmto ibezstarostnÝm PolÝnésanům zavíta`l také Dr Caldwell
na .palubě risijní lodi  „Pitcaim"  asi ipřed padesá.ti lety  a podjal
Ée  úkolu  zaujmout  tyto  'sebelibé  ostrovany,  proislulé  i  ísvÝmi
pisněmi, pro poselství třetiho anděla. Třeba.že se pravda. sstkala
u většiny s nepochopením a bÝla i pronásledována .předcházejíci
mií5ijní spo'1ečností pro porušení neděhího zákonta,  nalezla přece
®hlas v několika  srdcích_.

I  další  misionáři  pihě  rozsévali  6ímě,  klidi]i  však stále  spc+
rou úrodu. Po  čtyřiceti letech práce jsme z[de měn pouze 83 po.
křtěnÝch  ělenů  církve,  zatím  co .sobotní  školv mav`štěvovalo  asi
35D  ndí.  Duch  Šv.  však  zavlažoval  setbu,  která  dnes  vydává
povzbudivější  vÝsledky.  V  desíti  letoch  stoupl  počiet  `ělienů  na
226  a .sobotní  škola má  nyní  asi  600  návštěvníků.

Evangeliůace -je heslo  naší misie na Cookových ostrovech.
Nedávnoi  jsme  podnikli  práci  ve  vesnici  Matavera  na.  ostrově
RaTotongia  a  .přes  záměmÝ  odpor  mom  bÝt  někteří  pokřtě.rih
Mezi  nimi  byl  i  Geoffrey  a jeho  manželka,  kteří  ,své  sousedy
Překvapili  svou  každodenní   cestou  na  kole  do  našeho ` Shroh
máždění. Až ido té doby byla tato  dvojice problémem pro poncii,
neboť  jejich  obydlí  bÝlo  každé  noci  otevřeno  různÝm  pijanům
a  prostopátšníkům.  Po  návštěvě  tří  ičtyř  shr.omáždění  Geoff.rev
j.edné noci při pořádávání rvaělq pijanů prohlásil, že se tvto ná-
poje v jeh® domě již nikdy neoctnou. Byť bvl oné chvíle i sám
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opi]Ý  a  pře§  posměeh  §výeh  qiosavadflíeh  kíamarádů mygli.1  vše6

:EáeoHLaŤpoooj::,a3g=.sfsgiolzuf.9chsvsoŘŠ|eín:iudé?řgTeořřHťE|oe:íS;t.adnú
Života  svým  kdysi  též  zotročeným  s'poluobwiatelům.  Při  jiné
příležitosti  ise  dozvíte  ja.k  krásnou  zkušenost  `prožil  u  ni{fi  doa
morodec  Kino.

Jsou  to  krásné isymboly  Boží  milo§ti  pro  nevědomé.  Co  Pán
učinil  pro  tyto,  činí  pro  mnohé  další  ve  všech  částech  tohoto
po]e.  Sboiy ise ,rozrůstají  a  domorodí  evangelisté powbuzují  lid
svých ostrovů k ilepšímu a nadějnému životu. -Ano, i zde, mezl
korunami  kokosových palem  Cookových iostrovů,  ie  slFšet  kro-
čeje Hospodinovy!

29.  května  1948.

Život na osamělém ostFově Pitcaim.
R. P. Clarks.

Odpoledne  ise  již  po  druhé  ozvala  siréna  pamíku,  kterÝ  při-
stál na ,širém mofi u ostrova. Moře bylo, mnohem neklidflější než
ráno  a příboj  se  r,ozbíjel o  hradbu  ochianné  hráze,

Muži oistrova odrazili na člunu směrem k průivě, která jedině
5pojovala  širé  moře  s  chráněnou  obla,stí  tpro  přiistávání  člunů.
podařilo  se  jim  bez  nehodv  proplout  a  zamířit  k  pamíku.  Již
Še  istmíva.lo,  kdvž  jeho  píšťala  znovu  zazněla  na  rozloučenou  a
nužové  s  ostrova  se  přibližovali ,opět nebezpečné soutěsce. -
Moře-bylo  v té  do.bě  hrozivé  a  n,ové  a nové  hřebenv mohutně
v.zedmutých vln bily do hráze a prionikalv její průrvou. Proplout
5e  však  muselo!  KaždÝ  z  mužů  vwjal  isvé  isílv  do  kra].nosti.
=lun  se řítil kupředu jako  Šipka.  - Pojednou  se bezprostředně
[a. ičlunem  vzedmuly dvě  mohutné vlny.  I'rvái  se  zvedlaL iaž `nad
šlun  a  doslov`a  ].ei  zahialila.  i  is  posádkou.  Druhá  ičlun  zvrátila  ®
rětšim mužů bvla  spláchnuta  do vířivýclL vod, zatím  co na ně-
[teré  se  člun přímo  překlopil.

Ti kteří na břehu  sledovali  č'lm  od jeho  vvplutí, bvli zděšeni.
remno zahalilo jeiich zrakům 'člu]i, kterÝ se octl na vně.jší straně
iráze.  Několik málo  žen  a  dětí, které nebyly předěšenv,  začalioJ
isilovně shánět podél skalnatého pobřeží ,stranou ipřísta.vu mTiže',
[teří mohli být vrženi  až ke břehu. Našlv .čtvři,  dva z nich bvli
:raněni.   OdeDřeli   však   /ošetření,   idokud   nebudou   za.chráněni
•o,statní. - Hrstka iodhodlaných mužů,  kteři  zůstiali na pobřeží,
e  vÝda]a  v  druhém  ičlunu  ipod  vedením  bÝvalého  kapítánaí
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směrem  k  propu.§ti v h`rázi.  Masy  vod  se  v@liiy  otvórem  vlno~
liamu s  rachotem  aL hukotem. -  „Vpiřed!  Zachraňte  životv!"  za®
znělio` do běsnění  moře,  zatím  co  nékteff z ostrovanů  se v těch
chvflích moidlili jalm nikdy před tím, neb nebvlia iani tisícina na-
děje,  že  člun bude mocí proplout na širé moře.  Stal  se  však zá*
z.rak  a® nemožné  se  stalo  skutkem.  Člun  proplul  jakobv  veden
neviditelnou  rukou.  Hodina  tíživých  nejistot pomalu  míjela,  až
pojednou o  něco  výš,  s  Bílé `ská]Ý bylo  dáno  světelné znamení:
„Je  naděje!"  neiboť  pochodně  záchranců  záhÝ  ozářily. i   člun.,
který  byl  i  .s  .trosečníky  zahnán  mezi  'skaliska  na  východ  od
hráze.   Někteří  z  nich  bÝli  již  krajně  vyčerpáni,  takže  se  již
sotva přidržovali  č]unu.  Záchranci je naJožili do  ;svého  člunu a
po dlouhé plavbě zpět k přístavu byli šťastni, že se mohli udržet
na širém moři  až  do  dennflo  světla.

