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Čítemí biblě:  Žalm 86-134.

Kristus nás smířil s  Otcem.
N.  27.    Řím.    5,    10.

P.   28.     Ma.t.    1,    21.
Ú.   29.     Kol.    1,   20.
S.    30.     Iz.    53,    5+

g..   i:   F#.4,8,8.6.
S.     3.     Fil.    2,    5.

Bůh   nás  spasil,   přestože   jsme  byli   jeho   ner
přáteli.

Kristus   vysvoboz`ije   od   hříchu.
Bůh  sám  smiřiije  v  Krist`i  lidstvo  se  sebou.
Jeho   ranami  jsme  uzdraveni.
Znak  správnéh®  myšlení.

ŇT:š3gTmYŮšgůgnkíYmmáaJ#ýdtugotiví:íTé.
.Můžeme  mět  smÝšleni  Kiistovo.
Z.  s,  20.í2.

E.  úkol. - 3.  července  1948.

N®vá sm]ouva
Z]atý text :   Ek[cflh°ystíz  ::SFavn#tira=::tenmevž:jjíhenau..PŽíůjíc8?

12;   Ž.

L.g:mb?y]&aK:íes#j:y=tosvsěĚ::;ačzeE:žes:a?tažíd:r3,Sť.ední-

Slovo  „pi.ostředník"  se vyskytuje ve  Starém  Zákoně  jenom
dvakrát,  a  k tomu je na o\bou  místech ,právě voláním po pro+
středn]ku.  (Job  9`,  33;  Iz.  59',  16.)  V plném výzziiamu  znamená
někoho, kdo se postavil mezi dvě právní strany.  (1. Tim. 2, 5.)
Kristus  svým  prostřednickým  dílem  má přivést zpět .k Bohu
člověka,  ikterý  se  sám  odcizil.

Aronské  kněžství  bylo  odstraněno  kněžstvím  Kristovým;
mojžížovské prostředrictví razilo cestu prostřednictví Krístovu
a   stará  smlouva  ustoupila  nové   a  lepší  smlouvě  v  Kristu
Ježíši.
`  3.   Co  obsahovala  lmlha  smlouvy,  kterou  Mojžíš  četl lidu?

Čím byla potvrzena?  2. Mojž.  24, 3-8.
Mojžíš  nezaznamenial  však  deset  přik,ázámí',  nýbrž  nařízení,

jichž měn být podle BoŽÍ vůle poslušni, a zaslíberi, jež se měla
později splnit . . . Poté zaznamenal slavnostní isli.b lidu do knihy.

3.  =b?yl= dčeEŤes= Bdáur:zéh:El?ouŽH.?8,N7a. g.om Spoěívah
Prvá smlouvai zaslibovala  život pod podmínkou  poslušnosti,

lid  všíuk  jejím  podmínkám  nedostál.  Izrael  semal  ve  svých
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slibech.  Proto  Bůh  ustanwil  „1epší  smlouvu",  založenou  i  na
„Iepších zaslíbeních", jež Bůh  daJ v Kristu.  Jer. 31,  31-33.

V Kristu bylo zaslíbeno odpuštěrií hříchů a Boži milost k ob-
nově srdce a 'k jeho přizpůs'obení zásadám Božího zákona.

Třebaže ibyla tatio smlouva uzavřena již Ís Adamem a obno-
vena,  Abrahamovi,  mohla být  konečně  poitv]zena  až  po  smrti
Kristově.  Od té  doby  se teprve  nazývá  smlouvou  novou.  BožÍ
zákon  je  zá'kladem  této  smlcmvy,  .která  má  lidi  prostě  opět
uvést dó soúadu s božskou vůlí, neboť jim umožňuje,  aby byli
s tio zákona Božího poslouchat.

4..   Od  čeho  se  tato  nová  smlouva  liší?  Žid.  8,  9a.
5.   Které  opatřeiií,  zahrnuté  v  knize  smlouvy,  mělo  lzrael

vést  k  poziiámí  Hezbytnosti  BožÍ  pomoci?  2.  Mojž.   33,
80.  91.

Pravé vítězství  se získá.vá jedině te'ndy,  když ise kající hříš-
nik bezpodmínečně `podrobuje vůli BožÍ -  jedině  tehdy,  když
se zavazu].e, že bu'de Boha ctít každým slovem, v každém jed-
nání a v .každém činu svého života.

'Smlouva  milosti  není  nějaikou  novou  pn'avd®u,  mebot'  byla
v  BožÍ  mysli  již  od  věčnosti.  Proto  je  naz.Ýváma  smlouvou
věčnou

Lidé  nepoznávali  hříšnost  svých  vlastní®ři  srdcí,  ami  to,  že
bez  Krista  jim  není  možno  zachovst  p®sl.dšnost  Božímu  zá-
konu;  proito tak pohotově .i]zavírali sml©u-b-u s Bohem.

6.   V čem lzrael nesetrval? Jak se pr®t® změnil BožÍ postoj
k  němu?  Žid.  8,  9b.

7.   Kain Bůh  zamýšlí vepsat svůj  zákon ve  smlouvě  novéť
Žid. 8,  10a.

Je něco zcela jiného! ].e-1i zákon psán pouze na kameni nebo
je-li vepsán v mysili  a v srdci.  Na půdě N®T-éh©  Zákona  jsme
jedině tehdy,  je-1i přímo v na,šicfi srdcích.

8.   Kde Kristus dával při  sobě zákonu působit?  Žalm 40,  9.
9.  goímsv:T=nprtí:?bEd.tiriokb:eří Si dají `-epsat jeiio  zákon

Vyskytují se totiž mnozí věříicí, kteří se domníviají, Že v nové
smlouvě  není  zákona.  Jak nesprávné  to  učení!  Zde  se právě
setkáváme se zvláštním zatsHbením pro ty, kteří ®tí Boha i jeho
zákon . . .  Jen podle  toho  můžeme poznat,  kteří  lidé jsou  pra-
vým lidem Božím.

10.   Co potom nebude nutné?  Žid. 8,  11a.
Za nové  smlouvy  nebude tř©ba,  ajby  ělověk učil  svého  bliž-
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ního  o  Bo\hu,  nebot'  jej  buidou  všichiii  znát.  Nedochá'zíme  zde
k závěm,  že  Boha  opravdově  znají  jedině  ti`  kteři.  maLjí  jeho
zákon ve svém srdci?

11.  Kdo  také  bude sdílet toto  poznání?  Žid.  8,11b.
12.  Jak bude Bůh pohlížet na jejich nepravosti a jak naloží

s jejich hříchy? Zlatý text!
Bůh se nepro].eví jenom jafl[o milostivý a odpouštějící,  ale on

nec'hce našich nepravosití a hříchů ari vzpomínst. Ně'kteří ma,jí
Špatnou  pamět',  zatím  co  jiní  zia^pomínají  velmi  nesnadno.  Ti
poslední  mohou  být  často  horší  pirvých.  Bůh  má  v  patmosti
celou na,ši. minulost, ia,však při svém vyvýšeném ]-`ménu  (a budiž
jeho jmiéno požehnáno! )  dovede i zapcmínat. A právě takového
Boha, potřebujeme!  Může na nás i 'hledět a přesto nevzpomínat
nia  naše mínulá  pochybení.  Kéž  by  i  nám  dal,  abychcm  byu
schopni  odpustit  dmhým!  Máme-n  se  jednou  dostat  ido  inebe,
musíme  se  naučit  zajponiínat  tna  minulé  viny  svých  bližních.

13.   ž:d=  §,OhíšŤÍ  Bůh  na  Pivní  Smlouvu?  Co  jí  také  hi.ozÍ?

Čtsní bible:  Žalm 135. - Přísloví 15.

Bůh zná naše myšlenky.
N.     4.     Ez.   11,   5.
P.      5.     Iz.    66,    18.
Ú.     6.     Job.   42.   2.
S.7
Č.8
P.9
S.    10.     Ma.t..    9,    4.

í.gĚoíá39g,:ríé.20.
Íígí:;=Sz;Íp:Ítíilos:iiya;:iiť:ůÍ!ŤgštE:e:i::nkŤ:lky.
3žáíšnžea]mmyš;;emáíjíšdíŤÍ:[3áa.sebe.
Z.   s,   20.09.

3.  úkol.  -  10.  července  1948.

Svatyně  doby Mojžíšovyr
OddíI Písma:  Žid.  9,  1-7.
Zlatý text: 3.  Mojž.  25,  8.

1.   Co  náleželo  k  oné  prv6  smlouvě? [Žid.  9,  1.
Apoštol se chce zaibývat pravým stánkem Božím v nebesích

a ].ehio nejvyšším  lmězem  Dři've  vša'k pohlíží zpět,  na svatyni
pozemskou,  aby  na,  zásadních  rozdílech  poukázal  m  vyvýše-
nost svatyně nebeské. - Nemáme si však př.ipustit domněnku,
že stai.á  smlouva a její  služba in®byla božská  a z.vláštní.  Byla.
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Vždyť  byliat  předobrazem  nebeské,   a  proto  se  i  v  ní  zriačilo
mno/ho ponaučení.

2.   Co praví  apoštol  o  svatyni?  Žid.  9,  8a.
Pavel  byl  cmemámen s  rchrámy,  které později zbudoval  Ša-

1omoun,  Zorobábel a llerodes, mluví-1i však ,,o prvém istánku",
míní tím původní svatyni na poušti.

3.   Co  bylo  v  prvním  oddělení  svatyně?  Žid.  9,  8b.
isví'cen sedmiramenný, se sedmi lampami a byl celý zhotovem

z  Íyzmo  'zlata.  Dával  světlo  celému  oddělení,  neboť  nemělo
o-k-ě-ri.  -2=- Mojž..  25,   3140.  Tam  bxly  též  chleby  předložení,
a  to  na  stole  ze  dřeva,  obložě~n-éhó  zlatem.  v.  23.  30\;  3.  Mojž.
24'  8.

4.,  ďak  jsou  pojmenovány  chleby  předložení?   Jak  se  na-
zýval stůl?  4.. Mojž. 4,  7;  3. Mojž. %, 5.  6.

Tyto chleby byly stále kladeny .před tvář Hospodinovu. Dělo
se tan{ na, důkaz,  Že  lidé  uznáva].í  svou závislost na, Bohu jak
v tělesné,  tak i duchovní oblasti  a že se jim potravy dostává
jedině  prostřednictvím  Kristovým.  Mana  i  chleby  předl'ožení
pou'kazovaly  ke  Kristu,  živému  chlebu,  který  je  stále  před
tváří  BoŽí  pro  nás.  Sám  o  sobě  pravil:  „Já  jsem  ten  chléb
pi.avý,  kte]ý s nebe přišel."

5.   Jak se nazývalo oddělení za d r u h o u oponou? Žid. 9,  3.
2. Mojž.  30,  6;  1.  Sa,m.  4,  4.  - Prvá opona, ibyla při  vohodu

do odďělení prvého.
6.   Co je  z  druhého oddělení nejprve jmenováno? Žid.  9,  4a.
1. Král. 6, 22. Zlatý oltář. byl před svatyní svatých v blízkosti

opony;  náležel však  i  ke  svatyni  svatých.  2.  Mojž.  30,  1-6
praví, že ,stál „před iopcmou" - „před slitovnicí".

Nejdůležiitěj'Ší  částí  přísůušenství  tohot:o   oddělení  byl  oltář
vonných obětí,  kadidelnice. Byl vysoký as  90  cm a na vrcholu
měl čtvercový půdorys o straně 45 cm. Na tento oltář přenášel
kfiěz  při  demí  oběti  řeřavé  uhlí  s  oltáře  zápalných  obětí  a
kadidlot.  Kour.  jeho  potom  stoupal  mad  oponu  mezi  svatyri  a
svatyní svatých a zaplnil tajk prostoF obou.  Proto  oltář  „von-
ných věcí" sloužil i sva,tyni svatých, třebaže byl umístěn „před
ioponou"  a  „před  slitovnicí"  v  oddělení 'pilmím - ve  svatyri.
2. Mojž. 30' 6.

7.   Která důležitá část zařízení je dále jmenována?  Co bylo
uvnitř  truhly?  Žid.  9,  4:b.

LJT"hla  smlouvy  byla  nejpodstatnější  částí  svatyně   sva-
tých.   Okc}lo`-  dvou   desek   zákona    se   .qoustřed'ovala   veškerá-š,Úžba.
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Bůh  wůj  zákcm  vysoce  poctil.  TŮuma  ,svěde'ctví,  obsa,hující
zákon vrytý do kamenných desek, byla symbolem BožÍ přítom-
nosti. Provázela lid niaÁ všech jeho icestách; měla ipro ně.i předně
náboženský  výmam  a  s  ní  souviiselo  i  moho  .da,lších  osuidů
celého  národa.  Doikud  lzraelští  prospívali,  Jbyla  znamením,  že
Bůh se zasazuje o ].ejich věc.  JejiQh nepřátelé pak přímo po-
:znávali, že není možno obstát před mocným Bóheim izpatelsikým.
Když však lzraeHté přestupovali tzákon,  iodpudili od sebe .BožÍ
ochra,nu a upadli do  ruikoiu nepřátel.

8:  8: #i: V±PS*no°hoTu %eFtsEkHká;F SŽE°Ugy5?. 5. M°jž. 10j 1-5.

2;T%=#.ě}SZŠ:ůů3Íarin®é±°®v?Ša%aha?á=átěffiů;gí`íusitgn!íCí.je2áěM3g
další andělé na7 p®dlaz®  i7ecli_Te ti"hlv.  1.  Král.  6,  23-28.

10.   Kam  kněží  stále  vcházeH?  Žid.  9,  6.
Ve  svaft3L7nÉ  směli  sl®užit  od  východu  iaž  do  západiu  ®1unce.

NesměHÉ  v-ša=#.  vsŮoupit  do  dimhého  oddělení.
±L.g:°mjt:šg]]ězg;Sofg8:V:rs8go:V3Eéěsts,VažqL°.hg:7jákčast°P

12.   Za  koho  obětoval kFev?  Proě?  Žid.  9,  7b.
13.   V  kteFýoh  směrech  se  Kristova  služba  liší  od  Blužbý

pozemskýoh  kněží?  Žid.  7,  87.

Čtení  bible: Přísloví  16. - Eaz.  13.
r`_  , ` 7 „   Myš|enky jsou základem Skutků.

:-------            `                   ------T---                                                 :           ------  `-`-::-:_-------- ` ---------

Z.   s.   20.04.

3. úkol.  - 17.  červemce 194.8.

Demní služba=  Oběť ohn=vá
ziatý  textÉ'Lžaim5i,  Í9J.`    `   L`,L__`~_`                  ,,           -!`,íT   `~`-`~`'-L.U:Í,'

-'J  -----             _        :-         _',   --i`_?
1.   Co  měli  kněží  každodenně  obětovat?-Kde  se  t-ak  riělo

dít?  8.  Mojž.  89,  38.  39.
Tat,o  oběL'  s37mbolisovalfL  denní posvěcení  nái.oda Hospodino-

va  a jeho  net±stá_lou závislost na smírčí hkrvi Kristově.
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Ranní i večemí ioběti pla,tily pro celý národ. Byly také nazý-
vány „iobětí usta.vičnctu". 3. Mojž. 6, 9;  2. Mojž. 29, 42. K těmto
obětem se během dne  družily  i jednotlivé zápaly,  takže vždy
byla na oltáfi ohnivá  oběť. 3. Mojž.  6,  13.

Nepřetržitá obět' naznačovala nekcmečnou lidskou závaznost
k Bohu.

2.   Jak  se  nazýval  její  oltář?  Jak  byl  vybaven?  2.  Mojž.
•,-`       -38,1-7.

0ltář zápalu stál v předsíni mimo svatyni. Byl asi dva ia půl
metm--do  čtverce  a  asi  jeden  a  půl  metru  vysoJký.  Na  něm
byly páleny  denni',  a to  ranní  a večerri oběti,  i  oběti  jed]iot-
1ivců . . . V chrámě Šalomounově byl tento  oltář mnohem větší.

Druhý  oltář v  prvním  oddělení  svatyně  se  nazýval oltářem
vonných  obětí;  na,  něm  se  pálilo  kadidlo  a  vonné  dary.  Byl
to jenom madý oltář; nikdy na něm nebyly páleny oběti.

3.   C)o dalšího bylo  obětováno mimo  beránka?  Oo bylo  obě-
továno   k  večei`u?   Jak   so  tato   demní   oběú'  nazývaEa?
3, Mojž.  Z9,  4042.

MÓuka,  olej  a víno,  obětované spcdu 's  beránkem,  byly  dary
půdy .a svědčily o  tonL že Bůh je dárcem všeho  a že jej národ
uznává z]a svého  opatrovatele.

Večerní  toibět'  byla  opakwáním  oběti  ranní.  Obě  přicházely
na řadu každého  dne  a nazýva.ly se proto  „obětí  usta,vičnou".
Žid.  9,  6.

4.   Kteró  idalší  zápalné  oběti  byly  přinášeny  a  z®  kterých
zvířat?  3.  Mojž.  1,  1.  3.

Jednotlivec  niíohl obětovat  opět'  ohnivou  H`ospodinu  sám  za

5.   Jaké  zvíře  museio  být -ribráío éL`ů`~á7±;tTpř\Ížnačný  obřad
sebe.

předcházel  jeho   obětování?   dalú  byl  jeho  hlubší  vý-
znam?  3.  Mojž.  1,  3.  4.

Jíné  překlady  praví,  Že  „obět'  bude  přijata  za  obětujícího,
aby mu z].ednala sniíření". Byla to  jakási zastupitelská  oběť,
jeden  umíral  za  druhého,  a  Bůh  tuto  oběť  přijal.  Nebyla  to
oběť pcrinná, nýbrž  dobrovolná!

6.  Kdo  obětované  zvíře  zabil?   Coi  uěinili  kněží  S  krví  a
kdo  obět'  zbavil  kůže?  v.  5.  6.              \`,^` -`  r r`   Í

7.   Co uěinili kněží.potom?  Jak mnohoJ bylo  páleno m oltá-
ři?  Čím tato  ohnivá  obět'  byla?  3. Mojž.1,  7-9.

Tř'ebas byly  díly  oběti ntri{onec  spáleny,  byly přcdem  omyty
vodou a pak vložemy na oheň v ui.čitém pořádku.  Toto  {1ílo  -
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zdánlivě zbytečné ~ svědčilo o vyšším řádu a ěistotě. - Oběti
byly totiž odďěleny a zasvěceny Bohu! Řím. 12, 1.

8.   Jalú byl postup  při  oběti  z ovcÍ  nebo koz?  v.10-13.
Kůže  nebyla,  pálena  na,  oltáři;  náležela  knězi,  kteiý  konal

službu. 3. M. 7, 8.
9.   Nemohl-li nebo  nehodlal-li  obětující právě  přinést  oběú

z  těchto  zvířat,  co  mohl  také  obětovat?  Jalú  postup
pak byl při této  oběti?  v. 14.  15.

10.  Jak bylo naloženo s  částmi,  jež byly z oběti vylouěeny,
a jak potom s  vlastní  obětí?  v.16.  17.

Zmíněné části, jakož i kůže ia peří Íbyly vyloučeny ze zápalu
nepochybně pro  ostrý  dým Jpifi jejich ,pálení.
\    11.   Při kteFých zvláštních přfležitostech byly  zápahó  oběti

také  obětovány?  3.  Mojž.  14,  2.  19.  20;  12,  6-8;  15,
`     13-15.  30.

Zápalné  Ůběti  byly  oběťmi  posvěcení.  Zasvěcu]-eme-li  dnes
svůj  život Bohu,  činíme to,  co  dříve bylo  stvrzováno  zápalnou
obětí.

13.  Kdy jindy bylo těolito obětí užito ? 2. Mojž. 29, 9. 15-35;
3.  Mojž.  8,  18;  4*  Mojž.  6,  13.  14.

Bylo   obvyklé  př.inášet  oběť  zápalnou  společně  s  obětí  za

gžíi%%%i:%#Ěíach±lg:liFíi%íŠ:;Šííév:šíá?bheyc,nE.deLitos:gáťnze3:
1épe  si  to  znázorníme  na  svém poěínání  nyní.  Učiníme třeba
něco nesprávného a prosíme Boha o  odpuštění. V dávnu by to
vyžadovalo již obět' za hřích. Když ].sme tak učinili,  zpravidla
připojujeme:  „A  dopustili-1i  ].sme  ise  ně].iakých  jiných  hffichů,
o nic'hž tře!ba ani nevíme, prosíme, i ty nám iodpust'!" -To by
však 'bylo temkrát již vyžadovalo obět' zápalnou

13.  Kdy  obětoval  Job  zápalnou  obět?  Za  koho?  Co  totiž
předpoHádal?  Job.  1,  4.  5.

Tyto  oběti byly ,doopravdy modlitbami k Bohu. Job si nebyl
jist,  zd.a je\ho  synové  nezhřešili,  ,proto  pro  jistotu  obětoval  za
ně  oběť zápalnou.

Do  ji.sté  mí]y  'byla  tahto  obět'  nejvyšší  obětí  v  Písmě  sv.
známou,  nebot'  vše z ni  stoupalo  z  o\hně  ja'ko  příjemná vůně
HospodÉnu. I N`oemova oběť po potopě ibyla touto obětí.1. Mojž.
8'  20. 22.

Obětující  obětoval  „dobrovohě"  a i   oběť  se  dala  přivést
dobrovolně.  3.  Mojž.  1,  3;  8,  14.  18.  22.  Duch  dobrovolnosti  se
také krásně projevil  při Pánu  Ježíši:  „byl  veden".  (Iz.  53,  7;
Sk.  8,  32;  Jan  18,13.  28;  19,  5.13.16.17.)
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čtení  bible3  PÍs:  Š®  1®  -Iz®  19o

Tajemství  smÝšlemí  Kristova®
N.   18.     2.    Kor.    10,    5.
P.   19.     Gal.    6,    3.
Ú.  20.     1.    Kor.    13,    5.
S.   21.     Žalm    139,    17.

š:.  Í§.:  Ž[fi±:5iáó9,.5á3.

#Eí=eejbmÝÉgeánťo=y*|TvosEy:e::š.ěí

Řšasš*écahmogioši:euáeegi#fluzáĚagen:L=rš;|gu;íiv&it.
Řš:ÝštzěsEisbEáe-Eítn?ršěliet:lpfiTdiittřůíůí:stotu.
Z.   s`   19.57.

4. úkol. - 84.  července  1948.

Demí služba=  Suché  a pok®jné obětí
Zlatý text:  Řím.  5,  1.

1.  Z  čeho  se  skládaly  guché  oběti?  Jaká  část  z  nich  jen
byla   Pálena   na   oltáři?   Komu   Připadl   její   zbytek?
3. Mojž. 2,  1-3.

Suchá oběť rbyla, výlučně  obětí  rostlinnou.  Jinak  se  rovnala
oběti zápalné.

3.  Na který trojí působ mohla být tato  obětí  pĚipmvema?
Co/ se s ri dále stalo? v.  4-9.

3.  Které  dvě  81ožky byly  z  ní  vyloučenyT  v.11.
Kvas  je  `symbolem  hříohu,  pokrytectví,  zla  a  bezbožnosti

(Luk.12,1;  1. Kor.  5, 8.);  o symíboliokém významu medu nem'
v  bibfi  přímého výrolc`L

4.  Kdy  jen  molilo  být kvasu  a  medu užito  a  s  jakou  výL
hradou?  v.  18.  (83,  17;  8.  Par.  31,  5.)

Když  nás  Pán  povolává  ze  světa,  vyzývá  nás,   abychom
k  němu  přinesli  i  všechny  své  hříšné  .sklony  a  zakořeněné
světské   smýšlení.   Přeje   ,si,   iaibychom   Přišli   tak,   jací   jsme.
Tř'ebaže  nemůže  souhlasit  s  hříchem,  který  nemůže  při  nás
trpět,   a  třebaže  jeho  symbol,  kvas,  nesměl  přijít  na  oltář,
Bůh  si  přeje,  abyehcm  k  němu  přišli  se  všemi  svými  hříchy
i se svou Lsamospravedlivostí. A přišedše k něim, máme to vše
složit  prwždy  u  jeho  nohou,  jít Životem  dále  - a  nehřešit.

