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.\+a  26ó     Amos   5,   4.

Čtemí  bÉbÉe:  Ž@ch.  i.  -  Mat.  4.

Tajemstti naší moci.
Toužíme-ůl  po   B`ohu,   budeme  žít   ducEovním
živc}tem.
Spasitel  čeipal   sflu  na  modlitbě,

&oE°í:bdoT:Sts©mžaE;cÉĚ:ů:PBr8žiLsfly
Kristus   je   naším  vůdcem.
Dal  nám   spolehlivÝ   příkEad.
Povede   nás   cestami  poEoj©D
Z.   s,   17.3gq

fi. úEaol.  -  2.  Ěíjfla  i948.

VĚEta  a  stv®řem'.
Zlatý  text:   „Vh.ou  chápeme,  že  sEovem   Božím  -Ůyly  usiaveny

ávměoTú."t#ižde  #'p  3C;o Ž:© ,Widí`  nep®Vstaio   Z   Pouhé
1.  Co   je  vlastně  víra?  ŽÉd®   É1,  É.
„Podstrata"  j.e  slovo  velmi  obsažné  a  znamená  něcío  pevného,

mač  možno  spolehnouů.
Víra je  zde  vystižena  jiako  silná  a  životná  moc,  takže  lidská

by-tost  n©jem  Gítí,  že  již  v]astní  ů®,  čeho  se ji  dosud  nedostalo,
ale zakouší  i t®m §íau  a důvěmou jigÉiotu,  již  obvykle může pr®-
půjčit jenom skutečné vl@stiictví.

2.  Čeh®  dosahovaEi  předkové  vír®u?  v.  2.
Pobré svědectvÉ!" Vše, c©  ěiníme, je zaz`namenáváno.  Andě!é

podávají §vědeetví o každé lidské osobnosti. Můžeme mít doibrou
pověsĚ  mezi   lidmi,   j®  všaĚE  ještě  lépe  míit  v  nebesích   dobrý
záznam  o  svém  živLotě.

3.  Co ehápeme vírou?  v.  3a.
Slov®  „věkové"  znamená  i  ,Fvěty",  „vesmír".  Stvoření  je  ta-

jemství,  které  může  být  pochopeno  jedině  ví r o u.
4.  KÝm bFly ,stvoĚeny  nebe i země?  É.  Mojž.  1,  É®
V bibli není vznešenějších slov. Jimá je zjeven všemočnÝ Bůh,

který je plně hoden toho,  aby byl  lidEni uctíván.
5.  Skrze Eoh®  všecE®  stvoffi? FĚOEa  fl,  fl3-É6:  Jan  ÉÍ  Éti.
Kristus  byl  vždy  zjevovatelem  Boha.  J-aEo, je  mluvené si®vo

nahlas  ,projevenou  myšlenkou,  tak  jsou  ve  stvoření  projevenF
myšleHky  Boží,
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6.  C®  se  praví  o   vzniku  vidÉteEméH®   světa  a  vesmini?  Žid.
11,  3b.

Theorie,  že  Bůh  nestvořÉl  hmoitu,  když  ďal  bytí  §větu,  není
niěím podložena.  Při vytváření našeho světa Bůh nebyl  odEázán
na  hmotu  již  od  pradávna  exi`stující.  Naopak,   „všechmÝ  věci"
hmotné  i  duchovní  pov,staly před  Hos\podinem Bohem m pokÝfi
jeho  hlasu  a  byly  stvořeny  podle    Éeho  vlčistníEao  úmyslu.   V,še
kolem nás není jenom idílem jeho  ruky, nýbFž p®vsůaiu® i  dec:hem
jeho  úst.

7®  Koho  máme ueti'vat  a  [poslouchat? Žj®  14,  F.
Lí'dé  uctíva].í  různé  bohy.  Z  nebes  je  nám  však  dán  pmg@r/„

abyichom uc`tívali  Éoho, který  „učinil nebe§a  i  zemi",  t.  j. ueůivcn`t
Boha prvé  kapitoly  bible.  PFvé  amdělské  poiselství  robrací  naši

ggg:ánooÉtcřig:`EOEáe:ů±ězj:?ešái:?TGoe3?ísisoapoprřáižía#v?ojgágk
theorii,  neboť  Bůh  Genese  není  bohem naukv  o  vývoji.  Jemu
je  tato nau,ka zcela  cizí.  Nikd®  nemůže důsledně véřit  ve výv®É
a  .zároveň  opFavdu  ctít  Boha  poseůství  z  knihy  Zjevení.

8.  Jak povstaly  vĚechny  věci?  ŽaEm  33,  @.  9.
9.  JakÝmi otázkami,uvedl Bůh J®b@ do F®zpaků? Job. 38, 4-F.
Jak  Job,  tak  i  jeho  přá,teEé  mluvili  „ařeči  nemoudré".   (v.   2.)

Odpověď byla  určenaL Jobovi,  avšak patří všem, kdož si osobují,`že  je  jim  známo,  jak  vše  povstalo,  aniž  ůoho  byli  svědiky  a  ač

nemají  dokonaEé  ipoznání  ,®   tom,   c®F   jalE   a  kdÝF  bylo  učiněno.
Jim výsloviiě pat(ří iotázka daná Jobovi!  (-v. 4.)  A na ni může bÝt
jen jediná iodpověď.  Boží námitka je neochvějná:  jak mohou ti,

i®t|::í'jÉtoeuryp#i|sífálzeptiovsEgeáá:Tiogč::téníuk(:a:o%tá,ěg#ŠJgův?atslovu
io.  `Jakou  ještě  víe©  zarážejíeÉ  ®ŮázEiu  daE  J®b®vi?  Job  38,  2fl.
To  je Ěeč:eno přín®  ironicky,  způsobem, jakého Bůh užil velmi

zřírdka. Avšak lidé, kteří se holedbají,  že vědí,  jak se udál vznik
všeho,  i  kdyJž  při  itom  nebyli,  a  zavFhují  jasné  svědectvi  toho,
jenž  byl   a   je  přímo  podstatou  vše,hro   stvo,ření,   js®u  Bohu  jen
Pff#®žíúak  mn®hQ  č!@sn  p®ÉĚeb®vai  Bůh ke  sEvoření m®be i Země?

2.  Mojž.  2®,  8~11.
12.  Jak  potvFzuje  Bůh  zpFávu  ®  stvořenÉ?  1.  Mojž.  2,  lo  4®
„Toto jsou dějiny vzniku nebe  a země,  když je Hospodin Bůh

sEvořilo..

ďí|Boůte:eJ;ParváepÉ.daÁviaErž:-ouv:á?F;FZCuojeTěi:iltaůo%oýpi:uJ;eů;gá
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nebe  i  země,  Ti,  kteří  naopak  i,vrdí,  Že  se  iiesÉalo  vše  takí  j@k
Bůh  sám  praví,  že  se   to   stalo,  upÍEají  Bohu°  pFavdomluvnosůí
neboť   Qm   j@_rsně   pFaví,   že   iůo   tak   bylo   učiněn®.

ů3.  JaEE®u   otázkH\   Effistus  vyzvedl?   E.uE€o   18,   8b®
Tato otázka nám naznačuje stav lidstva, až Kristus přijde. Když

KTisůus pFohlédal  celými věky kiipředu, viděi,  Že bude jen velmi
máE®  těch,  kteiří  budou  věřit v iněho,  tak  málo,  že É;e  cítí  nucen
zdůraznit Íotázku, zdali tu budou vůbec jací lidé, kitcří by v měho
neochvějně věřili.

14.  0 jaké odpovědi na Ježíšovu  otázku pĚesto  víme?  Zj.14, 12.
Je-li  tomu  ,tak,  kde tjsou?  A  dostává  se  nám  odpo,vědi:  Zde

jsoul  Jisou zde vždy `tií  kteří  budou mít víru  a budou fiotovi  za-
chovávat  při.kázání  BožÍ.

N.    3.    Žal"   32,   8a
P.      4o      lz.    30,    21.
Ú®      5.      Jan   1S,    13.
S.      6.     Řím.    9,    1.
Č.     F.     Žalm   119,    133.
P.       8.      2.    PeiF.    1,    19.
S.      9.     Př.    6,     23.

čtení  bible:  Mat.  5  -  25.
Jak  Bůh  v®fleó

Rdzí  nám   cÍ{}situ   svÝmi   i`adami.
Jeh{]   `hl@s   nás   udižuj®  na   správp.é.   c.estě.
Vede  nás  i  svÝm  Duchem.
E   maše   svědomí   j®   podrobeno   je,Ito   vedem{.
Jeho   sLovo   idodává   nám   jistotv.
Dojdeme   cíůe,    budeme-1i    dbát   jeho    světia.
Má  přečetné`  a  moúdró  #působy  vedení.
Z.   s.   17.24.

2.  úk®E.  -  9.  října  fl948.

jAůeE   a   EHE®cER®

ZlatÝ  text:     Žid.  11,  6®
É.   €o   čimil®   Ab©1ovu   oběť   vEmešenější   nad   obět'   Kafiaovu?

Žid.  1fl,  4a.
Abel  pochopil  ve]ké  zásady vykoupení.  Viděl sebe  jako  hříš-

níka; a viděl i hřích a jeho  odměnu -- smFt, jež byly ipřekážkou
spojení   mezi   jeho   duší   a   Bohem.   Přinesl   Bolm   zabitou   oběť,
obět,ovaný živoů, uznávaje  tak požadavky  zákona,  jenž byl pře-
stoupen.   Byť   vylil   krev,   pohlížel   ipřece   k   budoucí   o`běti,   ke,
Kristu  zmírající.mu  na  kĚíži   GOEgaty;   a  důvěřuje   smíření,  jež
6e  tam  mělo  us\kutečnit,  obdržel  svědectví,  že  bFl  spmvedlivÝ
a  že  jeho  oběť  byla  přija.ta`.

2.  Jakého  povolání  byli  tito  dva  bFatfi?  ů.  Mojž®  4F  2.
V   Kaimově   povolání  nebv-]o   mic   špa[ného,   Jako   vzděflavateR
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půdy  byi  neustále  v  úzkém §tyku  ffi příi.odou  a  §  jejím  B©hem.
Zhřešil  jedině  v  Ůom, Že Heprokázal  ,dokonalou  víru.

3.  Co se pĚifi®dil® Ža Ě@s? Jakou ®běť přinesE Kain? 'Jaká byla
oběť Abelova?  KEeF®"  ®běť  Bůh  pĚijal?  fi. Mojž.  4,  3.  4.

4.  Čeh® 4dosáH  Ab©fl  i#rou?  Jak  závaĚnéno  svědeetvÉ  se  mu
dostalo?   Žid®   ,lfi,   4bo                                                                             i

Největší  důraz  se  zde  kla.de  m  s]ovo  „vírou".  SkFze  „víru"
obdržel svědectví,  že  je ispravedlivý.  Byla  to  Abelova víra,  jež
zí,ska]a Božího souhlasu a dobréEo  „svědectví", oběť ibyla teprve
jej.ím  projevem.  -  Byli  iobeznámeri  se  zásadami  spasení  čio-
věka,  a proto zachovávali Bohe,m nařízené obětí.  Věděli, že tyto
oběti  měly být jenom vyjádřením víiry  v Spasitele  a jeho  před-
obi'azem.  -±=~  U  Matb  23,  35 isám Kristuis nazývá  Abela  spravedli-
vým a u Luk.11, 50. 51  jej  zařazuje mezi pForcky.

mE.BÚůÍ][ Ěsárip3ťě#oTž:ÍF4:  {;gLyFŤ  §e  B®HH  n©HbÉEa  j©h®  ®b.ěů€  G®
Kain  zanevřeů  na  HoÍSpodim  É  ma  Abeflaů  na  Boh@  se  hněval,

protože   za.vFhE   lidgkou  náhradu  z@  oběff  b®Žsky   ugt@noveno'u,
a  na.  Abela,  proJtiože  ge  rozhodE  p®sl®uch_aů  B®ha,  místo  aby  se
pfipojil  ke  vzpouře  ,svého  bFaťra.  PĚestože  Kain  nedbal  Božíh®
na\řizení, Bůh hoi nqpomechaE so,bě §amému; byE tak blahosklonný,
Že § ním rozmlouval, @Ěesůože Ě€@iH byl  tak nerozumný.  1.  Mojž.
4,  6.  7,  Kain  sám  musil  voliů.  Kdvby  byl  důvěřroval  zásluhám
za[si]íbeného  Sp@siiteLe  a  by]  poslušem  B®žích  požadavků,  byE  by
§e těšil jeho přl,zni. Jegtliže všaik 6etrval v nevěře  a pře§toupeníí
neměl  již  podkla.d  k  něj.aké  obžalobě  proti  Bohu, když  jím byů
zavržen.

6.  Go  se událo,  když Kain  a Abel byH spolu ma poH?  É®  M®jž®
É'8.

Kaín všaik,  m'isito taby dozna!  s`vůj  hřích, stěžoval  si flddá]e  ma

Robžeí]á:ís.půat:%aTnngtn3h:ezs]%gfiqců:gE#ťazmáíy:át.San:ŽEásgsíoTgá:
táhnout do spoim ® to, jak s nimi_Bůh jedná. Abel v,šak pok®mě,
neohFoženě  a pevně obhájál Boží ispr@vedlnosit  a d®bFom. Pouká-
zal Kainovi  na  jeho  chybu  a snažil  se  h® pře§védčit,  že  chyba
je na jeho  súaně . . .  Rozum a §vědomí  říkaly Kainovi, že AbeE
má pmvdu.  Rozčilovalo, hio však, že iEen, který měl bdít nad jeho
záměry,  n.yní  se opovažuje  s ním nes.ouh}asit  a  neprojevuje  zá-
jem  o   jeho   odboj.   A   nakonec   umesen  Bvou   nenávíffiti,   bratr@
z@bÉl'
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9o  G®  §e  pravÉ  ®  AbeE®vi,  přestože  ĎÝE jiĚ  tiávm®  mr8ew?  ĚĚfl
lÉ'  4b.

Je  to  zcela  v  souhlaisu  is  vÝTojkeri  ze  Zjevení  (14,  13),  který
pĚes  to,  že  se  vzůahuje  m  jinou  dobu,  zajmuje  i  všeobecn®u
zás@du®

8.  JaEá  struěná  zpráva  je  zflznamenám  ®  Enochovi?  Éo  Mojža
5,  2É-24.

0 Enochovi je psáno, že žil pětašedesát leÉ  (kdy se mu nariodil
6yfl)   a  že  poiÉom  „chodil  .s  Bohem"   ffi  sta  leit.  Během  oněch
předchozích let miloval  a  ctil Boha a zachovával jeho přikázání.
Avšak  po  narození svého  prvního  syna \doisáhl vy.šší zkušenosti;
byl  uvedem  v  úzké  přátelství  s  Bohem.  Když  pozoroval  lásku
díitěte  k  iotci,  jeho  EBFostou  důvěru v jeho iochranu,  kdirž  pociťio-
val  hlubokou  a  jímavou měhu  svého  vlastního  srdce  k  tomuto
prvorLozenému  synu,  uvědomoval  si  drahocennou  a  podivuhod-
nou  lásku  Boha  ĚE  člověku,  ,pFoijevenou   diarem  jehio  jediného
SÝna,  i  oJnu  hlioubku  důvěry,  ,kteFou  'dítkv  Boží mohou  přenést
na  svého   nebeskéhto   Otce.   \Nekionečná,  nevyzpytatelná   láska
BoŽí v KFistu stala se piředměte,m jeho přemýšlení ve dne i v noci,
Ve  vFoucím  zápa]u  iduše  sei pak ,snažiE  zjevit  onu  lásku  Eidem,
mezi nimiž  žil.

Enochovo  chozenÉ  s  Bohem  nebylLo  ve  vytrženÉ  nebo  vidění,
nÝbrž  ve  všech  povinnostech  jeho   denního  žívoúa.  Nestal   se
poustevmíkem,  nezavřel §e před É}věEem,  neiboť v něm právě měl
vykon@t  dílo  pr\o  Boha.

9.  Jak  EnocĚi  zcela  Fozdíhě  ®d 'většriy  ostatnícE Hdí  ®pouš-
ěěl zeri? Žid. 11, 5a.

Po  tři  sta  ]et  ,se snažfl,  aby  jeho  duše  byla  čistá
v souladu  6  nebesy.  Po  tři §tíoletí chodil É} Bohem. Den

užší  a -užšÍ,  až  ho  Bůh  vzal  k  stobě.  Stanul  na  prahu
tQ_užil  po  jeho   bližším   společenství,  jeho   spojení   s.

..,                  `y,           ,1_   _     1`_0_,_     ____11_     __L±       C`1__..1    _.`    .`_.e`.

světa,   pouze  na  krok  od  země  požehnané,   a  .poté
oitevřely,  cesta  s  Bohem,  tak dlouho  sledovaná, na ze
ěovala,-a  on  první  z  lidí  ppošel  branou  svaitéh,o  města.