Moře bylo  dosud nebezpečné,  ale t.ouha po  shledání  s milÝmi
n,a  břehu  ia.  po   suchém  oděvu  a  troše  teplého  jídla  bvla  ne-

ůgůLautte:ná;oapTor::ozpbg[.oČP[%ndroEěétvpeřígíka]:Ežg;%:oÉíanáát.rů]zŠ
opět nebyli  dosti rychlí. Velká vlna zasáhla ičlun, .převrhla jej  a
hnala. jej prudce ke skaHskům. - Tři muži bvli z'raněni,  ostatni
se  zasadili  io  jejich  záchran-u  a  vyrvali  moři  i  ohroženÝ  ,člun.
V  těch  okamžicích  však  zasáhla  i  záchrana  z  ostrova,  takže
vzápětí  bylo  možno  spatřit  nepředstavítelně  d.ojemné  shledání
zbytku zachráněnÝch  s  přátely ra  drahÝmi.  - Nebýt večemího
zásahu  dririého  člunu,  bÝli  by,  kromě  prvÝch  čtyř  zachráně-
nÝch, všichni  zahynuli.  Celá událost  od  z.ačátku až  do  konce. je
svědectvím  prozřetelné  péče  Boží  .o   lid  ostrova  Pitcaim.

Následující  soboty  oprolévalů  mnozí  slzy  vděčnosti  ,a  všůdhni
chváljli Boha tak vroucně jak,o nikdý v životě+

5.  června  1948.

Fuzzy Wuzzi z Papuy.
C. E. mtdell.

Na horách Owen Stanleyovy oblasti žil istarý muž  domorodec
se  svou   Todinou v malé špinavé ichýšit  ve  které  bvlaL i  domácí
zvířata a  drůbež.  Byl  všeobecně  obáván  pro  čaiodějství  a  pro
nepoko].ného  a útotčného  ducha. Jmenoval   (se FaTole. Byl mnoh®-
násobnÝm vrahem - Iovcem lebek.

Pak  se  však  .do  divokÝd  hor  doštal  misionář  s  blahou  noB
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vinou evangelia a malezl tam i  ťohotó  muže. Zvěst o  Ježíši  pře®
tavila jeho  isTdce ta změnila  jeho) život,  S  očima phýma islz vy-
znával  hříchy svého  minulého  živoita  a  v horiském  křišťalovém
proudu byl pokřtěn.  Lid v celém tokolí nechtěl věřit, že  se  změ®
nil, dokud §e nepřesvědlěil o jeho  skutcích.

V  da`lších  letech  se  istarý  Faole istal  sám  misíónářem-průkop®
níkem. Jeho nohy, do,sud neznavené pokFďčilÝm stáříni, jej neslÝ
opět  jeho hora.mi,  avšak za  jiným icflem.  Nepřicházel  abv  zase
zabíjel- lidi,  nýbrž  s  dobrou  zvěstí  o ispasení.  Služebnik  ďáblův
se istal rybářem lidí pro Muže z Ga.1ileje}.

Když japonská vojska narazila ve spádu válkv na Owen Stan®
IeTovu   oblast  přišel   do   Faolova   tábora   australskÝ   důstojník
s  něko`lika  vojáky,  nebo€  byli  odříznuti  od  hlavníGh  sil  a  za-
bloudili v horách. Faic}1e `se  o ně  staral po několik tÝdnů, zá`sobiĚ
je  potr.avou  a  ošetřil  raněné.  KdÝž  se ioddíl  mohl  za.se  dáti  na
pochad, byl to ziajse Faole, kdvsi postraLch všech,  ki:erÝ nÝní ved`l
oddíl neznámÝmi stezkami do bezpečí.

Pozdě].i se ochotně podjal  další.ho  úkolu - přenesení novÝch
Haněných  přes .ony hrozné  Owen  StanleyLovy hřbety.,  kde  by]o
nutno  nést je přímo v náruči.

Do   célého  světa  se  rozeběhla  bá5eň,  kteiou  napsal  jeden
anstralskÝ  voják,  své  matc©,  když  bvl  na  pokraji  smrti  upro-
střed   pralesů    nalezen    @    zachráněn    obětavými    domoriodci,
Fuzzy WuzzÉ.,  jak jim ptřezdívali.  Bá.seň ;bude  idlouho  připomín@t
tento  obět.avý  ]id   a  rozechvívat   srdce  ,obdivem  ia  vděčno§ti.
Děkujme  za  ně  Bohu  i  za  gtarého  Faole;  o.tce  všiedh!

Zde, v této válkou postižené oblasti máme desítkv mužů, kteří
+ěmě  tříma.jí  pochodeň  pravdy,  ia  to  je Lpříčinou,  že  k nám` do-
Iéhá  volání  z  mnohaL  vesnic:  „Přijďte  a  pomozte  i  nám!"

Kéž by Bůh požehnal každého z nás  a pomohl nám, iabvchom
byli  věmi  .svému  úkolu!  Dáváme-1i  na  misii tio,  čím  vládnemep
můžeme být jisti, že ise nám dostane  odměnv,  až  spatříme duše.
ÍizHĚ  se  dostalo  spasení - v království  Božím.

12. ěervna  S,948.

Drahok@m No+é Guíneje.
Pavel je domorodec z ostrova Bougaínville, s kůží čemíou jrako

dřevěné uhlí a s mladistvou tváří. Avš'ak kuiatá chliapecká tváĚ
skrývá překvapující isílu eharaktem, o které svědičá i náš pfiběh:
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Jako  jehó   apoštoiskÝ   jmenovec,   je  Buka   Pavel  mužem  lví
odvahy.