5.  Jak se mělo  při suchýoh obětech užít son a jak často?
V.  13.

V obřadní službě se při každé oběti užilo i soli. To,  podobně
jako  obět'  vcmých  věcí,   niaznačuje,   že  jedině   spravedmost
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=i _ i_ ,  tova může učinit službu příjatelnou Bo(hiuó  (Mar.  9, 49.  50.)
\ .._.flíii,  kteří  chtějí  být  „obětí  živou,  svatou  a  Bohu  mjlou",
musí přijmout pasitelnou sůl - spravedlnost našeho  Spasite-
le. Potom se teprve stanou „solí země", která bude klást meze
zlu mezi lidmÉ, poněvadž sůl zabraňuje rozkladu. Ztrati-]1 však
sůl  svoji  slanost,  je-li  totiž  zde  jenom  pŤedstír.aná  zbožnost
ibez lásky Kristovy,  není již mocí dobra.  Život nemůže působit
na svět spasitelným vHvem.

6.   Popi.Šte  obět?  suehou  z  prvotin!   v.  14-16.
Suché oběti vyjadř®valy poddanost Bohu a zá,vislost na něm.

Ja'ko   zápahé   ®'Děti  pi.oj.evovialy   oddanost  života  Bohu,  tak
suché  oběti  byly  pFojevem přesvědčení,  Že  Bůh  je  vládcem  a
člověk jeho  služeT®n='kem.  Oddaní lzraelité  dříve, než sami při-
jali užitek z pl®dů země, předložili díl Bohu, který jej milostivě
přijal  ja=K®  „vůni  líbeznou"  a  jako  oběť  svatrou.   (v.  10.)  Tak
ďáv-aH  čl®-t-ěk  najevo,  že  Bůh  je  dárcem  všech  dobrých  věcí,
že nás ®bdařu].e potravou a vším, ico náš život oblažuje.

Ješ:ě dokud se vlnily oibilné lány,  tedy ještě dříve než mohl'®ýt  desátek  oddělen,  bylo  v mysli dárce přesvědčení  o  opráv-
měmG»sti Božího požadavku.  První,  co ,bylo získáno při žni nebo
sťuizni,  při  rnlácení  obilíi,  při  střihu  ovcÍ,  při  lisování  oleje  a
píi:  vínobraní,  bylo  odděleno  Bohu.  Podobně  i vše  prvor%ené
ze zvi'řat.  Za prvorozeného  syna  byla vyplacena.  oena vykou-
pení. Prvotiny pliodů ,byly pak přineseny Hopodinu do sva,tyně.

Tak měl lid neustálie na mysli, že Bůh je pra,vým vlastní.kem
jeho polí,  jehoi do)byt.ka a j®ho stád,  že jen Bůh mu  dává svit
slunka a  déšt' pro jeho pole i žeň  a že vše, co vlastní,  poohází
jen  z  tvůrčí  Bioží  iruky  a  všichni  Že  jsou  jenom  Šafáři  jeho
statků.

7.  Jak  riůžerie  spatř.ovat  pravý  význam  suchýcii   obětí
v životě  a  dfle KTistově?  Poznámka:

Tyto oběti představovaly dokonalost a vysokou úroveň, vlast-
nosti to, s nimiž se .shledáváme při Kristu a které mohou pře-
konat  naše  lidsiké  nedostatky.  Jsou  přízmačné  pro  doikonalý
život, v němž se člověk i se vŠÍ.m, co má, poddává Bohu.

Oběti pokojné.
8.   Co  představova]o  oběú  pokojnou?   3.  Mojž.  3,  1.
V  mnohém  se  podobala  oběti  zápalné.  Přl  zápalné  obětl

musila  být  obět'  vždy  ze  samců.  Zde  však  momy  být  oběti
obojího rodu.
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9.    Go   museE   ®bětuÉÉ®É   ušůmůé,  ju?ště  m®ž  byi®   z:i,7ĚLr.Q   %abiúůT
Co s® stalo  s Ěm7Íť v. 8.

10.   Oo bylo spalováno na oTtáři?  v. 3-5.

.bgtřáo-nvšzeachhř:cbhě,tFkcťtrgynlebtyiyE#3;pnáe:1ytánři;.oTtoáEěšyitEří
na oltáfi obětován.

11.   Jak se pii obřadii postupovalo?  v. ?-11.
1&   Oo Bůh navždy ustanovil?  v.1#.
Tu]z a tkrev neměly sloužit za potravu, nýbrž jen ke smíření.
18.   K6eH.á   část  pokošnýoh  oběffi  nán®žeHa   Emězi?   3.  Mojjž.

?,  32-34=.
1ÉE.   EŘ6ei.é tffi pokojné oběffi Bůh uznává?  8. Mojž. 7,13-16.
Bylo  to  díkůšinění,  slíb  a  dobrovolná  oběť.  Ze  všech  těehto

obětí  dostali  kněží  svoji  část;  zbytek pak zůstal  obětujícíiiiu.
Třetího  dne  nesmělo  se  masa  z  obětí  již  požívat.  v.  16~18.
Proto i jiní museli r``a ní bráti podíl.

Pokojné   oběti   byly   radosffiými   pffležitostmi   díkůvzdání.
Byly  to  veřejné  hostiny,  při  kt€rých  obětující,  jeho  rodina`  a
přátelé i lměží byli účastni.

15.   Jaké   duchoimí   ponaučení   můžem®   př.i5mout  z  poko§-
nýoh obětí ve svém  postoéi  k Eánu  Ježíši?  PoznámEĚa:

skrzšJneageahšámpáo:t'-eežTŠ.:`EtgifS.t2.,"1,4Ř'í#Fg,ků:)Tk}:l:1S,gf.hž.E?
2.  Kor.  5,  18.)

Čtení  bible:  Hzo  80fpíJi4.

Rozv®j našÉ mysEi.

Slovo   Boží   máme  náležitě  podávat.

govuač=:.=ěeÉáEoežípřčťíťnmnÝošS|:tvidoivů%EÍEfižgígáě.
Uěení  podle   „živlů   sívěta"   ochromuje.
PravÝ   duchovní  pokrok  je  v  daru  I)ucha  sv.

#g:pgeEÍíítÉgamBáohbaýtjeucz%:EÉaar:žťgíefové.
Z.   g.   19.47.

5. úkol. -  31.  čeEwemc© 1948.

`    ED®mmfi  SEmžba   -   ®Ťffiěůfi  Ea  .Effiřfi®fi

Zla6ý.óexú':i.ďam\!|,9.    \`             `\    \`'`                   7       `     c7   r-
i.   zhřešn-n  kěz,  co  riušei  učinité  3.  M®6ž.  4,  3.  ,

`9j
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3.   Co  imselo  učímiú  celé  shi'omážděŤ  když  so  idovědělo
®svémhříQhHP  v.13.fl4!.       `„`  ,

3.   JaEÉ  oběů'  byEa  požadoi7ámá  ód  pFovinivšího  se  Émíž®Ů®
(vEadaĚ©) ?   v.   2.8.   23.   ,i

4.   JáKou  oběffi byl  powin®h  čÍověk  z lidu?  v.  87.  88.  38.
5.   Ja,ký  příznaěný  obřad musel  před"cházet  zabffi  oBěti, za

/10,,---`

6ogž:ů:E::č#tég;uís5e.ho2%.ýů8%.ř;Šriík;vovym`ání?3.MOÉŽ.5,5.e.
-_        1             1          `t           ` ,.-,`,1,

Všeobecné  vyznání  nedostačovalo;   hříGh  musil  být  vyznán
Émgnovitě.

7.   oFak  se tižilo kFve, krJyž  zhřešH  pomazaný kměz n®b®  ®e]é
shromážděmí?  3. MojžD  4,  5.  7.  16.  18.

Kffev  Ů.©  podstatnou   částí  každě  oběti.  -  Jedině  kněz  ji
moli_ů vnášet do svatyně. Je také nesprá:vná  domně'nka,,  že sva-
tĎ-:Tě ťB}-Ua  kiwí  přímo prosycena;  kněz v ní  omočfl pouze  prst.

8.   EÉam  jen  byh  nanes©na  Ěmev  při  oběůi  za hĚÍoh  kmížet®
{vĚadaře)  mebo  joffim®tEivoey?  v.  25.  30.  34.

V @'3ou  případech kněz kLrev  nevnášel  do  [svatyně.  Krev  níL
=3:?Lu  oltáře svědčila  o  hříchu,  avšak i o  oběti,  jež  za něj byla
p=`'inesena.  (Jer.  17,  1.)  I  o  odt.ok  krve, vylévané  ,,na spodlm"
©l€áře,  ibylo  ,postaráno.

9.   Co se stalo  s tělem volka,  ktgrý byl obětován za posvě-
®eméh®  kměze  meb®  za  všecEffim  lid?  v.  8-18.  19-81.

Žádná 'oběť za, hÉ-'Ích neibyla pálena na oltáři; jedině její tuK.
1®.   Co  bylo   zákomem   o   oběffi  za  hĚÍoh  uffěsn®  Ěměžím?

3.  Mo5ž.  6,  85.  86.  Í39.
Maso  se  mělo  jísti  v  předsíni  stánku  úmluvy.   (v.  26.)  Zde

je  zásadní rozdfl,  nebo€  maso býků  bylo  spáleno mimo  obkst
chrámu.

11.   KteFé pFavidEo  stanovflog  kdy se  má  maso  z  těEa  oběffi
ÉÍsti  a  kdy  se  má  vynésťí  za  stany  a  spáHt?  3.  MOÉŽ.
6,: 30,.

ČX;ěte  verš  30  pečlivě!  Když  byla  krev  'vnesena  do  prvnmo
oddělení,  do  svatyně,  bylo  tělo  oběti  spáleno.  Neby]a-li  tam
vnes?na,  masot  se  mohlo  jísti+  Otázka  7:  3.  Mojž.  4,   12.  21.
Otázika  8:   3.  M.  6,  26.  29.

ů8.   KteH'á  zaÉímavá udáEost vEhá světlo na pĚÍčinu nařízení
o  požÉvámí  masa,  mebyňa-H  IHev  vnesema  do  svatymě?
3. M.  10, 16-30.

Když kně,ŽÍ jedli maso ta,kové  oběti, bFali na, sebe nepravost,
ktet'ip* byla nad zvíř'ete.m vyziána  a jež ono ne.slo. TaTt se stall
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předo\brazem toho, který  „sám vnesl naše hříchy na, svém těle
na kříž",  který,  ,]iŤÍchu nepoznav,  za nás  se  stal  hříchem"  a
který  „nesl  hřích  mnohých".   (1.  Petr.  2,  24;   2.  Kor.  5,  21;
Iz.  53,  12.)

Druzí  dva  Aronovi synové  ibyli totiž  ipředtím  usmrceni  pro
přestoupeni.,  jak  je  zaznamenáno  na  začátku  .téže  kapiLtoly.
Aronovo -mlčení  svědčilo  o  jeho  rozhořěení  ina syny;  cítil,  že
on ani jeho synové  nejsou v  takovém  duchovním  ro'zpoložení,
aby mohli  něst ]]říchy  druhých;  měli  co  nést  své vlaistní.  -
Mo].ŽÍšovi  toto  odůvodněri stačilo.  (v.  20.)  Byl  přesvědčen,  že
hříchy druhých mohl nésti jedině ten, tkdoi sám byl před Bohem
čist.

13.   Jak nám tato nejdfležitějšÉ ze všech obětí poukazuje na
Ježíše?  Iz.  53,  10.

Prolitá  krev  byla  základem  oběti  za  hřích.  Žalm  22,  15;
Iz.  53,  12;   Mat.  26,  28;  Luk.  22,  20.

Čtení  Písma:  Iz.  45. -  Jer.  3.

i               Odolávejme pocitům úzkosti!
•            r_í         0

g..'   í:   ži±T i3:' 6:.                     3:Te±iidEEiranrší8°shflaoj,e =:áauťáEre°ti=ebábEi.
člověka.

g..    3:    ;.ř. J:L. 25.,  ig:                   íů-s`ioEašÉ  OBPoohruoui BÉ:těbkuudej=áevžodbymEfná.roti
bázni.

š,.   ;:   #ž:'ltl3,.1163:.              !j!::gJíe::5:BáEd;osp:::EgžFai:iE:gu:n:ámo s:ňéj pii:fi`

6,  úkol.  -  7.  srpna  1948.

.uď\       Densmíření
Zlatý text:    3. Mojž.  i6,  30.

1.  Kterých   zvířat  bylo   užito\  k  obětem   v  den  smíření?
3. Mojž.  16,  3.  5.

Povšimneme  si  těch,  která  byla  použita  k oběti  za  hřích:
`volek  a dva  kozlové+
Č -Z=:--Žá koho bylo obětováno prvé zvíře?  v. 6.11. Za kněžstvo.

3.   Co napřed vnesl nejvyšší kněz do svatyně a co tam učinil ?
Proě se tak stalo? v.13. 13.
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Í,  svatyni  vložil  na  uhlí  v  kadidelnici  vonné  věci,  jejichž
~' \~pAi  jej  zatstřel  před  13ožÍ  při'tomiiostí,  takže  nezemřel.

É    Co pot;om učinfl s  krví volka?  v.14.-Lfi]\ak  po  prvé v  roce  byla krev vnesena  do  svatyně svatých.

.  `-L`Ím  bylo  zpečetěno  smfření  pro  dům  Arcmův.
5.   Co  učiril dále?  Co se stalo  s touto krví?  v.  7-9. v.15.
Tento  kozel byl jedním ze  dvou,  zmíněných ve  verši  5  a  7.

Byl  obětí iza hřích lidu. S krví tohoto kozla vešel nejvyšší kněz
do  svatyně  svatých  a  pokropil  jí.  smovnici  a  niísto před  ní
tam,  kde  předtím  kropil  krví volka.

6.   Co způsobila  lnev kozla  Hospodinova,?  v.  16.  18a.
„Svatyní"  je  zde  míněno  již  druhé  oddělení   a  „stánkem

úmluvy"   oddělení  první,   svatyně.   Když  dovršil  smíření  ipro
tabo  dvě  oddělem-,  odebral  se  kněz  ven  k  oltáři  obětí  zápal-
n}'-ch  v  předsíni,  aby  i  za,  ni  učinil  /smířem'.  Tak  krev  kozla
způsobiEa,  smíření  ve  svatyni svatých  a  s ní  se přenášelo  i na
svatyni a na,  oltář.

7.   Kde  dále  spočínula  očistná krev volka  a kozla?  Co  pro
oltář  znamenala?  v.18.19.

8.   Co   uěinil  Aron  s   živým  kozlem,  když  byla  skončem

S:Už3:`;Ěů&míření?   Oo   bylo   vloženo   na  i]iavu   zvířete,?

g:g*ŘgoZabitý
ření  za  hříchy.

ťhěvdí%:[ío°vSšTmbůřdeenŘ,.as#fb°ositenítuovh°o]nběyToůdmižgneíkpšíz::Faptra°k
nejenom  hřích,  a}é\Ťťědomí  viny  a  je  dcprováze].ícÍ  úzkost
musely  zmízet
svědčen, že je o

avoval  a v obřadu dosahoval plného srní-
hříchy  již  nadále  nespočívaly  na  lidu.

čZÍ;;`t%g,St#rdouš'těggs%:bho]odg{:íÍ'8#]:íeh:ýthřípcřhe;
byly  nadobro  zahlazeny.   \t\

9.  Kam  byl tento  kozel potom  zahnán?  Co  na  sobě  nesl?
v. 31b.  Z3.

Oběť  za  hřích  poukazovala na Krista  a na, jeho  oběť;  veleL
kněz představoval Krist8, jako  prostřednika;  kozel  Azazel byl
předobrazem satana, původce hříchu,  na němž ja,ko na pravém
vínníku  spočinou nakonec všechny hříchy. Když  ne].vyšší  kněz
mocí  krve  oběti  za hřích  přenesl  hiříchy  se  svaty]iě,  vložil  je
na hlavu kozla,  který pak byl zahnán dct pouště. Až Kristus ~
mocí své vlastní  krve -  oclstraní hi-.Íchy svého  li{1u z  nebeské
svatyně na konci své služby, uvrhne je na satana, který v dcibě
soudu musí nést konečný ti.est. Podobně, jako .byl  druhý kozel
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iahnán  do  pustin, bude  i satan navždy zapuzen  z př'ítormo.5ti
Boha  a,  je\ho  lidu   a  za.nikne  v  konečném  záni'ku   hříchu  a
lříšníků.

10.  Proč bylo nezbytné zjednat smíření pro svatyri svatýel ,
pro  svatyni a oltář?  v.  16.18.

. Sva,tyně a vše,  co k ní příslušelo,  bylo svaté;  Lspočinuly na ní
však nečistoty, hříchy a přestoupení izraelského  lidu. Tím vším
byla svatyně znečištěna  a  poskvrněna. -  Člověk izhřešil, před
nesl  Svůj  hřích  na  zvíře;  zvíře  bylo  zabito  a  jeho  krví  bylo
kropeno ve  svatyni,  která  se tak  stala  nečistou.  Musela proto
být  očištěna  ki`ví  kozla  Hospodinova  a  hříchy  s  ní ibyly  pře-
neseny  na  hlavu  kozla  Azazel,  a  celé  shromáždění  lidu  bylo
i  se  svatyní  proisto  hříchu.

11.   Kdyíž byly veškeré  stopy hříchu ve svatyni nadobro  z`dr
hlazeny, co bylo v onom  dni uěíněno pro fid?  v. 30.

keL;ggLbkyuLos%gpEtšgÉ:oŘí#ř;gámóyfídxřšíg#ízfg%Fěnpířgápš#
svěceni.  Nestačí  jenom  uzdravit  ránu,  kterou  had  způsobil;
had musí  být zabit.

gá?yagnEŠJĚ-.í:::h:xři:,ui#:áen?iíE:gěaioe`;Í;J;a:n*|;;ějgv:bo#ťůs|??gisE;š:
tyri svatých ve dni smíření.

18.   Jak dalekosáhlé bylo  toto  očištění a [smíŤení?  v.  33.  34.
Lž-áEguěyvasdÉrtsaáfinajeBopffiů#ř.ásvneodvlg;e±Záedcá?a#;ch#rkptěelri
konečný trest. Kristovo  dílo wkoupení člověka a očištění ves-
míru  od  hříchu  bude  dovršeno  přenesením  hříchu  s  nebeSké
svatyně na satana.

Tak  byl  1id  při  s_1užbě  stánku  nebo  chrámu,  který  později
ž"jáT jéhó~-mlstq,  každého  dne  vyučwán  veli.kým  pravdám--Ó--K]ristově  smrti  a  o  jeho  službě  ve  isvatyni.  Jednou  za  rok
Se  vždy  ].e].ich  myšlenky  musely  nést  k  závěrečným  dějům` velkého spom mezi Kristem a satanem, kdy bude celý vesmír
očištěn  od hříchu  i  hříšniků.L   Ži].eme  v  době  gm'ření  a  každá  duše  by  se  nyn€  měl#po-
E6ř--6`vat před Bohem a prosit o odpuštění přestoupení a hříchů

genTě;fiš:ypg.J:sE:luýtmo#sa.vbeed±ň#,'í3ÍucmhiáosÉožKáiost%wkrip.#g::;
aby  se  taik  vrozená  přii.ozenost  změnila  a  obnovila  ve  sva.
tost - v podobu Kristow sp#avedlnosti a  op-.navdové `watosti.
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J -!        t  -,, ť, J ,,-, J,ť-, ťn.očá€;l;Íz:Eáles:v:ers.,:=::!

N.     8.     Luk.   8,   14.
P.      9.     I.uk.    10,   41.   42
Ú.  10.    Žalm  55,   23.
St   11.     1.   Petr.   5,   7.
Č.   12.     I.uk.    12,    28.
P.   13.    Žalm  37,   7.
S.   14.     Mat.     6,     33.

Přílišná  péče  o   život  může   zmařit  vírii.
Břemena   mizí,   příblížíme-li   se   k  Ježíši.

Ě;Vě:ňtbeř%i,EŤheum:ap;eá%észtá]ná,HOSpodim.
Má   v   patinosti  i  vaše  vezdejší   starosti.
Spoléhejte  na  Hospodina.
Starosti   mizí,   ].e-li   Bohu   dána   přednost.
Z.   s.   19.22.

Ů.  úE{ol.  -  14.  srpna  1948.

Eti©ývyššá  kměz  bud®ucÉch  hodnoÉ
.7raíiťý  Sext:     Žid.  9,  18.   \i\

1.   gak  časSo   voh`ázeFiin'ěz: -do  pi.vého   stánku   (svatynLč) 9
E5gyvžkš;kpF%*ešišťzaězkovhsotug€:t^:v::?Sžgdty.tyng:#a#d?

obY.#Ě3d|cáhtřyejácíecphišg|%1ekchžiJ'áff.bDy::iEřiopbrgtvieini#žkát#diá=g
smíi'.emí   byly   Židům,   kterým   zde   apoštol  Pavel  píše,  doiĎí'e
známy;   a  chce  jim  zde  piroto  uděut  několik  zásadních  po-
naučení.

9.   Co tí'm Duoh  svatý naznačoval?  v.  8.
Služby ve svatyni nebyly jen prázdnou formou. Každá jeů.ich

podrobnost  měla  hluboký  význam.  Cesta  do  pravé  svatyně
v nebesích nebyla  ještě zjevena,  dokud ještě stála svatyně po-
zemská.

Pisatel  mluví  o  pozemské  svatyni  ve  verši  1-7.  Zde  však
začíná uvažovat o  nebeské svatyni a zabývá se jí  až do konce
kapitoly.  Služba  v  nebeské  'svatyni,  jak  praví  Duch  svatý,
nemohla  Lzapočít,  dchkud  měla  výzmam  služba  ve  svatyni  pO-
zemské,  totiž dokud ji  Bůh  uznával.

ĚmJ:gž3Ů-r-izžg::?žs:učge?chvfys::Eymias?%?ě?.aiaáby|y
jen náznakem něčeho vyššího; to Lmamená, že výzmam a vztaffl
toho  sahal daleko za to,  co  se jevilo samotnému oku.

Svatyně smlouvy nové byla vybudována Pánem, nikoliv ělo-
věkem.

Nebeská svatyně byla oním velikým originálem, `podle něhož
byla vybuclována svatyně za dobi Mojžíšových. Bůh vložil svého
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Ducha  na  stavitele  pou7,em.gké   Svatyně.   Umělecká   d.Qvecl.nost,
uplatněná  při její  stavbě,  .svědčila  o  BožÍ  rnoudrosti.

4:.   Co nemohly  způsobit oběti a  da`ry? v. 9b.          ,
Oběti neměly  člověka učirit  dokonalým;  měly  jen  hříšniku

póukázat k nové službě, která měla teprver uskutcčnit to,  čeho
byla dřívě].Ší služba - pouhým stírLem.

5.   Náč zd® Duch BožÍ zvMště poukazuje? v.  9co
Původním Božím záměrem však není jenom tělesné oěištění.

Ať  je  jakkoli  důležité,  nelze  je  coi  do  důležitosti  přiroTmávat
k  očištěni'  „vnitřního  člověka"  podle  Ducha.

6.   Z  čeho se  tyto  obřady hlavně skládaly?  v.10a.
NěHterá z těchto nařízení neztratila ani dneš Í2a ceně;  avšak

i při  nejlepším znamenala jenom  očištění zevnější.  Je  zde  po-
ukázáno zčásti k obřadům obětním. Veškerým omýváním bylo
očištěno  jencm tělo,  nikoli  však svědomí.

7.   Jak dlouho  měla  trvat  obřadní služba?  v.10b.
„Čas  napraveflí"  se  vztahuje  ke kř.est?anskému  věku,  který

byl obzvláště uveden prvním př.íchodem Kristovým,  jehot smrtí
a jeho  vzkříšem'm.  Jakmile  však př.išel  ten,  k  němuž  všechny
oběti  směřwaly,  měla  tato  předobrazná  služba  s\končit.

8.   Čeho  Ée  Kristus  nejvyšším  knězem?  v.11a.
Některé  z  „dobrých  věcí",  kvůli  kterým  Kristus  př`išel,  již

se dostavily;  avšak mnohem větší věci třeba očekávat ve slav-
né ibudoucnosti.

9.   Jak  je  zdo  ,nebeská svatymě  popsána?  v.  11b.
10.   Co  je dálo Ěečeno o Ůomto  dokonale5ším stánku?  v.110.
Je tedy zřejmo,  Že v nebesícfi je skutečná  a pravá svatyně.

I Jan nám o tom  svědčí ve Zjevení ....  Nic pozemského  nám
nemůže vystihnout  rozsáhlost  a, islávu  chrámu v  nebesích.

11.   Čím nabyl Kristiis oprávnění ke vstupq do těohto  nej-
svěůějšíoh míst?  v.1ga.

ařyl:sítuvsezg#V#:SslvipyTCE.něvmeipyše:3řenkzežindeůjir`:.eevdee5ga#É
nazván  „Imězem"  a  jedenáctkrát  „nejvyššírri knězem".