10.  Jaké  svědectví  o  něm Bůh  vydal?  v.  5b.
UpTostřed světa, který byl pro `svou nepravost odsouzen k zá-

nikuF  by]  Enoch  Bohu ůak  blízkÝ,  že  ani  nebylo  dovoleno,  aby
upa.dl  pod  moc  smrti.  Božslú  charakteJr tohoto  proroka  nazna-
čuje  Eftav  svatosti,  jehož  musí  dosáhnout  všichni,  kdož  budou
„spaseni  ze  země"  v  době  Kristova  druhého  příchodu,  Tehdy,
jako  ve  světě  před potopou,  bude  převládat  nepravost.  Lidé,

'f



následujíce  pohnutky  svÝch  porušený€h  ,si.dcí  a  učení  klamné
filosofie,  budoiu se  vzpouzet proti  auůoritě nebes.  Avšak lid Boží
podoibně  jako  Enoch  bude  touži't  po  čis.totě  sFdce  a  po  shodě
s  BožÍ  vůlí,  aby  mohl  zr/cadlit podobu  Kristovu.  Jiako  on  budou
svět upozorňovat na Kristův dTuhý příchod  a  var\ovat svět ,před
soudy,  jež  stihnou  přesitoupení,  a  svou  svatou  mluvou  a  pří-
kladem  iod,soudí  hříchy  bezbožných.  Ja.ko  Enoch  byl  přenesem
do  ne,bes, před  zkázou  světa  vodou,  Ůak budou  žijící Íspravedliví
pFoměněni  se  země před  jejím ohnivým  koncem.

1fl.  Co  se  musí  stát,  máme-m se  Bohu  líbiÉ  iaKo  HH®ch?  vo  6a.
V  celé  bibli  ,se  mluví  o  víĚe  jako  ,®  podstatě.  2.  PaF.  20,  20i

Mar.1,15j   11,   22i;  16,16i  Luk.17,19i  Jan.   3,16.  36.

É2®  Čemu`musí  věĚiů  ůem7  E±d®  pHCHázÉ E[  Bohu?  v.  6b.
To'to  je  tak  zřejmé,  že  si  nedovedeme  ,představit,  že  by  se

někdo  zdráhal  př,ípustit  tuůo  pravdu.  Víra  v  Boží  bytí  je  prů-
pravou  na  BožÍ  příchod,  je  však  taiké  nezbytné  věřit,  že  Bůh
slyší  a odmění `ty, kteří k němu přicházejí.

fl3.  JakÝm  jméHem   s©   Bůh  zjevíE  M®jžíšovi?  2.   M®jž.   3F   14.
Kdyby   Euto   .pravdu   vyslovov@l   Bůh   isám,   zněla   by   ůakto:

„musí  věřit,  že  JSBM".  JSEM  znamená  Věčnéhoi,  kte!Ý  sám  je
životem,  `pi.Lost  jakékolív  proměny,  jenž  byl,   je   a  vždy  bude.
Praví-li  se  náim,  Že  musíme  věřit,  že  on  je,  nesmíme  tutio  víru
omezovat na pouhou jeho  existenci, nÝbrž  i na neměnnost  jeho
charakteTu.

É4.  Co  dále musí věřiÉ Éen, kdo  H němu přÉsttHpuje?  Žid®  1fl,  6b.
To zHamená neméně, že musíme věřít,  že je BoheH  spmvedl-

nosti,  kteTý  není  ]hostejnÝ  k  hříchu  nebo  k  pravé  zbožnosti,
avšaik  kterÝ  je  mravním  vládcem,  kterÝ  má  vše  v  patmosti  a
který  dcmré  iodmění  a  hřích  spravedlivě  potre6,tá.

Čtemí  bible:  Mat.  2g.  -  MaEek  16®

8

ZasEíbemÉ  ®  vedeHÍ.

RĚaiE:gnáaps:i:5:í::n:;:řěáb3ué::PéůnJiÉ:e3::voovtáázz?téčně.
PÍovede  nás  vždy  a  nikdÝ neopusti.
Vede  nás,  abychom  jeho  cestu  neopusti]i.
Snažíme-1i   se   jít   jeho   cT.estamí,   povede   nás
Zná   naše   cesty   a  podFobuje   nás   i   zkouškám.
Z.   s.   fl7.10.



3.  úkol. ~  16®  ffijm  104S.

N®e®

EňaůÝ   ŮeBĚĚ:      Žid®   11,  F.

fi.  JaEgé  ®Ěš®m©sti  př©vlád@ly  m  Ženil  Ea  dnů  N®Bm©vÝ-ch?  C®
iiaEnaĚil  Bůh?  1.  Mojž.  6,  11-13.

2.  C®   měl   vybudovat   Noe?   €o   c!i{ěE   Bůh   uvést   ma   zemi?
É.  M®jž.  6,   14.   1F.

agEroozítígpař#žgááíocáapl:rvušž3:3§;ia=něŤiišoszengphrTasvaáů=,BTE3

3o:ggoáelálžnEřáii|VuHgsrpaovdElpgešá%::tií:ťg:tvoéhdg@á:tdá;:%'#i
úmysl a flařídil mu, iaby postavil koráb. Během jeho  stavby měl
hlásat,  že  Bůh uvede na zemi potopu,  jíž  budou zničeni  všichni,
kteří  se  neodvrá€í   od  bezbožno§ti.  Ti,  kteří  by  byli  poselství

ÍÍů;jg:3tl::ř;:ži#!e:gětgv:i:eí#®čín;e;:zii:tepíí:g:e:g;nai:c;:;g:aa#h:gčíi;Í
nili  se  na. stavbě  aFchy.

Nástedkem  A'damova  přesboupení  byl  do  dokonalého  světa
zavlečen hří€h a mužové a ženy se stávali stále smělejšími v po-
rušováflí  zákona.  Hospodin  pozioroval  bezuzdný  svět  a  Eoizhodl
§ej  Že  musí  přes±upníkům  zjevit  sv,ou  moc.  Noe  měl  stavbou
E€orábu var®vat  nd,  a všiehni poslušní by byli v něm zachováJii.
Avšak přestože  Noe  budoval  koráb  a  současně  varoval  po  ce-

yio  jen  málo  lidí  na  světě  Před  Potop9T®

_a_;_š_ák _zéňř[á]í  ještě   dříve,  než  pototpa  přÉš]a;  jíní  pak  z  .ťěeh,

které   N-oe   získal,   odešli  zase   zpět   d®   bezstarostného   život@
světa.   S,pTaLv-edlivÝch,  kteřá  gi  váži.1i  Boží  záchFany,  bylo  však
jen  málo  a  jenoffi  osm  jiGh  žilo  pří  vstupu  do  korábu,  Byl  to
Noe  a  jehor  riodina.

3.  JaE  se  zach®val  Noe  k  Božímu  rozkaĚu?  C®  jej  E  tomu
pohnulo?  1.  Mojž.  6,  22;  Žid.  11,  Fa.

Báqzeň zde zmíněnái znamená bázeň božskou, plnou úcty  a  sva-
tosti, nikoliv však bázeň :před potopou. -Nebylo také názinaku,
že  přijde  potopa.  Noe  tudíž  jednaů  podle  víry.

Jeho  dílo  §vědčilo   o  jeho  upřímnosti,  jeho  víra  se  stala  ,doú
konaloup   byla   zjevná.  Dal   svěEu  pĚík-1aLd  víry  v   to,   e®   pFavi]

édin~é   dané  záchrany.   Někteří   z   tesařů,
lodi zaměstnával,  uvěí.ili  jeho  poselství,

1ých  sto  dvacet  let,

E!§:á PNyoebĚlřii #aaš;



Bůh.   Vše,=  co   vlas[n"   vémovaÉ   na   budování   korábu.   Zástupy

;Iii]:Píiíi;o:Í:rkí±Íe;bíit:;ih;da:::tšííi;áěí#Íi:ttí::j:Jtižij;Í3u:gr;Í:ÍsiígšE:i:;

:i:%hůaLl:žŇě3k3ášř8átvl::ěša:Sěasíeíp:áBumg'iek:u?,Y®a:Ý:š.Ue§#:tgů±eě=~g]sáj!šet:i#}°fžě:i
Bvém rozhodnutí.

svÍ::š#t#®r3®á!bnuŘ3ne:tvgígd!yt?a;!lu:ĚVTi:t:J,:#e:EiFežbě.„|díte|né

řnjáeEĚayE.P°t°Py.   8°hu   Však  doslova   věřil   a   pod!e   své   víFy

247.38.aEů  P®r®Vnává  ii'i.istus  dobu  N®emovu  a  d®bu  nč!Ši?  Ma€.

p®8d®ě?č#flaLHg4,Z%8.d°by  Noem®Vy  až  d®  efivfle,  kdy  jm  by!®

-------_--:--:-------
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velcí  mudrci  @  vědci -  ®beznámeni  s  tak  důležitou  aL  bezprio-
střední  událostí.

9®  Čeho  se  ani  nenadáH?  Jalí  pak bud© v  €ěGhto  dne€h?  Maft
24J  39.

„Nezvěděli", ač zvědět mohli. Kdysi věděli, nedbati však o to,
a  taTů  z@pudm  ze  svÝch  srdcí  všechny  uvážlivé  myšlenky.  To
však  flezmenšovalo  jejich  odpovědnost.

HřícFiyď  které  přímo volaly po  potrestáni světa před potopou,
panují  i  dnes.  Z  lidských  srdcí  vymizela  bázeň  před  Bohem  a
jeho  zákon  je  lhostejně  opomíjen  nebo  dokonce  naipadán.  Vy-
§1ovené  světáetví itehdejší  generac:e  bylo  rovno  stavu  generace
nyní žijící.

10.  Co  stihne  Hdi  před `E}Ěíchodem  Páně?  C® §e  praví  ®  mož-
nosti vstupu  do  chrámu  v oné  době?  Zj.  á5,  i®  8.

Během sedni  ran nebude nikdo  mc)ci  vstoupit  do  chrámui  to
znamená,  že  doba zkoušky bude v té  době již  skončena.

11.  Kdy   dosáhla  zkouška   Noemovy  víry  vrcholu?   fi.   MOÉž®
7,  4.  10.

Po  celÝch  serdm  dní  po  vistuipu  dot  korábu  nenaznačiovalo  níc

:Éggc=.ejác#oEši.d#eavvtfťtěozsdt:?ěflbaydlasJťeéi§kTirea#.dFŽEEÍ?g
zdržení  je  utvrzova.1,o  v  domněnce,  Že  Noemovo  poÉ;elsitví  bylo
klamné  a  že  potiopa  .nikdy  nepřijde.   Přese  vše,   čeho  byli  až

g|OcSEf:vfn#g|@auž3v|yriadjĚěih=jeTíířdať:řá±taf:vk:aggiuaEiujááídá3

řřeet§gýcchhppor%:g%ůaB:žíse±4ocg5cř:cíáz:Eíš%,ž::;=š%thzktě:Fhšte:
vysmívaLjíce  se  jejíimu  osazenstvu (se Émě]ou  vášrivostí,  jaké  se
nikdy předtím  neodvážili.

12.  Jaká   vÝzva   bude   vyhlášena   naEEonec,   až   budou   dveře
milosti navždy  zavřeny? Zj.  22,  11®

Až   se  uzavře  dí]o  vyšetřujícího  Soudu,  budou  osudy  všech
rozhodnuty  -  bud'  k  životu  nebo  k  smti.  Zkouška  se  skončí
krátký  čas  před  příchodem  Páně.

Spravedliví  i  živí  budou  stále  ještě  žít  na  zemi  pospolu  ve
svém  smrtelném  stavu  -  lidé  budou  sázet  a  stavětr  jíst  @  pít,
nikdo z nich nebude  tušit,  že v nebeské §vatyni byl vyřčen ko-
nečnÝ a neodvolatelnÝ rozsudek. Před potopou Bůh uzavřel dveře
za  Noemem  aj ioddělil tak  h\říšný  li'd ven.ku,  kterÝ  pak  po  sedm
dní,  nic  netuše  o  své  zkáze,  pokFačoval  ve  svém  lhostejnéin  a
lehkomyslném životě a. posmíval .se variování před nadcházejícím
soudem.   „Tak  bude",  pravil  Spasitel,  ,,za  dnů  Syna  člověka]"
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i3.  Čeho  se  stal  Noe  dědičem?  Žid.  1Í,  m.
Obstál  ve  zkoušce, kterou ho  Bůh iobmyslil.
1.  Věřil  Bohu  a  započal  §e  tsEavbou  archy  tehdy,  kdy  nebylo

ani  nejmenšl  známky,  jež  by  věštila  blízkiou katastF®fu.
2.|YdésnkoévmstučrgzáÉ:ožtĚá|dok#Š:ii?finíp3žEEgn!ihdy'kdyset®

3.  :žig!sevÉyp:a;céhá gš:álecatvF.ijak  neklegal  .na  mygli  uboh-ými

4.#:ánBíožáophřík6atzej::toduopbiied:egac{h#áYiYŽsg3áled:íg,ska%hůyn3i

byl  jist,  že déšť  skutečně nadchází,
5.  Dosáhl  tak  tioho,  že  by]  i se  svou  rodinou  z,achFáněnb
14.  Kde  spatřil  Jafl  stá±  ty,  kteří'  v  ťěchto  posledních ,dneú'h

dosáhli  úphéEo  víÉězství?  Zj.14,  Í;  15,  2L+!.

Čtení bibie: Iuk.  1  - 20o
Stezka se  zjasňHje..

;jL:Eíj:b#Í:ÍVš:ě!u:::iiIÍ%gík;iíiíáv#SÍ°;;i§:iííoE:Í:;:{giy
Z.   g.   18.86.

4.  ůko]. ~ 23. Ěíjm  É948.
' AĎffaffiaffi6

ZEatý  teEů:    Žid.  flí,  io.

Ep;r±š#.oů`Eb3rfi#moš_e#yBoe€ěgEb.EbM#oEŽF€#ů#2a.3ák®B®Ea"
Ur  leželo  v  jižní  Chaldejti,  v úrodném  údo]í  Eufratu.  Cháran

pak bylo tdalekro  na  severozápard, blízko hraflic Babylionie.

TáTeen6íe,t:j3ál|o=ohžB=rěicžánEr,á::'šankýbzrež=equ:hocEťáá:gšgiees.
obdobně se mozí odhodlávají pr[o  cestu k nBbi  a žívotu,  avširi
ani  z  nich  mnozí onoho  cílei nedosáhnou.

2.  Jaký   příkaz   dostal   Abraham?   Jaká   zasHbení   obdržel?
Í. Mojž.  Í2,  É-3.

Abrahainovi  bylo  dáno  zaslíbení  o  rozmachu  jeho  flár®da  a
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pro   muže   víry  msde   vše   důležité   zaslíbení,   Ěe   z  jeho   čeledí
vyjde  Spasitel svěůa.  Avšak prvou podmínkou splmění měla  býat
zkouška  vímErí   a  to   vyžadovalo  oběti.

3.  C!®   uĚinii   Abraham?   Z   kteFéhoi   mÉsta   pu€ovaE   dáEe?   EB®
k€e?é  země  se  tibírali?  1.  Mojž.\É2,  4.  5.

Prvá výzva z nebet zastihla  Abrahama, když  dlel  v Ur Kaldej-
6kÉ-chi  uposlechl  jí  a  přesíidlil  do  Cháran.  Tak  daleko  ho  do-
pr®vázela i  rodina  jeho  otce,  j.ež  však  spo\jila  uctívání  pravého
Boha se  svým modlářsÉvím., Zde Abraham setrval  až  do  Táreho
smrii.  Avš@k  BožÍ  h]a,s  ho   vedl   od   otcova  hrobu   dále  vpřed.
Jeho bra.tr Náchor i celá jehc> rodina setivali však nadá]e v Chá-
raTL  i  při  svÝch modlách.  Mímo)  Sáru,  manželku  Abrahamovu,
jedi.ně   I±ot,   syn   již   dříve   zemře'Iého   Háranaí  v.y.volil   §i  poutfl
nickÝ  život patriarchův.

4._Co  učinil  Abraham  z  vÍFy?  Žid®   Éá,  8®
AbFahamova  ,bezvýhradná  poslušnost  je  jedním  z  nejpřeícva-

pivějších  důkazů  víryr  s  jakÝmi  É!e  v  bibli  shledáváme.  Jemu
by]a  víra  opravdu  „základem  a  podstatou  toho,  več  doufal,  a
p'řesvědčeností  o  .tcm,  co   Úeště)  nevi(díme".  Spoléhaje  na  bož-
ské  zaslíibení,  ,bsž  nejmenšího  vnějšího  ujištění  o  jeho  gp]mění,
opustil  své ipříbuzné  i  Fodnou zemi a  odešel,  nevěda kamí zcela
spoléhaje  na  vedení  Boží.

5.  Co   činil  Abraham  v  cizí  zemi,   do  níž  se  odebFal?   Žid®
11'9.                                                                            í

6.  Co  očekávri?  v.  Í0.
9.  Jak   stará  byia  Sára,   kďyž   se  m@roffil  Ezák?   Žffl   flÉ,   11;

1.  Mojž.  1F,  1F.
Oba  rtodiče  byli  již ve  velri  po(kročl]ém  věku, když  se  lzák

narodÉl.  Byl  opravtdu  dítě  víry®
8.  Jak   poĚetné   měE®   bÝŮ   Abraham®vo   potomstÝo?  Žid.   1fl,

12;   1.  Mojž.  `22,  17.
9.  Jak  „ti  všicfini"  zemřeli?  {„Ve  víĚe".}  Čeho  ned®sáhH?  JČEk

je  jen  viděli?  Žid.  11,  É3a.
Nebylo to pio něho  lehké zdržovat se v cizí zemi a mikdy ne-

vlastnit  místo,  jež  by  bylo  možno  nazvat  v]a§tmím  domovem.
Stačí  opusfit  vlasůní _zemi,  natož  putovat  a  nikdy  nedosáhnout
trvalého  byd]iště.