Když  šeístnáctiletý  Pavel  ®ipu.stil  svou  v®'snici,   €estovíal  asi
1500  km  za misijním pio,sláním mezi divdkými  kmenv na, vnitř®
nich vysočinách Nové Guineje. Po  celýich jedenáct let pio§kyto-
val zde nepřetržitou  službu. nebot vá.1ka.  a s ní  spc>jené lodní a
dopra.vní nesnáze tznemožnily jakoukoliv dovo.lenou. Léůa jej vša±
nezniavila. a běh  času  jej  spatřQval  výkonnéhoi a  šťatstné.hob

nězmeijTésnaeů:ii::i|iJ±.V3Tbiefbsl;bíiřísvežzdny#ird:ensěů3iiomin=ás;
:á#,,:čimbÝbYPEÉ%ioevkdů:51gchB:,gauÉu3Fepfl;:áohE%tomáí#nízhaáL
ěarodějníka  Kamito.  Jednou  PaLvel daroval  svÝn Ěákům piuhy
červeného kalika. Kamito vyrval chl.apcům kaliko\ z rukou a §na-
žil  se  r,ozpoutiat  rvaič'ku,  pod  jejíž  Fouškou  hodlal  Pavla  zabít.
Pavel vyčkal  až  rozčilení ,polevilo3 a piak se  čaj.odějníkii  posta-
vil  tvá.ří  v  tvář.  Kainito  27achvácen  vztekem  zač`al  Pavl,a  obvio
ňovat,  že  chce rozpouta.t boj.  Skákal  kolem dokolia  a kři'čeL  že
Piavel  přišel,  aby ho. zabil,  ia vyzýval  proto  .své přívržence,  abÝ
Piavlia zajbi'ri. Nikdro ise  však  ani nehnul, neboť  bylo všem  zřejmo,
že  vše  způsobil  jenom  těarodějník.   I)vakrát  namíchal  Paivlovi
do  p,otravy  jedu.  Jed  však  flezaúčinkoval  a  čiarodějníkovaL  ne-
návist  k  Pavlovi  byla  od  té  doby  prostoupena  bázní.  Mladý
nuž,  který  stále mluvil  o  svém mocném  Bohu,  se mu zdál  nea
zr,anitehý.  -- Jednoho  dne Pavel zpozoroval,  že  naid  jeho  lůž-

g8gsjpeatširěáenfikj;auképsivřo°ůZ:ů.,gmmu°]:°dpsiL.gtehřidg:°u?éggv°eu,
vš'ak zůstal klidný.

Ani po tomt®i mezdaru se Kamito nevzd,al svÝch poikusů. Jedné

3,::a;usdefl,sgakaťluzoedfEEosuetááuvommus:|av®1Egt.Czhfd:á.3aJset`u3:pvašv#
mu  vyhověl,   zahlédl  však  přede  dveřmi  .připriavenou  Sekem.
Na.bídl neobvylém`t hostu, abÝ isi uiehl na iůžHo a odpočal, nebo€
Kamito  předstíral.  Že  se vrátil  z  čekané.  Nezamhoufil však ari
oka, byl ve  st.řehu  a  a.ni neulehl.  ObaL se navzájem napj.atě §1ea
doíoalá,e|#q#tJ;iežtz%i:áok=#og:Ei::jno#jítepsfi:eelpííáin=á:
ťodého  učitele-průkopníka a nakonec  tiagickv zahÝnttl.

Získávání  duší  mezi  primitivními  domorodci  na  vvsoěináéh
Nové  Guineje  j.e ®pr.avdu  těžkÝm  úkolem.  Buďme  prot®  Bohu
vděčni  za  muže  jako  je  Paveu   Js®u  pžední  gtráží  trojaBděi-
8kéh©  poselství v  těcht®  obla:steeh
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Sino a jeho loď.
Ru'ben  E.  HaTe,  tajemník iaustralskorlasijské  mie.

Sino Lise  stal  ič.1enem  posádky  motorové  lodice  „Veilomani..  a
po roění s'lužbě /se stal velitelem malé posádky m šktmeru „Ma-
lalangi".  Byl  to  mi.sijní  ičlun,  který  byl  ve  službách  díla  nezi
ostrovy  Mussau,  EmiraL,  Manus,  Kavieng  a  Rabaul.  Sino  zastá-
val toto  niísto  dvčmáct let.

A#|dng::iobjJťe|VsflanípmTgájá:3:Lku&áetdaálea,dp.ožÁíg:rgfiQ-áffl:3Fog
chtěli  přibriat  ještě  někíeré  další  pr.acovníky  na  jiných  iostroa
vech,  někteří však již  odletěli letadlem.  Bratr 1..  Thompson  byl
zaja.t Japonci a ostatní krátce před tím odpluli lodí „Veilomani`.
k jihu. Sino a misionář ji záhy dostihli a obě lodi, dobře nasko-

íagoTás#Yiest%°±'č:ěááhzsbnyěik2:knEív#nvdšěa]%v}P%i;::VNgši
mužové  naskákiali  do  moře  a plovali  k pobřeží  ostrova,  kolem
kterého  právě  plulí,  a  z  houšti  potom  pozorovali  jak  Japonci
ostřelovali  oba  čluny  a  jak  posléz  wslali  několik  mužů,  abÝ
dokončili  dí'lo  zkázy  a  oba  vrcaky  zapálili  Japonci  by.li  ještě
v dohledu, když se naši lidé pokusili lodě zachránit,  leč bvlo to
marnél  Bojovali  s  ohněm  a když  se jim  podařilo  ho zddat,  se-
znali, Že  lodi nejsou již  schopné plavbv.  Rám pak Japonci pfiů
pluli  zn.ovu  a  jejich  idrahé  lodě  roztstĚíleli  niadobro.