Služba  v  prvním  oddělení  pozemské  svatyně  znázorňovala
dílo,  ]'ehož  se  Kristus  v  nebesích  ujal  po  svém  nanebevstou-
pení.  Bylo  to  dflo  lměze,  denní  služ.ba,  při  které  byla  pi.iná-
Šena  před  Boha  'krev  oběti  za  hř.ích  a,  kdy  vystupovala  ve
svatyni vůně  kadidla s  modlitbami lzrae|e.  Tak i Kristus  př.i-
nášel  svoji  krev  Otci  za  hříšníky  a  přednesl  mu  zároveň
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Šě  vzácnou  vťmí  své  Špravedlnosti  modlitby   pokání   činícícri
hř-Íšnfl€ů.  Taková  byla  jeho  služba v  prvm'm  oddělemí  svat}mě
v  nebi.

Tam jej následovali s-v" víi'ou i .učedníci, když zmizel je]ich
zraikům  při  svém  nane?Devstoupení.   (Žid.   6,   19.)

18.   Co  nám Kris{us  vyzískal  svým  vstupem  do  svatyněť
v®   13b.

Vykoupení  neb:v-lo   dovršeno,   k d y ž   vstoupil,   nýbi.ž   právě
j eli`=o-`Ý=s-t-u pe m   do  sva,tyně.    (Alford.)   Kristova   smrt   na
kí..íži  odp®vídá smrti  oběti při obětní  službě.  Avšak smri oběti
sama   ®   s®:3ě   nezaručovala    ani   odpuštění,    ani   vykoupení.
P ř. e d ® t3 i- a z n ě  se  tak  stalo  až teprve  tehdy,  když  se k]iěz
®deT3i=a=  s  TKi-.ví  do  svatyně,  jak  bylo  nařízeno.

Čtení  bible:  Jei'.  27-48.
Přijdou-li  soužemí.

Jediné  útoěiště  v  době  tísně  -  Hospodin.

iiiEÍíeuái%:Íai;hrš!;?:uŤíkgdií:oBtsií;aFT=].ýúá.
Lkající  1)1ahosla.ví   a   zaslibuje  ].im  útěchu.
Boží  pokoj   chrání  srdce  i  mysl.
Z.   s.   19.09.

8. úkol.  -  31.  Srpna,  1948.

ž°wf?t:kůt.ťŤ;L:.V;:=,3ésj=:::E#-POEvrzení
`                                r4.=           -

-J"         -.        .1              -+L_     -

=\-.1                                                  ;.               ,-?-:`

1.   Co  způsobovala  krev  býlfl, `kozh `a  popel  j'alovio?  Žid.
9,  13.

Vše,  co  toto  mohlo  učinit,  bylo  obřadní  očištění  pečistého.
Těmito  obětmi  nemohlo  ibýt  očůšt±é~ňó=--sÚ`ědomí- a  vnitřní  život
člověka.  To  může  způsobit jedině  krev  Kristova.

3.  Jalú příkaz byl dán o popeli jalovíce?  4. Mojž.19,1-9.
3.   Jak  a   za  jakým  účelem  bylo   tohoto  popela.  použito?

4. Mojž. 19.  17-19.
4.   Jmenujte  některé  body,  v  nichž  se  obě#  jalovice liší  od

jiných obětí!  4:.  Mojž.19.19.
a)  Jalovice  musila  tbýt  červenáj  což  je  symbol krve.  Musila
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být  bez  poskvrny  a.  dosud  nesměla  být  zapřahána.  Zde  opět
máme předobraz Krista.

b)  Byla  zabita  mimo  tábor.  v.   3.  Jiné  oběti  byly  teprve
po 'zabití vyneseny a spáleny.

Všeobecně se má  za to,  že  červená jalovice  znamená  oběť a
smrt Kristovu pro ty, kteří neibyn z lzraele,  proL pohany, kteří
jsou  vzdáleni svatyně,  kteří  však  rovněž  budou  spaseni.  ,

Kdyiby  byla  na  našem  Spasiteli  spočívala  jediná  stopa  hří-
chu,  ].eho  oběť by nebyla  bývala s  to zajistit  spasení  člověka.
Kristus nebyl nijak zavázán, aby `se \stal oibětí za člověka. Ne-
byl  pod 'zákonem.  Přesto  však vzal na  sebe  „způsob  služební-
ka"  a vyšel  ven za stany,  atby  nesl naše  pohanění. Dotrpěl  za

Ežr=ea|*nJ;ebTžsžlae#cŤ%išgĚ3?#c:čzfle,d,žem:2iužiíášáe::#an?
byla stržena,  a všechny  národy i jazy.ky, všechno  lidstvo  ibylo
pozváno,  aby  bralo  účast  na  spasení,  kterého  bylo  dosaženo
za  tak velíkou  cenu.

c)  Krví nebylo kropeno  ve  svatmi  ani ].Í  nebyly pokropeny
rohy  oltáře.  Bylo  jí  kropeno  'sedmkrát  směrem  ke  stánku.
v,4.

d)  Kůže  byla  spálena;  neděl.o  se tak  při ostatních  obětech.
v.5.

e)  Popel,  který byl pří  jiných obětech odstraňován, byl zde
sniíšen  s  vodou  a  bylo  ho  použito  s  vodou  oěištění  za  hřích.
v.9.

f )  I  „\příchozí"  směl  být  účatsten  tohoto  oěistného  o`břadu.
v.  10.

g`)  Nebylo  podmínkou,  aby  kropení  vykonával  vždy  jencm
kněz.  Mohl  tak  uěinit kterýkoliv  „čistý  člověk``.  v.  18.

5.   Jalqý je rozdíl mezi lm7Í zvířat a ki.vÍ Kristovou?  Žid. 9,
13.  14.

I]rvé posvěcení a očištění bylo  časné, drulié věčné. Prvé bylo
předobrazné,  druhé  skutečné.   Ono  prvé  bylo  tělesné,  kdežto
toto  duchovní.

6.   Jak  se  Kristus  obětoval?  v.  14.
7..<Š%E:Š:Řťtá::áptrěoítřk*#:Foůf:v:FáůnsníoÝbflv:íe5Tosmrtg

8.  Která  skutečnost  obvykle  vede k napsání  závěti?  Kdy
nabývá  kšaft  nebo  odkaz  účinnosti?   v.  16.  17.

9.  g#:agkžTg.Lag,°T8.PLE.ri  Smlouva  zasvěcována  a potwzo.
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Oběti  potom  ,přednášeli  ,mladí  mužové,   kteří   byn  k  této
službě zvoleri.

Mojžíš  poté  sla,vnostně opětoval  podmínky smlouvy  a  všem
bylo svobodně dáno na vy`branou, zda chtějí žít v souladu s ni-
mi  či  ne.  Zaslibili jíž  zprvu,  že  budou poslušni `hlasu Hospodi-
nova;  a,však  .potom  slyšeli  podrobné  vyhlášení  zákcma  a  jeho
jednotlivých  zásad,  aby  věděli,  k  čemu  je  ona  smlouva  za-
vazuj e.                                                                                                                `

10.   Ktei'ých slov užil Mojžíiš při této pĚfležitosti?  Žid. 9, 30;
3. Mojž. 24:, 8.

Tento a]st .byl i 'závazkem. „Toto jest smlouva, již Bůh žádá,
abyst_e  sp_1nili."-<  11.   Co Bůh zaslíbil,  když  vstoupil s  lzraelem ve smlouvu?

Co odpověděl lid? 8. Mojž.19,  5-8;  24:, 7. -Žid. 8,  9.
12. ngiÉiš:á|::Fožpi:. #ž: #Í?  PI.oč bym  Wliti krve

Čtení bible:  Jer.  49. - Ez. 13.

N.  22.     1.   Petr.   3,   11.
P.   23.     Mar.   9,    50.
Ú.   24.     Kol.   3,   15.

ě..  28..    %át..  [2Í,'  .%.
P.   27,     2.   Petr.      3tl4.
S.   28.     Žalm   29,   11.

Klid a mír v srdci.
Pokoj   ovšem  nutno  hledat  a  usilovat   o  něj.
Máme   žít  v   míru   se   všemi  lidmi.

33áoáeKrfiikůvza=Éo3ÍttfiigTvntaěšžekhéods5gg:.

::=kdo:ÉeE=eFVĚse:noĚ::?Í:ioj:liElooksp:g;ídoii:.pokroku!
Z.   s.   18.55.

9.  úkol.  -  88.  srpna  194Í;.

Očištění věcí nebeských:
Kristus zastápcem lidstva.

Zlatý  texť;     Žid.   9,,.  23.~   `Í._;\`   r`

L.gaoksíesnenzebbgkěoumťussflojas#jvaškakseroszvát]e7:ÝPžzůmgs,koE:,

(v.  19.  13.)
V nové  smlouvě  jsou  hříchy pokání  činícího  člověka  přene-

seny vírou na Krista a tím ve skutečnc)sti  i na ne'beskou  sva-
tyni.  Jak  s  pozemské,  tak  i. s  nebeské  'svatyně  musily  být
hři:h%ÍLnť::kzázuns:|=eĚ#oč?šdt%á:nšgzrieěbonevbeyFk%z?envY.23b.

Zde  máme  překvapu].Ící  prohlášení,   že  ]-e  nutno,  aby  byly
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1 nebeské věci  očištěny. Jistě  se můžeme oprávněně tázat, zda
vůbec může být v nebi něco  znečišťujícího. Na otázku se však
může  odpověděti  naprosto  kladně.  Ono   očištění  je  nezbytné.
E'Ísmo  tsv.   tak   praví.   Vyžadu].e   to  však   dalšího   vysvětlení.
V  úkolu  6.  ].s.me  sledovali,  jak  byla  očišťována  svatyně  po-
zemská.  Stručně  popíšeme  ne].podstatně].ŠÍ  body.

3.   Co  svatyni vždy  znovu  a  znovu  poskvrňovalo?  3.  Mojž.
17'  11.

Když  byl  nad  hlavou  obětního  zvířete  vyznán  hřích,  stalo
3e  ono  obrazně  hříšnikem.  Jeho  krev  mohla  .být  tudíž  poklá-
Iána  za hříchem  obtíženou,  pcměvadž  krev  představuje  život.
(3.  Mojž.  17,  11.)  Tato  krev  potom  ovšem  svat}mi  poskvrňo-
vala;  jí  teprve  se  stávala  nečistou -  pro  hřích,  jenž  na  flí
ŠPů.čí%UÍ]ribyiasvatynědáiepoiskvrňována?4:.Mojž.19,13.30;

3. Mojž. 80' 3'

%foevěť,znkátve§g}ehřTe%Žísstf:Ek8iř,ag#v:mmonreábF'.myš|enkou,po-
5kvrňuje tsám sebe.  (3. Mojž.18, 20; Jak. 3, 6;  Mat.15,18-20.)
Poskvrňuje i zemi ,a, svatyni.

I když  jednotlivec  nepřinesl žádnou  obět' za hřích,  byl  jeho
břích  zahrnut  ve  všeobecné  ranri  a  večerní  oběti,  jež  platila
pro  celý národ.  Tak  oltář  svědčil o  jeho  hříchu;  avšak  dokud
nepřinesl člověk osobní obět' za hřích, nedával Žádnou znám.ku
toho, že  si  přeje,  aby  jeho  hřích  byl shlazen+

5.  Který iden byl ve  starém lzraeli určen k t®mti,  aby sva-
tmě  i  lid  byli  očištěni  ode  všech  hříchů?  3.  Mojž.  16,
16-31.

Sedmý měsíc  odpovídá našemu období  mezi zářím  a  říjnem.
V  onen  desátý  den  byl  očištěn  lid  i  svatyně.  Tato  vrcholná
Šlavnost  očištění  a  srm'ření  se  každým  rokem  opakovala.

6.   Čím  byla  svatyně  očištěna  ve  dni  smířemí?   3.  Mojž.  16,
15-17.

Tak  bylo  vyhověno  požadavkům  zákona,   který  požadoval
život hříšníka.  Pak  velekněz v  úloze prostředníka  vzal hříchy
na sebe,  a opustiv svatyni,  nesl ibřímě lzraelovy viny. U dveří
stánku  pak  vložil  své  ruce  na  hlavu  kozla  Azazel,  který od
bé  chvíle nesl veš'kerý hříc,h  lidu  a nakonec zahynul uprostřed
pouště,  zatím  co  lid  1)yl  hříchu  zbaven.

Hříšníci  přinášeli  po   celý  rok  své   obět,i  do   svatyně  a  do-
5ahovali   odpuštění.   Zat{m   co   hř`Íšník   oclcházel   ospravedlněn,
byl  stánek  poskvměn  jeno  hříchem.   Tatáž  krev,  která  člo-
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věku přinesla  odpuštěni',  vnesla do svatyně  nečistotu.  3. Mojž.
16.  33.

š:  88nmo #]:ti[ssvá#ťeL?áznžníadriegri?84žifl  9,  84b;  Žid.  8,  5;
8. Mojž.  25,  40.

9.   Kam Kristus vsťoupil?  Co  ěiní nyní? Žid.  9, 84:o.
Kristus nevstou,pil  do `svatyně na zemi,  nýbrž zastupuje nás

v  přítomnosti  Boží.
flo.   Jakou  úlohu  zastává v  nebesíoh?  1.  Jan. 8,  1.
Jako   obhájce  předstiipuje  zde  na  'zemi  před  soudní  dvůr

místo hříšníka,  tak  Kristuis zastává naši věc v nebesích. Před-
stupuje  vlastně  před  nebeský  soud  místo  nás   a  .místo  nás
je podroben vyšetřování.  Jinými slovy:  jsme-li předvoláni před
Boha,  abychom  „vydali  počet  ze  svého  Šafa,ření,"  Kristus  se
nás  zastává a je Bohem vyslýchán místo  nás.

11.   Kdy  nás  Kri:St-us  takto  zasÉupu5ep  Žid.  9,  LM.
Toto  „nyní" je  věčně rplatné,  v každém věku  i v  každé  ge-

neraci. To ziiamená, že Ki.istus žije věčně, aby se nás zastával,
a ,každý věřící  je  ujišt'ován,  že Kristus  je  kdykoliv připraven,
aby nám  přispěl na  pomoc,  a je-li  tře`ba,  nás  se  i zastal.

Čtení bible:  Ez.  14-35o

\i'iL,,      KrÉsůus  - KnÉže  pokoje.
29.     Jan   14,   27.
30.     1.    Kor.    14,   33.
31.     Ef.    2,    14.

Zůstavfl  svůj  pokoj  (k  blahu  lidstva.
Bůh není  Bohem  zmatku,  nÝbrž Bohem míru.
Kristus  původcem  pokoje  mezi  lidml.
Nezbytnost  modlitby.
Zdaž  í  nám  není  modlitba  stejně  nutná?
I  sám   Spasitel   zdůrazňuje  její  vÝznam.
Odhodláme-li   se   k  ni   sami,   bude   vyslyšena.
Pán  nejlépe  znal  jeji  význam.
Z.   s,   Í8.40.

10.  úkoL.  -  4.  záffi  1948.

Dwa  EfisÉce  EřÉ  sEa  dnů
ZEatý  text:    Dan.  8,  14.

1.   Ja.kou  výmammou  otázlnn  Hade  jeden  ze  svatýoh  dru-
hému?  Dan.  8,13.

Daniel měl vidění, které je zaznamenáno v prvých dvanácti
verších. Viděl  soubo.i. skopce  s  kozlem, v němž skopec nadobro
r)odlehl.  v.  3-7.  Kozel  pak  velmi  zmo\hutněl  (v.  8.).  Poté  se
oibjevil'  „malý   roli,   který   se   velmi  rozrostl"   (v.   9..)   a  pak

23



v údobí říins\ké  duchovri nadvlády povrhl pravdou na zemi,  a
co  činil,  „šťastně  se  mu  dařilo``.  v.  10L-12.  Proto  byla  dána
otázka,  jak  dlou.ho  má  tbýt  svatyně  i  sva,té  výsostí  pošlapá-
vány.  -Zmíněných  2.300i  dnů je  2.300  1et.  (Ez.  4,  6.)  Daniel
rozuměl,  co  znamená očištění  svatyně,  jako  všichni Židé  jeho
doby. Co však zmamenalo oněch 2.300 dnů?  Svatyně byla přece
očišťována  každým  rokem  ve  dni  smíření;  nyní  však  vidění
mluví,  že  se  tak  má  stát  až  po  2.300  let!  Daniel  proto  ne-
mohl porozumět významu tohoto zjevení.  Proto  se mu dostalo
ujištění,  že ono  vidění  má být zapečetěno  „až  do  času .konce".
Dan.  8,  17.  26.

3.   Od které  doby mělo být počítáno udané údobí  onoho  ve-
čemího a jitřního vidění? Dan. 9,  85.  (v. 3.  17.)

Daniel  usilovně  zkoumal  Písma  a  modm  se  o  vysvětlení
onoho  vidění. --  A  tu  pomal,  že  vidění  je  pro  dobu  konce,
že  jde  o  určitou  doíbu  da,leko  v  budoucnu   a  nikoliv  o  ono
očištění  svatyně,  které  se  dálo  v  každém  roce.

Na jeho  prosbu mu  byla  oznámena  doba,  od které měl  ono
údobí  počítat.  V  době  vidění  ležel  Jerusalem  v  ssutinách  a
Da\njel byl  se svým  lidem v babylonském  zajetí.  I)en,  ve  kte-
rém  se  všem  mělo  dosta.t  svolení  k  návratu  do  jejich  země
a  k  obnovení  Jenisalema,  měl  se  stát  dnem  památným.  Od
něho  měl být  také počítán velký prorocký počet  2.300  let.

3.  Kdy byl vydán příkaz k obnově a výstavbě Jemsalema?
Ezdráš  7,  11-36.

Je  to  onen vý]ios,  o  kterém  anděl  mluvil  ve  verši  25.  Byl
vydán roku 457 př. Kr.,  který se  stal výchozím datem nejdel-
šího  prorockého  počtu  z  kapitoly  8.  Počítáme-li  od  podzimu
roku 457, kdy nařízení vstoupilo v platnost, docházíme k počtu
456 pliných let a po jejích odečtení od 2.300 1et předpovědčných,
dostáváme ise  až  do  podzimu  roku  1844.

8.300  clnů  (let)

457  př.  Kr.  (456  phých  let)              (1844  1et)   1844:  po  Hr.
4.  Jaká velká událost se> měh stát v roce 1844?  Dan. 8, ]4.
Je  zře].mé,  že ono  očištění  se  nemohlo  týkat  pozemské  sva-

tyně,  poněvadž  v  roce 1844  nebyla  na  zemi  svatyně  ani stá-
nek,   ani  chrám.  Poznali  jsme  však  svatyni  v  nebi  i  je].ího
kněze a velekněze -Krista -  (Žid.  8,  2.)  a rovněž  i  to,  že
„nebeské  věcí"  musí  [být očištrovány  „1epšími"  oběťmi.  Nemů-
žeme proto dojít ik jinému uzávěru, než že v roce, ]844 započalo
očišťování. sva,tyně nebeské.
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5.   Koho  očištění  Bip'at:yiiě  také  zahrnovaio9  3.  Mojž.16,  33;
83' 39.

Z tohoto můžeme  usuzova,t, že i v nebi se  děje dílo obdobné
při  Ísluž.bě  ve  svatyni pozemské;  očištění  však  neplatí  jenom
pro jeden rok, jako tomu Íbylo na zemi;  rovněž jeho rozhodnutí
nejsou  jenom  dočasná,  nýbrž  s  konečnou  platností  rozhodují
o životě a smrti;  čili jmými slovy: V roce 1844 započala hodina
soudu Božího.  Až tento  soud 'skončí,  na,dejde  i vykonání  roz-
sudku  a, konec všech věcí.  (Zj.  14,  7.)

Očištění  svatyně  bylo  závěrečným  dílem  Šmíření  na  konci
roku  -  přenesením  nebo-li  zavržením  hříchů  nzraele.  Před-
stavovalo  konečnou  službu  Velekněze  v  nebesíoh,  přenesení
nebo-li  zahlazení hĚÍchú  jeho  ndu,  které  jsou  zaneseny v  ne-
beských knihách.  Tato  služba  zahrnuje  dílo  vyšetřování,  dflo
soudu,  který bezprostř.edně př.edchází  Kristův qiříchod  z nebes
v  moci  a  slávě,  takže  až  i}řijde,  bude  ]-iž  každý  případ  roz-
hodnut.

6.  E=iBl.:Zvggšťáne3iiForli:=nEt g Z:dz.e#s,;F86nae.jwšším mč-

7.   Cb ,,na konci věků"  (kdy se lidstvo  dočkalo jeho pi.vního
přídodu)  učínil?  v.  36b.

Shladit  hřích  znamená  více  než  ho  odpustit.  1.  Jan.  1,  9.
Izraelským se  dostávalo  odpuštěni'  př.i jejich  denních  obětech;
ve  dni smíření` pak  dosahovali i` očištění.

8.   Oo  je  lidem  určeno  a  co  nastane  m  konci  ěasu?  Žid.
9,  3ť.

9.   Jáké  poselství  má  býť  lidstvu  másáno  před  koncem?
Zj.  14, 7.

V  roce  1844  povstal  1id,  který  poukazoval,  že  údobí  2.300
„dnů" skončilo; tak splnfl proroctví, že takovéto poselství bude
hlásáno.  Dílo  adventistů  navázalo  na  probuzení  oněch  dnů  a
dnes  představuje  světové  hnutí,  které  hlásá  hodinu  Božího
soudu všem národům lidstva.

10.  Proě byl Kristus  obětován?  Žid.  9,  88a.
Skála, do které bylo udeřeno, představuje Krista; temto isym-

bol je ].ednou z nejvzácnějších pravd. Ja`ko  ze skály vyprýštily
životodárné  vody,  tak i  z  Krista,  který byl „raněn a uibit od
Boha  i  ztrápem",  „raněn  pro  přestou,pení  naše  a  potřen  pro
nepravosti na,še,"  vyplývá  proud  spasení  pro  ztracené  ělově-
čenstvo.  Tako  byla  ,skála,  udeřena  jednou,  tak  byl  i  Kristus
„].ednou  oibětován ke  shlazení  hříchů imohých lidí``.  Náš Spa-
sitel neměl být obětován po druhé; a ti, kteří toužE po požehná-
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ních  jeho  milosti,  potřebují  jenom  prosit  ve  jménu  Ježíšově
a  před.nést  tužby  svého  srdce  v  pokorně  modlitbě.  Taková
modlitba  vnese před  Hospodina  zástupů  rány  Jež.ÍŠovy,  a  pak
znovu 'bude vytékat krev, tak vhodně sym.bolisovaná živoucími
vodami  pro  lid  na  poušti.

11.  ďak  se Kristus  objeví  po  druhé?  Žid.  9, 38b.
V  předobrazné  službě  svatyně  na  poušti  nejvyšší  kněz  vy-

cházel  po  srníření  před  stánek  a  žehnal  celému  shromážděni'.
Tak  se  i  Kristus  na,  konci  svého  prostřednického  díla  zjeví
„bez hříchu",  aby svůj  čekající lid obdařil spasením a věěným
životem.

Čtení bible:  Ez.  36. - Dan.  9.
t'   t(\L  i`'Í/     Kdy  modlitby  nejsou  vyslyšeny®

N.    5.    Jakub  4,  3.
P.      6.     Jan  9,   31.
Ú.     7.    Mat.  21,   22.
S.      8.     2.  Kor.   12,   8.  9.
ČL     9.     1.   Jan.   5,   14.
P.    10,     Ef.   6,   18.
S.    11.     Př.   28,,   9.

::?lĚímve-lniašnieáp:iFcíÉě'hsřípchš+patnýmúmyslem.

FůeEuů=usú|:guTiéebáz|ág::íéELIYys|VsBonžíáE.oc.
Neprosili  jsme  ve  túodě  s  Boží  vůU.
Snad   postrádalÝ   bedlivosti   a  vytrvalosti.
Nedbáme-li   Božího   zákona,   ].sou   přímo   zlem.
Z.   s.   18.25.

11. úkol. - 11.  září  1948.

Kom®e  EůřácEEu.  Egrísůus  utvrditelem
zákoma

m:Fot:Zákožnidmi:,o:.:3ÍÍ;ý:`JírJ;:č?ížií:.io:-ír:--ť-

Nepraví  se nám,  že  zákon ib y l  stínem,  nýbrž že  obsahoval.
stín  „budoucích  hodnot".  Zákon  byl  dobrý,  měl  však  jen „ne-
ustále  stejné  oběti  rok  od  řoku,"  a  ty  nemohly_  n±kdy  učinit
někoho-dokonalým. Oběti-rbyly jenom stíny „lepších Věčí" v bu-`doucnu.