10.  Jak  nazíFaH  na  svůj  poměF  k  živ®tu  na  ůéto  zemai?  Ži&
11'   13b.

Přestože  se  jlm  za.slíbení  ještě  nespEnil@,  vyGiůovali  je,  ůušili,
by]i  o  nich  přesvědčeni, vítali  je  a  těšili  se  jimÉ  ci ja§ně  dávali
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najevo,  Že jich  dosáhnou v  budoucnuí protože jsou jako  všichni
lidé  jen  hosty  a  příchozími  poutníky.

ÉÉ.  Co  je  timto počínáním  zřeÉehě  dáno  najevo?  Žid®  flÉ,  fl4®
Abraham  a  jeho  potomci  kráčeli  zde k  této  zemi.  Toužili  po

domově.
12.  Kam  se   AbEaham   odebral,   když   byE   v   Kanánu   hl@d?

1.  Mojž.   12,   10®
Bylo to jistě  těžká zkouška pio Abirahariovu víru:  hlad v  „za-

slíbeuné  zemí  op]ývající  mlékem  a  strdí"!
13.  Kam  ůe  t@ké  mohl  v  téť®  ůísni  odeĎFat?  Žid.  É1,  15
Abraham  měl  příleži,ttost  k návFatu,  aleT  neučinil  .tak.  Bů

přikázal,  aby  „vyšel"  ze  své  země.  Učinia  tak.  Odešel  z  ní  a  jíž
se  nenavrátil.

fl4.  Po  jaké  lepšĚ  vlasti  Abraham  a  jeho  spoluputovnícĚ  tou-
ŽiEi?  Ja]Š  se  Bůh  staví  k  takovému  přámí?  Jaké  opatĚení  učiniE
k  :jeho   splHěnÉ?   Žid.   ÉÉ,   fl6.

Čtem'  bible:  Luk®  21.  -  Jan  15.

Eůdé,  kůeřÉ  zmali  BOEEa.
N.   24.     1.   Mojž.   48,   21.
P.   25.     5.   Mojž.  31,   8.
Ú.  26.     Job   42,  5.
S.   27.     1.   Par.   28,   9o
Č.  2S.    2.    Tiin.   4,   7.   8.
P.    29.     2.   Petř.    1,   16.
S.    30.      É._.Jan.1,   3.

Jákob   osvědčuje  BožÍ  věmost.
Mojžíš  radí  spoléhat  na  Hóspodina.
Job  viděl  Boží  péči  v©  svém  životě.
David  dobře  věděl,  koho  svému   §Ýnu   radí.
Pavel  bojoval  a  vítězfl  v  moci  Páně.
Peti  znal  moc,   slávu  a  pHšti  svého  Pána.
E my  smíme  vejit  v podobné  poznání.
Z.   g,   1Ů.42.

5o  ůEEOL  - €0., Ěíjm  1948.

AbffaEEam  a  Hzffi®
Zlatý   Ůext:     Žid®   ÉIF   IF®

É.  Jaký   úmysl  měl  Bůh   s   ÁbFahamem?   Go   pĚedem   věděl
o  Abrahamovi?  É.  Mojž.  É8,  fl8®  É9.

Bůh  na  Abrahama  spolehl.  BoŽí ,záměr  by  byi  býval  Žmařen,
kdyby byl Abraham syna zaslíbení zanedbst vychovat v řádnéhcy
křes'ťama.

2.  Co uĚimil Abraham z  víry?  Jals je Ezák nazvám?  Co  v měm
AbFaham  obdržeE?  Žid.  flfi,  flF.

Izák ve skutečnosti  obětován nebyl;  to  znamená,  že  na  oltáři
nezemřel. Přesto  však Bůh  mEuví tak,  jako by  se  bylo  tak  stalo:
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Abraham  byl  totiž  h®ů®v  svého  syna  obětovat  a  lzák  bvů  ®ch©b
Sen  zemřít.  Staěifl  jeffi  ®kamžik  a  byl  by  zemřel,  kdyby  byl  Bůh
sám  nezasáhn.

3.  JaE   Gele  byE  Hzák  ztotožněn  s  Božím  z@sEíbením  Abraha-
movi?   fl.  M®jž.   21,   fl2;   Žld.   117   18.

VeHfik®s€  AT3mhamovy  víry  vynikne  tím  více,  uvážíme-li,  že
zasuít®enÉ  záviselo  zeela  na  lzákovi.  Kdyby  byl  lzák  'zemřel,  ne-
bÝ-E®  již  možno,   aby   se  isplnilo   vše  to,  co  se   skrze  Hěho  měEo
spEmát,  neboť  by  byl  zemřel  příliš  mlád,  bez  potomků,  bez   se-
menej  na  němž  by  /se  Boží  zas]íbení  dále splňovalo.

4.  Jak   dalece  Abraham   spolehE,   že  Bůh  je   En®Gen  problém
EozřešiĚ?  Žid.11,  É9.

Z  uvedeného  je  patmo,  že  Abraham  nespo]éhal  ma  nějakou
„nesmrtelnost   duše",   jak   \se   tolik   snaží   vě,řit   doba  nynější,
nýbrž  věděl  zcela  určitě,  že  jedínou  nadějí  novéh®  život@  po
smrtá  je  vz,k,říšemí   z  mrtvých  na  koncí   času.

5®  KteEé   zábEesĚnr   lzáKova   duchovníh®   živ®Éa   jsou   v   bibHÉ
z@zmamenámy?  fl.  Mojž.í  24,  63í 26ď  13-22o

[za4kbroadhcahmázTudo°P53ríFuabd;!ppř®enma#teeTÍÉrprřo%.]íamdařba°žqTég8sáÉšz°ítc@ri
o3:uáEÉgáo::#ilj:ůj®wášyšá®=áF?u,GP®okv?J:nkéhuoĚÍFEghF:.diae".M®jž.

25'  27.  2S.
Izá.k  byl  dobrÝ  ěliověk,  avšak  ne  zcela  dokonalÝ.  -  Rodiče

zde  činilÁ  rozdí]  v  lásce  ke  svým  dětem,  což  neušlo  pozomostů
dětí  a  vedlio  zcela  přiFozeně  k  jejich  občasné  vzáj.emné  nená-
vi6ti!  Zde  je  výgÉražný  příklad pro  rodiče  dneškaí

g.  Za  jakých  ok®hostí  EoupiE  Jákob  prvorozenství?  Jak  si
Ezau  ceniE  své  práv® pwoF®zenství?  É.  Mojž.  25,  29-34.

Ezau si neobliboval  zbožnost.  Požadavky, ktei.é  se pojily k  je-
hio  duchovní výsadě, bylý mu nevítané  a nenáviděl jejich ome-
zení.  Boží  zákon,  k±erÝ ,by]  podmín`kou  božské  6mlouvy s  Abra-
hamem,  pokládal  Ezau za  tbřemeno  nevo]nictví.  Spoután  §vými
choutkamí,  nepřál  si  nic  ví,ce  než  možnost  činit,  co  by  se  mu
zlíbilo.  Jemu bylo  bohaÉs[vÍ  a moc, hodování  a  nevázané veselí
vytouženým  štěstím.  Jásal nad neomezenou  svobodoú=§vého  di-
vokého  a  sve,řepého  života.

8.  0ě  požádal  lzák  svéh®  nejstaršíh®   syma?   Kd®  t®   Ééž  za®
slechl?  É. Mojž.  2F,  1-5.

Izák věděl  o  jistém  odpoFu  Rebeky  a Jákoba,  a pn.oto  se  i.oŽ-
hodl,  že  tento  vážnÝ  obřad  vykoná  zcela  tajně.
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Rebeka  6vůj  úmy§l  zbožnila.  Bqí7]a  přesvědčena,  Že  něco  takom
vého  by  bylo  proti   tomu,   G®  BŮH  zjevíů  jako  svou  vůli.  rzák
(podle   ní)   by]   v  nebezpečí,   že   É5a   př.ivodí  Boží   neliboÉt   a   že
zbaví  svého mladšího  sym  p®staveníú  k  němuž  ho  Bůh povoAaE,
Marně  se   snažila   s   lzákem  se  ffl®-n©v®řit,   a  proto   ge  uchýlíla
k  úskoku.

9®  C®  maffia  obmÝŠHeEa  JáEĚ©b©vů?  J@k  otibyňa  j©h®  námitky?
1.  M®jž.  27,  6-É#®

u§řťtěeláEávg|oaž:#námbyÝST.alJ®ákH;?B®Ě_:o::v:ů©áEŠÉ#?t:pgse|:rcohŤnE3:t:
§užovala  ho  myš]enka,  Že  bÝ  měn  p®dib7ésĚ  svého  oitce,  ®  vědě],

;ghgy.á:o%řniin%sioyss|-?íáeodz|Eeohř|eěáá?g-š::ůeĚd?-3ž:_EEšgi.|g3Ežlžťtk:
kdy jíž  byl  u  otce,  zdáEo se  Enu,  rže  už  rp.emůže  couvnout.

Í0.  VyHčůe,  éak  Jákob  získaĚ  prv®F®zenstvE  ůkEadnÝm  #půso-
bemi  1.  Mojž.  27,  É8-29.

Odhodlal  se  k  podvodu  a  p@k  již  bQ±dB   .vF  jeh®  moci.  P\o  ť..říKrát
vygloveně  lhal   (v.   19.  20.  24,)ů   ďále  se  dal  pokládaů  za  Ezaua
(v.  21.  22.)  a  rovněž  tím,  že  ®E€i  TA€Ů3řeďn®žin  žádanou  zvěřinu.

É1. .JaEg  působilo  m  Ezák@,  E&dyž  seEmaE,  že  byE  podveden?  JaĚa
přestcB  rozhodl  o  požehnánÉ?  €®  pE.avil  ®  Ez@H®vĚ?  É.  Mojž.  27,
30-33. 38-40.

Ezau  si  znevážil  požehnání,  kdEFž byH®  v  jeho  blízkosti,  a  tou-
Žil  po  něm  teprve  tehdy,  kdÝ-ž  En®  ůDFn  zbaven ..,.  Za chvilkové
uspokojení  chuti,   jíž   sů  nenavylKfl   ©vEádat,   z@pTodal   Ezau   sq`.é
dědictví  a  pozdě  litcwaH  svéh®  Íme:předn®ženého  činu.  -  V  po-
kání  se  mQhl  dovoláva[  Boží  přÉzmě, \pFv®Fozenství však  obnovit

gáTřg:i.sJ%hoiež=:Eá|veFjlgnvakáš|evděkdů®mriií:lE:ic,hEáíghnunseatáuožti:éE3
však  neželel.

12.  Kterými slovy byE® p®ž©hmámí JáE§.®bovi p®tvrzem? flo Mojž,
28'  1-4.

Třesa §e údívem a Žalem, starý §lepý otec si uvědomil podvod,
j.ehož   se  stal  obětí,  Byl  všal€  přesvědčen,  Že   i  v  tom  je  Boiží
prozřete]most.  Když \p,ronášel  slova  žehmání,  cítil  jiispiTaci  Dueha
a  nevědomky  je přiřkl Jákobovi`.  „Požehnal jsem mu a bude p®-
Žehnaný,"

É3.  Ják  požehnal   Ezák  Ják®ba   a   Ez@ua?   Žid.   1fi,   20.
Bylo  t,o  naprosto  z  vÍFy,  že  lzák  požehnaE  oběma  svÝm  sy-

nům.  Jeho   cítění  by]o  zceqa  na  straně  Ezauově,   avšak  z  plna
srdce   požehnal   Jákobovi.   (1.   Mojž.   28,   1~4.)
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'       ČůemÉ   EDÉĎE®:   JaE®   ÉS.   -   SĚŠ®   ů6o

EB©dřid9m©  svou  stezEu  Bohu!
N.  31.     žaům  3#p   §. Svěřme  mu  svou  budoucmosi  i  nadějiE

Vyslanci Božá.
T!umoěúme  lidem  Kristovo   pos©1stvÉ.
L®,osílá  nás   do   ztraceného   svět@.
Máme  pro  svě'i  poselrstvá  nflděje.
Jsme  strážcá  a  máme  oznamovat  jeho  slovo.

#ŠiTeem:ÝÉýg°tťvEoím%iřiFĚFě:dĚ2wŤebníEEy.
Z.  s.   16.3Í.

6.  úKOE.  -  6.  Hstopadu  fi948.

Ják®EB9   EáEBaBmB   EEaEu   a  H®sefi®

ŽlaůÝ   texE:     .i.   M®jž.   3fl,   490
1.  Jaía  p®hAíŽBE  Ezau   na  JáĚí®b@?   i.   MOÉŽ.  2T,   3S.  4É.
Není  nic  pustošivějšíhot  v křesťčm'ské  zkušenos,ti  než  odcizení

mezi  biaůřómi.
2®  JaEĚ  posuz®vaE  otee  JáEĚobův Ěin?  fl.  Mojž.  2F,  35.
Hůd  projevil  tutéž  přir®,zenosů.   (1.  Mojž.  3,   1.)
3.  JaEý`  byů  Jákob  v  ®číeh  Lábaima  a  jeh®  symů?  fl.  M®Íž®  3fl,

i.2.
Dvacet  let  zů§taů  Ják®b  v  Mesopotamii  ve  s]užbácH  Lábano-

žg:E,vkšteec#n:eddgbaígdEÉíbg3Fesěknýéchčí::%zsEÍŤ,ČcthrÉnéÉCFa]este%eá=:rhh;
mu§il  Jákob vynaložit,  než  ziskal  jeho  dvě  dcery,  a  jeho  mzda
by]a  desetkrát  změněna^  Avšak Jákobova  službaL byla bedlivá  a
vérná.  Svědčí  o tom  slova  jejich  poslední  rozmluvy.

4.  Jčak  JáE{ob  mluvÉ  ®  Eában®vě  p®`ĚínánÉ  se  Enzdou?  fl.  M®jž.
3flJ  41-9.

1.  Mojž.  30,  25b-28;  3lo  Í--J~-J3. Jákob  by  by]  opustil  svéh®  fie-
vděčného  ttchána  již  mmohem  tdříve,  kdyby  byl  neměl  obavy
`ze  střetnutí  s  Ezauem.

5.  Jak  Ják®b  a  Eában  nak®n©e  Fozřešfli  nesr®vnaiosti  mezi
sebou?  fl. Mojž.  31, 43Hg.  54.  55.

Tímťo  rozloučením ustávaji všechny  stopy  styků mezi potom-
ky  Abrahamovými  a  obyvateli  Meso,potamie.

6.  Jaká  novina   sůihEa  JáEcoba,  když   se   rozešeE  s   Lábanem3
Jala  se  flotEEEa  JálE®ba3  i.  Mojž.  32,  6qH®

Krise  Jákobova  řivoůa  se  blížila.  Posl@l  Ezauovž  daFy  a  sou-
ěa§ně  se  uch`ý"  k vrouci  modůitbě.
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E.  €o   se  udáEob  ktiFŽ  se  w  n®ci  m®dEfl?  1.  Mojž.  32,  24-30a
Tato  zkušenost znamenaEa pro  jeho  život  mprostý obrat.  Ne-

splnil  Boží Édeál,  avšak nyní se sta]  novÝm člověkem.  Jeho  při-
rozenost   se  změnila,  i  jeho  jméno;   stal  se  novým  s±vořením.
(2.  Kor.  5,   17.)

Anděl,  se  kteriým  zápasilp  Íiebyl  niEdo  jinÝ  než  Bůhů  tc}  jesů
Ježíš   KFistus.   (1.   M®jž.   32,   30.)

8.  C®    pTozFazuje,    Ž©    Ják®b®v®    p®EĚári    by]®    ®pFavd®vé?
1.   Mojž.   33,  20;   48,   fl6;   50,   16.   flFo

Tak  dal  otevřeně  najevo,  že  nyní  je  Bůh  jeho  Bohem.  Dal
andělu-Bohu  důkaz,  že  si  je  vědom  svého  qpasení,   a  později
prosil  Josefa,  aby  jeho  brat,ří  p,odobně  nalezlÉ  mi]osit - to  jsou
známky pokání.

9.  Jaká  pozoFuhodná  událost  se  gtaEa,  když  Hodlal  požehnat
dvěma  Josefovým  synům  těsně  přefl  sv®u  smTff?  É.  MojĚ;  48,
8-14.  (v.  É3.  14.)

É®.  C®  ®dp®věděE  a  €®  uĚfiiiE,  Etiyž  se  Josef  oEmzovaĚ  pFoti

ž°ÉEuáÉ:e2#.ě,]U fi]atmí Požehnání Effaímovi?  É.  MojĚ® 48,  fl5_2®;
Jákob získal požehnání místo prvorozeného.  Tím,  že Bůh způ-

sobil,  že Jákob  položii  mce  na hlavu  Efraima  a  Manasesa. zkří-
ženě,  Bůh  prokazuje,  jak  snadno  může  uskutečni.t,  co  si  přeje
i  bez  lidského  zásahu.  Jákob  však  bFal záležitosti  do  svÝeh  m-
kou  a  nikdy  ned@1   Bohu  příležitost,   aby  učinil,   co  je  mc}cen
uěinit.

il.  JaE  dávaE  najev®  sv®u ,zbožn®u  úcŮu?  Žid.  ÉÉ®  2fiB:
i2.  Co uěinfl Joseí, EEdyž se již bffžil svému kone`i? €® poFuěfl?