Skupina vyčerpanÝch mužů se vydalia na cestu ostrovem,  sna-
Žifi  se  o   dotyk  !s  iauistralskÝmi  ipředními  hlídkamii   jinak  byl
ostrov .(New Britain)  z velké  části iobsiazeJn již Ja`ponci.  Misionář
Atkins pojednou těžee ionemocněl a rozhodl se, abÝ nebyl iostato
ním na  přítěž,  že  se  vydá nta isevérovýchod  do  Put  Put.  Trevor
Collet  však  nedopustil,  aby Atkins  zůstal tsám..  a wdav  se  na-
děje m  shledání s milými  doma,  vrátil se s ním a se Sino  d®
Putput.                                                                                                   í,       ,?    -ré,i

Sino  .se  pak vydal  do  Kokop®,  iasi 20 mil  avzdáleného,  a požáa
dal japo.nského  důstojníka,  abv přijal Atkinse  do  jejich nemocd
nice. Bylo mu vyhověno, avšak zároveň s ním přijeli nákladním
iautem i  vojáci,  kteří Atkínse  i  Collet,a  zaja]i.  msionář  Atkins
záhy v nemocnici zenřel a Trevor C9llet byl ispolu s mi§iionářem
Abbottem a Len  Thompsonem uvězněn v iRabauluo
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Když ge Sino  a Pan za nimi jedfiou v:!r.piraviu, da! jiH Abboté
pok`yn,  aby  v  pralesích  založfli  zahrady,  pěstovali  v  aich  plo-
diny a vvnasnažili se všemožně o záchranu austial,ských vojínů..
To  bylio  napoisled, kdÝ domorodci tspaťřili  tytoi muže.  Pozdějá se
dozvěděli,  že  „jejich"  vězňové  zahynuJi  spolu  s  tisíci  jinÝmi
vězni,  když  byla  vězeňská  loď  „Monte  Video  Maru.'  pot.opena
Ameri.čany .--.  Domorodci věmí splnili  jejich  posled]ií  iodkaz  a
přes   nebezpečí,   zachráni]i   mriohého   letce   nebo   vojínaL   před
iiistou  smrtí.  Deni Mark a  Sino zachránili na 300 životůl

Japonci po].Lali podezření na Deniho,  zatkli ho  a nakonec ubili
k  smrti.  Sino  však  přežil  vše  a  dnes  ].e  velitelem  nové  lodi,
která  poskytuje  dobré  a  neocenitelné  službv  misii,  jako  její
předchůdkyně. -- A  dílo  opět ®okiačuje  s  větší  důraiznogti n,ež
kdy dříve.

26.  června  1948.

Siužba první p®moci na Batuně.
Ktata Rago.so, \d(omorodÝ pracovník.

fviz  zprávu  na  15Z.  W.)
Když  byli  evakuováni  misionáiři  ze  Šalomounových  ostrovů,

}volial  jsem  sto  svých  lidí,  abychom  vybudovali  skl.a.diště  v  le
}ích,  kde bychom  skrÝ-1i majetek misionářů a zařízení  Batun§ké
iemocnice  a  školy.

Poté  jsme  rozestavili  stFážné  na.  pobřeží  na  každých  s  km
:  Gatuk,ai  iaž  do  Veua  Lavella,  aby  sledioviali  letadla  aL  váleičné
odě.  Bylo-li  některé  letadi,o  sestřeleno,   stráž.nÝ  podal  zprávu,
i my již vyslali  muže,  abÝ  je vyhledali.  Když jsme  nalezli ně-
[terého  letce,  dopravili  jsme  ho  do  našich  vesnic  nebo  do  něL
[teré  z  misi]'.ních  st,anic  a  pečovali  o  flěj,  idokud  j(sme  .Ťej  ne-
nohli přediat do  stanice hlídky, vybavené bezdrátiovou telegrafii.
€dyž jsme dorazili ťaž k ní, ibÝla podána zpiáva m Guadalcanal
iebo na Nové  Hebridy,  a poté se záhy objevilo ]etadlo  a vzalo
etce na  palubu.

Celkem  jsme  zaeEránifi  27  amerických  pilotů  ia  187  austral-
;kýLch  a  mvozélandských  vojáků.   Těchto   187   mužů  bylo  n,a
edné  válečné  lodi,6  která  .by,la  nepřítelem  torpedována.  Když
:lesla pod  hladinu, vojáci se musili udržet  nad hladinou plavá-
iím.  Naši lidé se vydali ihned na moře se svými kanoi  aL dopra-
rili  je  na  o§trova  VÝž/adovalo  to  slušnou  dávku  potiavin,  aby-
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ehom je uživfii, namusih jsffie isé věak o ně  starat .pří]iš  dlioufioo
Vysílačka  věc  oznámila  v  námořní  základně  t@  bgzy  přáplula
v©1ká válečná Eoď a vzala vojíny .na palubu.

Ameriěanům bv.lo známo, že memáme potraviny, neboť Japonci
zpustoši]i  naše  tamější  zahradyi  dan  nám proto  nějaké.  Vojáci
někdy přicházeli  do  kaple  mezi  nás..  Někdy  j§me  se  v  neděli
vypmvili  zase  my  (do  jejitch  tábora  na  pozvání  kaplana  a  zpí-

gJ;St=|e±imš.úcoh=gf:o:i:hm.=iF%ŠůasitŤiiet;yEy!áksá,mvjesgoŤ=
ných ,státech,  a proto  se  .mnou  ve,lmi  rádi  .rozmlouvali.

VÝzva]i   mě   také,   abych   .oznámi.1   všem   našim   lidem,   abÝ
nemocní ,přicházeli  každou  středu  dolů  do  Battmy,  a  tři  lékaĚá
jim 'tam poskytovali injekce,  léky a ošetřeni.

Dali  jsme  ji.m zase  nějaké ovoce  a  některé  naše  zvláštností.
A tak nás  Bůh učinil požehnáním pro ně  a j.e za`se požehnáním
pro nás.

I my, briatíi, `sestry a přátelé, smíme praccw.aů` ruku v mice Be
světoširým  Bo'žím  misijním  dílem  -  pro  dobro  všedi  našich
bližních i  pro  dobro svoje.  Oceňme proto viděčně  tuto  předn®st
svým  dareml  -Právě dnes je tĚ i n á e t á isobotal
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ěLÁNKY  A   ZKUšENOST!