3.   Co by  se bylo  muselo  stát s  obět'mi,  kdyby byly bývaly
měly moc k  zdokonale,ní Božích ctitelů?  v. Z.

Kdypy byl 1id  př.estal hřešit, byly by ustaly i oběti za hřích.
ČH5=V-ěk  přinášel oběť  za, hřích jedině tehdy,  když zhřešil.  Když
se   hř.íchu   nedopouštěl,   nepřinášel  ji.   Zatím   co  ostatní   oběti
jako  oběti  pokojné  a  oběti  díkůčinění,  měly  pokračovat  na-
dále,  věřící  Starého  Zákona jednou již očištění  (a nedopustivší
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se  dalšího  hříchu)   neměli  již  mit  hřích  na  svědoHú,  a  tudíž
neměli  ani  přinášet  za  něj  další  oběti.  v.  18.

3.   Čeho  byly  oběti  v každéin  roce  připomÉnkou?  v.  3.
Výraz  „každého  roku"  se  vztahu].e  k  výročnímu  Dni  isimí-

ření,  kdy  byly  připomínány  hříchy  celého  roku.
Ifiistovo   dílo   k  vykoupení   lidstva   a   očištění   vesmíru  od

hříchu  bude  skončeno  přenesení`m  hi-.Íchů  se  svatyně  nebeské
na satana,  který ponese konečný trest.

Služby stánku a  později i  chrámu,  který zaujal jeho místo,
poučovaly lid o velirkých pravdách Kristovy smrti a jeho vele-
kněžské  služby  po  ].eho  vzkř.Íšení. Tak byly  jejich  mysů kažJ
dým  rokem obráceny  vpřed - k závěrečným událostem  vel-
kého  sporu  mezi  Kristem  a  satanem,  ke  konečnému  očištění
vesmím od hříchu a těch, kteří se jíh da,li podmanit.

4.   Čeho  nebyla  ki.ev  obětovanýoh  zvířat  sohopna?  v.  4.
5.   Co pravfl Kristus, vcházeje na svět?  Čmn jej Bůh uzpů-

sobfl k  oběti?  v. 5.  6.,
V  těchto  slovech  ]'e  naznačeno  tsplnění  úmyslu,  který  byl

tajemsťvím od věků. Kristus se odliodlal sestou`pit na naši zemi
a přijmout tělo člověka. Kdy`by se byl zjevil ve slávě, již sdflel
se  isvým  Otcem  ještě  dříve,  než povstal  náš  svět,  nebyli  by-
chom snesli světio jeho  přítom]iosti.  Proto  bylo ibožství  oděno
lidstvím.

6.  S=Lnj;cE;ož]áíen:ířaLé:ofš.ť  BoŽí„ m  rozdfl  od obětí Zá.

Mnohého \z  nás jistě  překva,pÍ,  když tshledáváme,  že Bůh si
nepřál  oJběti  a  zápalů  ani  v  dobách  Starého  Zákona.  Avšak
i  proroci jsou  v  této  věci  jednomyslní.  (Iz.  1,  10-15;  Mich.
6,  7. 8;  Oz.  6,  6;  Jer.  7,  21-23.)

7.   Co prohlásfl Kristus?  Žid.10, 7.
Syn  ělcwěka  nikdy  nezhřešil,   a  tudíž  nemusil  nikdy  přinést
oběť  za  hříoh - sta,l  se  jí  sám!   (k.  53,  10i  12.)  A  tak  ten,
který byl  bez  hříchu, nesl  naše  hříohy,  a  i když  zemřel,  ne-
2:H3inřel za, hřích  svůj  (neboť  se žádného  nedopustil), nýbi'ž  za
hříchy naše.

8.  Které pravdy jsou nám opětwáním zdůrazněny? v. 8. 9a.
9.   Za jakým účelem ruší první řád?  v. 9b.
Byly  to  dary,  oběti  a  zápaly.  Ty  Bůh  zri]šil.  „I)ruhé"  -

je  čistá  Boží  vůle,  kterou  Bůh  zároveň  utvrzuje.  Tímtoi  vý-
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rokem je zzákon obřadní rušen  a zákon mi.avní u_tvizován. Prvé
musi]o  ustoupit  dmhému.

BožÍ vůle pro fidstvo je  obsažena v zákoně Desatera.  (Žalm
40,  9.)  Boží zákon je Kristu tak drahý,  že ho  chová  a chráflí
ve svém srdci.

10.   Jak jimde mluví apoštol Píi,veE o utvrzení zákona?  Řím.
8,  31.

m.   ČÉm Ů-sme posvěceri9  Žid.10,1oa.
Jsme  posvěceni  vůlí  BožÍ.  -  Poslušnost  Božiho  zákona  je

přímé  posvěcení  BožÍ.  Posvěcení  není  však  dilem  o.kamžiku,
nýbrž  n®ustálým  pokÉ.okem  ruku v ,mce  s pokračující  a  pro-
hlu_buů.ÍcÍ  se  poslušností.  Pokud  nás  satan  napadá  svýnii  pc-
kušeníiri, musí být 2znow a movu podstupován boj  o vítězství;
zůstaneúli  duše  poslušna,  bude  posvěcena,  pravdou  a  nakonec
zvíbězí.

Posvěcení  je  mohem  více  než   ].en  uinášejíc{  a   chvilkový
pocit;   není  to  proto  jen  nějaké  hnutí  mysn.  Znamená  na-
proistou shodu s vůlí Otce v nebesích, poslušnost celého zákona
a  všech jeho přikázání.  Naším průvodcem má být  slovo  Bo:Ťí,
nifl&oliv názory  flebo  ideje  lidí.  Jan  17,  17;  Zj.  22,  14.

fl8.   Co  je  všaH  zámadem  našeho  p®svěoemí9  v.10b.
Neposvěcuú.eme se však „jednou provždy";  nebot' jenom obět'

Kristova  se  stala jednou  a má věčnou platnost. -~  Chyby ne-
mohou  být naprave,ny  a  chara,kter  nemůže  být podr.oben proq
měně  jen  cha;bým  nebo  o`bčasným  úsilím.  Posvěcení  je  dflo
ziikoli  jednoho  dne  nebo  roku,  nýbrž  celého  života.  Boj  o  ví-
tězstvi'  nad  Sebou,  o  svatost  a o  nebe je  bojem  celoživotním.
Bez  neustálého  úsilí  a vytrvalé  činnosti  není  pokroku  v  ibož-
ském životě, není koruny vítězů.

Nejmocnějším   důkazem   odklonu   člověka   od  jeho  vyššího
stavu  je  právě  ta  tslniteěnost,  že  návrat  vyžaduje  tolik  ná-
mahy a obětí.  0<=každou píd'  q *q_žq_Qq_ Eoqínu musíme vytrvale
bojovat.  ChvilkovÝrp popudéri  Vůie  se můžerie  dostat snadno

;-gí:EĚLilg;šig?E:-ť-%-n-;ggšggrflvaa;ága;duÉj:ill;ŠJ;ik=ááoiov:y;gí:h:áiyt;,
3-ááu ` a  ti`Éě]iýó-Šťi  i  mncfio  sebeobětování .----
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Čtení bible: Dan. 10. - Amos 9.
Z@sEíbemÉ  pff®  ®pFavd®vé  m®dEĚŤůbv®

Bůh  je  přímo   žádostiv  dáti  nám  dobré.
Je  v  Boží  vůli  i  moci  splnit  potřeby  lidí.
Poslušnost  jeho   vůle  otvíi.á  zdroje  mebes.
M®dnii.Ba   spravedlivých   dosahuje   k   Bohu.
On  má  v  patmosti  jejich  prosby  i  život.
Bojňcí   se   Boha   nemusí   se   bát  nedostatku.
Jsou  znakem  bdění   a.  chrání  před  pokuĚeflím.
Z.   s®   13.10.

/'ý/Ši'J4ij},Ri8. úkoi.  _  fl8.  září 1948.

ÍWowá  a  žfiwá  ®©§iEa

(Dokomalost  @  i®®svěc©mÉ.}
Hatý teEri:  Žid.  1®,  14.

1.   Z  čeho  so  sHádala  denni  služba  kměz®g   Co  Ůyůo  oí®ěffi
nemohly  miEídy  uŠĚmÉ:Ů?  Žid.10,  fllD

9.   C`o  však  uěimil  „tento"   muž,   oběůova>v  É®@Ěm®u   oběJÚ'   za
ĚLříohy?  v.13.

Kněží  obětovali  často  a mnohé  oběti;  jejich  oběti  nemohly
zahladit  hříchy,  kdežto  ].eho  jediná  oběť  za  hřích  odstranila
uY.Íchy navždy, a proto nemusila být opětována,. V její moci je
Zristus na pravici BožÍ jako náš  zastánoe.

3.   Jaké  míst®  má  Éedmou  přůpadn®uŮ  EĚristovým   m®E.ř"áte-
lům?  v.13.

4.   Čeho  dosáhl  Kristus  jedinou  ®běffi?  v.14:.
Tato  oběť  znamená   odpuštění  hřichu  a  očištění  od  něho,

}spravedhění  i  posvěcení.  Zdckonalení pak  znamená dílo  ne-
istálého pokroku.

5.   Jakou  úlohu  zd®  zasů-ává  Duoh  B®žÍ?  v®  15.
Duch svatý podává isvědectví o  posvěcení a dokonal®sti. Jsou

imozí,  kteří  sami  vydávají  svědectví  o  isobě a  osobuj.í, si  vý-
Íimečnost a dokonalost. Takové svědectví však není pÍ.íQiatelné.
)uch svatý,  nikoliv člověk sám,  má  vydávat  svědectvÉ o  Šle-
}hetnosti  jeho   charakteru.  ~  Naše  posvěcení  je  prací  Otce,
5yna  a  Ducha   svatého.   Je   splněnfin   smlouvy,   kterou  Bůh
izavř`el  S  těmi,  kteří se mu  zavazují,  Že 6etrvají s ním,  s jeho
5ynem  a  jeho Duchem ve  svatém společenství.          o
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6.   Jakou smlouvu chce s nimi Bůh uěinit ,,po těoh dncoh``?
v, 16.

tobřadní  zákon služby  předobrazující  Beránka,  který snímá
hříchy Světa,  ztratil, platnost s  ].eho  smrtí',  avšak  zásady  Dea
satera jsou nepohnutelné jako trůn BožÍ. Ona při.kázání, -ktei.á
ibyla oznámena člověku v rá].i jako ve]iký zákon života, budou
beze změny platna, i v ráji obnoveném., Až na 'zemi =opět vzkvete
zahrada  Eden,  bude  Boží  zákon  lásky  ostříhán  všemi  lidmi
pod sluncem.

7.   Naě Bůh ]~iž ani nevzpomene?  v.17.
8.   Co  také  přestává, není-Ii  již hříchu?  v.  18.
Zde  promiinutí  znamená  přenesení,  nikoHv  ].enom  odpuštění

(podobněi  jako  je  uvedeno  ve  verši  2).
9.  g::::#ĚÍ°Čhíyz°ádsE#Ě:in?yJVFaíi7. můžeme Směle a odhodianě

„Do svatyně", podobně ].ako i  na jiných míistech,  je v origi-
nále  uvedeno.  v  množnéni  čísle  a  mamená  obě  svatá  místa:
„svatyni"  i  „svatyni  svatých".

10.   Jak Ée mzvána cesta, která nám byla způsobena,? v. 80a.
11.   Kudy ta,to nová a živá  cesta vede?  v.  80b.
V Kristově  těle nebylo hříchu;  byl  svatý  a bez poskvmy,  a

v  podstatě  tohoto  těla  se  objevil  i  před  svým  Otcem.  Před-

Řtí::Íí[2,PĚ:dB;]ěah:o].gg:ážáváívoobuěcťí,ásá::áaaBF:hsTppř%j.g,tea]#ý=
chom ise jí  dali.

18.   K  čemu  jsme vyzváni?  v.  81.  88a.
„Přistupovat"  do  svatyně  bylo  výsadou  kněží+ My  „přistu-

pujeme" v tom, .Isterý je naším knězem, který „vešel za oponu".
í3.   9dnařE E[ayjí? bžýíťd.nL# 8Szrbic%3:Ťíštěpa?  Co Se  má  stát

Jako  kněží  kropili  krvi'i  k  očištění  a,  jako   se  omývali  na
počátku  své  služby,  tak  máme i  my  být  čisti  ducbovně  i  tč--
lesně.

Čtení  bible:  Abdiáš  1.  -  Ageus  3.
Obohaťme  své modHtby!

N.   19.    Žalm   118,   28.   29.
p.   20.     Řím.   1'   9.
Ú.  21.     Luk.   6,   27.   28.

S.   22.     Jan   17,   20.
Č.  23.     1.   Tess.   5,   17.
P.   24.     Luk.    11,    13.
S.   25.     Ma.t.    6,    10.
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Oslavujme   jimi   Boží   vyvÝšenost   a   láskul
Modleme   se  i   o   dobré  pro   své   bližníI
Nemáme  v  nich   zapomínat   ani   na   své  ne-
přátele.

M±].ív#§gíbhýotdFOE:=;=uť:[íí#áí:]a]%?avdy.

5ir=:mFůvžeE:hz;1ásks;ú|nénájv#rěájsšáějfřr;ad`"
Z.   s.   17.54.



13. úkol. - 85.  září 1948.

Křesťamská  sÉáÉ®sÉ
r                                                            ``,    ,`    -,,,-,         J"       U,Í-i/i,:,i.:       ,,
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ž:g| bL# gůč: Vyznání a Proč může mít takovou jistotu?
Mohou  při].Ít  pokušení,  abychom  se  vzdali  své  víry.  Avšak

uvědomělé  a  jasné  vyznáiií  základu  naší  naděje  důvěru  naši
znovu   mocně   posílí.   Bůh  nás   nechce   vidět   rozkolísané;   a
Kristus chce nám stát po boku  a pomáhat.

8.   Proč  máme být k sobě navzájem pozorní?  v. 24.
„Šetřme  jedni  druhých"  zde  znamená  „bud'me  ohleduplní  a

rozvážní!"  Zde však mnozí a mnozí chybují. YšiQ__hp_i `p±áme být
la.skaví,   máme  mít  porozumění  pro   druh__é  a_  povzb-u-zovat  je
k  laskavosti- a  dobrým  skutkůri.---`8=±-Úíj=neri`árie  -zanedbávat?  Proč  je tato  výzva  zvlášff  vý-

znamná  v  dnešní  době?  Žid.  v.  25.
Tím jscnl míněny všechny podniky  církve. V  dobách, ve kte-

rých  žijeme,   je   nebezpečné   být   jim  často   nebo   pravidelně
nepřítomen bez závažného  důvodu.  -  Den Páně  se blíží!

4.  Za jakých  okolností nezůstává již  žádná  oběů  za  hĚÍoh?
v.  86.

Nebude omluvy pro ty,  kteří setrvávají nadále v ibludu nebo
omylu  i  tehdy,  když  si  mohou  dobře  zjistit,   co  ].e  pravda.
Svými utrpeni'mi  a  svou  smrtí  vydobyl  Ježíš  smíření  za  vše-
chny  bezděky   a  neuvědoměle  spáchané  hříchy,  nebylc}  však
učiněno žádné  opati-.ení pro  sveřepou  a  zúmyslnou zaslepenost.
Ti,  kteří  skrývali  své  oči  před  pravdou,  než  mohli  být  ipřei
svědčeni,  musí  se  obrátit k  Bohu  v  duchu  pokání  za  přestou-
pení  ].eho  zákona  a   ve  viíře  v  našeho  Pána  a  Spasitele,  aby
].ejich  hřích  nevědomosti  při  přestupování   soboty  mohl  být
Odpuštěn.

5.  V jakém stavu je člověk, který zatvrzole zůstává ve svém
hříchu?  v.  3?.-  ť3:   Jalqý  trest  stíhal  ty,   kteří   pohi.daH  zákonem  MojžÉ/šo-

vým?  v.  38.
Rouhačství a  svévolné porušování soboty bylo trestáno  ste.í-

ně;  obojí  bylo  výrazem  odipom  proti  a,utoritě BožÍ.
7.   Které tři  liřía,Iiy .isou zmínčny,  jcž  zaslouží  Éeště  příÉsněj-

šího  tiestu,  než  byl  ten,  který  stihl  přesůupníky z#ákom
Mojžíšova?  vo  89.

ffi  ia
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Tyto hříchy .n?jsou ničím jiným než úmyslným hříchem proti
Duchu  svatému.  Nikdo  nemůže  pošlapávat  Syna  Božíhó,  po-
kládat  drahou  krev  sml`ouvy  za  něco  negvatého  a vzpíra,t  sé
5pasitehému  působení  Ducha,  a  přesto  ještě  mít  naději  na
spasemí.  Je  to  něco  naprosto  nemožného.  To   obzvláště  platí
}  těch,  kteří  znali  pravdu,  jak  je  zjevno  z výroku,  „kterou
byli posvěceri".

8,.   Co pisatel proHašuje za pravdu nám známou?  v.  30.
Poznali-tli  jsme  Boha,  mu'síme  si  být  vědomi  toho,  že  Bů.h

n.estr.pÍ  přímý  odpor.  Nestíhá  ělověka  vždy  vzápěti  po  činu;
Dude  nás  však  určitě  .soudrt podle  světla,  jehož  se  každému
z  nás jednotlivě  dostalo.

9.   Co je pak pro  takový život hi`ozné? v. 31.
Někteří lidé  se  dcmnívají,  že  Bůh bude  věčně  odpouštět  a

mikdy nepřikročí k výkonu trestu. Takoví neGhť se zamyslí nad
bímto  veršem.

10.   Co st proto máme vždy přjpomínst? Ktei'é dvě obměriy
soužení jsou  zmíněny?  v.  32.  33.

Prošli  soužením  již  předem.  Bůh  jim  tenkrát  byl  blízek  a
nápomocen.  To  jim mělo  dodávat  odhodlanosti  i  pro  budouc-
nost.

11.   S kým také soutitili? Proč s radostí smesli ztrátu svých
maíetků?  v.  34®

Přijde  i čas, kdy Božímu lidu  nebude  možno  prodávat nebo
kupovat.  Snese  to  potom  stejně  pohotově  jako  mi  -  s  ra-
lostí ? !

12.  Proč  nemáme  odvrhovat  smělou )důvěru?  Čého  je mám
předně  zapotřebí?  Co  mťLžeme  očekávaú,  učinili-H jsm®
zadoBt vůli BožÍ? v. 35.  36.

13.   Co se má zakrátko stát? v. 37.
To  je  slovo  přítomné  pravdy.  Konec  všech  věcí  nadchází.

Jsme připravemi ?
14.  Jak mají spravedliví být živi? Jak Bůh pohlíží na toho,

kdo  se  od  něho  odvra€í?  Ke  které  tĚídě  lidí  s®  hiať®-i
apoštol?  v.  38.  39.

Že tato výzva  (v.  35-39)  platí  církvi  v  posledních  dneoh,
je zřejmo ze slov, která mluví o blízkosti návratu Páně. moa
hým  \se  bude  i ,zdát,  Že  Pán  se  svým  příchodem  otálí.  Proto
jsou   pokyny   zde   uvedené   obzvláště   vhoclné   pro   zkušeno,st
adventiistů  v  této  době.  Ilid zde  oslovený  byl  v  nebezpečí,  Že
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ze své víry učiní pouhé trosky. Konali vůli B,oží a následovali
vedení   jeho  Ducha   a  jeho   slova;   neporozuměli   vša,k   jeho
úmyslu  ve  své  minulé  zkušenosti  s  ním  ani  nemohli  vidět
stezku  před sebou,  a byli v pokušení  pochybovat i o  tom,  zda
je Bůh vskutku vedl. V oné  době byla na místě slova:  „Spra-
vedlivý z víry živ bude."  Ja]mile jasné světlo  „tpůlnočního vo-
1ání"  zazáfilo  na  jejich  stezlni  a  spatřovali  odpeěetěná  pro-
roctví  i  rychlé  splňování  znamení  jevících  blízkost  Kristova
příchodu, kráčeli ve skutečnosti za tím,  co viděli. Avšak nyní,
zdeptáni  zdánlivě  klamnými  nadějemi,   mohli  obstát  jedlně
vírou v  Boha  a  jeho  'slovo.  Posmívající  se  svět  na ně volal:
„Byli jste svedeni. Vzdejte se své vÍ]v a přiznejte, že adventní
hnutí je od satana!" Boži slovo  však varovalo:o „Odvrací-1i  se
kdo  nazpět,  nezalibuje  duše má  v  něm."  Odříci  se  své  víry
n}mí  a  zapřít  moc  Duicha  svatého,  která  poselství  .provázela,
bylo  by cestou odvráoem-  do .bemaděje zániku.  Slova  Pavlova
je sflila a povzbuzovala ,ke stálosti:  „Nezamítejte smělou dou-
Íanlivost!"  „Je vám potřebí  ti`pělivosti,  nebot' ještě velmi ma-
1ičko,   a  ipřiíde  ten,   jenž  má  přijíti,   a  nebude  s  ipříchodem
otáleti."  Jejioh  jedinýin  bezpečím  bylo  u,chování  světla,
které již od Boha obdrželi, pevná důvěra v jeho zaslíJbení,  dalšl
bedlivé studiun Písem a trpělivě očekávání Pána i poíiotovost
k  přijetí  dalšího  světla.
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MISIJNÉ   STRÁž

3. če.rvence 1948. -Vliv malÝch skupin.
„Bude+li  Kristus  správně  představen  v  ff®dinném  kFuhu  a

v   malých   skupinkách   v   nič!.ských   d®m®ve@h.   ?®u€Ie   -v-ií-slerúek
v  získávání  duší ,pro  JežÉše  často  větší  než  z  veřeÉného  před-
nesu  jeho  slova,  přečl  nesčetnými  posluchači  v  přednáškových
síních,  modlitebnáeh  nebo  ve  volné přirodě."  „Služebník  evan-
8.elia."

Je  mnoho  cest,  jak  „kázat  evangelium".  Mnozí  lidé  si  pod
tímto  pojmem  ihned  představují  kostel  a  přednes  slova  s  ka-
zatehy.  Jsou však i  jiné  cesty,  kterýmí  se  evangelium lidem
přináší  přímo   do   jejich  ro din.  Je  to jeden  z nejsnaz-
Ších  a  nejúěinnějších  způsobů  práce,  kdy  hlasa,tel  rslova  při..
chází  v  nejužší  styk  se  svými  posluchači  a,  může nejlépe  vyL
tušit ].ejich ,potřeby. - Podobně z].evoval taje svého království
Ježíš i apoštolé.  (Sk. 2, 46.)  Sta duší bylo  a bude takto zíiskáno
pro  pravdu.
10. července 1948. - Čím se může stát i váš domov.

Za kruté zimy v době nezaměstnanosti vstoupil vyhladovělý
muž  do  ].ednoho  stavení,  aby  poprosil  o  trochu  teplého  jídla.
Přívětivá   starší   dáma   jej  pozvala   dovnitř.   a   pohostila  ho.
Po jídle  je].  pak  vyzvala,  aby  Jsi  ještě  trochu  odpočinul  a  pol
sečkal.  Po  tak  laskavém  přijetí  nebylo  snadné  pozvám'  od-
mítnout.  Poslechněte  si  jeho vlastní slova:

„Dáma  se  mnou  rozprávěla  a  vyptávala se  na,  mé  smýšlení
o  životě  a  jeho  okolnostech.  Ovšemže  ]-isem  se  jí  také  tázal,
zda zase  nastanou trochu lepší doby. Až  dosud jsem křesťany,
ja,k jsem je poznal,  nenáviděl. Zde však byla,  cizí  žena,  vdova„
a ta`ké  křesťanka.  -  -  Za  nějakou  chvíli  klepal  někdo  na
dveře  a  vzápětí  postupně  ,přišlo  asi  dvanáct  lidí,  kteří  byli
zřejmě  očekáváni  a  rovněž  vřele  přivítáni.  Byli  to  sousedé,
kteří  př.išli  na  biblickou  hodinu.  Zprvu  `isem  byl  celý nesvůj,
záhy  jsem  ise  však   cítil  jako   doma.   Pomodlili  se,'  zazpívali
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píseň  a  pak  otevřeli  své  bible.  N#  začátku jsem proslovu  ne-
věnoval pozomost,  až pojednou jsem  zaslechl  slova:  „Hledejte
nejprve  království  Boží!"  Zapůsobila,  na  mne  mocně  a  svolil
jsem  potom,  aby  se  i  za  mne  modlili,  a  poklekl  jsem  s+polu
s nimi.  To vše bylo jistě přímé působení` Ducha Božflo,  neboť
zde  jsem nakonec vycítil blízkost Boží a otevřely se mi dveře
k  životu.  -  Dnes  smím  sám  vést  .iiné  k  tomuto  po2mání  a
vážím si obzvláště těchto schůzek v úzkém kruhu,  neboť  tam
jsem i sám nalezl Boha.