Žid.   11'  22.
13.  Jak  JoseE  pofiHžeE  na  E®,  €®  mu  Etiysi  učániEi jeh®  Ďmffi3

i.  M®jž.  50,  18-2fl.:
É4.  JaLEE  pr®jevil  sv®u  iůa  v  BožÉ  zasHb©mí  ®  vyvedení  Hfiu

z Egypta?  1. M®jž.  50,  24-26.
Tak  i  poslední   čin  Josefova  života  byl   činem  víry.  ZeĚHŤel

ve  víře.
Ač  měl v Egyptěj tak vysoké po,s\tavení,  věřil,  že úděl lzFaele

je   jeho   údělem.   A  během   dalších   století   plnÝcfi   lopoty   ona
truhla  a  slova  umírajíicího  Jo§efa  dosvědčovala  lzraeli,  že  jsou
v Egyptě  j.en  p®hiostimě,  a  vÝzvala je,  aby  svou naději  upřeli
k zemi zaslíbené,  neboť  čas vysvobození  měl  určitě  na,dejíi
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čt©mÉ  biĚDÉe:   §k   É#o  -  ffiímo   #.

DemmÉ  sEužba  B®hH®

Domáhat  tH)ícím  a odolat  světn.
Mám©  určité  povůnnos,ti  k  bližHi.m.

#ai=:ba;#toschEiůŤ°dáFci.
Uvádět  slovo  Boží  ve  zná]nost.•        Přijali  jsme  ůtěchu,   udělme  ji  dálel
Ve   všem   se   řiďme   základním   pravidlem.
Z.  s.   16.20.

F.  úĚaoL  -  fl3.  Ei§Éopadu  É948.

M®éžíš   E?®v®Hán  k  v©d©mfi  ffidEHÓ

ZlaůÝ  text:     Žid®   filů  24.  25®

fl®  Ee  kterÝm   opatĚ©ním   byl®   přiEF®ěeno   z@   stižování   Hdu
izraelského  v  EgyptěB   aby  byl  ®mezen  Ěeho  vzrůsÉ?  2.  MOÉŽ.
flF  fl5-22.

Rodiče  Mojžášovi  vědělis  že  již  nadchází  čas  vygvobození  a
ž® Bůh vzbudí  svému  lidu vysvrcboditelei  rozhodli se tudíž,  aby

j.g#gE .::;gagoepadl  Za 'Oběť  faraonovu  výno§u.  Víra  v  Boha  síiiia
2.  Jak  se  MOÉŽÉĚ   sSti  symem   dcery  ÉaEa®novy?   Žiů.   flfl,   23;

2.  Mojž.  2,  fl-fl®®
3®  JaEEé  ®EŠoEnostĚ pĚÉnuůĚEF Moéžíš©  E ®pušťěmÉ EgÝpt@? 2® M®jž®

2,11-15;  Žid. flfl, 23-25o

„4éjEje#y:#oab:::±e.hÉ?##®eěÉ.5:Y!®±Ůflej.měBEĚeg:šÉgĚHE:nakán®
Abrahamovi  a  jeho  semeni®  É®  Mojž.  É2,  F;  É3,  15;  17,  8.

5.  Koh®  zamýšleE  Bůh použft  E  wysvobozeEÉ  HZHaele?  Jak  od-
p®věděl  Mojžíš  na  vÝzvH?  2.  Mojž.  3,   10®   ÉÉ.

6.  Jakou  pomoc  mq  Bůh  zaslíbil?  V 'jakém  jméflu  měli pĚed
ÉaLraona  pĚedst®upiÉ?  2.  Mojž.  3,  12-fl5.

Jsem,  kterÝž  jsem",   obdobně  mJuví  io  scibě  á  Kristus:  Jan
8,  58.

Nad  obrovsůriri Žástupem  se pojednou  rozhostilo  neobyčejné
ticho.   Boží   jméno,   oznámené   Moj.Žíšovi  a   vyjadřující   věčnou
Boží přítomnost, při§vojuje isi Ede tento  gali]ejský rabbi.
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g®  Na j@kou neseh®pnoĚňů  si, MOĚŽÉš  gtěž®vaE?  €® mu  odp©věeůěfl
B'ffi?  2.  Mojž.  4,  10-fl2.

8.  r±  čemu  se  MojžÉš  Eomečmě   odh®dEaE?  2®  Mojž.  4,   É8;   Žid®
iflF   25.

Mojžíš  věděl,  co  to  znamená,  a pr,ot/o  se EdffáhaE ů vyHiHouvai.
Od   této   chvíle  se  vš€TR.k  nGprodEeně   r®zhod]   zasadit  se  ®r  sipiij
ponížený lid.

9®  Jak pĚijal ÉaFa® zpFávu  o  t®mt® záměFu  ®r®puš€ěmÉ EZFaeE©B?
2.  Mojž.  5F  É-9o

„Odvádíte  je  od  roboJt jejich"  se  vztahuje právděpodobně  na
zachovávání  soboty.  -Izrael zapomněl na sobotu  a Mojžíš  vy-
zýval  lid  k  jejímu  opětnému  zachovávání.

É0.  C®  řekH  šafáĚi  p®robeného  lidu  Mojžíš®viF  když  #m  fle®
byEa  pĚiděHována  sfiáma  na  vÝFobu  cmel?  2®  M®jžo  5,  fl9-2É.

iÉ.  Ke  komu  se  Mojžíš  ®bráffl  qy ůét®  ĚÍsni?  Naě  si  stěž®vůE?
2.  Mojž.  5,  22.  23.

fi2.  JaE   mu   Bůh   ®dpověděE?   Jaké   uĚěÉté  zaslíbeHÉ  ffim   daE?
2.  Mojž.  6,  fl-8o `

Mojžíš  zde  by]  znovu  rodkázán  zpět  na  smflouvu,  EteF/ou  Bůh

:áiĚř,eJlžíditůcfláí'Íg.lbykgE=á#.lášáins®ffžj=áísTi?spá,ghgí.sinadevš®
NakoneG  ge  Mojžíš  idal  do  díEa  s  celým  svým ©rdeem  aL  sEc"

!vaševchč:=sovs:un:f|:á:T:í:yHJgesEoodmhy:.|iYilikiosptoJžeeh=g|O::gggůí-
tovou   po§lušnost,   a   Mojžíš   se   §tal   výřečnýmg   nadějeplným,

§láifg.ýEeak6r:::P±ÝmpřTEfaá:dá:ejáéÉ#o,iaůkžéekpdoysí?iil:hčá3žětk=
těch,  kt©á.í  mu  důvěřují  plně  a  bezvýhradně  se  ipoddávajá  jehro
rozkazu.

Čéemí bibEe:  Řím.  8o  -É.  K®ff.  ÉÉ:

E9ředmosůi  mašÉ  sEužby.
N,   14.     2.   Kor.   6,   1,
P.    15.     Ma.F.   13,   34.
Ú.   16.     Mat.   5,   16.
S.    17.     Kol.   3,   24.
Č.   18.     2.   Tim.   1.   9.
P.    19.     Jan   15,   8.
S.    20.      1.   KOF.   9,   16.

šiEed:|ožÉgžidáEFu|uzprRa:3v"nuEiŤáuprád.

groýugímdá'eJ=žÍ:ÍlaKV#!ů=eotce.
Jím  js\me  byEi  povolári  fl  spagerio

#%sígev.±íunhůo];%%#g%;á±aoťFtí:meBoha.
Z.  s.   fl6.12.



8.  úEĚOE®  - 20®  IůsĚ®padu  fl948.

W®HfiEa®ffi®ěÉEE beffán©E 3  wy#efiÉÉ ;  ffiáffl H©fffi®ffia

Žia`€t'o   .gexÉ:     2.   M®jž.   14,   13Ó

fl®  Gcp  učĚmil  MojžĚš  z  vÍEy?  Čeh®  se  mebáů?   Žfid®   ůÉ,  2Fo
..-É==@  pFŤmí  útěk  byl  veden  spíše  strach©m,  zatím  co  vvveden]

==3ele  bÝlo  skutečně  činem víry.
2a  Jaká  rám@  nakonec  přiměla  ±aE.a®n@  E  pFopušÉěmí  Ezffael©ť

2.  Mojž.  12,  É2.  29-33.
3.  JaEá  skvmost  byE@  Éehdy  ustamovena?  26  M®.Éž„   fl2,   É-3.

flÉ.   2g;   Žíd.   11,  28@®
4.  Co  měH  uěírit  s  krví  z@bitého  Ď©ffánk@  v  době  veHkomoG?

2.  M®jž.  12,  6.  7;  Žid.  11,  28b.
5.  Co   dále   byE®   ustamoveno   o   hodu   b©FánEa?   2o   M®Éž.   fl2,

8-fi5.
0 kropení  krví  se zde zHovu  děje  zmínkaL. Mniozí totiž zdůraz-

ňovali  jenom  zabiEí  beránka.  Smri  byla  dů]ežitá,  avšak  neméně
důležitá  byl@  i  sama. kFev.  Tak  i  Kristova  §mrt  je  sůřediskem
křesťamství,  avšak vnesení kive  'do  svatyně  je  stejně  nezbytnéí
a  na  to  velká  většina  křesíanstva  zapomíná.
;`,  Tak   se   i   zásluhy   Kriisbovy   krve  musí  dotstat   ke   spásnému
za,působení  na  duši.  Musíme  nejen  věřit,  že  zemtřel  za  d5vě'Ú,  ale
že  zemřel  za  každého  z  más  jednotlivě.  Musíme  si  snažně  při-
vlastnit  zásluhu  j.eho  smiřující  ioběti.

6.  Co  učinil faFao,  když  si  uvědomil másledky  ®ůchodu  poE.o-
beného   náFoda?   Jak   obviňovst   Hd   Mojžíše?   Jak   jím   M®Ů.žíŠ
odpověděl?  2.  Mojž.  fi4,  5-fl4®

Mojžíš  se  již  nebál  a  nebyl  uveden  do  r`ozpaků®
F.  Jak  vysvobodil  Bůh  lzraele?  ŮaE  skončH  faff@®  i  6eho  ar.

máda?  2.  Mojž.  14,  21-31;  Žid.  11,  29.
Hospodán  KrisJtus  byl  v  onom  oblaku  ochrariou   svému  lidu.

(1.  Kor.   10,  1-4.)
8,  Jak  byl®  dobyt®  JeFĚcha?  Žid.   Éfl,  3®.
Kníže  Ho§podina zástupů  jed`nal  jenom s  Jozuem;  mezjevil  se

celému  sh]..omáždění,  a  jen  na  niLch  byloi,  zda  budou  věři€  nebc!
nedůvěřovat sliovům JozuovÝm, zda  poslechnou příkazu  daného
ve  jménu  HospodiHově,  nebo  zda  zapř(ou  jeho   autoritu.   Samj
nemohli  vidět  zástupv ,andělů,  které  jim  bvlv  nablízku pod  ve.
dením  Sym  Božího.  Mohli  si  myslit:  Jaké  to  bezvýznamné  poE
čínóní  a  jak  směšné  denně  kráčet  kol  městsikÝch  zdí  a  .ůroubit
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na  trouby!  Tioi  nemůže  Hiít vůbec  vliv  na  toto  opevnění`!  Jejich
síla  však  nebyla  v  moudFosti  člověka  aiii  v  jeho  moGi,  nÝbrž
v  Bohu  jejich spasení.  TaEE  si  měli zvyknout  vždv  spoléhat  na
svého  božského  vůdce.

9.  Jaké  poEyny  byly  pĚi  tom  dáfly  Eidu?  Jozue  0,  1-5.
1ti.  Jaký  zvláštní pĚíkaz  jim  byl  dáH?  J®zue  6,  É®®
1Í.  Co uěinH lid, když  ®men den nadešel?  Co  §e pak souěasně

stalo?  Jozue  6,  20®
Strážní  na  pevHých zidech ffiěsíta hleděli na  výjev  se vzFůsÉ@-

jí)cími  obavami.  Skončil  první  okruh,  následoval   dmhÝ,   třetí,
ětvrtý, pátý, šestý. JakÝ účei má ůioto ,tajemné hnutí? Jaká mocmá
událost  je  před  námi?  NemělLi  však  dlouho  čekat.  Po  sedmém
obejití  měsita  zazně]o  tHoubení,  ki;eii.é totřá6lo  i  zemí.

omáo2.;:e9n°o?bELoZLa:#,án22ě:ÍšŤŽzíkdŤTÉeí,m3ěfl:Ůa"akÝVÝZHamměEo
Í3.  Proč  bylo  město  zničen®?  Žid.  Éfi,  3É.
Raab  nezahynula  s  neposlušnÝmij  bo  je  svědectví,  proč  bylo

město  zničeno,   a  zároveň  dává  naději,  že  Bůh  bude  i  na  nás
pamatovat v  každé  tis/ni.  Osud  obyvatei  tohoto  města  byl  jen
splněním příikazu  o  obyvatelích  Kanánu  Mojžíšem  již  dříve  daF
ného .....  MnohÝm se  takovéto  příkazy zdají  v  rozporu  s  du-
chem  lásky  a  milosti,  který  se  jeví  v  jinýcfl   částech  bible.
Bylv  vš@k  doopravdv  příkazy  nekonečné  moudrosti  a  dobroti-
vosti.  Bůh  zamýš]el  ué;adit lzraele v Kanánu,  aby  mezi  nimi  dal
vzriknout náHodu a vládě, které by byly projevem jeho králov®
ství na zemi. Neměli být jenom zastánci  a  dědici pTavého nábo-
žen6tví,  měli  i  rozšíĚit  jeho  zásady  po   celém  světě.  Kananité
se  oddávali  nejnesmyslnějšímu  'a  nejvíce  pomižujícímu  pohan-
stvíí  a  bylo  nezbytné,  aby země ibyla  zbavena  toho,  co  by  ji§[ě
bylo bÝvalo na přeikážku  splnění Božích láskyplHÝch úmyslů®

ČÉenf  bible: '1.  KOF®  12®  -GaE.  2.

N.  21.     1.  Kor.  3,   fl3.
P.   22.     Mat.   16,   27.
Ú.  23.    Mat.   10,   42.

8..  28:    žFdi.  66,'  ů305..
P.    26.     Zj.    22,    3.
S.    27.     Zj.    22,     E4o
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Odměna  za sEužbu.
Naše   dflo  musí  obs}tát  ve  z'koušce.

E:en3řnuágřtEájiídčoiítngÉ|P12Égámemft.
Počítejme  předně  s  odplatou  B®žÍT
Bůh  nezapomíná  na  věrnou\ činnost.
Za  stužbu  ma  zrmi  služba  v  flebesích.
Právo  k  životu  na  nové  zemi.
Z.   s.   16.05.



9o  ůE®E.  -  2#®  fla§É®padu  fl94&

G©ď©®ffi  a   ©sÉaffifi  fiffffiĚffi®wé  wEffy®

ZlatÝ  texů:  ĚÉdo   flflF  39a  4®o

É®    G®    d®wo|iE   Bůh   M@diám§kÝm   @   EfflišffnsEĚÝm    másEedĚĚ©m
ĚaĚÉaEH  Ezraele?   S®udeů   ®p   fl .-..-. 6®

2.  Čí  jméno  je  m©Éprve  míněn®?  Kdo  k  němH  pĚišel,  když
mĚáůil  ®bilí?  Naě  s©  vymEouvaĚ,  kdyĚ  byl  'vwzván,  aby  EZFďieůe
zGela   ®svob®diE?   S®udeů   6@   fll-É6.

3.  Koh®  sv®EaĚ,  Edyž  nepĚáĚelé  ®Eag®riffi  z©mi?  VypFávějů©  pĚÉ-
běh  S  EOunY!  S®Udeů  ®Ú  33Dd40e

Gedeon  se  Heodvážil  postavit  v  ěel®  v®j§ka  bez  dalšíh®  důb
kazu,  že ho  Bůh povolal  a  Ěe  bude  s  níffi,  a Bůh jeho přáná vy-
hověl.

4.  Jakou  zvlášhÉ  zkuĚemost  pF®ŽůE  Gede®mS  jež  zé©wuje  jeh®
víru i BoŽÍ moc?  Soudců #,  2-8.

Bůh  mohl  učinit  více §e  ůřemi  sty  ostražitÝch nežli  s  dvaat_ři-
cetj.  ůisíei  bázEivých  a  neobez,řelÝch.

5.  Jak dosáhl G©de®m vftěEství?  Soudců Hp  19~23.
6.  Jaké  je  émén®   druhé  ®sobnosti  zmíněmé  v  ep.  R   ŽÉdům

#'ůg3:?o:adt:§éip?°SsešgEúm4: EEibg?Fa Poslala?  JaK®u  ®dpověď  Qd
Barák  zc©Ia  zvítězil.  Jeví  se  zde  jeh®  plná  důvěFa  v Deb®ru

jak®  prorokynÉ  Boží.

s,v%.flg:# střk:žíejm#ů°g jží#Vfleíd,e:8.?  (" 32j Kdo dosáhl ů®bFého
Kdyby  zde  Samson   nebyE   jmenován,  málokdo   by  pokládal

za  vhodné  uvé§t  jeho  jméno  zde.  Avšak  j@k  mnohem slavnější
mDhl bÝt život Samsonův, kdyby se byl zcela shodoval s plánem
Božím!  Leč  on  podlehE  pokušení  aL  pFokázal,  že  je  nehoden  dů-
věFy v měho  kladené,  a  jeh® poslání  skoněilo  tFpkou p®Fážkou,
nevolnictqErim  a  smrůí.