Tři vysoká měřítka charakter"Ú
Tři  postupné  zkroušky  mají  přijít  ma  lid  Boží  V  posledflích

dnech. Právě tak, jako bývají d.idé vysíláni dó Čelé řady zkoušeik
a těžkostí, než jsou vysláni, aJJv se střetli s nepřítelem ve ,strate®
gic,ké bi.tvě, Bůh dopustí zvláštní Boží soudy nta svůj lidi za prvé,
aby je připr.avfl pro poislední boj, a za druhé,  aby dokáz.al světu
i vesmíru, že vykoupení mužové a ženÝ Ée mohou utkat se sida-
mi zlia a přemoci je.

Tyto  tři  zkoušky  mohou  bÝÉ  uvedenÝ  takto:  1.  zkouška  du-
chovní,  2.  zkouška věrnosti,  3.  zkouška v  době  Jákobova  s®u-
Ěení.  P,rohlédněme §i  je postupně:

1.  Zhom:šsha  ďmchovTů,.

Znázomě]]Í,  co  tato  zkouška  znaLmená,  máme  v  jedné  zkiiše-
nosti ze  života Ježíšova.  Jedné  chvíle v  době  jeho působení  si
imožství  lidí přálo  učinit  jej  králem.  Slvšel.i  jeho  učení,  bÝti
nasyc:eni chlebÝ a rybami. Byůi svědkÝ jeho uzdravován:. Mohli
vůbec `n.ajít  lepšího  muže  za vůdce  lzi.aele,  kterÝ  by  je  vvsvo-
bodil  z  římské  `poroby? .Tento  okamžik  byl  nejpřízrivějši  pTo
o.bHbeného  Nazaretského.

Avšak  Kristus  nepíišd,   aby  byl  pozemskÝm  knížetem.  Ani
nepřišel  protot  ,a.by  riozléval  po  zemi  hmotná  požehnání.  Jeho
práce byla  duchovního  rázut  a Hd,  který ho  následoval,  nechá-
pal dflo, které přišel vykonat. Proto  se Kristus od něho  odvrátil,
když se totiž Hd chysbal k tomu, že jej ust.anoví za svého krále.

Následujícího  dne.  když  se  před  lidem  o,pět  ob].evil,  pravil
jasně:  „Já jsem  diléb  života".  Na .lidu ise  jevi'lo  zklamání  z  toa
hoto  jeho  poslání, kdvž jej  dále .oslovoval.  Kdvž  mu zástupové
nějakou  dobu naslouchalí,  vÝkřikli:  „Tvrdá  je  řeč  tato,  kdo  ji
může poslouchat?" A zpráva nám praví, Že od té chvíle se mnoa
ri z jeho Hěedníků odvrátifi od něho ~ a neGhodffi s ním, Ježíš
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:,ždpaožtocgcšĚgŤ*g##?y,aš.iáťšákpt3i:áoús:i.Ť#Ei:1i"ggng,ěEŠ
komu bychom šli? Ty máš slova věrěného život@!"  (Jan 6, 66-68)o

Rada dobrého svědka.

Žkouška  onoho  dne  se  týkala  jedné  zásadv  Effistova  královq
ství.  Většina zástupu,  který následoval Krista,  jak bvlo  tenkrát
obvyklé,  nebyla   schopna   obstát  před  .pronikavými  pravdami,
které  Pán  promlouval.  Ididé  vÝřkli  .prtavé   cítění   svých   §rdcí.
když  pravili:  „Tvrdá  je  ře,č  tato,  kdo  jí  může  naslouchat?".

Tak  je  dnes  se  všemi,  kteří  touží  po  gpoleěenství  adventni
ůíry. Dnes  není již  tak nepopulární bÝt  adventistou jako  kdvsi.
0  adventistech  se  dobře  mluví  v  různÝch  kruzích  a  v  mnoha
zemích  i  pro   jejich  dí]o.  Náš  počet  rok  za  rokem  vůčihledě
vzrůstá.  Zko,uška.  nadchází,  když  zásady,  na  n,ichž  toto  hnutí
bylo za]ioženo, j§ou  členstvu církve jasně zdůrazněnv. Jak  často
slyšíme,  že  lidé  po našem určitém  svědectví  o  směmicích, které
byly učeny pro  Boží lid, říkají  rovněž:  „Tvrdá je řeč tato,  kdo
jí může naslouchat?".

Víme,  že něiaký  čas  před  k®Hcem  má  přijít 'ťříbení  v Ťa`dách
lidu  ostatků.  Bůh  poslal  církví  ostatků  ve  svém  Slově  ta  skrze
svého  zvláštního  posla  mnohou  radu o  zásadách  svého  králov-
b+tví .a  o  měřítcích,  podle nic:hž bude jeho  lid isouzen.  0 tom čtte-
me takto:

„Bůh  k .nám mluvil  ve  svém Slově. Mluvil  k  nám  i  prostřed-
nictvím  Svědectví pro  církev  a krihami,  které  nám  dopomohlv
objasnit našii přítomnou povinnost a pQstavení, které nvní máme
zauimout. VÝstrahy, které bvlv dánv, musí bÝt řádka za řádkou,
příkázání za přikázáním bdě]e ostříhánv. Nedbáme-1i jich, čím sě
můžeme  omluvit?"  Test.,  VHI./298.

Zhoušsha  tEásad.

Kdvbv bylo této Tadě  ďáno prvé místo  v €írkvi:  způsobilo bÝ
to  velikÝ iotřes,  a  ti,u kteří  neísou  s  to  obstát  v  pravém světle,
by  bvli  odloučeni.  ÍPoznamenejme  si právě zde.  že  oněmi  otře-
senými  nejsou  ti:  kdož  oné  radv  dba.ií,  jak  někteří  vykládajít
nÝbrž  ti,  kteří  jí nevěnuií  pozornost.)  0 tom ičteme:

„Tázala jsem  se na význam  otřesu,  kterÝ  isem viděla, ů bvlo
mi  řeěeno,  že  k .němu  došlo  po  riocném  svědectví,  které  bylo
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vyvtóiáno  Ěadou věrnéhů  svědka Laůdieej§kÝm.  T©  bude mít  Ha
Brdce p®sluchače patmÝ vliv a povede jej  i k povznesení ádeálu
@  k .při].eti  přímé pravdv.  Někteří  nebudou vydávat  toto  přímé
svědectví.  Ba .povstanou  proti  němut  ©  to  je  onen  otřes  mezi
lidem  Božím."  E.  Wr.,  270.