17.  července  1948. - Služba lásky.
Kolem nás  je mnoho částečných nebo úplných sirotků. Tyto

děti  jsou  někdy  zcela  nebo  aspoň  zčásti  odkázány  na  srdce
lidí, merá byla vědomě  nebo  často  i nevědomky  pohnuta  Bo-
žím slitováním.  Slyšme,  co  nám  o  tom  praví  Duch  proroctví
pro  nás:

„Těm,  kteří  chtějí  pro  Misti'a  pracovat.   otvírá,  se  šii.é  pole
přfležitostí.  Zde  jsou  děti  a  mladiství,  jimž  je  třeba  pečlivého

by  ].ejich  vůli  uvedl  na  správné  cesty,
blahodárný vliv  křesťanského  domova."

vedení  a,  vlivu,  který
neboť  byli  oloupeni  o
Svěd+  6./282.

Ti,  v  jejichž  srdcích  sídlí  láska  BožÍ,  otevřou  svá  srdce  i
dveře  svého  domova  těmto  opuštěným.  Kde  není  přiluzných,
kteří by se jich  ujali,  mohou být přijaty bud'  za vlastní  nebo
aspoň  doÉoruěeny  do  péče  některě  jiné  dobré  rQdiny.  Pán  se
zastává  těchto   dítek  ve  zvlášť  zvýšené  míře,   a  my  ].e].  jen
zarmucu].eme,  zanedbáváme-1i  je.  Co  však  pro  ně  učiníme,  to
].e  v jeho  očích  činem  prokázaným  -  jemu!

24.  července  1948.  - Služba nevidomým.
„Andělé budou vysláni,  aby sloužili Božím dítkám, které po-

strádají   tělesného   zraku.   Andělé   opatrují   jejich   kroky   a
často   až   předivně   ochraňují   nevidomé   od   tisícerých   ne-
bezpečí.  Bůh  nevyslyší  modlitby  isvých   dítek,   dokud  nebude
věnována  náležitá  péče  i nemocným  a  slepcům."` Kdyby byli všichni tito  lidé  soustředění do  jediného města  a
zřejmí  všem  lidem,   pa.k  by  svatá  povinnost  jim  pomoci  vy-
stoupila Jna,  denní  světlo `mnohem  zřetelněji než nyní,  kdy jen
občas  potkáme  některého  z  nich.  Jsou  piímou  výzvou,  aby-
chom jim pomohli,  a  sem i tam vídáváme,  jak se jich laskavě
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ujímají i fidé ve světě. .Postrádají. mnoho možností které jsou
dopřány nám a jsme jim proto povinni pomáhat.

Uvážímelli, jakou pozornost jim věnují nebesa, máme si být
tí,m více vědomi svého pos'1ání pi.o tyto lidi+ Podejme jim rtku,
prokažme  ji.m  drobné,  pozorné  služby  a  laska,vosti;  vložme
do ].ejich rukou malý dáre`k;  pozveme je do shromážděni., stav-
me se pro  ně  a opět  ].e ,pozcmě  doveďme  domů!  Předčítejme
jim  z  bible,  modleme  se  s  nimi.  Ohlédněme  se,  kde  je  nej-
bližší z nich,  a pcmo2me mu v  duchu  Božíh®  zá;imu  o ně!

31. července 1948. -Vděčnost za zřskané duše.
Kaz.  9,  10+ ~  Po jednom  shromáždění  laiekýoh  pracovníků

jsme  zdůraznili  zásadu.  'získat  a'spoň  jeďnu   duší  pro  věčný
život.   Po  vážné  a  procítěné  modlitbě  jsm@  si  zvolili  svojí
oblast a za mnoho týdnů jsme umístili v každém domě  aspoň
jeden  výtisk  letáku  „Naděje  světa".  Získali  jsme  i  přátele,
jimž  jsme  mohli  zapůjčit  knihy.  A  bi`zo  jsme  mohli  založit
malý studijní kroužek. Zprvu tři,  později čtyři  rodiny se pra-
videlně  začaly  scházet  kolem  Slova.  Jedné  z  niGh jsme  iprai
videlně  za,`sílali  naše  letáčky  po   celé  dva  i.oky.  Nakonec  si
přály soustavné vyučování kazatelem.

A  výsledek?   Paní   domu,   kde  se  všichni  scházeEi,  přijala
již  křest.  Další  rodina  o  Šesti  členech  se  k  přijetí  křtu  přil
pravuje.  Jisme nesrnírně vděčni za tyto duše a prosíme  bratry
a  sestry,  a,by učirili  podobně.  Slovo  Boží  si  nalezne  duše,  ].ež
si  ho váží!  Kdo  první přiloží  ruku k  pluhu?

7.  srpna  1948. - Posvěcem' těla.
Když  se  Pa,vlovi  zjevil  Ježíš,  vneslo  to  do  jeho  žívota  na-

prostou  změnu. Přestal  jíž ipronásledovat křeJsťany. - Stačilo
jedno jediné  setkání!  - Pronásledovatel učedníků Kristových
se  stal tpojednou  horlivým  za`stáncem  díla uikřižovaného  SpaL
sitele.  ,Pa,vel přestal  klást  odpor  Duchu  Božímu  a  přál  sÍ  jen
vědět,  jak  hlásat  evangelium,  ].ež  dříve  tolik  potíra,l.  Každý
Kristův učedník  má  totéž  přání;  každý  cít{,  že  má  působit
k  iblahu  duší  kolem  sebe.

Ti,  k.teří  očekávají  Kristův  ,příchod,  očistili   své   duše  po-
®lušností pravdy  a spojtijí své pozorné  bdění s  pilnou  činností.
Vědf,  Že  den  Kristova návratu  je \bl{zko,  a  nenechávají  proto
žádnou  příležitost  nevyuži.tu.   Působí  pro  spásu  světa,  a   za-
chraňují  duše.
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14. srpm@  1948. -Najděme si svůj vlastní úkol!
Člen jednoho sboru si přál něja.k působit ve službě Kristově;

cítil  však,  že  není  nadán  k  tomu,   aby  vystupoval  veřejně.
Když  se  o  své  potíži  zmínil  i  ve  své  tiché  modlitbě,  přišla
mu  pojednou myšlen±za,:  „Proč  by  se  nemělo  pracovat Pro ty
duše,  které  zvlažněly?"  Jeho  první  návštěva  platila  ma,nže~
1ům, kteří již po dlouhou dobu nebyli ve shromáždění. Vyhledal
manžela při jeho práci - byloj to  jednou v scmotu - a pmvil
mu: „Bratře, ty nám ve sboru schá`zi'š! Byli bychom rádi, kdy-
bychom tebe i tvoji  choť  opět uviděn  mezi sebou!"  Z očÍ osloL
veného  vyhrkly  slzy  a  pi'avil:  „Ty  jsi  první,  který  mě  vy-
zval,   abych   opět   přišel!"   -   Následujíci   sobotu   ibyli  oba
mamželé  opět  v  kruhu  sboru.  Náš  bratr  se  domníval,  že `ne-
může být  nijak  užitečný;  avšak  v jediném  roce vyhledal tak
a, přivedl zpět do sboru ~ asi 20 duší. Za kým se vydáme my ?

21. sFpna 1948. - Co stačí k dílu?
Bůh  dal  každému  člověku  ].iný dar.  Každý by  měl vyplnit

ono  místo,   které  nej]épe  odpovídá  jeho  schopnostem.  Jedna
naše {gestra věnovala pravidelně jeden den v týdnu  rozšiřování
spÍsů  a  později,  když docílila  ohuhu  těch,  kteří  se blíže za-
jímali  o  pravdu,  ipozvala  je  na  biblické  hodiny.  Jedna  dívka
byla  velmi  živě  zaujata  pravdou  o  tisíciletém  králo,vství  a
mmoho. o ní přemýšlela. Naše sestra jí proto dala spisek o této
přítomné  pravdě,  a  záhy  mohly  následovat  i  vyučovací  ho-
diny.  Dívka  se  odhodlaně  přiznala  k  poznané  pravdě  i  přes
odpor  ,příbuzných.  Poté  se  odebrala  na  jednu  z  našich  škol
a později se 'stala uíěitelkou  na našem ústavě.

28. srpna fl948. - Posvěcení statků.
Ijuk.  6,  38.  Před  nějakou  dobou ,prohlásil jistý  mísionář, že

kdyby  byl  býval  měl  jen  o  5'0.000  korun  na  potřeby  misie
více,  byl  by  získa,1  o  několik  set  duší více.  -  Spasení  samo
je ovšem dosažitelné i těm,  „kteří nemají peněz" - tedy zcela
zdarma,  avšak  jeho  hlásání  a,  rozšířemí  je  spog.eno  s  mnoha
náklady.  Pokrok Božiho  dí]a na \zemi je z  plně  nevyz.pytatel-
ného  důvodu  čás,tečně  závislý  na  obětavosti  těch,   kteří  do-
vedli  ocenit význam  vlastni'  spásy.  Ve  Svědectví  č.teme:  „So-
bectví v sobě  skrývá všechny  obměmy hříchu."  Obětavost pro
dílo   je  však  zároveň  jedním   z  nejpůsoblvějších  prostředl3:ů
proti   'zištnosti.   Od   přirozenosti   člověk   touží   po   bohatství;
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v Božím plánu  však jsou  obohacováni pi.ávě  tí,  kteří  dovedou
Štědře  dávat.  I  příroda  ,potvrzuje  tuto  zásadu.  Listy  vde-
chují  jedovaté  látky,  které  vydechuje  živočišstvo,  jemuž  zase
vracejí pro  všechno živé na zemi nezbyt.ný kyslík. - Podobně
í  Bůh  da 1 svého  jediného  Syna;  a  máme-1i  ibýt  podobni  ].eho
charakteru,  musíme  být hotovi obětovat ze svého. Moudré  dá-
vání,   při  němž  člověk  bere  zřetel  na  isvou  odpovědnost  za
svěřené hodnoty  a na cíl,  ke  kterému  máme  spět,  iiikoho  ne-
ochudí.

4. září 1948. -Dílo stžídmosti.
Vedoucí  a  členové  sborů!  ipotřebujeme  vaší  účinné  pomoci

v  abstinentní  práci.  Máme  se  stát  rozhodnými   odpůrci  ne-
sti-.ídmosti.  Dnes  musíme vykonat na tomto  poli více než kdy
dříve.  Nesmí  nám  být  lhoste].né,  že  lidé  spotřebu].Í  dnes  ne-
poměrně  více  alkoholu  než  v  dobách  minulých.  Musíme  za-
sahovat Gproti tomuto zlu  a podpořit práci veřejných  insititucí.

Máme  být  v  předních  řadách  tohoto  úsilí.  Naše  stezka  je
cwzářena  spous,tou  pravd  o  zásadách  pravé  reformy  a  jsme
odpovědni za to,  aby ono světlo zazářilo i jiným. Již  před lety
bylc} rozšiřovári malosti  zásad stř`Ídmostti  pokládáno  za  jednu
z nejdůležitějších našich povinností. Tak tomu musí být i dnes!
Na,Še  školy  a ústavy  se  musí vyznačovat silou  milosti  Kristo-
vy,  která přetváří  celou  bytost  -  tělo,  duši  i  ducha.  Avšak
i každý věřícíi má  se stát  ohniškem světia  a, poželmání každé
opravdové  reformy  a  pokroku!

11.  září  1948.  -Pří:čina  mravního  úpadku.
„Mravni'  úpadek v  Hdstvu  má  svou  příčinu.  Často i  zákon

poadporoval  zla, která podkopávala jeho  vlastní základy.  Mnozí
si stěžují na některá bezpráví, nepocit'ují však ani trochu vlast-
ni'  od,povědnosti.  Musíme  si  být vědomi toho,  Že  každý máme
jistý okruh svého vlivu.

Mluvíváme často o následcích, uvažujeme o nich i o tom, jak
by  mohla  být  zlu  učiněna  přítrž,  avšak  často  trpíme  vlastní
jeho  příčinu  nebo  k  němu  mlčíme.  Zastánci  střídmosti  zapo-
mínají na  svou  povinnost,  když  poučením,  příkladem,  slovem
ani perem  nevyvíjejí  vliv ve  prospěch  naprosté  zdrženlivosti.
Nesmíme  očekávst, že Bůh učiní nějalS zázrak, aby tato ná-
pra,va nasta,la a nám byla ušetřena námaha. Sami osobně mu-
síme bojovat s obrovitým nepřítelem a naším heslem musí být:
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Neustat, se ziem se nesmiřovat - a usilovat o vítězství ryzího
dobra!" „Služebník evangelia".

18. září '1948. -Poselství okolí sboru.
„Navštěvujte  své  sousedy  v  otevřeném   přá`telském  duchu

a blíže se s ninii  seznamte.  Bud'te  jim bh'zcÍ,  aby jejich srdce
okřálo  paLprsky  vaší  nezištné  lásky!  Vžívejte  se  do  jejich  po-
staveni', modlste `se s ni`mi;  vyhledávejte příležitosti,  kdy bysťe
jim  mohli  prokázat  do'bré,  a  možno-li,  uved'te  je  do  poznání
Božího  slova,  aby  ].ejich  zneklidněná  mysl  nalezla  světlo   a
pokoj!"

Miozí upřímní  a po  pravdě toužící lidé bydlí v blizkosti na-
ších  sborů.  Jedna  sestra  cítila,  že  je  povinna,  aby  navštíÝila
každý dům ve svém okolí. Posléze se rozhodla  a v oba,vě,  aby
nebyla  při  své  misijní  činnosti  viděna,  podstrčila  pod  dveře
každého 'bytu malý spis. - Jedna paní, která úsilovně pát3ala
po pravdě a smyslu života, byla však  oním spiskem vážně zai
ujata a  brzo  se  stala  sama věrnou nositelkou pravdy.

25. září 1948. - Z práce mezi lidmi.
Věmý  člen  sboru  příšel ve  svém  sousedství  do  doriu,  ].ehož

majitelka  odmítla  jej  přijmout.  Přesto  jí  krátkými  slow  vy-
světlil  důvod  své  návštěvy  a  dal jí traktát se  slovy:  „Pozná-
te-1i,  že  nemáte  o  tuto  literaturu  zájem,  můžete  odniítnout
a ngpřijriat další." - Za týden se dostal do, oněch míst opět
Tentokrát však  byl přijat vlídně a  dáma  mu položila, několiH

:těákzoe]ŤkEáěss:,%#vÉ:2.Egzáíanípg%í%joeEÍšdí:Í;naašvíšákv:#ý*f
přednáškách,  aby se postupem doby  stala i naší  sestrou.

„Pán  si  přeje,  aby  jeho  milostivé  slovo  dosáhlo každé duše
To  se  velkou  měrou  musí  istát  osobním  ipůsobením.   .1'o  by:
i Kristův způsob ,práce. Nečekat, až duše přijdou k nám, nýbrž
vyhledat je tam, kde žijí!"
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ZPRÁVY   Z   MISIJNÍCH   POLÍ

3.  července  1948.
Musíme zachránit naši mládež.

Jedním  z  velkých  úkolů  naší  obnovené  severoevropské  di-
vise poi druhé světové válce je zřízení a obnovení škol v jednot-
1ivých  polích,  kde  Školy  bud'  nebyly  nebo  kde  nebyly  plně
v činnosti.

Předně nás  k tomu vede krajri  nedosta,tek  pracovníků  pro
rychle  zrající  žeň  duší  v  těchto  zemích.  Za  dririé  pak  nás
k tomu vedla skutečnost,  že sta našich mladých  lidí tse netěší
přednostem  křest'anské výchovy,  jako  je to  možno  naší  mlá-
deži  v jiných oblastech. Mnozí,  velmi mnozí slibní  mladí  lidé
jsou taik ztraceni 'každým rokem, neboť nečerpají své vzdělání
u nohou křesťanských učitelů.

Zachránit mládež!  Proto  míníme  zřídit  školu na  lslandě  a
v Holandslni a obnovit a zvětšit naše školy v Pols]m a Finsku.

Když jsme se dozvěděli, že přebytky třinácté soboty  tohoto
čtvrtletí  mají  připadnout  naší  oblasti,  pokládali  jsme  to  za
vyslyšení svých vroucích modliteb,  aby nám Bůh pcmohl,  jak
umá  za  dobré,  k uskutečnění` plánů,  které  jsme  uvážili  spo-
1ečně   se   vzdě]ávacírn   odděleníin   Gem.   konference.   Rozhodli
jsme se rozdělit onem přebytek ve iprospěch výchovné práce ve
Finsku,  v Holandsku  a Polsku;  a  lslandu,  douíáme,  b'(ideme
moci přispět ji.ným způsobem.

Se  stavem  dfla v  oněch  zemích vás  seznámí  tamější bratří
v  dalších  misi.iních  zprávách;  prosíme  vás  tudíž,  abyste  jim
věnovali svůj zájem.

V Holamdsku máme  2.000  členů a několik set  mladých lidí;
neměli  jsme  zde  však  ni,kdy  školu.  Dnes  nemohou  jít  mnozí
na  studia  do  zahrani`čÍ,  a  proto  musíme  přímo  v jejich zemi
vzdělat pracovníky  pro  10,000.000 oTbyvatel této země.  -  Za-
čali jsme tuto práti již v malém, bude však třeba ].eště mnoho
práce a prostředků,  aby škola mohla splnit své poslání.

Naše   škola   v  Polsku   velmí  utr.pěla  válkou,   nebyla  však
zcela  zničena.  -  Na  .podzim  roku  1947  byl  otevřen  bjblický
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ístav v Krakově;  přesto  vša.k musime  mít školu;  izda přesta-
7Í:me  starou  nebo  postavíme  novou,  nelze n}mí ještě říci.

Před válkou jsme měli 60 pracovníků v celé polské unií; nyní
Íenom  20.    Někteří   zůsitali   na  území,    které  bylo   připojeno
Š  Rusku;  někteř.í  přesídlili  nebo  zemřeli.  jM:nozí  z  našich  ny-
iějších   pi.acovníků   neměli   ani   příležitost   navštěvovat   naši
Skolu;  někteří  mladší  z  nich pro,to  'půjdou  na  Školu,  ].akmile
)ude  opět zřízena.

Ke  konci  se  krátce  zmíním  o Finsku.  Od  roku  1932  máme
zde Školu ve starém městě Abo. Byla zařízena pro 50i žáků; po-
51ední rok jich však bylo  zapsáno  již 90!  Mimo  ně chtějí přijít
na  Školu  ještě  minozí  další,  kteří touží  po křesťanské výchově.
Fsme  si  také  dobře  vědomi  toho,  jakým  útočištěm může  být
pro  mládež  Škola.  Milí  braitři  a  sestry,  modlete  se  k  Bohu  za
Lato  potřebná pole  v  tomto  čtvrtletí.  Odložte též své  dary  pro
břináctou sobotu již nyní,  aby přinesla velké přebytky pro naše
školy!

10.  čei.vence  1948.
ZačáÉky  naší  práce  ve  Finsku.

A.  Y. Rintala.

Daleko  na  severu leží malá  finská  republika  se  čtyřmi mi-
Liony zdatných  a,  svobodymilovných  obyvatel.  V  dějinách bylo
Finsko  po  několik  století částí  Švédska  a,  až dosud  část  oby-
vatelstva této  země mluví Švédsky.  Po napoleonských válkách
bylo Finsko připojeno k Rusku jako velké vévodství a po první
světové  válce  nabylo  opět  svobody.

Jako ve  Skandinavii  tak  i zde  je většina  obyvatel  augsbur-
ského vyznám',  avšak působí zde i ostatní protestantské církve
í církev katolická.

.Pro  nás, ad.ventisty, je zvláště zajímavé, že již  od dob  refor-
mace  se  zde  vyskytovaly  ojedinělé  hlasy,  `které  poukazovaly
na  to,  Žf`. sobota  Páně  podle  Božích  požadavků  není  zachová-
vána.   Hput,Í,   která   se   okolo   jednotlivých  zvěstovatelů   této
pi.avdy počínala tvořit, byla však utlumena několika  carskými
výnosy.

Adventní  posel+ství  samo  začalo  ve  Finsku  působit  v  roce
1892,   a   to  bratrem   Johnsonem  a   ještě   několika -švédskými
bratry. Zprvu se setkali s mnohou nevraživostí a po těžké práci
se  dočkali  požehnaného  úspěchu  i  prvn{ch  několik  duší  bylo
pokřtěno.
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I'r`mím  člověkem,  který  byl  zde  pro  poselství  získán,  byl

Fv%žvĚš.obKeá#ěd#[gc#.%k;ř]Pcohrť]áť„šŠ%sdťsaknéhaooždíg:T,y,.g#á%;ů
míněn ibr. Johnson, vyhledal jej,  aby ho obrátil ,,z otroctví zá-
kona".  Výsledek  návštěvy  byl  však  zcela  opačný.  Vrátil  se
mezi své lidi a, prohláisil,  že nadále bude  jeho  dnem  odpočinku
jen sobota. Záhy ].ej následovala také jeho žena i letitá matka
i  ona  osobnost,  která  jej upozornila na příchod  onoho  „Žida".
V  .i.eho  práci  pak  pokračovali  bratři  Fred  Anderson  a  John
Hoffman.

Vedení ruky Boží bylo také patrné při získání našeho první-
ho pracovníka v této zemi. - Do rukou mladého  muže,  kte]ý
právě  absolvoval   námořmí   a`kademii,   dostalo   se   v   přístavu
v Helsinkách několik výtisků naší literatury.  Stal se  adventis-
tou  a vydal  se  ihned  do  Ameriky,  aby studoval  na,  našich lé-
kařských  učilištích.  Cestou  tam  setkal  ise  s  finskýin  protes-
tantským kazatelem, který jel  do Ameriky  opatřit iprostředky
pro stavbu  chrámu  v  Helsinkách.  Záhy  se  ,s,polu  spřátelili  a
ještě na,  lodi  pilně spolu  studovali  bibli. Muž byl zaujat naším
poselstvl'm  a  svého  dosavadního poslání  se  vzdal.  Navštěvoval
nějaký  čas  naše  Školy  a  pak  se vrátil  jako  nadšený  kaza,tel
adventního  poiselství  do  své  otčiny.  Nepřinesl  prostředlgy  na
zm'něnou   stavbu,   přlnesl  však  vzácnou  přítomnou   pravdu.
Jeho první kázání bylo na slova Petrova:  „Stříbra  a zlata ne-
mám;  ale co mám,  to ti  dám!" - -

Na  severu  byla  snad  největší  z našich  shromáždění  vůbec.
Měla  i  více  než  tisíc  posluchačů  a  nyní  zde  nastává  krásné
probuzení,  které   bylo  v  mnoha  případech   způsobeno  pilnou
prací při  šíření spisů.  - JZprvu se  naše  práce setkávala s od-
porem a posměchem tehdejší státní církve. Mnozí povstali proti
nám,  ba  někdy  ani nebylo  lze  najmout  místnost  pro  kázání
pŤítomné pravdy. V jíí3tém městě byEi naši lidé jednou při křtu
v přírodě  překvapeni  záhy z  jitra  poliGejním  úředníkem  a ně-
ko]ika jeho muži.  Zatím  co  tento muž  hrozil účastnikům tres-
tem,  naznaěil jeden z jeho  průvodců jednomu z našich pracov-
ní.ků,  že místo křtu je mimo jejich revír a tudíž i mimo je].ich
služební pravomoc. Zákaz byl proto  pozdě.ii zceda zrušen a při
ne].bližším křtu  byla, pokřtěna  i  manželka onoho  muže,  který
upozomil našeho bra,tra. -rpřes přechodné nesnáze  a, těžkosti
směli jsme( se dožít plné svoDody; dines .ie našei církev ve Finsku
uznána zákonem a dostává se nám mnoho skvělých příležitost{.
Dalším  zkušenoistem  musí  být  věnována,  nová  kapitola.  Bůh
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otevřel zde dveře pro svůj lid a chce vykonat pro finský národ
ještě  veliké  dílo.  I)veře  jsou  tedy  otevřeny.  Kéž  by  Pán  pol
mohl   svému   lidu,   a,by   vyšel  a   dokončil   dílo   pro   záchranu
jiných!