8.  JmenuĚte  další  tĚi  jmémaE  Eiů  11,  32;  Soudců  flfl,  fl.  2.
Jefte by] „muž udatný", který byl prio svůj nemanže]§kÝ původ

vÝděděn  @ vyvržen  (11,  1.  2.), nakonec však jej  povolalí v  době
nebezpečí  v  čelo,  a  nenáviděmÝ  a  vvpuzenÝ  se  stal  .iejich  zá-
chráncem.  (v.  7.  23.  33.)  Byl vel(kodušnÝ a j© uveden mezi hrdiny.
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- Je  zde  zmínka  i  o  8amue!ovi  a  Davidovi,  avšak  pisatel  j.iž
př%.deGmo,%gE%aáiáiážěen®nes]E:z®všá#ŽEoflvfl:d3ěá:

Gedeon  a  BaráEE,  jedni  z  mohých,  ,podriobil.i  si  kĚálovgtví.
David obdržel zaslíbení. 2. Sam. 7,  12-17. A v případě Dan`ieE®vě
byílá.ií=rgědiEĚiv%gE##3.vggáy6;rfiou? ŽÉd „ .36fi.

Daniel  zaznamenává  pří`běh  ůří  mládenců,  kteří  unikli  hFůze
®hně.   @an.  3.)  David  unikl  meěi.   (1.   Sami.  20.)   Sam,son  ®ibráťil
nGpřítele  na  úťěk  @  rovněž  íEak  ů  Jioflath@n.   {Soud€ů  15,  8.   15ů
1.   Sam.   14,   13.   14.)

ÉÉ.  Jak  pokFačnje  pisatel  ve  svém  Hčeffiri?  ŽÉd.  flÉ,  35.
Vdova  v  Lsareptě  sid®nské  `obdrželia  opě,t  gvéhoi  syna  Živého.

#áKsrtáa!iéL7'ž7áĚ02n4é):8,±°±nĚÉz:zunnaa=É:Sáknáú(2;rĚr*.,8'g2uig:i),
0  lámání na kiole!,  o  ubíití k  smrti, jak jei ješťě ,dále zaznamenán®
a Í%ťáástěv#Oě]ízns*ů ů%ůŠ;O]Žuí.d.  Ífi  37.

Nábot  byl  krutě  uikamenován.  {1.  Král.  2,1F  13.}  T,a;k  i  Za€ha-
riášb   ,(2.   Par.   24,   20.   21;   Mat.   23,   35.)

ĚÉÉt%.? CŽ:ds.SeÉÉ:F:#  ?  Éěehto  hrdináGh?  Kde  maleEĚÉ  měE{ů©ffi  ůŮ©b

doís4riLBí7ťž#i.°ÉŤ,šňágTí  °bdFželÉ  d®bFé  svědecĚvÍ,  ěeh®  j©šĚě  meo

É§ůcJ.%Pnreochnáávsá'Bgyo:emyášol3|?a|ři|q.nláfls,'áo.díi®`moh|obýtpo-
j.ednou  §končeno  a všichni  mohli vejíti do  domova  slávy®  Tentto
výrok potvrzuje vím v budoucí soud a vyvrací ideu, že se lideHi
dostává  zasloužené  odměny  fined  při  É;mrti.   Ti,   kteří   zesnuEi
v  Kristu,  nebudou  vzkříšeni .a  učiněmi  dokonalÝmi  bez  nás!

Ětemí  bÉbEe:  Ga!.  3.  - 2.  T©ss.  3.

Ť{.   28.      ~f=o].    3,   23a
P.   29.     Kaz.   9,   ů0.
Ú.  30.    Tit.   2,   14.

S.       1.      Ef.    6,   12.
Č.     2.     1.   PetE.   5,   8.
P.      3.     2.   Kor.   11,   3.
Sa       4.     2.    KOF.    2,     ]|

Duch  mašÉ sEHŽBy.

šíeámme°U±rnéoEů8kEtůevFofláůůsÉ-ári%iieidv:oesŤZ°ůí.d®brém.
Naše  pFáce  musí  míů  vyĚĚí  zřetel.

Řv:i:uěÉ::meíeč:Ěvá®náá|iÉggosT|agýocťkamžffi,

3|PsamffosneáůoEoš;;ft?eačšáěmzi3|`..uj®jehoúkh(|flogt.
Z.   s.   fi6.00.



//

É0.  ú!Ěol.  -  4.  pÉ.osinc©  É948®

Ě€ff©sÉ9áHffisfl€ý   běfl :   zušEecfiÉ'®vánfl   EázffiÉ\®

ZEaůý  ĚexÉ:   Žid.   12,   12.   13®

®bíáEŤ:;\;řěfl5E#,Ť?ÓžiE#2,dá:a,  můžeme-H  spatř.®v@t tent®  "velÉki
=3±=ošt®l  .Tiám uvádí  jména mnohal  lidí,  z  nichž  někteří  dosám

T,- ž=Tv-©=ě i velikých vítězství. Někteří z nich se dopustili i těžkýcH
c=iTLy-bfl  avšak  všichni  z  nich  před  6vým  koncem  dosáhli  Božíh€
g3umasu. Jejich příklad má.nám sloužit k povzbuzeiní. Dosáhli-li
©njLi makonec  vítězství, můžeme ho  dosáhnout  1  my.  Odvrzme  od
sebe  veškerou přítěž  a  dejme se  v  běh \o  záv\od.  Zde nezíBkává
však  vítězství  jenom  ten,  kterÝ  je  pFVÝm,   nýbrž  každÝ,  kdG
závod  dokončí,  byť  doběhl  třeba  i  jako poslední.  Zde  t r p ě 1 i.
vost  znamená  vytrvaló§t!

Ze  srdce  upřímný' a pi.os,tý úmysl  má být znakem všech křeg.
ťanských isnah.  Se závistí, ,ts nenávigtí, se zlým 6mÝšlením, zlÝmj
řečm±   a  s  pc}krytectvím  nelze  usi]ovat  o   nesmrtehost.  KaždÝ
návy.k  a každý  čin,  který vede k hříchu  a způ`sobuje  neúctu ke
Kriistu,  musí ibýt  odvržen,  ať .to  stoů.í jakéko]iv  oběti.  Požehnání
nebes nemůže proivázet živoů člověka,  který ,porušuje věčmé zá-
sady  práva.  Jediný  hýčkanÝ  hří\ch stačí  na  to,  aby  znehodnoti]
charakter  a svedl  i  jiné  lidi na  scestí.

2.  Na koho  máme  patffit? `Co  on  sĚrpěl?  A pFoě?  Žid.  12,  2.
Až  do  konce  nesmíme  ^ztratit  s  očí  tento  cíl.  Ježíš  je  nejen

půg.og::F}'sál:áidoFEj:tálbeymch=aÉíuiEáJF=.01'ÉkÉu,Žid-'3`
Občafi býváme slabí  a ,divíme  se,  nemáme-Ii  nesnází víc!e, než

je  právě naším  údělem.  I  Kristus  mě}  víice než  jen  své  břímě  a
svůj  podíl  na  nesnázích  a  překážkách,  avšak  hleděl  vstříc  ra-
doÉiti,  která  by]a  před  ním,  stipě]  křížj  opovrhova]  posměchem
a  nakonec  zasedl  na, pravici  Boží.

4.  Do  jaEé  míFy  dosud  profi  hříchu  néboĚnjeme?  Žid.  12,  4.
Je pravda, že málokteří vzdorovali hřííchu  „až  do krve"..  Snad

jsme  trpěli,  jsouce  pok.oušeni,  avšak jsme daleci  toho,  abychom
byli  trpěli,  jako  trpěl  Kristus.

zd5riEujj#éžF#2T%:UtiSeZapomněio?KteFédvěvěcizviáště
Dvou  krajností  `se  musíme  vyvariovat,  jsme-li  Bohem  ukázňo-

váni:  nesmíme  kázeň  nenávidě.t  a  nesmíme  zmalomyslnět  nebo
pozbÝt  odvahy.
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6.  KOHo   Ešáffá   a   ůF@srůá  Pám?  `Žíd.   i2,   6.
To  dovedou málokbeří lidé nebo  rodiče.  Příliš  časťo m§ta, hněv,

rozčilení a nenávist bývají příčinou potrestání. Potřebujeme bdít
sami  nad  sebou,   abych\om  trestáním  nezpůsobili  více  zla  neĚ
dobra,

E®  Čeho  je  to   důkaz,   smášÉme-H  ĚFesůání  moudĚ©  a  tFpěHwě?
®  čem  paEa  svědčÉ  ®pačné  poěínání?  Žid®  fl2,  E®  8®

Někdo by snad poznamenal, Že tenÉo texů j.e již nečasovÝ a že
takové  zaostalé  pojmy  jako   trestání  jsou  již  něco  přežitého.
Pak si však osobují znát více než Bůh. - O.smý verš vede k za-
jímavému  a  závažnému  důsledku.  Podle  něho  musíme  být  nad
sebou  ,obzvláště  bdělí,  plyne-1i  náš  život  piříliš  snadně  a  p]yÉce
a neobjevují-li  se na něm mráčky.

K:®akJéakmýuu=Ěapveěkrumžt%aho®PaĚ:oV#3Fédho°ehsžpgžE&UF2:9P.°ffiestání?
Oprávněné  a  moudré  potrestání   vzbuzuje  úctu  a   vážflo§t.

Mnohé  děti  jsou  toho  svědkem.  A vštípení  úcty má  nesmímou
€enu pro  mladého  muže  nebo  ženu.  TenF  kdo  Ž  nedostaffiu  nů-
iežité  ukázněnosÉi   a  nezbytnÝch  ®mezení  vyrůstá  bez  úctÝ  &
respektu, trpí vážnou ztrátu.°9®    Jaký  Ěe  rozdfl  mezi  tiestáním  B©žím  a  HdsEÝm?  Eg  Ěemu

vede Boží  tFestání?  Žid.  12,  10.
Příliš   často  je  pravda,  že  Ldí`tky  flejgou  tiestány  pro  nic  ji-

ného  než  proto,  že  to  je  nejisnazší  cesta  pro  Fodiče,  jak  učůnit
přítrž  nějaké  Fozpustilosti.  Božím úmystem  všafiE  je,  aby  v  nás
vybudoval  charakter,  ba  svato§t.

10.  Jaký  je  bezprostřední  účínek  trestání?  Ůaké  ®voce  všaĚĚ
potom  nese?  Komu  pFávě? `Žid.  12,  É1.

fll.  Jaký  postoj  máme  k  ůestámÉ  zaujmout,  místo   aby  ná§
skHčovalo? Co  se může stáÉ nejdeme+H přímou ceston? v.  12. É3.

Jak  bdělí  bychom  měli  bÝt,  aby  nikdo  nebyl  vedem  na  ne-
sipFávné  cesty  naším  nesprávným  příklademl  Jsou  mnozí,  kteří
jsou ještě  slabší než my,  a proto se ještě ohlížejí nebo gpoléhají
na  lidi,  a  náš  špatnÝ  piříklad  může pak  tak,ové  uvést  na  cestu
zkázy.

É2.  Jaké  kámi byl podroben Nabuch®d®nozoF?  Jak  se jÉ Ěa®d-
Eobil?  Dam®  4  25-3F.

Trest,  kterÝ  stihl  Nabuchodonoz®ra, byE snad tvrdší,  než jakÝ
kdy  člověka stihl.  Sedm let musil žít  se zvěří v polích, zbaven
svého  králiovství i  svého  rozumu  Na,kionec však  Bohu děkoval.
V.  37  je  ,překrásným  svědectvím pr,o  vládce  světevé  Ěíše®
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É3.   JaEE   se  eh®vaE  DáEtifl  Ég  ties€ajÉeÉ  B®ĚÉ  me©?   ŽaEEnL  5fl®

David  těžce  zhřeTšil,  avšak jeho  pokání  šl®  do  hloubky  a  byEo
phě procítěnoo  Ob@  krále .trestal  Bůh přísně.  Oba  se  však  rozq
vážně  uchÝmi  k  pokání  a  směn  žít  Á  nadále,  aby  B®hu  Hoh]i
EBrojevát  qbFděk  ga  on®  tietstánfi

ČůemÉ bible:  1.  Tim®  1.  -  Žid.  5.

Gesůa k vftězsÉVÉ.
Za  jisitých  podmíne!E  možno  Přemoci  svět.
Ježíš  nás  vítězstvím  ujisůiflo
KrisEus  zvítěziE   z@  nás.
DíkÝ  Bohm,  že  vitězství  není  zťEacenoB
tNevftězím©  nikďF  sami.
Lidé  by  nezvítězÉli   bez  BeTánEao
Dvého  je  však  nezb}Ftně  potĚebí.
Z.  s.   15.§8.

t

.~`.,,  L  j~~                  1ů.  úE®L  ±  1i.  E}F®sinee  fi948o

Hzffiug  dvě  smE®uwy®
ZlatÝ  teEE:   Eid.   12,  28.  29.

Ée  Kťerých   flvou   věcí   mám®   dbátr   encem®-m   spaťřiů  Pána?
Žid®   12,   É4.

TFtJo dvě  c'tnosti jsou pFo  kĚesťangtví velmi důležitéo  Někt©ří,
jinak zcela  dobří lidé nemaučáli se  žít v míru §e  gvÝmí gousedy,
nenauči]i se přizpůsobovatí nýbFž neustále  se pokoušejí ovládat
druhé  podle  svÝeh přání. Nej.,sou  to  svěží  a příjemní  křesťané,
Hýbrž  jsou  stále  na válečné  stezce  nápravy  svět@ podle  gvého.
Horlivost inusí  bÝt  navzájem  vÝvážena moudFostí  a  svtattc)st má
převládat!

2®  NaĚ  máme  dát  bedEiirý  p®z®F?  v®  É5.
Snadno   je   ®dpouštět,   jaEE   velí   křesťan§tví.    Není   však   Éak

snadné zapomínat,  a vždy Ěnůže zůstat nějaký malÝ` „k.ořen hoř-
ko§ti",  který pot,om poskvriuje veškerou naši  křesťanskou zku-
šenost.  Hořkost,  nepokoj  @  nečisůota  ča6to  zaviňují  Etrátu  Boží
rilosfi.

3.  Ke  komu  je  Ez@u  pffipod®bněn?  C:®  Ěgdysi uěinfl?  vo  É6.
4®  ČeĚio  €htěl  bÝt   dědieem?    Pr®ě   ĎyĚ  zavTžeH?    C®   fiEedaE

v   sEzáGh?   v.   flg.                                                            )

_`í?T



Jeho  ioůec.  již  nemohi  odv®1at  jednou  dané  požehnání,  a  Eza.u
marně želel, Že si ,náležitě nevážil svého vÝhFadního práva. N}mí
teprve  víděl,  oč  se  svou  lehkcmyLslností  připravil.

5®  K  čemu  jsme  nepřistoupiH?  ov.   1.8.   19.
Tyto  verše poipisují vydání zákona  na hoře  Sinai;  který  obsa-

hov'al podmínky prvé  smlouvy.  Byio  to  v  „Íden  vichru,  mrákoty
a  bouře".

Úchvatné  byly  tehdy  znaky  přítomnosti  Hospodinovy,  takže
se  zástupy lzraele  ichvěly  hrůzou  a  lid  pad]  m  tváře  před  ma-
jestátem HospodinovÝm.a

6.  Co  nemohli  ani  snést?  Jak  svatá  byla  ona  místa?  Jak  se
vyjádřil  i  sám  Mojžíš?  v.  20.  21.

2.  Mojž.  19,  8.  -  Až  do  té  doby  znali  BožÍ  vůli  všeobe€ně,
avšak  nyri  jám  Bůh  výslovně  praví,  co  ,od  nich  očekává.

7.  K  čemu  Ísme  však  my  přistoupili?  v.  22.
Pisatel  se  nyní  obrací  od  první  smlouvy  na  floře  Sinai  ke

smlouvě  nové  m  hoře  Sion  a  oibě  vzájemně  porovnává.
8.  Jak  dá!e  jsme  ještě  postoupfli?  v.  23.
„Spravedliví  dokonůlí"  jsou  pEně  vyspě}í  křesťané,  kte,ří  j§ou

ospravedlněni  krví  Kristovou  a  posvěceni  tduchem  Kristovým.
Znamená  to  i  duchovní  jednotu,  [kterou  ise  vyznačují  učedníci
KFistovi  mezi  sebou  a  jež  je  provází,  aů  jsou  jakkoliv  od  sebe
vzdáleni.

9o  Ke  komú  až  jsme  nakonec  pfist®upiH?  v.  24®
Ježíš  jako prostředník  je  nám př.íů.omen,  a  ,,krev  nové smlou-

vy"  „nevolá  o  pomstu"  ;ako  kdysi  krev  Abelova,  naopak  pro-
mEouvá  k  nám  o  ]epších  věcech.