Ze  tří zkoušek,  o  nichž  uvažujeme,  je duchoimí  zk,ouš.ka nej-
€ěžší.  Obstojíme-H  v  ní,  nemusíme  se  obávat  soužení,  které  je
před  námi.  Bůh  bude  nad  námi  bdlt.  Je  však  nebezpečí,  že  se

E#hbous;žzaddáotJĚt?Řeeí:teomák§oiušok:ěEiítlášdtřšgšáíĚibE:eušpkT€iĚ
ještě  pozdějí.

&.  Zhoušska věrnosú.

® ůét®  zFs®ušce  se  nám  praví:
„Jakmile  se  bude  bouře  pfibližovaLt,  velká  tffda  těch,  kteří

vyznávali trojandělské poselství,  avšak nebyli  posvěceni poslu-
šenstvím  pravdyí  iopustí  své. místo  a ,připojí Se  k řadám protiv-
níků.  Spojením  se  světem  a  účastí  na  jeho  duchu  došli  ž  tak
daleko, že vidí věci itéměř ve  stejném rsvětle jako  svět, a kdvž
nadejde  zkouška,  jsou  hotovi  rozhodnout  se  pro  snažší  ,a  oblí-
benou  stranu.  Nadaní  ilidé  dobré  pověsti,  kteří  se  kdvsi  .těšili
z pravdy, použijí nvní  své moci  a svého  vlivu,  aby  svedli  duše
na  scestí.  Stanou  se  nejrozhořčenějšími  nepřáteli  svÝch  bÝva-
lých bratři."  G.  C„  608.

Zdaž nenahlížíme,  jak  je  důležité lčem  duchovním  zkouškáJn,
které na nás přicházejí každého  dne!  Jak bvchom mohli  o'čeká-
vat,  že  člověk,  kterÝ  shledá,  že  .požadavkv  pravého  křesť.an-
ského  vzoru  jsou  těžké  již  v obyče].nÝch  dobách,  bude  ho.tov
§nášet   těžkou  izkouškut   až   celÝ   svět  bude   srocen  proti  BožÍ
pTavdě?

3. Zhorišsha lďhobwa soužení®.

0  té  se  můžeme  zmínit  jenom  stru'čně.  Všichni  adventisté
sedmélio  dne  bv měli  znát  .iejí význam. Je  to  doba po  uzávěru
doby zkouškv, kdv bude muset každá duše záp@sit s Bohem. I)en
vvznání a  odpuštění již mínul. Vvku.pitel sestoupil se svého trů-
nu  milosti  a oděl  se v roucho  soudce.  Stojíme osamo`ceni, tváří
v  tvář  Bohu   a  jeho   spravedlnosti.  0  této  zkušenosti  se  nám
pr.aví:  „V oné hrozné době musí spTavedliví žít před zraky svého
svatého  Boha  beE prosÉředníka".  G.  C.,  614,
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Ttak bude i s lidem ostatků. Všecky zbraně ze ga.tianovy zbrci.id
nice budou vytaženy proti malému stádcL  SihÝch  svodů  spoje-
nÝčh se zázraky bude uži.to k podvrácení jejich víry. Jedině ti,
kteří byli vyzbrojeni poznáním Božího Slova ia zkušenosti, která
je přivedl.a k iočištění duše, budou ,s to obstát v omGm ičase. Nikdo,
kdo byl  schopen obstát ve zkoušce duchoviií  a ve zkoušce věr-
nositi, nezklame v tentot den.  Bůh ti po,žehnej, mi]Ý Ětenáři, abys
mohl být v onom požehnďmém zárstupiu!                                       FO L.

Nyní je ěas!
Nyní  je  čas  pro  mnohé věcí`  Udáflosti mejúžasnější důležit`osti

se  odehrávia.jí  před  našima  oičima  i  ve  světě  kotlem  nás.  BoŽÍ
velký  zvon   času  rychle  odměřuje  hodinÝ  pozemskÝch  dějin.
V Toce  1909 bylo nám řeičeno,  „že v našem světě m.ají záhv na-
sta;t velké změnv a že závěrečné hnutí (bude velmi rychlé". Test.
IX./11. Jak veliké změny se .od té dobv  odehrálvl  Byly dvě svě-
tové války a jiné změny živě se  dotýkající lidské rodinv. Mají
se odehrát i  další veliké změny,  a  ůy pfijdou  rychle.  Máme bÝt
připraveni  na  setkáiií  s  nimi.

Již  dlouho  tomu,  cio  v  nebesích  bvlo  Tozhodnuto,  „že hodina
jeho .soudu přišla.", a hlásání  ev®angeli,a tohoto  pose,liství  ziaznívá
*e každému národu, jazÝku i <1.idu"  Czj.  14, 7. 6.). Brzy, není nám

známo  kdy,  tento nebeskÝ  tribunál  skončí  práci  a  histoi.ie  to-
hoío světa se schýlí ke konci.

Žijeme ve T.,-ážné hodině. Nvní je příhodnÝ ěas pro každé dítko
BožÍ.  ůbv  )se   ujisfflo.   o   svém  m_ebeském  .povolání   a   o   Božím
přijetí. To se může  s.tát  jenom vvznáním a odpuštěním  kiaždého
hřícfl.u, očištěním Gh.rámu duše Duchem `svatým a přijetím Krísto-
va života vírou,

Při,soTÉŽ3eFgé.  a uděl,ené.

'A.poštóI Pavel .prohliašujet že isme  ospravedlněiri nebo učiněni
spraLvedlivÝmi  Kri'stovou  krví,  která  bvla  prolita  za  hřichv mi-

:,:::La(Ře±:=?ťia|#,r#Šnáá:|gsutdjoeu:ihmoĚĚiísŤ.uvaKsr;srtaovŤdm|množš;
přisouzen.aí   pro   bLidoucnost   bnde   jeho   spmvedlno,st  udělena
vni.třním životem.