17.  července  1948.
„Twz naděje."

H.  Karstrom,  vedouůí  mis.  Školy „Toivonlinna".
„Toivonlinna".  -  „'Ilrrz  naděje"  ].e  jméno  naší  finské  mi-

sijní  školy.  Stala  se  opravdovou  ochranou  naší  mládeže  před
nezdravými vlivy světa a v ní se naši niladí lidé  důkladně se-
znamují s  obdivuhodným poselstvím, které Bůh má pro dnešní
svět.  mozí  z  těch,  kteří prošu  touto  Školou,  pos.tavili  se  cele
na stranu BožÍ a posvětili své životy službě  Spasitelově.  Jsme
zde ve Finsku opravdu velmi vděčni Pánu za tuto  školu, kte-
rou  učinil  tak  velikým  požehnáním  pro  svůj  lid  v  této  malé
severské zemi.  Škola je velmi krásně položena upros,třed krás-
né   fi"ké   přirody,   blízko   Abo,  v  ].ihozápadním  cípu  země.
V létě, v době prázdnin, je v `ní umístěno sanatorium,  které  se
těší vzácné  oblibě  veře].nosti.

Pokro'k  díla  neustal  ani ve válce.  Těžké  a hořké  doby bojů
vedly lid k hledání  opravdové  a pevné víry v biJbli,  když shlel
dal,  že  tradice  ho  nemohou  plně  uspokojit.  Mnozí  radostně
přijau přítomnou pravdu  a připojili se k církvi osta,tků, takže
nyní  ].e  mezi  čtyřmi  miliony  obyva`tel  3.600  adventních  věří-
cích.  Obzvláště také těší, že 'se k pravdě přiznalo i mnoho mlaL
dých lidí se svěžím nadšením svých jarých let a někteří z nich
vstoupiu také  na  naši  školu.  Zá].em  o  studium na  ní  byl  tak
veliký,   že  jsme  ani  nemohli  všechny  studenty  přijmout.  Ze
150  na  podzim v roce 1946  a  1947 jsme  mohli př`ijmouti vždy
jen 90.

Někteří čekaH dva až čtyři roky, než byli přijati, vzdělávalí
se proto  zatím  dále na jhých ústa.vech.  Rodiče  studentů měn
velké  starosti, zda, budou moci svého  syna  nebo  dceru umistit
na  naší  škole.  Jedna  matka na  př.  psala:  „Máme  velkou  sta-
rost o  své  děti. Nepřijaly ještě ispasení!  Bude  možno přijmout
naši dceru na Školu „Toivonlinna" ? Pán pracuje na je].Ím srdcj
a jsem jista, Že iby  se záhy  odevzdala Pánu  cele;  jinak je ne-
bezpe'ěí,  aby nebyla zaujata jinými vlivy!  Doufáme, že bude-1j
lrís nyní umožněno vstoupit na Školu, že ji pozdě.i.i budou rádj
následovat  i  .ie.ií  bratři.  Kéž  `by  mohli  všichni  ].Ít  na  školu  a
náležet cele  Bohu! Naplšte  mi,  co  můžete pro  mé  dítě učinit!`

Mé  srdce bylo naplněno  Žalem,  když  ].sem této  matce musi:
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:&pasš%t,Sae%j%];íosfgžghmě±,.:ř;ěproodkzískrpc%E;.LhstáícTžtek:epbíšůá
přijata;  bude moci býti přijata nyni' ? !"

Nedovedete si představit těžkou úlohu výboru Školy při určo-
vám' těch,  kteří mají  být  nejdříve  přijati.  Sei].a a  šedesá.t  dal-
ších. musilo být znow odročeno, neboť ].sme musilí dát přednost
věkově starším. V mnoha  domovech bylo opět smutno a mnohé
rodiče  to  stálo  i  iisté  oběti,  když  byli  nuceni  posílat  děti  do
veřejných Škol a  i  tam  ].im  zachovat  možnost  věmosti  Pánu.

To vše nás přimělo k tomu, že jsme se rozhodn postavit vel-
kou.  všestramě  vyhovující  školu.  Překonali  jsme  mnoho  těžr
kostí a mnoho jednání s  úř.ady a odbomíky, nakonec všals věci
postoupily  tak,  že  jsme  mohli  za  pomoci  několika  vlivných
přátel započít se Ísta,vbou budovy pro 250 žáků. Za použití všech
dosažitelných   prostředků   doufáme,   že   budeme   moci  dostat
školu  pod  střechu;   potr.ebu].eme  však  ještě  nane].méně  6  mi-
1ionů marek,  t+  j.  44.000  dolarů,  abychom  dílo  mohli  dokoflčit.
Doufáme v tom směru  cele na pomoc Boží.

Sestra  Whi`te  píše,  že  „musí  být  vykonáno  veliké  dílo   po
celém světě a že nemá být upuštěno  od výstavby různých po-
třebných  ústavů.  Školy  musí  být  postaveny,  a,by naši pracov-
níci  dosáhli vyššmo  poznání bible  i  věd!"

Drazí bratři  a ,sestry,  „pracujme,  dokud je  den``!  Obětujme
své prostředky na dokončení díla,  aby Pán mohl již brzo přijít!
A  až  budete  dávat  své  dary,  vzpomeňte  na  nadějné  mladé
lidi  ve  Finsku  a  na  .ie].ich  největší  touhu,  aby  „Tvrz  naděje"
byla  obohacena,  o  další Školní budovu!

24.  čepvence  1948.
Obrácení majitele kina  a mladého nevěrce.

Kruté a těžké  ztráty,  které  Finsko uti.pělo  ve  válce,  zoraly
L `uvláčely půdu srdcí a myslí  lidu a připravily je tak pro při-•etí  semene  ipravdy.   Nikdy  nebyio   lepších  příležitostí.  Duch
3oží  obměkčoval  zatvrzelá  srdce  a  usvědčoval  hř.íšníky.  Na
nnoha  místecli  se  projevilo  potěšitelné  oživení.

Během  války  přešlo  břímě  kázá.ní   evangelia   a  vyučování
)ravdě  na  bedra  našich  sester,  které  vždy  dvě  a  dvě  vychá-
íely  do  oblastí,  kde nebyli  adventisté.  Jejich  snahy  byly  pro-
rázeny  podivuhodným úspěchem.

I)vě  naše sestry  pracovaly  na  venkově  a  mohly  se  nakonec
ěšit  z  celého  sta  duší,  které  z  osobmmo  přesvědčení  přijaly
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Ki`ista  jaFm  Spasitele,   připojily  se  k  našemu  lidu  a  založily
nový  sbo1..

Dále  pa`k  pokračovaly  v  práci  a  hledaly  místnost,  kde  by
mohly mít dvě  až tři přednášky týdně.  Prona].imatel místnosti
byl majitelem kina a pořádal filmová představení i v několika
okolních  městech.  Společně  se  svou  ženou  měl  veliký  zájem
o  poselství  našich  sester,   ].inÉ  posléze  nabídl,  Že   je  doveze
zdarma  i  do  měst,  kde  předvádí  isvé  filmy.  Sestry  měly  totiž
].enom  jízdní  kola,  a  proto  bylo  cestování v  hlubokém  sever-
ském  sněhu  téměř  nemožné.  Modlíly  se  proto  i  o  tuto  věc
vroucně a horlivě.

Druhý  den,  kdy  se  jejich  dobrodinec  chystal  na  cestu  do
jiného   města,  jej  však  varovaly,  že  jejich  přednášky  budou
pravděpodobně na Škodu jeho filmových představení a že mají
obavu,  že  je  přestane  podporovat;  neboť  si přály,  aby  mohly
v díle,  které započaly,  pracovat i nadále. ~ Náš muž je však
ujistil,  že naopak bude  o ně pečovat vždy  a že  se  přičiní, aby
mohly mít právidelně dvě přednášky týdně.

Shromáždění  začala,  lidé  přicházeli  a  brzo  se  jevilo  vzácné
probuze"'.  Záhy  bylo  na  filmech  méně  lidí  než  na  přednáš-
kách.  Zvědavost majitele kina rostla a vždy, sotva se postaral
o  své  obecemstvo,  přispěchal sám  do  našich  oživujících  shro-
máždění.

Nakonec se  značným počtem  lidí i se svou  ženou  přijal .pří-
tomnou  pravdu.  Ustal  s `předváděním  filmů   a  po  přípojení
k  círlri  daroval  své  „ústřední"  kino  Pánu.  S  radostným při-
spěnim našich  členů  bylo  záhy  přeměněno  na středisko  tsboru.

Tyto  dvě  evangelistky  prožily  ještě  další  zajímavou  zkuše-
nost  v  roce  1947.  Pracovaly  v  malém  městě  se  sedmi  tisíci
obyvatel.  Přednášková  mísitnost  byla  vždy  zaplněna  žádostí-
vými posluchači, Představitel jedné velké církve v onom městě
však  zároveň  každou  neděli  varoval  své  věřící  před  těmito
přednáškami. Jediioho nedělního jitra kráčel kolem jeho koste-
1a mladý muž, nevěrec, kterému cosi řikalo, aby vešel dovnitř.
Vešel tam jen ze  zvědavosti,  a to  právě v okamžiku,  kdy  ka-
zatel  varoval  své  věřící  před  „hroznými"  adventisty;  jakmile
však náš mladík uslyšel jejich jméno,  vzpomněl si, že mu jeho
strýček ještě .iako  chlapci o  adventistech wprávěl. Zapamato-
val  si  zvláště  tuto  větu:   „Všechny   církve  ma].í  jistou  část
pravdy,  avšak  adventisté  mají  všechny  pravdy!"  Po  celá léta
bylo  toto  símě v  jeho  srdci.  „Ny.ní sí právě  půjdu  poslechnout
tu  adventní  pře(hášku,"  řekl  temto  mladý člověk  sám k  sobě,
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a  to  ještě  dnes  večer!"  A  také  tak  učirii.  Po  dlouhém  hléú
dání objevil naši  pi-.ednáškovou  místnost a od té doby nevyne-
chal  ani jedinou  přednášku;  poznal pravdu  a, obrátil se.

Ano,  Boží  pravda  je  mocná  a  půtsobí obrodu  v  srdcích  lidí,
kteří  byli  od  Boha  naprosto  vzdáleini.  Výtváří nová  stvoření
v Kristu  Ježíši.  -  -  Dnes  je  tento  mladý muž  na  misijní
škole,  aby  se  dokonale  připravil  pro  Boží  dílo,  jehož  pravda
zapůsobila na ně].  tak mociným dojmem.

31.  čei`vence  1948.
Výspa  uprostřed  Atlantiku.

0laf J.  0lsen.
Island je území mnoha protikladů; vnitrozemí oplývá ohněm

a horkými prameny, zatím co  blízko pobřeží jsou krásná údolí,
ř.eky,  velké  vodopády,  ledovce  a  vychladlé  proudy  lávy.  Má
přes 100.000 čtvei-ečních kilometrů,  takže tam na jeden připa-
da].í 1-2 lidé. Oibyvatelstvo je dosti pravidelně rozseto po celé
?emi.  Podnebí je značně nehostimé,  bouřlivé a vlhké. Na míle
daleko, nespatříte v některých částech ,strom hodný toho jména.

Roku  1897  připlul na  ostrov  mladý  muž  z Dánska,  Da,vid
Ostlund,  aby  zde  započal  adventní  dflo.  Během  cesty zaslecn
rozhovor  dvou  cestu].Ících.  Jeden  z nich mluvil horlivě a  čistě
biblicky.  Bratr  Ostlimd  nelenil,  přistoupil k němu a tázal  se:
„Promjňte,  prosím,  nejste  adventista?"

„Ano,  ].sem,"  odpověděl  lslanďan,   ,,a  mo].e  žena  a  dcera
také!,ť

„A kde ].ste poznal pravdu ?"
„V Americe;  čet'li ].sme spisy o poselství a začalí jsme světit

sobotu."

;:áeg[:jsěááetevndyánníszgá7,:a::gírsae:ožea[mbáaÉží]%táF±]andmí.
sionář..  Poněvadž  jsme  si  dovedli  představit,   co  těžkostí  ho
bude zde mezi  cizími  lidmi čekat, Bůh nás pohnul 'k  tomu,  že
musíme  něco  učinit  pro  svého  krajana.  Prodali  jsme  proto
svou malou farmu v Americe a odebrali jsme ise sem. Zamýšlí-
me onoho  misionáře vyhledat a nabídnout mu své služby."

„Onen  misionář  jsem  já,"  překva,pivě  promluvil  náš  bratr
z Dánska a podával ruku Dánovi, který právě .přibyl na lsland
z  Ameriky,  a  vřele  mu  jí  potřásl.  „Jistě  je  to  vedení  Boží,
a Bůh naší práci požehná!"

Ustavili  skupiny  věřících  a  později  začali  vydávat  časopis
„Símě",  který  dosahoval  až  4.000  výtisků.  Bylo  mou  radostí
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spolupracovat s  bratrem  Ostlundem vé vederi  dí]a,  ktei.é bylo
část po části vybudwáno v osm sborů s 390 bratry a sestraml

Před  čtyiÉceti  lety  zde  nebylo  silnic,  dnes  však  můžete  na
ostrově  cestova,t  autobusy,   letadly  a  při  pobřeží  loďmi.  -
Islanďané  jsou  lidé  velmi  svobodomyslní.  Podle  svých  „ság"
chtěji mít ostrov jen samí pro  sebe a nestara,jí se také o poli-
tické  záležitostí  jiných zemí.  Zároveň však  nejsou hluší k vo-
lání  světa,   který  byl  postižen  vákou.   Sebralí  mezi   sebou
mnoho milionů kroner  (1 kroner = asi Kčs, 8,50)  pro  střední
Evropu;  i  naše  tamější  Tabita   přispěla  a  zaslala  prostřed-
nictvím  Červeného kříže .na tisíce liber  Šatstva a rybího  oleje.

Obyvaťelstvo  c)strova  se  kloní  většinou  k  luterské  církvi  a
k  duGh®vědě.  Naleznou-li  však  tito  lidé  stezku  pravdy,  oddá-
vaů-Í se  pravdě radostně  a celým svým  srdcem  berou  na  setbe
p®vimosti  služby  Mistru.  Jsme  zde  n}mí  největším  nábožen-
ským  tělesem  mimo  státní  církev  a  doufáme,  že  tak  bude
i  nadále.

Přál  bych vám vidět zdejšího  kol.portéra,  obtíženého  kniha-
mi, `kd37ž váží cestu s kniihami a spisy doi osamělých údoH země;
pak rovněž i naše členy, jak pracují na výstavbě svých sboro-
vých místností. Ne].dříve  dlouho střádají,  poté budovu z velké
části svou  osobní prací postaví  a  nakonec  ji  odevzdají  církvi,
prostou všech  dluhů  a záva.zků.  I naše školy zde  měly  krásný
výsledek a četní mladí lidé dali svůj život Pánu, dík svědůmité,
obětavé  a vzomé práci bohabojných učitelů.

Nedávno vydala vláda  ostrova nařízení, že mládež musí na-
vštěvovat Školu až do 16 let. Poněvadž naše Školy vychovávaly
dosud jen  do  14 let,  musíme nyní  urychleně  zřídit  ještě aka-
demii. Máme totiž  smutné zkušenosti  se Školami,  v `nichž  pře-
vládá vliv spiritualistického  náboženství.

Na  novou budovu  jsme  již  sehnali  asi  100.000  kroner  (přes
800.000  Kčs).  SIíbili  jsme  si  na  několik  let,  Že  každý  měsíc
přispějeme  nějakou  částkou,  a míni'me tak činit i v budoucnu.
V létě pracovala naše mládež na venkově na přípravných ,pra-
cich  a  v  hospodářství.  Jeden  z  našich  stavitelů  se  odebral na
staveniště  i  se  svou  chotí  a  14letou  dcerou,  aby  práci  řídil.
Zůstali tam  asi tři měsíce  a pilně  pra,covali a  radili,  aniž na-
Šemu  sdružení započítali ].edinou hodinu práce.

Ta,kovýto  lid  si velmi  snadno  zamilujete a neradi ho  opouš-
títe.   Stráviv  s  nimi  více  než  polovinu  svého   Života,   mohu
upřímně říci:  „Přirostu mi k  srdci!"

Vzpomínáme-li  v  těchto  okamžicích  jejich  pózomých obětí,
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musíme si. uvědomit, že to, co již učii]ili, je jíž příliš veliká obět'
a  že je nutno ].im pomoci v jejich Šlechetném úsilí.  - Prosím
vás   proto,   nezapomeňte   na  tuto   přední   `stráž   v   sevemím
Atlantiku,  až se  budete  modlit,  a  až  budete  tze  své  Štědrosti
Obětovat!

7.  srpna  1948.

ZačátKy práce v  Nizoze]im'.
J.  Wintzen.

Již koncem  minulého  století  byli  v  llolandsku  světitelé  so-
boty.  Věřili  podle  Písma sv.  i  v  křest  ponořením  ještě  dříve,
než  přišli  do  stylm  s  misionáři  a  kazateli.  Tito  osamělí  prů-
kopníci  poznali  pravdu  z  flaší  americké  a  jihoafrické  litera-
tury.

V  roce   1890  navštívil  tyto   rozptýlené  náš  kazatel.  Bydlil
u jedné sestry, jejíž manžel byl vř.elým přítelem pravdy. Zprvu
bylo dorozumění trochu těžké,  ale přesto záhy poznávali jednu
pravdu za druhou. Ona sestra sama objevila již v bibli pravou
Sobotu Páně i správný  křest,  studovala rovněž lmihu  Zjevení,
nerozuměla  jí  však  zcela.  Modlila  se  časito,  aby  porozuměla
zejména  14.  kapitole,  a prosila  rovněž  o  to,  aby přišel někdo,
kdo  by jí věc vysvětlil.  Dovedete  si  představit,  jaká  byla její
radost, když kazatel začal vyprávět o  základu iposelství právě
z  oné  kapitoly?  Častokrát  mi  vyprávěla,  jak  hluboce  jí  po-
hnula tato skutečnost a že Pán tak nenadále splnil ].ejí prosbu.
Stala se  opravdu první naší  sestrou v Holandsku.

Kolem  roku  1893  se  usadil  v  Rotterdamu  mladý  misionář
Klingbeil,  který byl  původně určen pro Německo.  Prosii  "V.ele
o  to,  aby  mu Bůh  pomohl  nalézt  opi.avdové  lidi.  Jednoho  dne,
když  si  vyšel  na nákup,  přešel  několik  vhodných  obchodů,  až
vstoupil  do  jednoho,  kde  se  na  něho  přímo  vroucně  zahleděl
jeden  muž.  Uviděl  totiž  v  kapse  našeho  bratra  nějaké  spisy
a tázal se ho,  zda je to náboženská litei.atura. Bratr přisvědčil
a zeptal se  ho, zda  by si přál některý  výtisk.  Tázaný horlivě
přisvědčil.  Sezná.mili  se  spolu  blíže  a  nakonec  se  onen  muž
stal  prvním vyznavačem  přítomné  pravdy v Rotterdamě. Pán
požehnatl misionářovu ipráci  a mimo  toto  město byly  založeny
malé  sibory  v  Amsterodamu,  Helderu  a  v  Utrechtu.  mozí
z prvních věřících se  oddali  práci se  spisy  a tak pomomi  vy-
datně  k  rozšíření  díla  hned  v  začátku.

Bylo  mi  ctí  za'čít kázání  tohoto  poselství  v  roce  1897,  kdy
první  holandští  studenti  odjížděli  na  studia  do  zahraničí.  Po-
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kroky byly dobré, a tak bylo v roce 1902 založeno nizozemské
misijiní  pole  za  vedení  br.  Klingbeila   a  později  Wi`bbense  a
Schilstra. - Dnes máme v Holandsku 33  sborů a_ téměř 2.000
spoluvěřících.  Práce  jde dobře 'kupředu, neboť  prácwníci  jsou
všemožně   podporováni   věrnými   členy   výboru,   i   oddanými
bratry ia  sestrami  v  církvi.

Z  desíti  rnilionů  obyva,tel  je  asi  15%  bez  vyznání,  2\y2%
Židů,  40 %   katoliků  a  42 %   je  příslušním  protestantských
církví  a  jiných společností.

Hlas   proroctví  vykonává  v  zen`ri  pozoruhodnou  práci.  Je
zapsáno  přes  7.000  čle`nů biblických kursů na dálku, 55  z nich
].iž  světí  sobotu  a  40  jiných  stojí  před  rozhodnutím.

Holandsko  je   dosud  klasickou  zeiní  svobody.  Evangeliuim
může  být  svobodně  hlásáno  a  i  práce  se spi'sy je  volná. Ne-
víme  však,  ].ak  dlouho  budou  ve  světě  tak  pří2mivé  okolnosti
a,  proto  bude  nutno  pracovat  rychle.  Děti  našich  členů  mají
ve  Škole  volnou  ,sobotu  a  bratři smě].í  sloužit ve  zdravotních
oddílech   armády.   Jsme   Bohu   vděčni   za,   tyto   přednosti   a
u.přímně  se  modlíme  za  původce  těchto  do`brodi.ní.

Naším  cílem  i  naší  prosbou  je,  abychom  mohn  shromáždit
na  tisíce  nových  následovníků pravdy  v  příštích  letech.  Tou-
žíme po  dobré  misijní  škole  pro  kazatele  a  pracovmíky všech
odvětví  a  především  po  mocném  projevu  Ducha  Božího,  aby
dilo  mohlo  být záhy  dovršeno.

14. srpna 1948.
Strasti a radosti z doby války.

F.  J.  Voorthuis.

Holandsko  bývalo  obvykle bohaté  a  mohlo vždy poskytovat
jiným. Po  prvé  světové  válce  jsme  pomáhaH  ně'kolika zemím
a  téměř  každá  naše  rodina   přijala   do  svého   středu   dítko
z oblastí ohrožených hladem. A když jsme n}mí po  druflé svě-
tové válce neměli my, Bůh se zaise postaral  o  nás, když jsme
dostali  od  našich  bratří  dvacet  tun  oděvů.   Co  radostí  bylo
v  malém  sboru  v  Haagu,  když  jsme  rozbalovali balíky  této
zásilky  a  rozdělovali  jednotlivé  věci  potřebným!   Je  krásné
přijíma,t,  avšak  z  na.učení  i  ze  zkušenosti  víme,  Že  „blahosla-
vemější je dáti" než být jen příjemcem.

Zprvu to nebylo  taik zlé,  avšak ke konci války  jsme neměli
zhola nic. Snažili jsme se pomoci aspoň  stai.ým liclem a dětem.
Vařili  jsme  i  polévky  z  tulipánových   cibulí,   sladké  řípy  a
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trošky fazolí. Podávau jsme je třikrát týdně;  třikrát za týden
se  stávala  také  z  našeho  sboru  i  ohřívárna.

Nakonec  ].sme  neměli  a,ni  tulipány.  Jeden  z  našich  bratří
se vydal jednou  v  zimě  ].iž  ve  čtyři  hodiny  ráno  se  sáňkami,
aby z  daleka  nějaké přivezl.  Na  cestu  jsme  mu  dali poslední
krajíček  chleba.  MÍsto   metrického  centu   dostal  jen   50   kg.
Cestou  zpět  byl  již ta'k vyčerpán,  Že  ulehl  do  sněhu  a  usnul.
Víte  za].isté  dobře,  jak mnoha  lidem  přinesl  takový  čin smrt.
Jeho  však  našly dvě  ženy  a tázaly  se  ho,  co  mu je.  Vyprávěl
jim  o  účelu  své  cesty  i  o  tom,  jak  je  vyčerpán.  Naložily  jej
proto na  jeho  sáňky  a  přivezly  i  s  ciibulemi  aiž  k  nám;  poté
onemocněl a tři týdny musel být léčen v nemocnici.

14  dní  jsme  byli  bombardováni.  V  noci  před  koncem  ofen-
sivy jsme se přestěhwali tz ibytu do nakladatelství v jiné  části
města.  Právě  proti  našemu  domu  padla  velká  bomba  a  vy-
razila okna v celé ulici. Můj starý,  nemocný a bolestí sténající
otec  musil být  převezen  do  nového  útočiště  mým  bratrem  lé-
kařem na  kole,  zatím  co  kolem na, všech  stramách  města  ex-
plodovaly  bomby  ].edna  za  druhou.  Cestou  setkávali  jsme  se
s  lidmi,  kteří vybělúi do ulic v nočním prádle.  Celé měs.to  bylo
bez osvětlení, temné a na mnoha mítstech zářily ,požáry. U na-
Šeho  sborového  domu jštál  celý  zástup  naříkajících  lidí,  neboť
to  bylo  opra,vdu  ne].I]roznější  bombardování,  jaké  jsme  dosud
prožilí. Můj  mu'ž všechny okainžitě vyzval k modlitbě. Modlili
jsme  se  jenom  krátce,   nebot'  bombardéry  se  snášely  velmi
ni'zko nad  město;  stěží ].sme  se mohli  dorozumět.