Nadeš]a   ďoba,   aby   nová   smlouv,a   byla   splněm.   Bůh   Ů.ako
soudce  předsedá,  Kristus  piředstupuje  jako  prostředník  a  pFosÍ
za pĚije/tí  s.vé  církve.  PřÉšel ;.p.rávě ze  země  a přivedl  s  sebou  na
důkaz  svého  díla  ty,  `kteří  spo]u Ls ním byli  vzkříšeni  z  mrtvÝch
-  Ícírkev  prvorozený(ch.  Představuje  je  pak  Bohu  jako  první
plody.  „Dokonalí"  ~ podobného  vÝrazu  je  použito  i  o  „duších
pod  Ómářem"  -  jsou  zde  uvedeni  na  důkaz,  že  Kristus  může
vest  k  'dokonalosti  ty,  kteří `jsou  pošvěceni.  Za  přftomnos,ti  ne-
sčetnÝch  zástupů  andělů pňednáší Kristus  jako  prostředník Lsvou
krev,  smlouva  mezi  Otcem  a  Synem  je  stvFzena.  Kristus  před-
stavil  svou  cíFkev - dražší nad zlato  z  OfiF.  Doikoněil  své  dílo,
a   byl   přijat.L'
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Í0®  Komu  nemám©  odpíTat?  E€_do  zd©  sl®uŽĚ  z@  špaůnÝ  přÉEgEad?
Jaká  vÝstraha  j©  zfle  dán@?  vo  25o

lÉ.  Jak  zapůsobil B®ží HEas  n@ h®ře  Síffiai?  KÉeFé z@stíbemí Bůh
dflĚ8  Žíd.  fl2F  26a

„Ještě  jednou."  Bůh mluvil kdysi ts  hory  Sinai.  Pr®mluvÉ  všaTE
opět,  Jer.  25,  30ai  Zj.  6,  14i  lz.  24,  20.

É2o   Go  p®tvTzuj©  j©ště  jednou?   v.   27o
„Ještě  jednou"   zn@mená  původně   „jednou  pFovždy".   Zůjstat

má  to,  „čím  nelze  otřást".
á3®  Co  Ěimí  naši  službu  B®Eu  pĚiÉ@teln®u?  v.  28.
Dvě důležitá  slovaí  která  bv  měla  být zahmuůa  do  všech  ná®

boženských  §mh  a  bohosLužeb.  Rozruch,  vyrušování,  mluveníp
h]uk  činí některé  sbory me  ot mnoho  lepší než  zmatek, který ipa®
noval  v  chrámě  a  kEerý  Ježíše  přiměl  k vyhnání  věříGÍGh.

14.  Čím  je  náš  Bůh?  v.  29.
Mějme  k  němu  vážno,st  a  úG:tu  i bázeň,  „n eb ® ť  Bůh  náš  je

oheň  spalující".

Čtemí  bÉble:   Žid®  6.  -.~  É.  P©ŮF®  5.

N.   12.     1.   Sam.   1?,   47.
P.    13.     Řím.   13,    14.
Ú.   i4.     Fii.   4,   13.
S.    15.      2.    KOF.    10,    4.
Č.   16.     2.   Mojž.   14,   14.
P.   17.    Žalm  28,   ?.
S.   1S.     Žam   98,   1.

c,   í/                             É2.  ůko|a  -18.  pr®Since  l948..:`:íťi;.  ' ``'``'  \L  ~

Výžva:  WjĚÉ  Ze  §taffiů®
Zlatý  text:  Žid.  Í3,  5.

1.  €o  nemá  pĚesÉávat  mezi  mámi?   Ěid®   É`q,   É®
Bratrská  láska  se  vyznačuje  úzkostlivou  E)éěí  &  poFozuměním

pro  druhé,  staFostí  o  jejich  blaho,  €ítěHím  s  nimi>  v  ne§názích
ci  bolech  i radováním  se  z  jejich  úspěchů.

2.  Nač  nemám® zapomímaů?  Koh®  měkteř.Í  nevědomky  hostiH?
v®2.

Pohostingtví  mizí  z  Hmoha Ldcmovů, NeffiěEo  by  ůak  být,  Sou-
časně  by  však  měl  manžel  dbát  ma  to,  aby  nebyl  pohoistinnÝ
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H®sp®dÉmův  Ěe  boj.
Hospodin  vítězí   jiflÝmi  zbraněmi.
Musíme   být  cele  Kristovi.
Jen  on  nám  dává  sílu  a  schopnosti.

Eáoh%:ff®bťÉmBnooĚékbrz=ěiásbojova[.
--EJleo shgddťiť: ůE±ř áí3ťáí#zitigig 3fipš:Oá.í.

Z.s.15.59.                                                   ,„               \:



na  úkor  své  manželky,  nÝbrž  aby  jí  byl  EEápomocen  v  jejícri
pracích.  A  manžeHa  pak  ať  je  peě!ivá,  aby  neěinilaL  S  neGhuff
to,  co  je  přáním Božím.

3.  V  jakém vztahu máme  být E§  těm,  kt©ĚÍ js®u  věměmÉ n©ĚS®
kte#  ÉFpÍ?  v®  3o

Za  ioněch  dnů nebyl® pr®  isvaté riG neobyčejného  být  zba,ven
§vobody  ---  bÝt  věměn  nebo  tŤpět.  PaveE  to  poznaĚ  z  vlastní
zkušenosti. Vězňové byli Lčasto  závislí na  BVÝch přátelích venku
i  v  nejnezbytnějších  poťřebách  k  živtotuT  prot®  je  vÝzv@  tak
důtklivá.  Nevíme,  €o  nám  budouenost  přin©se,  a  tudíž  se  taů®
výzva  může  stát  ve]mi  přítomnou  pravdou!

4.  Co   s®udí  Bůh  ®  mamželství?  Jak  zaĚĚF®ĚÍ  pr®Ůi  Éěm,  kÉeĚÉ
pomšují  sedmé  přfiázání?  v.  4o

Ciziol®žství  a  nevázanost  byly  iza  Pavlov`ých  dnů  stejně  ®b-
vyk]é  jako  dnes.  Na druhé straně  všaik  byli  v  církvi á  fi,  ktaří
§e domnívali, Že ke dosáhnout vyššíh® stupně svatosti v Gelibám
nežli v ,manželství.  P,avel zde po>tírá  o.bojí.  Manže\1\ství  je pioičieisit-
né.  JakÝkoliv  `rys,  nemravnosti  je  hĚíchem,   a€  v  manžeůiství  ěi
mÉmo  ně.

Bůh zvelebi]  první  manželství.  Je  tudíž  původcem tohoto  po-
§vátného  zřízení  sám  Stvořitel  vesmíru.  Bylo  jedním  z  prvýGh
Božích darů člověku„a je jedním ze dvon zřízení, která pFovázela
Adama po ,pádu za brány ráje. JSou-li zde Boží zásady uznávány
a  opravdu  uskutečňoványF  je  manželství  požehnánímí  je  stiáž-
cem  čistoty  a  štěstí  Tiodu,  zajišťuje  čl®věku  jeho   sociální  po-
ffe5?yc;:gšieegáu#eěť%Svnaotuůg:;:=J#;áErí?TíěĚirázá=násÉLě€
být  spokoůeni?  Jaký  máine  BoŽÍ  pHslib?  v.  5.

"B:ůltÉ3Šástžíiv|3:k=ákbĚtenně:zgnýápgíko:Ieiži.šp:tEíz,ecgil=Jáíg:,
(Angl.   př.)

6.  Go  můžeme  pak  směle  říci?  v.  6.
7.  N@  koho  máme  vzpomínat?  K  čemu  jsm®  mabádámi?  v.  ZÓ
Vzpomínejte na ty, „kdož vás vedli"p to zHamená domov, Škiolu,

6bor,  stát,  avšak  obzvláště  ty,  jež  Bůh  v  Gírkvi  ustan,ovilp  aby
vedli  jeihoi  stádce.   „®bcování"   se  zde   ®tejně   jaki®   ve  veFši   5.
vztahuje  m  všechny  životní  iokolno§ti.

%.]oŮ;eFkj,:ez:eůž®ysmtiš:Ft#akfiés?sev.mséní.Aniff,Eťeříjsoumezi
námi  na  vedouGíich  místech,  nemusí  zůstat istále  tíž.  Avšak  naó
prostá fleměnniost Kristrov@  charaktem  lásky je pFo nás zdrojem
ustá]enosti.
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9.  V  ěem  máme  osvědčit  stáEost a  ueelenosĚ?  ®  ěem  blaho-
dámém  je  zmínka?  v.  9®

Cizí  učení  Se  neustále  snaží  zíiskat  naši  pozornost.  Bůh  chce
však  liid upevněnÝ  a  ucelený  v_,pravdě  svého  Slova,  jak  laiky,
tak  i  kazatele.

10.  Cb   máme?  Z  ĚeE®  n©směH  Éíst  ti,  kteĚÉ  sl®užiH  stámEu?
v,  10.

Těmto veršům porozumíme j.enom ve světle obětních pravidel.
Kněžím bylo dovoleno júst z některÝch iobětí za, hřích, a z jinÝch
zase  jíst  nffiměli.

11.  Co se stalo  s těly oněch zvÍĚ@É, jejicEž Ěm®v byla wnesem
do  svaLtyně?  Žid.  13,  fil®

Někteří  tvrdí,  Že  při  oběti  za hřích  bvla  k`rev vždv  vnášena,
do sva'tvně, aby jí ,tam ibvlo kropento. Bvlv však i oběti za ffích,
kdv krev  nebyla  vnášena  do  svtatvně,  a  kněží  potom  měli  iíst
maso  oběti,  jak Mo,jžíš  přikázal svnům  Aronovým pTavé:  „Ho6-
podin  da]  ].e  vám,  abvste  nesli  nepravost  ishriomáždění."  Oba
obřiadv   zároveň  znázorňovaily  .přenesemi  hříchu  vinníkova   na
svatvni.

Krev b yl a vnesena do  svatÝně, když zhřešil vysvěcenÝ kněz
nebo  celé  shromáždění.  3.  Moiž.  4,  5.  6.  fl7.  18.

V  těchto  případech  se  maso  jíst  ne§mělo  a  bylo  spáleno  za
stany.

12.  Kde  trpěl  Krisftis  v  souhlase  S  tímto  pĚedobmžem?  Žíd.
Í3o   i2.                                                '

Čiňte  pečlivý  rozdíl:  Bv]a-1'i  krev  vnesena  do  svatyně.  bvlo
tělo spáleno za stany. -Kristova kFev byla vnesena do f>vatyně,

š:dižag:uáiástgěĚ:,Í;sat.b,ržai:?u|aá.,foí.f.A9;::il#i'isYu#oav#-,#řípádě:
te  a  .iezte,  to jest  tělo  mé!"  íMat.  26,  26.)  To  je  oltář,  kterÝ my
nvní máme  a  s něho,ž  mv  sniíme  jíst,  avšak is  kteréhoi v  dávnu

g#b3i|%Evy:z::oJgčt;řťgš::ec:žt.núečÉ3thn|ijčeiE:ttí:akůeí|:hs?oŤEE3
stánku.

13.  Co  máme  uĚinÉt?  v.  É3.                     `
BÝt účastnÝmi  ieho  těla  a.  ieho  kTve znamená vážnÝ  závazek,

že  vyideme  s  Kriistem  ,,za  stany".
14.   Proě  bychom  měH  bÝt  zvláště  ochotni  vy#t   ze   stamů?

v®  i4.
Jsme jen poutiníci- a  cůžinci na zemi.  Nemáme proto upadnout

d®  pochybné É;pokojenosti  neboi  do  klamného  poklidu.
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Čtemí  bibE®:  2.  PeůF®  .fl.  -  ZÉ.   8.

KázmÉ k vÉů,ězsůvÉ.
Podmaňujme  své  tělo!
Buďme  ukázněni  a  neochvějní  ve  své  vířel
Cíl  stojů  za  nepostradatelnou   zdrženl]vost.

SnkášveÉFneo;ttiěžjke°:řebaa%:]di=ekádz:Ěmaítr#těíhřííJo.s4.i.
Buďme  dobré  mysli   a  spolehněme  na  Pána!
Mějme  před  sebou  vždv  danou  nadějil
Z.   s.   16.03.

13.  úkoň. - 25.  prosince  1948.

č©sŮ  B®fiu:  posEušm®sÉ  a  p®kymy®

!latý  texů:   Žid®   É3F   20.  21.
1.  Co   máme  noustále   obětovat?  Žid®   fl3,   15®
2.  Naě nemáme zapomenouů? Faké  ®běti  s© Bohu zvEáště  HbÉ?

®    16.

Sdílnost  znamená  dávat  z  i:,oho,  \co  máme.  Kdokoliv  sobecky
adržuje přijatá hmotná ů  duchovní požehnání  a odmítá je sdílet
ostatním'i,  tomu  jsou  počítána  za  dluh.   Život  možno  udi.žet

en pod ttou podmín,kou, že jej nějak sdílíme s dmhÝmi. Všechna
)říroda  nese  známky  této  zásaidy.
Vé  světle  Golgaty  spatříme,  že  zákon  sebezapíravé  lásky  je

ákonem  života  na  nebi  Ě  na  zemi,  ,že    ]áska,  ktetrá   „neh}edá
vÝch věcí", má svůj zdroj v srdci Božím a že „pokomý a tichÝ"
ežíš  zjevil  charakter  tiohor  kterÝ  sídlí  ve  svěfle  nepřístupném.
A  andělé  s}ávy mají radost z projevování lásky a z neúnavné

děié péče  o  duše,  kÉeré  pad]y  a  staly  tse  nesvaitými.
3.  Koho  máme  bÝt  posEušni?  v®   É7a.
0  této  věct  6e  PaveE  zmiňuje  v  epištole  několikTát.  V  církvi

yli  tudíž  jistě  i  lidé  neukáznění,  [kteří  se  nepodrobovali  radě
ni  autoritě.   Častokrát   se  tito  lidé  neivíce  domnívají,  že  mai.Í

církvi  zjednat  nápravu.  Varuj.te  se  takovÝdhp  neboť  zaviňují
)zdělení  a  sváry.
4.  Co  musí učinÉt  ti,  kdoř bdÉ n@d  mašimi  dmšem±?  Co by nám

ijak  neprospělo?  v®  17b.
Dbejme  o  tio,  aby  o  nás  mohla být  podána  dobrá  zpráva!
5.  Jaké  pĚání vyslovuje  apošůol?  Co  pravi  o  svém  svěd®mí?

•18®

Příliš  čast®  bývá  „ffiodleťe  se  za  náš"  vysůoveno  bez  jakéh®-
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#:Ě;tí3;rbíi;éín;ÍV:Ízi;:!ěi#gín;e:SÚííias:;řei:gi:i§s:;y:É®%%:!iabs:::]]š®:hĚk::
tovo   vzkĚi'š©mí?  v.   20®

Tím  byla  sp]iněna ipodstatná  část  Boží  „věčné  smiouvy".
8.  Co   pĚeje  ap®št®I  Ecaždému  věĚi'€Ému?   K®mu  vzdává   čsst?

v.   2É.
Dokonalost  byla  piředmětemp  ke  kterému  Pavel  vždy  znovu

::Ei.a:#:8=mz°usjůápave!o€omtosvémsnaženíod®R®naE®sW

žá±Š°:"Ž±oHE®m:?š#H.US8#°±V3gěfiEpěůprawěpEoto,žeÉ®šhěneůosůHL
Pave}  netvrdilr  že  již  je   dokonalý,   jak  to   činí  dnes   mnozí

]idé.  Nevzdal  se  však,  neu'stal.
11.  Co   dále   zdánHvě   pF®tichůdmě   p®zmamenává?   FÉ].   3,   15.

svEdĚo,Ě?noaEš:tičjítÉegíezíimd:ěůEaiá,čea:j,a5el,-gítěáo=aih|jásůpo!:émg
ko,Í:igloisíánF;=VybšE:v:!igť=:s:empfkgmgmkui:zgá::Ě:?J:Ž.i|.dgápÉě6|."edné

mysli..."   (Dr  Co]),   ať  j.sme   dospěli  již  vehí   daleko,   anebo
Eeprve  začínáme.

13,  Oč  ĚaveE  nakonec  prosí?  Žido  É3,  22.
Tato   epišto]a  není  v  prvé  řadě  thec>logickou   diskusí,  nýbrž

;gš:gíymvbššE;i:I:3:i:vÍ:á:,i:#Figagv,goníat:ad%EĚ%:ůí:j:žznváegdáva:!
Í4.  Jakou novínku  dále  oznamuje  ®  Tím®ťe®vÍ?  S  čím  vbffzHu

goěíůá?  Žid.   13,  23®

E®:E:.ÉŤi:FovězĚdír=íz:@svsáÉ®mmE=s:ěd?a?Čžíid?o|Z3ť:E.gg.řriuje-ak
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Másijffií  stffáž®

2. Ěíjna É948. - SpFávné uĚi# svěĚených daFů®
Náš StvoĚiteĚ obdařil  !id§tvo  ze své  Štědré  rukv svÝmi  dobro-

diiními.   Kdyby   byly   všechny   .tyto   dairy   jeho`   pFozřetelnosti

Feomuědřteé±ě:ážij:Š|#ž:#g,ůaďFmbeyvgaukd?kg,eTgkcbayEád3osá
pož3ĚánL;íFasť;%ut3íůEonuepToěvnínín]:vwE:%tebfluýmufipvánímdrafio®

cennÝch  diarů  ®  jejdch  zneužíváním  jaHo  Ůa,  k€e,rá  dalrů  země
používá  většinou k výrobě nápojů, jež  §loiuží hlavně jen  k opo-
iení  smyslů  ta  jen  zcela  nepoměmě  málo  k  léčebným  ůčelům.
VÝživnó  obilí,  zdravé  a  nádhemé  plódy  měflí  ttaik  jen  vo`tio,  co
zatemňuje  rozum rě`liověka,  oitupuje  jeho  cÍ,t  a vůli ia  co,  je.Ť  olu-
puje to  klid  a  rozvahu.  - Těmito,  Eáp.oji,  jak  již  nesč'etněkrát
bvlo  c}pakováno, by!y ťisítce  rod.in připraveny ± 'o  Hein&bvtnější
živohí  prostředky  a `dobFodiní  života,  ia  .míHoi to přispělv  Hho-
viw převážnon měi.ou k Toizffin\ožení násilností, zl®činůí flemocí,
ba i ismrtí,  .a  to  jak ,pijafiů, ttaE  Í  ěle,nů  jej.ich irodin.