„Je+li srdce odhodláno poslouchiat Bohar je-fi k tomuto cíli vv-
naložem) úsilíf  Ježíš  Přííímá  toto  odhodlání  a  úsilí  jak,o  člově®
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kovn nejlepší siužbu a naši nédostateffiost nahrazuje 5vou vla[st-
ri božskou zásluhou."  E.  G.  W.,  Signs  of  the  Times,  ±6.  6.  1890.

„Spravedlnost, kterou jsme to spraved]něni, je přisouzenai  spraL-
vedlnost. kterou jsme posvěceni, je nám udělena. Prvá je naším
oprávněním  pro-  nebesa,  druhá  nás .ěiní  hotovy  pro  jejich pro-
středí."  E.  G.  W.,  E. `a.  H„  4,  6,  1895.     `

Tato  .zvláš'tní  zkušenost  bylta  ,připojem  apoštolem:
ns Kri`stem ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já,  ale živ je

ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v `těle, u víře Syna Božibo
živ  jsem,  kterÝž  zamilov,al  mne ta  vydal sebe samého  za mne."

Opětujeme movu, nyní je  čas pro  každého  křesť,anského vě-
`řící.ho* aby se u].istil  o  nebi, .aby vírou pomalr že  jeho  jméno- je
zapsáno v knize životi. i{Zj.  3,  5i  20i  12-15.)

VyznáTúhřrtchu.

Praví  §e  nám,  že  „hříchy  nělsterých  lidí  jsou  zcela  zřte].mé a
předem již vedou k odsudku, ,afie u některých ise objevují teprve
později". ,(1.  Tim.  5,  24.)  V  této  hodině  soudu bydom měli vy-
znáva.t své hříchy .a vysílat je již „na.před" k soudu,  aby Kristus.
náš Přímluvce, mohl z,a nás prosit a zapisující anděl mohl zapsat
odpuštění  podle  našeho  jména.

Velká naléhavost ,a nezbytnost poznání zkušenosti o božském
přijetí byla vystižena při jedné návštěvě, kterou mě poctil jeden
z  účastníků  sjezdu m,ládeže  v  San  Francisku.  Tento  bra.tr  vy-
stechl úva]m M. L. Andreasem, který zdůraznilí  co jsem právě
řekl  o  vÝmanění  se  z  hříQhu.  Před  dlouhou  dobou  byl  můj
návšitěvník  zaměstnán v  ústavě,  jehož  provoz  jsem tehdÝ řídil.
Bezstarostně  a  bezmyšlenkovitě  spolu  s  jinÝmi  se  oddával  zá.-
ba.vě,  která  bylta  zcelta.  .proti  zás.a.dám  ústavu.  To  jej  pak  ještě
d]ouho  rmoutilo  a měl .pocit, že  přes  to3  že nebylo  požadováno
nějaké  doznání  viny,  měl by dojít  ke  mně,  Íako  k vedoucímu
ústavu a říci mi o své lítosti. Byl jsem samozřejmě šťasten, kdi7ž
jsem jej  mohl ujistit,  že  jeho vÝrok  je zcela uspokoíující  aL že
utčinil vše,  co by  se  od  něho  požadovalo.

Tak se pr,ojevuje urozený dudi obnoveného posvěceni, kteréé
jak  věři'me,  mplňovalo  srdce  těch,  jímž  byla  dána  přednost
úč.asti na tomto kongresu miádeže. Nebyla mi dopřána tato pří-
1ežitost,  Taduji  se  však  z  ovoce,  které  toto  velké  shromáždění
přínesiod
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Budou i daHsÍ}9

Rád bych věděl, zdči E mezi ětenáři těchto  řádků jsou někteří,
kdož  cítí,  že i  oni musí nastoupit  tutéž cestu,  aby se vymani'li
z  hříchu,  jak  učinil l'briatr,  o  němž  jsem  se  zmínil.  -Veškerý
hřích je proti Bohu ia měl by mu bÝt vyznán. Hřích proti našim
spolubližním má bÝt vyznán jim. Rovněž by mělo být pravidlemí
že vyznání  hříchu  má  sahat  tak idaleko,  j.ak  je  známa  jeho  pů®
sobnost.  Zhřešil-H  kdo  proti  příteli 'a  je-1i  jeho  hřích  znám  je-
dině jemu a onomu rpostiženému, je třeba, aby se hříšník vyznal
jedině   jemu   a   Bohu.   Zhřešil-li   kdo  veřejně   a   utrpěla®1i   tím
i  církev nebo  její  pověst, pak je  nutno vyznat  se i  církvi.  Je-lŘ
třeba,  má  bÝt ,vyznání  doprovázeno  Lodškodněním  nebo  za.dosti~``
učiněním.  Ukradl-li  kdo  někomu  'peníze,  pouhé  vyznámí  hřích
ještě  nenapravilo.  Je  třeba vrátitů  e®  bylo  neoprávněně  odňatoo
H±uk  19.  8.  9.)

Způsob vyz;nári.

Nás}edujici  citáty  podávají  výstižnÝ  návod  o  povaze  a  Žpůo
§obu vyznání:

„Pravé  vyznání  je  vždy uFčii:ého  rázu  a ,přiznává  určité  jeda
notlivé  hříchy.  Některé  z  nich  mohou  bÝt  takové  povahy,  že
musí být přednášeny jedině Bohu;  mohou však být i nepravos'tiď
jež musí bÝt vyznány lidem, kteří jimi byli po,škozenii nebo mo-
hou  být  rázu  všeobecného,  a pak  musí  být  oznámenÝ  celému
shromáždění. Všechm vyznání by však měla bÝt uriči'tá ra věcná9
vyznávající právě ty hříchy, jimiž jste se provinili." TesL V./639.