Když se hrůza  skcměila,  vrátili jsme  se  k našemu domu,  ale
nic  jsme  nenalezli.  Manžel  vyřkl  v ten  okamžiik známá  slova
Jobova: „Bůh da,l,  a Bůh odňal; budiž jeho ].méno pochváleno!"
Tato  zkušenoist  iiám  opravdu  ta`ké  přinesla,  mnohá  požehnání,
jaká bychom byli jinak nikdy nepoznali.

Těsně ipřed  koncem  války  jsme  byli  na  pokraji  smrti  hla-
dem. Po čtyři dny jsme neiměli potraviny vůbec. Nebylo možno
ari sehnat něco k jídlu,  a, byli .i.sme již tedy pfipraveni na vše.
Jednoho  nedělního  jitra  se  vŠ[ak  roznesla  městem  zpráva,  že
letadla  budou  shazovat  potraviny.  Nemohla  jsme  tomu  ani
věřit+ Bylo to  však potom tak  zvláštní,  když  s  letiště zazářila
vzhůru světla reflektorů a když se k Lzemi snášely - „bomby"
s  potravinami.  Byli  jsme  všich.ni  velmi  vzrušení.  Potom  Ka-
ňadané přišli  právě  věas  se  svými  „jeei)y"  a  nákladními  auty
a  rozdileli poti.aviny  500.000  obyvatel  města.

Darujete-1i  s  účastí  nakonec  čtvrtletí  něco  pro  naši  školu
zde, buďte ujištěni,  že i my se  spolu  s  vámi  obětu].eme!
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81. srpna 1948.

Školu pro  syny a dcery reformátorů!
F. J. Voorthuis.

Za,  dnů  reformace  snad  nebylo  země,  kde  by  byly  'opravné
snahy  a  nauky  tak všeobecně ipř.ijímány a  kde  by  byli  ].?jich
zajstánoi  vytmpěli  hroznější  pronásledování  než  v  Holandsku.
Jenom  číst  biibli  nebo  jen  naslouchat  jejím  pravdám  stačilo,
aby  „provinilec"  byl  poslán na  mučení  a  na.  smrt.  Muži  byli
obvykle  sťati,  ženy  pohřbeny za, živa.

mstorik Wylie, pcpi'suje neochvějnou odhodlanost těchto Udí
tafto:  „Ženy  stály  u  hranic  svých  mužů,  a  zatím  co  ].ejich
drahé  začaly  za]ialovat  plameny,  promlouvaly  k  nim  slova
útěchy  a zpívaly  jim žalmy."  „Mladé dívky uléhaly  do  hrobů,
aby byly pohjn)eny za živa, jako by se ukládaly ke tspánku ve
svém  poko].iku;  'kráčely  na  popra.viště  nebo  ke hranici oděny
ve  svůj  nejlepší  Šat,  jak'o  by  Šly  na  'svoji  svatbu."

Avšak   za,   vlády   šlechetného   krále   Viléma   .Oranžského
(1'533---1i584)   přiinesla,  revoluce  v  Holandsku  svobodu  k  uctí-
vání  Boha.

Když  na  začátku  sedmnáotého  století  tpoěal  anglický  král
pronásledovat Puritány,  mozí z nich se  uchýlili na přátelské
břehy naší  země.  V  době,  kdy  mělo  být  světu  dáno  poselství
prvního  anděla  (asi v roce 1830), vzbudil Bůh zvláštním snem
llentzepetera,  aby  kázal  poselství  o   druhém  příchodu.   Ten
studoval  i  psal  o  posel'ství,  zatím  co  Miller  v  Americe  činil
součajmě  totéž. -  Proě bychom proto  neměli s  důvěrou  oče-
kávat, že Bůh použi].e i synů a dcer těchto  reformátorů a mu-
čedníiků pro svoji věc i dnes?

Většina  našich  pracovníků  až  do  nedávna  nabýva,la  vzdě-
Iání  v  cizině.  Vál`ka  však  tyto  možnosti  naprosto  překazila.
Během války jsme ,proto  vůbec neměli středisko  pro vzdělání
pracwníků. `Sotva ise však válka schýlil@ 'ke konci,  dostalo  se
nám  srdečného  pozvání  z  AJiglie,  aby  naši  studenti  přišli  na,
Newboldovu  misijní  kolej.

Byli jsme vel.mi vděčni za tuto  ochotu,  avšak i to je spojeno
s velkými těžkostmi, náklady ].sou značně vysoké,  neboť není
dovoleno  vyvážení  peněz  a  ani  studenti nemohou  si itam  ná-
kla,dy  na  studia  odpracovávat.  Rovněž  ].e  nevýhodou,  že  ne-
mohou  aspoň zčásti  studovat biiblické  pravdy ve  svém mateřl
ském jazyku.
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Dflo   zde   dnes  potř'ebuje  zejména   evangelijní  pracovníky;
nyní jich pracuje dvacet na vinici Páně,  zatím co obyvatelstva
je  deset  milicmů.  V  roce  194.7  jsme vyslali  dva  praoovníky  do
Holamdské Východní lndie,  neboť náš  lid vř.ele  cítí s  tamějším
lidem,

Upřímiié přání všech bratří a sester bylo nyní sphěno koupí
domova  „Zandbergen"  na  cestě  mezi  Utrechtem  a  Amers-
Íoortem,  který se  stane naší  misijní  školou.  Je  obklopen  moa
hut.nými  duby a  k.rásnými  lučinami.  Válka  zde  vykonala své
dflo. Něko]ik bomib zasáhlo  i hlavní budovu. Zati'm  co píši tyto
řádky,  piLné ruce vÍc a více zahlazují  ony ne,blahé stopy  a př`i-
pravují  toto  niísto  pro  jeho  vysoké  a  vznešené  poslání.  Má
zde bý`c kolej  i  akademie,  Irieré budou  snad  ještě letos otevře-
ny. Věříme,  že Bůh naši práci požehná a, že ze  „ZendbeFgenu"
vyjdou  Tnladi'  1idé,  kteří  budou  dobře  znát  svého  Spasitele  a
kteří  'budou  dokcmale  zrcadlit  jeho  podobu  světu  kolem  sebe.

Mimo hlaimí budovu je zde ještě několik jiných budov; velký
les,  louky,  krásné stezky,  pole,  skleníky  činí to,to  mísito  ideál-
ním jak pro  dušewní a  duchovní,  tak i  pro tělesný rozvoj.

Voláme  ještě  po  dobrých  a  od.daných  učitelích,  a  mimo  to
nás velmi tíží  finan'ční  břemeno,  které  Dřes  mimořádnou  obě-
tavost  našich  zdejších  bratří   a  sesterú zůstává  stále   ciitelně
veliké.  Jsme  proto\  vděěni  svým  vedoucím  bratřím,  že  dary
toLoto  čtvrtletí  mají  být  zčásti  př`iř.čeny  i  nám.

Drazí přátelé,  adventní věřící ve  dvou `nízko položených pří-
mořských  zemích  vás  prosí  o  spoluipráci.  Prosíme,  přijměte
předem  naše  d,Íky  za  svou  účast,  za  Jsvé  modlitby  i  za  své
přispění!  Kéž  by  Pán  i  vám boha,tě  požehnal  a  př.ipravil  vás
pro  pozdní  déš€,  aby  Hospodin  mohl  učriit velké věci  se  vše-
mi  svými věrnými  a  aby  své  blahodárné  dílo  moH  již  brzy
dokončit!

88.  sipna  19±8.
Polsko.

Jan Kula!k.
Sotva se  objevilo  adventní poselství  v Německu,  objevilo  se

záhy i v Polsku. -Jeden  z prvních, ktei.ý \zde přijal.pravdu,
byl  na  poselství  o  sobotě  upozorněn  členem  jiné  'společnosti,
která  také  (ve  Východních Prusích)  světila  sedmý  den.  Náš
polsltý  člověk  vša`k  při dalším pročítání  biblc  ^qhled.ql,  že  (l.osud
nepoznal  celou  pravclu.  Byl  přesvěclěen,  že  kdesl  musí  být  lid,
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i-itei.ý   tti.l`io   pftJavclu_   máo   Po   dva   roky  se   o   sobotách  postil   a
modlil, daby  inu  BLúi  onu  pravdu  dopřál  poznat.  Také  se  tak
stalo,  a  tento  muž  pak  byl  dlouho  starším  jednoho  'z  /našich
sborů  v Polsku.

Sotva  se  práce  rozvinula,  byly  založeny  sbory  ve  Varšavě
a  ještě  v  některých  větších  městech;  v  roce  1920  byla  pak
založena Polská  jednota  v čele  s  předsedou L.  Mathem  a  od
ustanovení severoevropsiké divise v roce 1929 'zůstala - kromě
doby  okupace  -  zařazena  v  jejím  rámci.  Před  válkou  byla
v polské jednotě tři sdružení a jedno misijní pole; měla celkem
4.500   členů  a  několik  set  členů  tsobotní   Školy.   Evangelijní
práce byla velmi  slibná;  válka však  vše změnila,.

Během  války  pak  utrpělo  Pokko  nesmírné  hriotné  i  du-
chovní ztráty. Asi pět mi]ionů  obyvatel zeniřelo hroznou smrtí
v koncentračních  tátborech  nebo  při  všeobecném vraždění,  jež
válka  s  tsebou  při.nesla.  Pol.sko  tak  ztratilo  velký  poěet  své
inteligence  a  mnoho  význačných  mužů  a  odbomíků ze všech
vědníGh  oborů;  mimo  ,to  nelze  též  docenit  ztráty  na  památ-
ných,  veřejných  a  všeobecně  prospěšných  budovách  a  zaříze-
ních.  Celé  oblasti  byly  zničeny  a  obyvatelstvo  rozptýleno  do
všech mož]iých částí Evro,py. Nejtíže pa'k utrpělo srdce země,
hlavní  město  Varšava,  které  bylo  př.í  útocích zcela  vypáleno.

Za  nových  okolností  po  válce  smíme  se  těšit  zejména  ná-
boženské  svobodě.  Všichni  občané  jsou  před  zákonem  rovni,
všichni  mají  stejná   práva   i   súejné   povinnosti;   rovněž   tak
i  náboženské  společnosti,  a  to  jak  v  ohledu  náboženském  a
výchovném,  tak 1 v práci  dobročinné.

Dflo,  k`teré  během  války  trpělo  nedostatkem  možností  mi-
sijní práce,  znovu ted'  ožilo.  Nyní máme  opět  ustaveny sbory
a  sdružení  i  vydavatelskou  a misijní  práci.  Věnujeme  doko-
nalou  pozornost  př.á`telům  pravdy  i  laické  práci  mezi  ndmi.
Přes  nedostatek kazatelů  a ibiblických pracoviníků s.nažíme  se
i  ta'k  pracovat  ze všech  usil  a  Pán  naší  prácí žehná;  přibývá
nových  členů a  i  literatura,  se  rychle rc)zšiřuje.  Máme 40  stá-
lých  kolportérů,   kteří  rozšířili  za  ně'konk  set  ti'sÍc  zlotých
kmih  a .brožur. V  roce  1939  měl náš  zlotý cenu  atsi  9  Kč,  dnes
však  plfltí  jemom  50  haléřů.

Naše `vedení  nám  nyní  p.o  válce  zmačně  ipřispělo.  Koupili
jsme  několik ibudw  zčásiti  poškozených,  které  se  po  opravě
stanou  základnou   pro   naše   další  podniky  v  blízké  budouc-
nosti.  I nám rovněž velmi přispěly zásilky výtečných potravin
a  šatstva  od  našich  bratří  a  sester  v  zámoří.  Jsme  za  tuto
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m_imořádnou  a  neobyčejnou  pomoc upřímně  a  srdečně  vděčnÉ.
Radujeme  se též z  ošobních  návštěv  našich  bi.atří  z  Gen.Q kon-
ference  i  z  divise.  Viděli  naši  práci  i  semali  naše  potřeby  a
svými  zkušenostmi  nám  byli  nápomocni  jak  ve  sborech,  tak
i  při  konf erencích.

I)alší  možnosti   a  příležitosti  se   čím   dál  více   množí,   ale
nám  bude  třeba  ještě  další  pomoci.  I u  nás  prodělávala  Škola
své nouzové začátky a hodláme ji vybudovat v krásný a velký
ústav.  Podobně  je  inám  třeba i  zařl'zení  pro  tisk  našich  spisů,
které  iby  pomohly  dokončiit  dílo  mezi  lidem  Polsky.

Rovněž  pokládáme  za  svůj  úkol  zřídit  v  naší  zemi  sanato-
ríum, které by se ujalo těch,  kteři trpí a jsou bez pomoci.  -
To  vše  jsou  však  úkoly  nad  naše  možnosti,  a  proto  počítáme
se  společenstvím  našich  bratří  a  sester po  celém světě a  pro-
síme je,  ajby pochopili naši velikou nouzi  a pamatovali na nás
na konci  ětvriletí.

Při  tom  zároveň  Bohu  vzdáváme  díky  za  ].eho  prozřetelné
vedení až  do  dnešní  doby.  Děkujeme  mu za neustálé  působení
jeho  Ducha a  věříme,  že nás i f budoucnu vždy povede  až  do
nebeského  Kanánu. Děkujeme  rovněž drahým spoluvěřícím za
je].ich lásku  k  dílu  ve  světě  i  u  nás  v  Polsku.  Kéž  nás  Bůh
spo].Í  ještě  úže v lásce  k sobě a  k jeho  dflu  a  dá nám  Št'astně
dojít  cfle!

4.  září  1948.

Setba  símě  slova  v  Polsku.
G. A. Lindisay.

Několik let  před  druhou  světovou  válkou  d'ostal  se  jistému
181etému  mladíkovi  do  rukou  jeden  z  našich spisů.  Velmi  jej
zaujal, tiakže si  mladý muž  psal o  další  literaturu  a  záhy vy-
stihl,  že  by  měl  o  svém  novém  pomání  svědčit  i  v  malém
venkovském  měsitě,  kde  žil.

Br.zy  však  jej  vyhledal  kněz  státní  církve  a  snažil  se  jej
přemluvit  k  návratu  ke  starému  učení.  Poté  byl  m]adíík  na-
vštíven   ještě   třemi   dalšími   duchovními,   z   nichž   jeden   byl
misionářem mezi protestanty,  avšak mladý muž zůstal pevný.
Potom byl itéž předvolán do všeobecného ishromážděm' far,nosti,
jemuž  předsedali  čtyři  z  duchovních  hodnostářů.  Po  několika
jejich  proslovech,  v  nicl]Ž  bylo  mladému  muži  položeno  také
několik   otázek,   poprosil  tento   náš   nynějšíL  Íbratr,   a'by  směl
promluvit k přítomným. Bylo mu to dovoleno a mohl o  prav-
dách Písma  sv.  svědčiit  celých  dvacet  minut.  Bůh  jeho  slova
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požehnal ,a  do  roka  na  to  24  1idí  v  onom  místě  včetně  jeho
matky  a  jeho  dvou  sesteff  se  rozhodlo  pro  přítomnou  pravdu.

Náš  bratr  se  potom  věnoval  naší  literatuře  a  jejímu  roz-
šiřování.  Poznal,  co  pro  něho  znamená.  Pracoval  tak  svědo-
mitě, Že se stal vedoucím nakladatelského oddělení, a za, války,
když nebylo možno Šířit spisy, stal se vedoucím jednoho z pol-
ských  isdružení.  Dnes  však,  ikdy  je  opět  možno  pracovat  se
spisy,  byl přes  to,  že  své  nové  místo  zastával  dobře,  opět po-
volán ke  svému  púvodnímu dílu.

Nedávno  zavítal  jeden  z  našich  mladýoh  šiřitelů  sipisů  do
díhy  jedné  Švadleny.  Nejevila  o  věc  zájem,  avšak  přítomná
její záka'znice sí koupila od něho několik menších spisů. 0  Šest
měsíců  později,  když  opět  zavítal  do  onoho  místa,  tázala  se
ho Švadlena, zda tam již jednou byl. Přisvědčil.  „Pak jste měl
přijít  zpět  mnohem  dl-.Íve.  Tím,  Že  jste  tak  dlouho  nepřišel,
bylo mnoho ztraceno.  Ona zákaznice, která si zde u mne kou-
ipila od vás  ony lmihy,  zemřela nedávno na tuberkulosu.  Přála
si  stále,  aby  vás  ještě  uviděla  a  mohla  si  s  vámi  promluvit,
Pravdy,  které byly v oněch knihách, ji velmi zajímaly a, těšily.
Když  se  její  život  schyloval  již  ke  konci  a  byla jí  na/bízena
obvyklá  poslední  útěcha,  pravila,  že  se smi`řila s  Bohem  a že
myslí,  že  jí  nic  nemůže  dodat  více  jistoty  a  naděje  než  to`,
co je ve ispisech,  jež četla.

„Nyní",  pravilta  majitelka  dflny,  „musíte  zde počkat,  dokud
nezavolám někol`ik svých přátel.  Tentokrát nesmíte  odejít dří-
ve,  ddkud  nám  nepovíte  více  o  obisahu  svých  'Imih,  jež  byly
takovou útěchou  oné panít." - Záhy také přišlo  asi 10 přátel,
kterým potom kolportér  mohl mnoho mluvit  o Písmě.

Jsme  Št'astni,  že  vám  můžeme  podat  i  zprávu,  že  v  onom
místě  byla založena  také sobotní Škola,  která vám  může vy-
právět  o  výsledcích  semene.  jež  `bylo  oněmi  dvěma  ]mížkami
zaseto do srdce ženy, ikterá byla již tak blízka smrti. Opravdu,
její tichý život následují i nádále její skutky.

I v Polsku žije  dílo  vám tak drahé!
11.  září  1948.

Duch věrnÝch Páně.
Mám-1i   vám   podat   obraz   odhodlanosti,   víry   a   oddanoisti

2.282  příslušníků  naší   církve  v  Polsku,  musím  vám  říci,   co
se zde stalo po první válce v roce 1925.

I  v prvé světové válce  se  zemí  přehnaly  armády otbou  vál-
čÍcích stran. Když přešla mračna války,  stála naše  modlitebna
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v malém městě těžce poškozena  a  obklopena změtí,  ].iž válka
zanechala.  Jeden náš  mladý ibratr se  navrátil  z vojny,  shledal
tento smutný stav  a mamě ise sháněl  po  členech sbom,  kteří
byli  válkou  zaneseni  do  všech  světových  stran.  Co  však  měl
dělat? Měl ]`en malé vzdělání a neibyl nikdy na naší škole!  ALle
měl  bibli  a dovedl  číst!

Četl ji tedy a v slzách prosil Boha,  aby opět roz.nítu světlo
pravdy  v  onom  místě.  A  Bůh  jej  ve  snu  skutečně  vyzval:
„Povstaň  a buduj!"

Iieč v bratrově mysli zároveň  vyvstala  myšlenka,  že  církev
znamená nejen  budovu,  ale  i  lid.  A  hlas mu  odpwěděl:  „Mé
slovo  bude  tvořit!"

Pod  živým  dojmem  svého  snu,  dal  se  mladý  muž  do  díla
a  po   mnoho   dní  usiloimě   pracoval,   aiby   odstranil  všechny
škody  na  budově.  To  vše  Šlo   dobře,   avšak  co  dále?  Nebylo
zpěvníků,  spisů  ani  úkolů!

na:é  slovo  tvoří!"  však  movu  prochvívalo  jeho  duší.  Na-
lionec .přišel na  myšlenku,  že  by mcm  jít  od domu  k  domu  a
číst  lidem  z  ibi)ble.  Odhodlal ise  k  činu  a  s  třesoucí  se  mkou
zaklepal  na  dveře  prmího  domu.  Přišla  mu  otevřít  laskavá
panĚ  která se  velmi  podivila  jeho  úmyslu.  Nevěděl  však,  co
má čísti, a začal proto hned s první ka,pitolou o  stvoření. Poté
paní  poEval  do  své  obnovené  modlítebny  na  sobotu  ráno,  že
bude  dále  předčíita,t  z  Písma,  a  naikonec  se  ještě  lnátce  po-
modlil.

Venku  setřel  s  čela  studený  pot  a  řekl  si;  že  to,  co  četl,
nijak zvláště nezapůsoibilo. Plaše zaklepal na d`alší dveře;  q?ět
byl paní domu pozván ,dovnitř - a opět přeikvapil.  Tentokrát
však  zaičal  první   kapitolou  Matoušova   evangelia   v  Novém
Zá,koně!

„ . . . Aram pak zplodil Aminiadaba; Aminadab Názona a Nái
zon Salmona."

Opět  cítil,  že  učinil   chybu,   neboť  byl  přímo  ztracen  ve
spoustě nemámých jmem. Pokračoval však srdna,tě dále. Když
žena  na  něho nechápavě  hleděla„  ornlwil se,  že  jinak  ].í  ne.
může prospět než čtením. Dočítal však již 15. verš a četl dále:
„Jákob pak zplodil Toseffa, muže Marie, iz níž se naro(m, Ježíš,
kterýž  slove  Kriistus."  Nyní  již  pronikl  jeho  duši uklidňující
vánek a vroucím hlasem četl dále:

„ . . .  a  nazveš  jméno  jeho  JežJ{Š;   ont'  zajisté  vysvobodí  lid
svůj od hříchů jeho!"

Jeho  posluchačka  n5mí  naslouchala  pozomě,   a  zvláště  při
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tomto, verši byla neobyčejně doja`ta:  „To je to, čeho je mi třeba.
Pc`třebuji  Ježíše,  aby  mě  zachránil! "

A náš mladý muž se opět upřímně a prostě pomodlil a ode-
šel dále  za svou  zvláštní  misi].ní  činností.

A  když  nadešlo  sobotní  jitro,  otevřel     svou  modlitebnu  a
čekal,  co  se  bude  dít.  „Mé  slovo  tvoří!"  dosud  znělo  v  ].eho
nitru.  A  opravdu,  záhy  s  několika  stran  přicházen  ojedinělí
lidé,  ba,  dva i tři spoleěně.  Když  pak nadešel  ča.s,  pomodlil se
a předčítal  jim  dále z Písma sv.  To bylo  vše,  co  dovedl učinit;
činil  to  však z  celého  svého  srdce  a  duše i  ze vší síly.

0  dalších  sobotách  tito  upřímní  lidé  přicházelí  vždy  znovu
a  znovu.  Za  nějaký  měsíc  za,vítal  do  onoho  niísta  pracovník
sdpužení,   aby   se  pokusil  o   obnovení  tamějšmo   sboru.  Jaké
však  bylo  jeho  př.ekvapení,   když  nalezl  tohoto  mla,dého  vo-
jáka-nawátilce  s  jeho  jednačtyřiceti  lidmi,  již  2načně  zasvěi
cenými  do  pravdy!

Drazí přátelé, nemě].te ani chvilku starost o  práci v Polsku.
Naši  tam již splní  svou  úlohu.

Máme  však  přece  odpovědnost  za  ně  ,před  Bohem;  potře-
bujeme jim pomoci, ].ak nás prosí v tomto  čtvrtletí,  aby mom
poskytnout   dokonalé   vzdělání  svým   pracovníkům   pro   dila
v duchu onoho  mladého muže.

18.  září  194:8.

Naši mladí lidé v Polsku.
G. A.  Lindsay.

Naši  mladí  lidé  v  Polslni  milují  adventní  poselství  a  zů.
stali  muu  věmi  i  přes  vlivy  světa  a  nápor  mimořádných  těž.
kostí.  Zůstáva].í věrnými  svědky  Ježíše `Krista  a jeho  přítom.
ného poselství.

Nedávno byl  sjezd  jihopolského  sdružení. Vzpomněl jsem  s.
přitom,  že jsem některé  z přítomných  mladých lidí  spatřil již
před pa,tnácti lety  v  jistém  malém  sboru v ltéto  oblasti.  Bylt
jich tehdy 11;  nyní jsem ,se setkal s 8, kteří zůstali neochvějnč
věmi  věci BoŽí i  svému isdružení.  Jeden z  nich  zahynul  jak(
zajatec a jenom dva byli přemoženi lákadly života, `kolem sebe

Mladí  lidé  nemohli  během  války  tpracovat  veřejně;   shroi
mažd'ovali  se  však  .a  společně  se  posilwali  ve  věrností  věc
Boží,  i  když  nebyli  v  \př'ímém spojeni .q  ústředím.  Všichni  jií
měli  své  vlastní  rodiny.  V  onom  sobotním  oclpoledni  se  ná;
sešlo  celkem 19.  Jak zvláštní bylo  viclět  tyto  Šťastié křesťan
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ské  irodiny,  které  vzešly  z  oné  skupinky  mladých  fidí  malého
venko.vsikého `sboru !