9. fi'jna  fl948. - Být blízcí  svÝ.m  s®usetiům!
Mnozí  lidé   čekají  na  Éo,  iabych©,m  ise  na  ně  obTátiu  ioso`bmě.

Jako  lidé Kriis,tovi  máme velké  dflo  již  ve  své .Fodině, ve svém
bvdliš.ti   La   v   nejbližším  iokolí.   JsmeJlú   jopravdovÝmi   .křesťanv,
bude  nás práce pT\o bHžní  těšiů.

Dvě sestry se nechtěly již  vrátit  do  o\blasti,  kde  každý  týden
rozšiříovaly spisy, ,a  odebraly  se  do  iokresu, ikterý  jim  ani nebyE
přidělen. Přes vel,kou námahu mětlv jen nepatmý ůspěch. Jednou
však  vyslechly  kázání  o  sklíčenoisti  uěedníků,  kteří  celou  inoc
mamě  zait.ahovali  sítě.  Kidvž  však  uposle€hlí  Ježíšova  pokynu
a  spustií.li isftě  na  dnihou  stram `Iodi,  naplnila (se  síť velmi  záhy
nesčetnÝmi  Tybami.

Za  tÝden   nato  líěily   dvě   naše   sest,ry  podoibntou   zkušenos,t:
Přímí jejich §ousedé ie přátelskv přiiali ia vzali isi od nich  spisya

!:;E:mdiutáepEg:%g5?d:ria#g=gĚs|Zoauužjeaá%J,%dbmHě:j.Pokřtěna.
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1©® října  1948. - Ze zkušen®stio

Důležitou  části  plánu  vÝkoupení  je  to,  že  Hdé  ffie  majá  §tát
spolutpr/actovníky  Boha  a  ©ndělů.  Každá  zíístzaná  duše  znamemá
přínos  k  tosltaveni  Božímu,  slávuí  jež  se  poitiom  z]r@ěí  jak  n@  ziao
Ghráněnémt tak á na zachránci.

Těm,  kteří  chtějí  pracova.t,  na'skýtá  se  mnoho  mož,niostí.  --
Při  obžínkové  práci  našl,a  jedna  niaše  sestra  matku  se   dvěma
dcerami.  Miatka  později  přijaůía pEavdu  a  ÍpřáEia  sÉÚ  abv  se  i  její
dcery  ipodobně  iFiozhodly.  Naše  sesbra  §e  uchopila  ipříležitosti  a
z@čala. v  tonom  místě  rozšiřovat  símě ipra.vdy.  Věnovala.  se rovú
něž  Ídětem ta založilů  pro  ně  i  poboční  sobotní  školu.  Kdvž  n,a-
dešla zimat  nemohl@ Lnadále pokračovat ve `své pi'áci,  neboť byl
nedostatek  piracovníGh   prostĚedků.   0   těchů®  jejích  nesnázích
se  dozvěděli  jedni manželé  z omroho  ,sbom  a  rozhodli.,  se,  že  se
sami  ujmou  jejího  dfla.

Záhv  v  onom místě ,objevili ibÝvalého  iadventi,stu,  jehož  chio€
pravdu  neznal.a.  Oba  v,štak  .slíbili,  že  budou  sobotní  školu  na-
vštěvovat.  A za  č"  bvla  ona, pa.ní  po\křtěna.  Není  nám známoi
jak  se  BoŽí rdílo. nadále  v onom ,místě  rozvíjí, avšak Duch  BÓží
působí  ia příležitiosti  k  oznámení  poselství  se  množi`

23. říjm 1948. - Musíme sít!
Dobré símě může i dosti` dlouhoi ležet nepovšimnuto v chladné

půdě   sobeckého   srdceí   avšak   později,   so,tva   se   duše   dotkne
dchmutí   Ducha   Božiho,  `skrvté   símě   vzejde  ,a  přinese   užitek
k tslávě  Boží.  Mustme  konat .své  dílo  a \dailší ponechat  přímému
Božímu pů.sobení.

V  jedné ,pastorální  příručce  bylio  dobře  napsáno:   „Čím  více
semene  p:řichází  nazmar,  tím  více  musíme  sít."  Tím  více  příle-
žito§tí  má  Bůh,  kde  €ám  může  přispět  k  b]ahu  člověka,  jemuž
jsme  my  vydalti  svědectví  o  Božícb  cílech  s  ním.

30.  Ěíjna  1948. - Sbor  stáE®u  Škol®u.

Největším  přáním  každého  Božího  tčlověka  má  býb  záchram

::*eh?íl?šštzoeáFá;:áE;žmEříž:u::e:ií:ašpFrmo-sEioEiÉcv:ě.áj`c%m:tF..p:|:kl;Í'ůr:uá:
15`)   SboF  je  takovou  školou,  jež  gkÝtá  nutné  znalosti  pro  ůuto
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:řáÉšetno:ErááÉí;í:d:omšgsaťe.E:eír,ářE]ÍŠ€ždíš.ogte#orž€zg::]±ťánTá.Máme

Bo Eistopadu 1948® -PřÉEežitosÉÉ EĚ bÉbHekým h®dimámo

Osobní prác'e je inejúčinnější záchraHou. Ptři návštěvách u zná-
ných a přátel můžeme přÉnést bi`bli ,nebo  knihy  a předčítat ně-
Eteré  z  jejich   pravd  nebo  je  zájemcům   izapůjčit;  rovněž   je
7hiodné,  abychcm i je přizvali ke zpěvu nebo i k modlitbě.

•e#uésnEevsidoTbáěži,tngážo%,,gtaěkžQkvýéchp,fiž]i::oig,:áiazE#š±d,e=eg!:zs:Í
iebo  dokonce `smrti.  Pak přijdou někdy Í  sami k nám  a budou
ičekávat  od ná6 pomoc;  neismíme je zklamat.  Sp,řá.telte se  s  lid-
o,i,  s  nimiž  se  seftáváte!  Seznamtei je  s,  našími  isnahami  a  cílů:
pisy,  pozvánkami,   rozmluvou  nebo   aspoň  stFučnou  zmínkou!
[plníme-1i 6vou kře§ťansktou  povinnost,  bude  tu  i  zájem o  Kris-
ovu  přítomnou  pravdu.

13.  Iistopadu  1948o -  StáEe  biíže  EĚ  cÉH!
Dnes  všude kolem  sebe  vidíme  známky ůoho,  že  se vůčihledě

E]éňTá];bpěrojrsoá:Títíomb`tí,ěEšoístá±nást,3Toadpnoáť:3íuo.s,tč];g§bťíežeb]ťž:f
plnili  jsme  6vou  povinnost?  Mohli  jsme  učiniit  ještě  více  po-
ehnaných  2ikušeno,stí.  Bůh  může  LpouŽíÉ  kažidého  posvěceného

3Tud:ž,z2gí]ámuí±=ŤŠEíáěvpěuE3b#:%njegí%=Í:nžoestj.ďF]%zžáocdhnrěa=;
dských  duší  neustanemeí
Snad  mnohá  inaše   inodlitba   z@  naše  mi]é  nebyla  vyslyšena.

Íedejte  se  však  odradit  a věřte  neochvějně  BQžím  zaslíbením!•šude se  ději  divy.  Mod]ete  se, ípracuj(te,   v ě ř t e !

20. Iistopadu 1948. - Užiti  spisů v pFági pFo duše,
Nesčeitné jgou  piříležitogÉio jak použít  našich  spisů v prácii  pro
iše. Na mnoha místech nemůže  být 6lyšen hlas kazatele,  a jem
iihy  a  iÉrakťáty  dosáhnou  oněch  oblasú'.
Tyto  prostředky  poskytují  přerůzné  možnosti.  Za  prvé  jsou
ijich  pose]ství  zřetelná  a  jednoduchá. Za  druhé  se  nese,tkávají
útioěnými  odpůrci.  SpÍ\sy  \Ůotiž  mlěí,  a  přece  mluví.  A  eo  j®
3jdůležitější:  přivedly  již  mnohé  .duše  k  ,pravdě.
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Mluvi  za  vás,  a  jejich  poselství  vynikne  tím  ví€e,  doprovo-
díte-1i jejich iodevzdání  (nebo zaslání)  několika upřímÝmi slovy

;;lpsiěEěÉ:3gkaršÉgk#iígEiž:?cfonparo€ve:fg,kk:%;fchm:::vuy:šeílmmť
doůru.

27.  1istopadu  1948.  -  BibEÉčké  hodiny  v  domovech.
Od  za.čátku  našeho  hnutí  bylo  toto  bezpro,střednější  zasvěcio-

vání  rdo  znalosti    Písm  věrným  průvodcem   práce   se  spisy.
Církev má veliké  dÉlo,  avšak málo  času. Proto  se musí postupo-
vat tak,  aby  v  krátké  době  bylo  dosaženo  co  nejvice  lidskÝch

Ěri:n=:ášŤgLipĚĚt:ž::#:erpeťii°Ěž:e:n:o:ivak#iřéíúbsTiíštíe'qp*sp°ědchd:ěmeE:
nežá#č%rvoáíe#egonme3ťepáo.zjáaEáFooírvpÉS;jsn;d:Í::oísgůíg]í:ěíš±

#híJO:cS:rzFcÍ:,:á;ůo=;#:á:m=og:!%:šiůž;tnkaž;gěs:#,;:3ělg;Lyišt:gss:p:l:
řuje k  jednomu  Číli,  také icíle idosáhne.  Záleží  na tom,  jak  PáHu
umožníme,  aby  mom  naši  Stnahu provázet  svým požeh`nánín.

4. prosinGe 1948. - Živé poselsůví našich knih.

:ec:eigáu?-;i:ís:tšeíĚhne:phlts.:tĚiE:e,o:s!P=%okí:p:r%?oo#g,.oe#il;n##ÍgFíÍÉ|:sÍ
Po  sedmnácti  letech  zavít@l  do  ,oné iobla6ti  movu  a  nale`Žl  tam

<     sbor  s  více  než  40  členy  a  dále  společnost  asi  200  dalších  vě-'  \   řících.  VěrnýnL  rozšiřováním  spisů  momo  bÝt  v  Číně  založeno
1    8  ,sborů.

_vtízvpotž:ěňEghsoí:[eonvanabĚXLLšá]sáoc%ůzgansí]hoo:Žáíšrýp3gc3ěgvÉg=
moci  Ídošel  ,studiem  ].edné  bFožury  k  obrácení.   Stal  se  poizdějj
velkÝm ,reformátorem Frande. Jeho iošetřovatelka i vrchní sestra
nemocnice ěetly jeho dílo rovněž a také pravdu přijaly. Poslední
uprťhla  do   Holandska,   kde  se   později  provdala  za   Víléma

•orparnoŤs#oé#roói?d=voapnááa#:rgiae€hegpvisEi:3ZSíEj.n®j@ko|istín€

Ďodzim.
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É É. pF©sinee  É948. -SpoĚubuď®vateEé Noem®vy
archy®

Rffiozí  lidé  se  přiznávají  ke  Kristu,  nezabývají  se  však  jeh®
dí]em.  Dávají  n@jevo  jakousi  zbožnost,   avšak  to  jen  zvětšuje

!ÉÍ#uššn#ásbtázvraajái§oegt:ogžEináázsyTojigatanovakl-uauvádějí
Pio  120 ]et hlásal Noe varovné poselství a jeho skutiky ,potvrzio-

Ťa:y]gt:a:bd±v::Ljáhaov%Eop=.a€3%3[;pnoáTt:avcb®ěmkíocríápbří.ehcáozes[éá%[šýec±
mohl®  z  těchto  lidí §tát?  Stáli přece pod neu6tálý]n  Noemovým
vlivem  a  dalo  by  se  tedy  předpoklád@É,  že  všiclmi  využili  na-

gekg%#|Ěipá%vf:zépgg|sE3áE.yi|T®esEtiad'gggatcoovvaš|gáEžk,g%czhomá:|E
vlastní  'smysl  své práce.  - -

Mať.  24,  37.   Je  to  výsada  ,§mět   hlásaů  mil®stivé   p®sektví
KTistovo,  avšaE  je  éo  spojeno s  veEikou  ®dpovědfiostí.  Noe byl

g:ěnfEěgřřé#ůge=#,oiéehbgťíjne:Bt3Ea±Eaešág#žá;g:|Veíffinisgil;g#
a  d®brÝm  gvědectvím  pFo  scFé  bližní.  Jen  m  nich  bude  potoffi

;áí%ž%:g,E€gffsptš;]ťfijáůžsí#ej;[9ŠÉaokvgHvzg±éph%j#%:mnae.b®zanedbají

É8. prosínce 1948. -EvangeHsaLění prá€e.
Dnešní  řádky  j6®u  určeny pro  všechny  člefly  sboru:  pF(®  váis,

;:a:n±dh;€Ežě;:?:šit±zĚbs#g#eá;g±?::#:g®E:i:eáEávást:gf%íÍ
cífkevB  aby  vám  byla  útiočištěm.

zdgeáávnaiíbžsá:ithlsevdisuvsejgtŤEvzÍJ:m==stne:hyšÉcáž3#|€ĚJggoori:
po,věden  za  jis.tý  pracovní  úsek.   Prot®  vyjděte  a  isijte  §émě
?ravdy  dio  srdcí  fidskýůi

25,  prosince  1948o  Náš  strýc®

Znáte  příběh ®  strýci  Bobovi?  Celé město hto mal®  pod  tímt®

í3éná#v#:bvŤš]íáínkí:eE#ožb%%agn,a]aí:eagEoth#ddnoebr®Q=:dmešEĚé]ž3
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již jen  několik  tÝdnů  měl  bÝt  na.  živu.  Prosil,  aby  jeho  postel
posunuli blíže k  oknu,  aby  odtamtud mohl zdravit všechny své
přátele. U něho nalezli sklíčení sílu a útěchu, znavení vytouženÝ
klíd  a  úzkoprsí  posilu.

„Mo].i  milí  přátelé,"  pravil  strýc,  flyní  již  značně  zesláb]ý,
„až zemiřu nemysle,te na můj  hrob, nýbrž na můj pozidrav!"  Své
plačící choti řek]:  „Nepla.č,  má milá,  vždyť  budu již jen kiátce
§pát v prachu země,  a jakmile nade].de Kristův pĚíchod, budu se
všemí jeho věmými vzkiříšen a i tebe radostně pozdravím," Slova
strýce  Boba  zůstala  v  mysli  každého  obyvatele  malého  města.

Kéž by i příklad  osta.tních křesťanů plál  ]á§kou a diobrotivostí
k  spolublčižním!
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Zpffávy z misijmí®h p®EÍ.

2. října  1948.

PozdFavy z Effiiopské země.
Pozdrtav-  všem  sobotiní`m  škiolán  ve  velkém\  světovém  ipoli  od

658  ičlenů  sobot-ní   ško.ly  v  Habeši!
12,000.000 obyvatel  téÉo  m,alé země jsou  většinou mohamedáni

a  koptičtí  křest'ané,  ,a  díloi  mezi  nimi postupuje  poměmě  velini
pomalu.

Od  začátku  své  misie  v  této  zemi  j!sme  musili   piřekonávat
předsudky  proti  nám  činností  lékařské  miisie.  Když  byla  země
obsazefla  v roce  1935  Iitaly,  bÝJa většina budw zabrána pro  vo-
jenské   účely   a   nakonec   mu`si'li   všichni   cizí   misionáři   zemi
opustit.  V  roce  1941  ovládn  zemi  postupně  Britové\,  a  pak   se
nTaši  misiionáři  mohli  zase  vrátit  ta  po,kračovat  v  tdíle.

Dějiny  ĚÉesťanství v  Habeši®
Asi 922 Iet ptřed Kristem navštivíla krále  Šailromouna, královna

sábská, která nepochybně po svém inávrtatu vyp`rávěla oi velikém
Bohu  lzraelských.  Stopy  vlivu  této  návštěvy  nia  souisední  krá-
loviství  Ethiopské  spatřujeme  v  návštěvě  kiomomíka.  královny
Kandáces  (Sk.  8,  27a.--3'8.),  který  se  z náboženských důvrodů iode-
bi-al  do  Jerusa.lema  asi  ok,olo  roiku  34  po  Kr.,  bezpros,Éedně  po
ukamenování   Štěpána.  Jemu  iobyv@t®lé  Habeše  sami   př,i!ěítiají
pokřesťantštění  své  země.