Byly-1i by mezi vámi nesnadnosti . . .  a vyskytla se  závist. ne-
náviíst,  roztrpčení,  zlé  domněnky  nebo  podezřeníí  nevyznávejte
tyto  hříchy  všeobecně,  .nÝbrž  jděte  ke  svým bratřím  a §estrám
osobně.  Buďte  určití. Dopustili-li jste  se jedné  nepravosti a  oni
dvaceti,  vyznejte  onu  svoji,  jako  byste  byli  hla.vnímá  vinníky,.
Vezméte je za ruce, podvolte své srdce jemnému působení Duch@
svtatého  a mluvte k nim:  „Chceš mí odpustit?  Cítim, že jsem měÉ
něco proti tobě. Chci napr(avit k.aždou nepravost, abv v knihách
nebes]Úch nebylo  zapsáno  ric,  co  bÝ proti  mně  svěděilo.  Kdo,
řekněte  mi,  bude  moci  odolat  takovémuto  hnutí  myisli?"  E®  Go
W„ R.  a.  H„  16.  12.  1884.

„V našich mnohÝch náboženskÝch probuzeních bvlo nůpáGháo
no mnoho  chyb ve věci vyznári  (hříchů).  Poněvadž je vvznání
dobrem  ipro  dušio  musíme  bÝt  k  němu  w ě d o mě  pohnutio"
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•iígřlL='l:vuá=#r:osĚ:chmn±hriád:ÍkEophoáněT@Ež#ýs:eŤeěklabypJá
ibvykle  takový,  jakÝ  omezený  úsudek smrtehÝch  bvtosti  ani
Leďčeká,vá.  Sémě zlia je jím vssáto do mysH ta  sTdcí poslucha(čů,
i jsou-li právě vysazeni nějakému pokušení, ůoto  símě vzeíde a
Ďřinese ovoce, a tatáž smutná zkušenost se bude opa.kovat. Neboť,
Ďomyslí   si   takový  4pokoušenÝ,   twto   hříchy  nemohou   bÝt  tak
&r®znéí  což nedopustilii se  ti,  kdož 'se zde  vyznávají - křesťané
nmohaleté  zkušenosti  -   tÝchž  nepravostí?   Tak   se   otevřené
pyzmání  v  církvi  a jmenování `těchto  tajnÝch hříchů  stane  spíš®
7ůní k smrti nežli k životu. Avšak otázka, jak a komu mají být
iříchy vyznánF, vyžaduje pečlivého  uvážení na modlitbě. Musí-
ne  ji  uvážiů  se  všech  hledisek,  ověřovat  její  hodnotu  před  Bo®
Lem  a  očeká-Ýaů  božského  osvícení.  Měli  bychom ise  dotazovat,
:da veřejné vÝznánÉ  hříchů,  jimiž  jsme  [se provininí bude  půs®a
iit  dobře  nebo  zh®ubně.  Bude  jím  vzdána  chvália  a  čest  tomup
[terÝ   nás   povoEaů   ze   tmÝ   v   předivné   světlo   své?   Přispěje
E  čis`totě  myslí  lidu,  nebo  přinese  veřejné  lílčení  svodů,  které
7edly   k   zapření  pi.avdy,  následnÝ   vliv,  který  iposkvrní   j,iné
nysn  a pc)dlomí  jejich důvěru k nám?"  Test.,  V./645.

Je  to  požehnaná  zkušenost,  vědět,  že  nám  Bůh  pro  Effistovti
Eásluhu odpu.stil naše hĚÍGhy  a že iiás tiak  ,,v nejmilejším" uěinil
rzácnÝmi.  (Ef.  1,  6.)  Kéž bÝ každÝ ze  čtenářů měl  toto  radostné
7ědori!

F. M. W.
R.   a.   Ha,   12`4./52i   25.   12.   1.

Příroda svěděfi o BohuĎ
L. Ae Ho

Lidstv® by niikdy nem®hůcp poGhopit božství,  kdybÝ se božstvÉ
iepřiblížilo  lidstvu na dosah.  „Slovo  se stalo  tělem  a .přebÝvalo
nezi námi  (a viděli jsme  jeho slávu,  slávu jako  jednorozenéhe
Dd   Otce),   .plné   miilosti   a   pravdyo"   ,(Jan   la   14.)   „Slovo   byl®
n   Boh.d."   (v.   1.)

Neviditelná  sláva  Boží,  jehd  charakter,  6tala  se  viditelnou
lidem, poněva.dž Ježíš byl učiněn k naší podobě. Bůh byl s námi.
Mohl říci, „kdo vidí mne - vidí  Otce".

Podobně  byly  i  božské  pravdy  přibfiženv  lidskému  chápání
Ea   pomo€i   pozemských   ,prostředkůo   Duc'hovním   ponaučením
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j@8ně  porozumíne  proistředn!ctvím[ příkl.aidů' z pří.rody.  Tdk  uičiS.
veliký Učitel  a „bez podobenství jim nemluvil". MaL .13, 34.

§v:egčšen:,og:onvě%ťgž:gfádmněučTg=t[:ěsL;bpa#pyr,ávgytě=níááůá*:
aostmi a schopnostmi, které tak samovohě uváděl ve §vých náa
zo'iných iponauěeních. „Všeckio povstalo skrz® slovo, a bez něho
nepovstal`o nic,  co  povstalo."  (v.  3.)  Za,mÝsleme  se  nyní,  jak se
každý moudrý a ú.spěšný učítel dneška píipravuje na hodim ve

išo:i=dnů;;ft%a:v:ÍeJ:Siíu::oiií%řívá:ÍÉššee::pokgíc::agčešs#Í:Ťní:íE
postupu výro?y js®u po  ru€e, zkrátka všeo eo může objasnit výc
klůd.

::::-=-_--_--::-:___:i:------------=:-::=:-----=_----=:-_--=---:-:--i-_:---:-----:
jim promlouvala o imoudrosti  a mioci Boží.

Pavel, nriuvě  o evangeliu jako  o  moci BožÍ ke spatsení,  pravÉ:
Í. a .Projevuje  se v  něm  totiž  Boží §pravedlnost,"  a mluví  dáile:
„Neviditelná podst.ata  BožÍ  se od  ,stvoření  světa myšlením spaa

;řeuzjevyFáituo3,-oa?ŘUímŤ|i:,|t7:tižojegg;žeěááigLcéig#Š:gá:béydbkyol:

šeíEo=%bneémmuiůujans3ááige±é:  Chápat Věci duchovníG  které jsou

ípokraěování  úkoiů ů zpráv v  dalším ÉÍs]e.}
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