Obnovení  naší nakladatelské  činnosti bylo  radostně  uvítáno
starými i novými Šiřiteli Slova, ipravdy.

měcsťáa::?eáEhštEá|:gae,týÝyšáeážfvšlvvenevdeářiégEě%ysiloíÉE
týdflem  odpoledne  do  města  a  oKolí  a  rozšiřoval  náš  časopis
„Znamení  času".  Jedna  dáma,,  manželika vyso'kého  městskéhoi
úředníka,   byla  zaujata,  zdvořilým  chováním  tohoto   chlapcei,
který každý měsíc  přinášel vždy  nové  číslo  časopisu,  a  ptala,
se  ho  na  jeho  církev  a  'zda  rby  moma  blíže  poznat  její  po-
sel(ství.

Za  několíli  dní  navštívil  tuto  dámu   (na  ch.lajpcovo  upozor-
nění)   náš   kaza,tel.   Pravila   mu,  Že   na   ni   dobře  zapůsobilo
chlajpcovo  počínání a že vyciťuje  z onoho  listu určité poselství
pro sebe. Zároveň přála mnoho zdaru církvi, která vychovává
takovéto  mladé  lidi.  A  poté  mu  vyprávěla  svou  vlastní  zku-
šenost., Pravila:  „Kdysi ].sem byla zapsána  v katolické církvi,
nyní jsem však atheistka,. Je však možné, že víra v Boha přece
jen  plně  zvítězi',  a  proto  bych  si  přála  slyšet  více  o  vašem
učení  a  číst  vaší  litei'aturu."  Od  té  doby  se  také  opravdu
stala  věrnou  návštěvnicí  sobotní  Školy  au  je  rozhodnuta  pro
přítomnou  pravdu.

V  malém městě  blízko  Varša,vy  žije  jedna  naše  vzomá  ro-
dina.  Jeu.í členové jsou  všemi  váženi,  ba i  katolickým  knězem
oné farnosti. Mají malou dcerušku, která chodí do obecné Školy
a, musí Spolu 's ostatními dětmi být účastna při vyučování ná-
boženství. Tednoho dne je  jejich katecheta  zkoušel,  aby zjistil,
čemu  se  naučily. Tenom  jedna  i'uka se  zvedla,  když  se  táza,I,
kdo  umí Desatero. Děti  však  prc>testovaly,  aiby d.ejich adventní
spolužačka   ona   přikázání  odříkala.  Namítaly:   „Ona   je   ne-
říká  správně!"  Katecheta  jim  však  chladně  odpověděl:  „Ne-
mějte jí  to tza zlé,  ona  .ie  neumí z  ka,techismu,  nýbrž  z  bible,
a to je zcela sprámé!  Měly byste znát katechismus tak  dobře,
.iako  ona zná bibli!"  Učitel,  ač je  oddaný  katolik,  byl na  svou
Žačku  ta.k hrdý,  že  tuto  přmodu  vyprávěl její  matce,

Hned  po  válce  jsem  navštívil  v  Polsku  jednu  naši  věrnou
rodinu.  V  sobotu  odpoledne  jsem  se  tázal  pati  domu,  kde  je
její mladší sestm, kterou jsem ta,m před lety vídával. Byl jsem
přeikvapen,  ba  ohromen,  když  ukázala  do  jednoho  rohu  místl
nosti,  kde  bylo  ještě  něikolik  přátel,  a  pi.avila:  „Je  př'ece  zde,,
což  ].i  nepoznáváš ?!"  Všechy  jsem  poznal,  ji  ne,  tak  hroznč
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zestárla.  Zdála, se 55letá  a nikoliv  351etá.  Tázal  jsem  se  jí,  co
se  s  ní  stalo,  a  vyiprávěla  mi  pak  svou  smutnou  zkušenost.
Byla jednou z tisicůi nevimých obětí,  které  vytrpěly nelidské
nakládání a mučen{ v tá.borech, jejichž pouhé jméno připomíná
hůzu  a  děs.  Byla  však  Št'ast.na,  že  `byla  po  invasi  záhy  vy-
svobozena.  Neuvedu  žádné  z  jednotlivých  ].ejích  utrpeni  ve
vězení.  Ona sama  chce  zapomenout.  Jeden  Íejl  výrok  si  vša`k

#]]aá:Št,:B#::ží2#ffáv;d:gží%eogavk:.:á:kTáosTouanTdoěE.k:áraá
gddo°sduádv%]íií.fyNS;CmŤést%[8Uucrhč°í?ěŤí'%íŽ,LžžeejEeůTsVŠůs]#rbž#mai
v  táboře  vždy blízek  a  že vše  sdílel  se mnou."

Během oné dlouhé doby v táboře mohla naše sestra posilovat
mnohé  modlitbou  i  slovy  útěchy.  Někteří ise  nauěili  modlit  a
někteří   .po   vysvobození  vyhledau   naše   prostředí   a   hrstka
z nich i vstoupila do  našich řad. Vě'čnost  jedině  zjeví,  co tato
sestra q i jiní z nás učinili pro  Boha ve spasení drahocenných
duší, když setrvali věrri a ve víře i uprostřed soužení. Modlete

:eai%S[::avtu:::Sík=aak8:cítačFvěr]:Ííet#[ádežaVnúčinnélásce"
85.  září  194:8.

Hospodin \,opatří!
E.  Rey  Andersen.

Trvalo  nám  to  značnou  dobu,  než  jsme  se  (br.  Niedoba  a

FooJ:#shti?ťkaszhul:sdf#chsj:3ěrŤIL;áí:#i,skete]ří,.bžyelij,:::pi.gáe±
věřicí,  kteřl  po  vichřici  váuiy  zůstali  v  oné  oblasti.

Jednoho zamračeného  ].itra v lednu jsme  se vydali za svým
poslárim. Byl krutý mráz,  zdálo  se však,  že  do  večera začneisněžit.  Zprvu  nám  motor následkem  méněcenného  paliva w-

3gÉdía±Íá]cĚ%gíd]:áeéstoob[ja:sTíevvešdaokucgískzuáphžy:bÉeyŤ[ŠaLj2r%.Í
mě  velmi  šťa`sten  a ihed  sezval  některé  věřící  z  blízka.  Žil
většinou ve  zričených idomovech,  někdy  jen v jediné místnost.
nebo dokonce jen v její části. Potravin a šatstva bylo v té dobč

íseigi..1Tnál.oÍ.iJgzoi?sií#viTši..cs=ášaío##gěcTvíieppořtiramváE,uj:i
a  při  studiu  slova  Božimo.

cÍcphřižitjéEĚál:áitágtie].fomtigí:odok?eěr%ělá'ebž;1opřjiÉ-t%liýěcřhpl:rad#,
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1éta žádných  zpráv.  Měli  o  ně vážnou  starost  a věděli  o  nich
jenom  to,  že  snad  tam  mají  hospodářství  u  vesnice  Z.  Roz-
hodli  ]-sme  se,  že  se za  nimi  vydáme,  a  modlili  ].sme  se,  abyi
chom nebyli překvapeni sněhovou bouří. Po  2mičených  cestách
a, mezi minovýri  poli jsme  pokračovali  v jízdě  několik hodin
a posléze  jsme se  již  vzdávali naděje,  neboť  nadcházel  večer
a začínalo  silně  sněžit.  I.idé na samotách nám  nemohli podat
potřebné zprávy. Na daBÍ křižovatce jsme se chtěli již "átit,
protože  bylo  neJbezpečí,  že  bychom  pře].eli  hranice  do  Ruska.
Tu  Šla právě  kolem  nás  ].edna  Žena,  která  onu  rodinu  znala!
Jela hned s námi a asi po pěti ]rilometrech jízdy jsme koneěně
dosáhli  cíle.

Rodina  oněměla  úžasem,  když  jsme  se  vynořili  ze  tmy  a
sněhu  a představilí  se ].í.  Po  třech letech  odloučení,  bez  jaké-
hokoliv  spo].eni',  kdy  žili i  bez  úkolů  a  spisů,  nebylo  divu,  že
nemohli  uvěřit  svým  očím  a  uším.

Bratr  nám vyprávěl  o \bitvách,  jež se  zde rozpoutaly,  a jak

gú:á:EŠ?gváěet?gEgiš.ir:e!1ácnhyž:ťíéhuose.dblio|Ětb#;kr.bz#ž,děgš
a  ušlapány  a  zůsta,1y  na  ,pospas  krysám  a  ptactvu.  Všechen
dobytek ].ako by  se byl propa,dl do  země:  byl pobrán vojskem.
Bůh  však  o  tuto  rodinu  pečoval,  že  netrpěla  přínio  hladem;

3žžů#eJážián.ovúérobdyalivogšgáEŠ4JáenkorTjnněaustřá?vhnosuuáť=b:
potom  spoustami  myší.  Naši  lidé  však  ipřesto  neztráceli  nai
ději  a  věřili  ipevně,  že  nebeský  Otec  isplní  svá  zaslí.bení.

Jednoho  dne  spatřil  bratr  v  okolí vel.ká  hejna  ptáků.  Zjev
ho za]-Ímal  a.  nakonec zjistil,  že  v  místě,  odkud se  vznášeli,  je
dozrálé  a  neporušené  žitné  pole  -  odpověď  na  jejich  vím.
Nikdo  obih' nesel, takže tam bylo zaneseno 'asi ptactvem inebo
vzešlo ze zm,  jež byla minuléko  i.oku vytlučena z klasů  přímo
na  poli;   bylo  zvláštní,   že  i   od  myší  bylo   uchráněno.  Mohli
proto  ihned  sklízet,  a  zásoba  ].im  stačila  na  celou  zimu.  Pů-
sobí zvláště  dobrým  dojmem  vidět  vi'ru našich  bi-atří  a  sester
a, poznat, že Bůh  svá  zaslíbení  splňuje.

Zanechali  jsme zde zbýv.ající balíčky s potravinami a oděvy
a po večerní modlitbě, když byla téměř půlnoc,  vydau jsme  se
znovu  do  sněhu  a větru.  Naše  poslání bylo  skončeno  a  v  na-
Šich  srdcích  se  přes  všechnu  únavu  rc)zhostilo  uspokojivé  vě-
domí,  že  chy Božích  divů  neminuly.
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ČLÁE#KT  A  zKušENesTi

Boží  plán s  mládeží.

„Služba  evangelia vyžaduje mladistvou sílu, hornvost
a  odvahu,  aby napomáhaly vpřed Božímu svatému dílu.
K položení ryzích a přímých plánů a k jejich odvážnému
uskutečnění potřebuje Pán čerstvé a nezlomné síly mlá-
dí. Proto  vyzývá mladé muže  a  ženy,  aby  mu  věnovali
své schopností a nepodlomené síly a oslavili tak Boha a
spolupůsobili s ním ke spáse svých bližních."

Výzva k mládeži.
Bůh si  přeje,  aby  mládež vážně  přemýšlela  a  připravovala

se na  Šlechetné  dílo  Páně a  byla  schopna  nést  i  odpovědnost.
Bůh ipovolává mla,dé lidi,  lidi nezkažených srdcí,  silné  a, bodré,
kteří  jsou  odhodlámi  mužně  zmoci  zápas,  jenž  je  před  nimi,
aby  oslavili  Boha  a  byli  požehnáním  lidstvu.  Kdyby  mládež
zkoumala bibli, uklidnila svého  prudkého ducha a naslouchala
hlasu  svého  Stvořitele  a  Vykupitele,  nezískala  by  tím  jenom
mír  s  Bohem,  ale pozna,la  by,  že  je  i  sama  zušlechtěna a  po-
vznešena.  Mladí přátelé,  bude  to  jen ve vašem věčném 'zájmu,
vezmete-li  zřetel  k  pokynům slova Božího,  neboť má  pro vás
nedocenitelný  význam.

Prosím  naléhavě,  abyste  byli  moudří  a  dobře uvážili,  jaký
výsledeik ibude mít bezuzdný,  Duchem Božím neusměměný ži-
vot.  „Nemylte  se,  Bůh nebude  oklamán,  nebo  cokoliv by  roz-
síval  člověk,  to  bude  i  žíti!  Nebo  kdož  rozsívá  tělu  svému,
z těla sklidí zánk."  (Gal.  6,  7. 8.) V zájmu své  duše i v  zájmu
Ježíše  Krista,  který  vydal  sebe  sama,  aby  vás  zachránil  od
zkázy,  zastavte  se  na  prahu  svého  života  a  uvažujte  dobře
o  své  odpovědnosti,  o  svých  přiležitostech a  možnostech.  Bůh
vám  dal  příležitost,   abyste   splnili  vysoké  poslání.  Váš  vliv
může  působit  ve  prospěch  BožÍ  pravdy;  můžete  se  stát  Bo-
žími  spolupracovníky  ve  velikém  dfle  ,pro  vykoupení  lidstva.

Vznešené   poslání.   Ó,  kéž  by  mladí  lidé  dovedli  oce-
nit  ono  vysoké poslání,  k  němuž  jsou  povoláni!  Uvažte  dobře
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Švé  stezk_y!  Započněte  svou  práci  s  vysokým  á svatým cílem
posílit svého  ducha a občerstvit své mravní síly mocí BožÍ.

BožÍ věc vyžaduje nejvyšší schoipnosti lidské bytosti, a proto

íeýcvhgh%Eáo:tbí:aĚ:e:řebnaa]íhuTžvůě,,kti:Sgíabg]amdóťririp`±±ýg.p#ěříT=
prací v rozsáhlých polích, ].ež se nyní bělají ke Š.ni. Madí lidé
přiměřeně  nadaní,  'kteří  se  cele  oddáva].í  Bohu  a  kteří  ].sou
nedotčeri  neře'stí  a  nečistotou,  budou  uschopněni,  aby  praco-
vali  ve  velikém  Čme  Božím,  a  ji'stě  dosáhnou  úspěchu.  Kéž
by  mladí  lidé  dbali  této výzvy  a  rozumně  o  ní  přemýšleli!

Koli,k  mladých  ndí  promrhalo  svoji  Bohem  udělenou  sílu
v marnivostech, pošetilostech  a  rozmam!  Jak  mnohé  bolestné
zkazky  vyvstávají  přede  mnou  -  o  mladých  lidech,  ikteří  ise
stali  pouhými troskami  lidství  duchovně,  mravně i tělesně,  a
to  pro  své  hovění  neřestným  návykům!  Jejich  ibytosti  jsou
podlomeny,  užitečnost  jejich Života  ].e  velkou  měrou  zeslabe-
na  - pro náklonost k za'kázaným  rozkoším.

Volám  ke každému  lehkomyslnému  a  nedbalému  z  dnešní
mládeže,  aby  se  obrátil  a  stal  se  spolupracovníkem  Božím.
Položte  si za jsvůj ž,ivotní úkol,  abyste obšt'a`stnili  a zachránili
druhé!   Budete-li  hledat  pomoc  u  Boha,   jeho   moc,   působící
ve  vás,  obrátí vniveč  všechny  sfly,  které  se  postaví na odpor
pravdě,  jíž se  dáte  posvětit.  Mezi  niládeží  dneška  2mepokojivě
převládá hřích,  ra proto si  stanovte za Ísvů].  cíl  učinit Vše,  co je
ve  vašich  silách,  abyste  duše  vyprostili  z  moci  padlého  che-
ruba - satana.

Bud'te   nositeli   světla!   Kamkoliv  přicházi'te,  při-
nášejte světlo;  dejte na].evo pevnost svého odhodlání,  že nejste
nerozhodnými  jedinci,  Kteří  snadno  podléhají  gvodům  špatné
sipolečnosti.   Nedávejte   pohotový  souhlas  ik   podnětům   těch,
kteří  Boha  Žmeuctívají,  nýbrž  naopak  se  snažte,  abyste  duše
obnovili,  vyvedli  a  zachránin od  zlého.

Uchylu].te   se   ik   modlitbě;   přesvědčujte  v  pokor-
ném  a  laskavém  duchu  ty,  kteří  ise  pravdě  vzpírají!   Jediná
duše, zachráněná z bludu a uvedená pod záštitu Kristovu, bude
provázena  ].ásotem nebes  a zasadí  hvězdu  do  'koruny  vaší  ra-
dosti. Zachráněná duše uvede 'svým dobrým vlivem i jiné  duše
k poznání  spasení,  a tak bude  vaše  dílo  rozmnoženo  a  jedině
zjevení Ldne 'soudu zjeví jeho  rozsah.

Nezdráhejte  se pracovat  pro  Pá]ia  v domněnce,  že můžete
pro něho  jen  málo vykonat!  Koinejte věmě i své malé  dílo,  a
Bůh  se  připojí  k  vašemu  úsilí.  Vepíše  vaše  jméno  do   knihy
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života  jako  jméno,  toho,  kdo  je  hoden,  aby  „vešel  v  radost
Pána  svého"o  Pr/osme  Pána  se  vŠÍ  vážností,   a.by  \si  vzbudil
praco.v'iií,ky, neboť ipole se bělají ke žni; veli;ká je žeň, a dělníků
málo  .   .

UÍS,ii `ijte   o   Široký   rozhled!   Mladí  lidé  mají  mít
Široky` iozhled  a,   dobře  uvážemé   ,plány,   aby  mohli  vytvořit
co  nejvíce  ze  svých  příležitostí  a podchytit  nadšení  a neohro-
ženost,  jež oduševňovaly práci  apoštolů. Apoštol  Jan  prcmlou-
vá  takto:   „Psal  jsem  vám,  mládenci,  že  jste  siliní,  že  slovo
Boží zůstává ve  vájs  a  že  jste  zvítězin nad oním zlostníkem."
Pán  představuje  mládeži  neobyčejně  vysoký  vzor,  a  Bůh  ji
zve, a,by vstoupila do opravdové služby pro něho. Mladý člověk
opravdového srdce, který se rád stane učelivým Žákem ve Škole
Kristově,  může vykonat veliké  dí]o  pro  Mistra,  bu'de-1i  jenom
bedlivý  na,  výzvu  svého  Pána,  jež  zní  na  ihranicích  našeho
času:  „Bud'te  mtžní  a  silní!"  (1.  Sam.  4,  9;   1.  Kor.  16,  13.)

Máte  býti lidmi,  kteří jsou  odhodláni  pokorně  kráčet  s  Bo-
hem,  'kteří  by  obstáli  před  ním  v  mužnosti,  jim  propůjčené,
oproštěni  od nečistoty,  zbaveni všech poskvrn  smyslnosti,  jež
tolik  narušuje  tuto   dobu.  Musíte  /být  lidmi,  kteří  opovrhují
`jakouikouv  lstí  a  tbezbožností,  kteří  jsou  odhodláni býti  prav-
divými  a  udatnými  a  pozvedají  krví  \zbrocený  praporec  kní-
žete  lmmanuele.   Vaše  schopnosti  budou   vzrůstat,  užijete-li
jich pro  Mistra,  a budou  pomádány  za vzácné  tím,  který vás
vykoupil  iza nekonečnou  cenu.  Nepolevte  a neupust'te  od  díla
prostě  proto,  že  nemůžete  vykonat  něco  velikého,  nýbrž  ko-
nejte  vše,   co   vaše  ruce  k  práci  naleznou,  a  to  důkladně  a
rozhodně.

Nas,tupte !   Pán  volá  dobrovolníky,  aby  natstoupili  .pod
jeho prapor  ia  nesli  korouhev  kříže  před iočima světa.  Církev
touží po `pomoci mladých lidí,  'kt.eří by  vydali neohroženě  Svě-
dectví,  ikteří  by  isvým vroucím  zápalem  rozproudili  dřímající
sily  lidu,  Božího  a  tak  zvýšm  vliv  cír.kve  ve  světě.  Je  třeba
mladých lidí,  kteří by odolalí náporu světskosti a pozvedli va-
rovný  hla.s  ].iž  při  prvních  krocích  na  půdu  nemravnosti  a
neřesti.

Avšak  dříve  musí  mladý  člověik,  který  chce  [sloužit  Bohu
a  oddat  se  jeho dílu,  očistit  chrám  duše  ode  všÍ  nečistoty  a
na'stom  ve  svém  srdci  Krista;  pa,k  teprve  jim  bude  možno
vložit svou sílu  do  křesťanského snažení a projeví  se při nich
nadšené úsilí,  aby  povzbudili své  bližní  ke smíření  s  Kristem.
Odpovědí  naši  mladí lidé  na Kristovu výzvu /slovy:  „Zde  jsem
].á;  pošli  mne!"?  Mladí  lidé,  snažte  se  tbýt  v  čele  a  ztot®žněte
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€`a  .3  Fánem rozhocliiuti,  Že  se  v moci  Boží  milosu vynasnažití>,
abyste  nesesli  s  přímé  st,ezky.  Dáte-li  se  flepravým  směreni.
každý váš krok bude pln nebezpečí  a úzkosti,  a ibudete se stále
více  vzdalovat  od  stezky pravdy, bezpečí  a zdaru.  Potřebujete
žít  s  Kristem  jako  jeho  pracovníci,  a  ujměte  se  práce,  kde
ji  on  opustil,   abyste  ].i  v  .ieho   sj:Ie   dovršili!

Podstatné  rysy  charakteru.  -  Bůh  nevyz:ý.vá  mládež,  aby
byla,z..néně  ctižádostivá,   aby  se   spokojila  jen  s  malými   cília

E%:LííchLíraÉ:ž#o,]Í=±ertéo#gá7ěkp%čFa:kÉs#Šíšn#Ššaí#ážá:bý#,mígí
zkrotriá odhod]ání,  snaživé  úsiií  a  neúnavná vytrvalost ~  nea
mají být  potlačeny.  - ~

Chceme  se  mu  zaEÉbit?
Pám má pro každého z nás zvláštní práci.  Vidíme-1i Špatnost

světa, jak přichází na světlo v soudních síních  a na stránkách
denních novin,  dejme  se přitáhnout Úže  k  Bohu  a žívou vírou
se  upněme  k  jeho  zaslíbcmím,  aby  se  v  nás  mohla  projevit
KrLstova  milost.  Ve  světě  můžeme  mít  vliv,  vel`ký  vliv.  Je-li
při nás přesvědčující moc BoŽí, budeme s to vést duše z hříchu
k  obrácení,

Naše prostota může nám být v této práci velmi  nápomocná.
Nemáme  se  sna'žit,  abychom  se  vyšplhali  do  vysokého  posta-
vení  nebo  abychom  získali  chválu  lidí.  Net.užme  po  tom,  aby-
chom   se   stali   největšími!   Naše   oko   má   být  zaměřeno   pa
slávu BožÍ! Máme pracovat se všemi rozumovými ischopnostmi,
jež nám Bůh  dal,  a postavit  se  do  proudu světla,  aby na  nás!
mohla  spočinout  rnilost  Boží,  aby nás  přetvořila,  a uzpůsobíla
k   BoŽÍ  podobě.  Nebesa   jsou  připravena,   aby  udělila  nejbo-
hatší požehnání  těm,  kteři' se  zasvětí Božímu  dflu na sklonku
lidských dějin. Budeme  zkoušeni  a  tříbeni;  možná,  že budeme
musit sti`ávit celé noci ve bdění;  avšak zasvět'me takové  chvíle
ve vřelě modlitbě k Bohu,  aby nám mohl pomoci k porozuměíií
a  k  probuzení mysli,  abychom  objevili výsady,  jež  jsou naším
vlastnictvím!

(Pokračování  úkolů  a  zpráv  v  dalším  čísle.)

Cena 9,- Kčs.
Časopis  „Biblické úkoly" vychází  čtyř.ikrát v  roce.  ~ Majitel
a  vydavatel  Církev  adventistů  s.   d.  ~   Odpovědný  vedoucí
J. Cepl. ~ Reda;kce,  administrace a expedice: Pi.aha XH,  Lon-
dýnská 30. - Celoroční předplatné Kčs 36 ,-.- TÍskne „Mlac`iá
fi'o.nta", Praha H, Legerova ůl. 22. - Vydáno  15. června 1948.
-  JNcwinová  sazba.  povolena  Ředitelstvím  pošt  v  Praze.  -

_  _ Domédaí]í _nnčifaviií_ r]řacl  Pra,ha  32.