K  této  zpTávě  připoú'me  ještě  stať z  dějin  začátků  křesťanství
v Ethiopské  zemi:

Habešané  ,přijali  misionáře  z  Alexandrie  pravděpodobně  ve
4.  století.  Sobota  byla nadále  zachováván,a jiako \den  o'dpoičÉnku,
a\č\ i neděle  bylia uctívána.  V  7.  sto.1etí  Siaracéni odřízli  Haboš  od
ostaitníhio  svět,a„   Gi,bbon  piaví:   „Obkloipeni  tse  všech  §tran  ne-
přáteH  isvého  náboženství,  Habešané  bylÉ   ponořeni  ve  spánek

t|é|Eě/ř3g,Síáil:idýýžz?gojffiálistno:éstiyěotbj:#ípiogg3á:ŠhE:33|=nsěel,.
že světili j,ako iden odpočinku den s e d m Ý, aniž jim bylo známo,
že  soibota  byla zrušena  po,d  hFozbou  k.latby.  J-ezuitští  kněží  pak
neustali,  dokud  habeš§kého  krále  nepřiměu   (v  r.  1604),  aby  se
podřídi.l  ipapeži  a  zakázal  svěcemí  sc>boty."
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V  sevemí  Jčásti  zeriěF  kde  je  Tiaiše nemocrice v`Debre Tabor,
jsou  až  do,sud  mnozí  lidé,  kteří  dosud  světí  sobotu.  -  Přesto
však tpráce  našich misionáĚů zde  není  sniadná,  fleboť  předsudek
a  vliv  moh'amedánského   famatiJsmu  jsou  venkÝmÉ   překážkrami
pokrokub

Naše nemocnice v Debr© Tabor a v Gembii p,i`oirážejí svou čimú
ností  a  zjevnou   ěÉstotou   a  lask@vosLí  evangelia  Kristova  imÝ
zaujůto\sti®  V hlavníH městě Addůs Abebě máme 751ůžkovou ne-
mocnici, ,avš'ak z iostatních  čásůí země volají k nám EékařÉ o  vv-
daitnou  pomoc  proi ,svoji  prácí.  V  jednom  ipř]'padě  poůřebu.jeme
zřídit  místHos,t  pFo ,sušemí  obvazů v  době  dešt'ů.  Jinde  je  ůeba
pořídit  nejnutnější zařízení  nebo obstaTat pĚestavbiu 'budovr@ pod.

Proto   jsme  ise   rozhodli   věnov.at   přebvtkv  sbí!].ek  v   tomto
čtvFuetí  na  lékařskÝ  fond  v  této  zemid  tabychom  vyhověli  nej-
nailéhavějším  poitřebám.                                                           `

Habeš vztahuje k vám idnes  své  Ěuče  a, modlí se,  aby vám Bůh
vel,mi  poželmal.  Buďte  pamětlúvi  ůéůo  Íslibné  země!

9.  fijma  fi948.

Mezi násEedovníky šeÉkovÝmi.
Předst,avte  si, že  jdete navšitívit inejbližší iskupinu našich věří-

cích.  Předem musíme torvšem mít  cestovní ipovolení  od  místního
guveméra provincie,  oož není vždv tak isnadné. N: ení také  divu,
neboť  domorodci  mají  z  válkv  mn!oho  zbraní,  a  cízincům hroz]'
tedy př,i  v,stupu dot jejich vesnic značné nebezp®čí. Mv však vě-
říme  v  BožÍ  ,och\ranu.

Cestu mo,žno konaů ikíoňmo,  zatím  co  mulv nesou všechen ,po-
třebný   nákEad.   Opouštime   Debre   Tabo`r   na  máhorní   planině.
Kolem  sebe  vidíme  mnoho   akácií,  palem  a  jinÝch  tropickÝch
Fostlin,  icrbčas  nám  přeběhne  přes   cestu  opice,   ale  inejpozo,Tu-
hodnější  je  úžasná` rozmanitost  ptáků,  jež .kol  vidíme  a  slvšíme.
Sťoupáme  dále  do  vrchů.

Kolem  ro,Ini  1918  zde  Žil  moslimskÝ  máičelník   šejk  Zachariáš.
Zíiskal bibli  v \amha.rském  jazvku  a  z ní  poznal,  že křesťanství
je pravé náboženství. `iMěl  cÉlou_ řadu ,~v'idčmí ia tsnů a jeho náslel
dovníci  ho  tbokládali  za  pro.roika.  Křtem  bvl přijat  do  koptické
církve   a  zachovával  sobotu,   jeho   pak  následov,alo  iasi   10\.000
jeho  stoupenců.  Sám  nebvl  však iplině  uspokoien  ra  svÝm  tlidem
předpověděl,  že `pozdějí  pfijdou lidé,  kteří  budou mí,t  E`ešůě více
světla Ž  Písma.
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Po  Šejko/vě  smrti  se  j.eho  následovníci  tdozvěděli  ®  křesťan-
ských mí§iioflářích z Eryth.reje.  Proto nařídili swÝHa 'kupcůmr  aby
po   éěchtoi   m±sionářích   pát.rali.   Tak   pÍÉšn    aLž   ,k   jedné   Hri§ií
v  Asmaře,  kde  byli  vHdně  přijati,  neEnohli  však  pfiímout  po-
hioštění,   neboť   jim   `byb   předložeino   vepĚové   miasio,   ®   Hěmž
z bible věděli, že se memá požívaÉ. A když pak vyprávěli o isnech
a  předpovědích  isvéhioi  .proF®ka,  mi.síionáři  se  usmáqi  ia  prarifi:
„Musíte  se ,poohlédHj®ut _po  advientistech  sedméh®  dfle, fleboť  ti
také  nejedí toito  maso a  světí  soboti  jiaiko vy!"  Pak velmi  las-
kavě  odkázali  iobchodníky n@ našÉ  misii.

Záhy nato  se n@ši misionáři iodebrali  do  Begemdeůu ia otevŤeqí

FOÉž:atvdpdeébíreprTáťpdov:še:ée]á€e+ráÉ#š,g#,#ggí,t;běvtHaža;ggEti*
dosud  na  živu)  stalo  se  učiteli  v® vesniGíoh  a  asi  300! věřícíich
j,sme Ďokřtm.

Nepřítel    však    Egliade    překážky.     12®    šejkovÝch    učedníků
v Guvdě bylo za tokupace zbaveno všeho svého maietku a iejiich
obydh'  by.la  zapá]ena.  Našim  ,Iidem  ise  stěží  podařui:lo  uriknout,
a  .dva  braffí  byli  přů  tiom  zastřeleni.  Misiiní  stanice  v  Debre
Taboff  ise  stiala  útočištěm  pronásledovanÝch  věřících,   kteří   se
teprve po půl roce vFátili domů, ,abv znovu budova`1i  §vá iobvdlí.

N]mí  .se  s  nimi  setkáváme,  přicházejí  Lstaiří  i  mladí,  abv flás
srdečně  uvítali.  Po,sitavfii  si  i  maEou  kapli,  která je  záFoveĚ  též
škohí  itřídou,   a   js'ou  nvní   žádostivi,   abvch®m   jim  vvprávěli
o pmvdách biblie, které jim  jsou  §nad ještě  diražší  než nám,  D.o-

:gg3uaĚ;žiá;|i`epsáÉř;ě:ž.6-dnžůé|,abžĚE:sh:idsTÉá3imcee!ů:pmr:gÍá
jejich  pĚáiní  odpovídat  vždv  znovu:   ,Ještě  nemůžemei"  Po\tře-
bujeme  pro  ně  lůžkoviny,  oděvv,  Školní  Lpomůckv,  dokonalejší
ubyttovny ,a mnohio pro'sffiedků na nejnutněiší iběžné vÝdaie. Mů-
Žeme  jim pomoci jen z diarů  od vás,  abvchom mohli vvsilat více
e±hí'opskÝch  uěátelů  mezi  l,id  voiající  po   §větle.  Pamatujite  na
ně  modlitbou  i svým  dobrovolnÝm  daFemi

16.  Ěíjna   1948®

HffimHa  Ž  Wáffiegy,
Dnes  vám  chceme  něco  ĚÍci  o  západní  Habeši.  V  Foce  Í929

Ěarcml  nám  vládce  ,pFovincie  Wanega  velmÉ  pĚíhoďné  mísBo
pro  misijní  čimo,st.  Je  vzdáieno  300  miT  /od  hla.vnffio  města  m
zájpad  @  lze  se  t(am  dostat poiměmě  dosti  dobrou  siHricí.
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Bríatr K. Jensen z  Dánska vedl zde zprvu školu, iffiiriku  a dvě
školy pobočné. Po dobu války musili naši misionáři zemi opustit,
sotvia se však  ujali vlády Habešané sami, dflo mohlo  znovu po®
k-r@`čovat.

V  roée  ig44 Daba Aga, domorodý ,pffacovník, pŤevEai opět  sta-
nici v Gembii a v Toce  1945  se W. H. Anderson, náš mistjní prů-
kopník v Africe, [odebral do Wdlegy, kde po .prvé za;poča,l s naší
misi]`ní  `čiimosti  v  Habeši.  DušÍ  postupně  přibývá.  PŤi  modliteb-
ním  tÝdnu  bylo  prvÝ den pĚftomno  157  osob a pak počet istále
stoupal,  až  pos]ední  sobotu (on'oho  tÝdne  bylo  c©lkem 414 o,sob.

Jdeme vpřed ve víře  a idovioláváme tse jen` ,slibů, jež nám bvlv
již  dříve  dány.  Kolem  nás  jsou Hesp®četní  lidé,  kteří muisí  bÝt
varováini,  ,aby tse zbavfli zla  a hffchu ještě před náviatem Kris-
tovÝn.  Ve  vesnicích  koEem  nás  není  ani  jeden  vvzmvač  piří®
tomné piiavdyt a proto ,počítáme  itím  více, že budete pamatovat
nia  tuto  zemi !a  její  `Hd,

Po válce jsme iotevĚeli školu pro  70 ch]apců a dívek, dvě  další
pobočné školv byli  jsme  však  nuceni  zavřítt  loňského  ioku rpFo
nedostatek  zařízení  a proistředků,  ta  to  v  obiůisti  nejskvělejších
vyhlídek. Je to těžká rána, neboť při nedostatku literatHv musí
Hri,adí lidé tím více působi.t ,meri wlidem oisóbně, a to ]'Ěm není plně
možnó bez přiměřeného  vzdělámí.

Naše  ošetřovna  zde  vzrostl,a na  malou nemocnici  s  50  lůžky.
Idékař.ská  misie  nám  získává  přátele  a  n,ajpomáhá  izdraví  těla
i  duše.  Náš lékař a  jeho  pcmocmíci mají plné  `ruce práce a jsou
nuceni  pracovat  ve  z[chá.tmlÝch  místnosteeh.  Proto  i  zde  musí
být vyvinut`o  úsi,lí  o obnovu.

Pokud tse i zde vy,skvtio. pronásledování, věřící sipíše ještě více
u.pevnilo.  Jedna z  našich  sestep  bvl.a  opuštěna  .svÝm  manždem
a navrátila  se pak  ke  isvé maůce.  I  dále !svědičila pak ro/  pmvdě.
Zalibilta se však místnímu náčelníkovi, k\teiý již měl několik žem,
nebot'  bvla   zcela   odlišná   od   ostahícfi.   KdÝž   jak\o   křes-ťanka
na`bídku  odmítla  a  zůstiala  věrm  Bohu, vydala  se  tím  v  k.rajní
nebezpeěí  ,a  bylta  nucena  se  sk,rÝvat  v  lesíd.  To  ÉrvaEo až  do
konce  válkv,  'do`kud  se  nedověděl,ah,  Že  bvla  Íobn'ovffla  mitsijní
práce v  Gembii.

Potom  se v přestiojení dostala až do Addiis Abeby, kde věmě
a  oddaně  působila. ve  p,ro.spěčh  svÝch !bližních  až  do  nedávnja,
kdv  zemřela na riakovinu. Je zde  mmoho  zanícenÝcfl \duší,  které
jsou  iako  ttatoi  sestra  iochotnv  položit  .iakoukioiiv  oběť  za  věr-
Host  Bohu  a  za  Íposelství,  jež  isi  záhy  zami.1ovávajž.  Máme  ůvto
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Eidi  najíť:a `povědět  jim To  nedalekém  příchodu  KFístově:  neza-
gtaneme však tuto tpoivimost samii je nám třeba vašich modfiiteb
a  vašiGh  obětí,  \a víme.  že nás  nez2{iameite[

23a  Ěíjna  1948.

Čekali 25 Ieů.
Naše lékařské ia' škol'siké dílo jgou  nejmoGnějšími ičiiniteH evan-

gelisace v  Habeši.
Proto  po  obnově  lékařského  idíla  věnujeme  ihned  ,pozomost

niašim  škoilám  a  tsnažíme  gse  je  všude  robnovíů.
V   Gembii   vede  školu   se   70   chl.apci   aL   děvčaty   br.  Wines.

V  Kuyeře,  asi  150 mÉil  jižně  od  AddiLs  AbebT   Bůh  záz.riačně  iote-
vřel  cestu br.  Toppenbergovi,  který  tam  mom  založiť  šJkolu pro
chlapc®,  ra  obyva'telé  sami  věTiovali  budgvy pro  mí  `i mnohio pop
ůřebnéhroi  zaĚítzení.

V   Asmaře  manželé  Lintonovi  Jobnovili   školu   s   80   žákv   a
o  19  mil  dá!e5  máme  da.Eší  školu  s  50  žáky  ,a  žákvněmi.  Mnozí
rodiče  velmi  dbají  'o  iÉo,  íaby  se  jejich  děti  dos]ti@lÝ  do  miisijní
školy.   N.atši   pFacovníci   býviaj!   často   zamouceni,   neniohou-li
přijmout  daaší  nové  žáky  pro  nedostatek  mísita  a  musí`:l.i  nodi-
čům  a  dítěti  odříci  mtožnost  návš!těvy  ško,lÝ.

V Addis  Abebě  máme vyšší  školu,  zvlášť pro  chlapce ia zvlášť
p`ro  dívky,  neboť  mínění  zde  je  proti  koedukaci   (společnému
vyu'čioivání hochů a děvč'at).  Tyito žáky, kteří pĚicháze.i.í ze všech
koutů  země,  chceme  vychova\t  jako   isvé  budoucí  .spolupjriacoiv-
níkv.

V přípr.avné třídě ,pro  křest  máme  na. 30  žáků,  kteří znají  po-
selství  i  idvě  taž  tcři   léta,   a  jeden  žák  z   vniůFozemí  ,k  žádoisti
o  k`řest napsal:  „Nikdo  mi  nezabrání  v toín,  abÝch  byl pokřtěn.
I   můj  io\tec  ,a  mo'ji  příbuzní  znají  Slovo  Boží,  otec  zná  uěeni
adventistů  sedmého dne  a Ísvětí  sedmÝ  Íden  tÝidne,  sobotu.  Lidé
•jej  pokládají  zaj ,bezibožného,  ůšdyž  pFacuje  v  neděli.  -  Věřím
Bož±mu  Slovu,  znám  je  ji'ž  dvě  léta  a  ,sedin  měsíců  a  přeji  si
•být  pokřtěn. DLíbí-1i  se  tak  Bohu,  jsem  připracen  křest  přijmout.
- Tiak mluví  mladÝ  člověk  z  území,  kde  n`aše ipiFáce  není  ješitě
r,ozvinutao Je ku podivu,  jak tsi pravda nalézá  cestu.

Před   dvěma   lety   přišel   íla   vedcucímu   naší   školy   ná(č'elník
z   téměř   nedostnpných  \Částí   země,  kde   'se  rsobota  ještě  jiaksi
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světí La  kam moderní způsob  Života  ještě plně  nepmnik.ů.  EHivedi
svéhoi svna na inaši školu  a žádal, iabychom m.ezi  jeho  líd vyislali
pmcovn-Íka.  Nebylo Ltioi po ipwé,  ani ].sme my nebyli  jediní  dosa-
žitehí.  Byl  É  `požádán,  aby  do  své  iobl@sti  přijta.l  misionáře  jiné
denominace,  todmítl  však  s  ]pouka'zem  m  to,  že  ,si  přeje  mÉsii
aLdventní. Již před 25 lety Žádal o to.,pďůkopníka naší pTáce  zde,

ávešzaikjáů:,d,Ed?yž3ág|F?prnoíá:ámnoěžknoq|ikTálťatmdost=í:(:ngLF3cáEÉEg
p`riacovníka,  ,avšak  iten  nemohl   zaistat  iani  tsvé  \dosiavadní   dílo.
Před  dvěma  lety nás  ná,ěelník  dokonce  požádal,  iabych.om  jeho

Ě;§gitá:3:áo:Eíie:::gTeh?or:fiŤdímneEřoeffit:ř3nůmkonsá:1%áslepfgtkd
syna ma naši š`kolu v  důvěře,  Že př,ijme Krista  a Že ,se pak vrátí,
aby  učil isvůj  lid.  Zda se` t,ak  stane,  záleží  ještě na  okolnostech,

:|ťecš:a:k;:poiř:i!ářáši::s#,iuig:?oábtbigÉa;ž:?ai:i®#;;eNÉ:Šě:jges?eeĚfái:T;:io:áí
náič'ehíka?  Mnoho záleži na vás.  Mu\síme tohot®i  lidu [dosáhnout
před  KristovÝm ná.vratem.  Můžete nám pomoci?

30®  Ěíjna  fl948.

QNedoůčená  poEe  v  mosHmské  Eemi.

KdybÝ  Pavel  mohl vstát  z hrobu a ,pTojít Malou Asií, nemašel
by sbory a věřící tam, kudy vedly jeho misijní  cestÝ. A m jeho
údiv  bychom  mu  muisÉli  Ěí'ci:   „Anoa  Pavle,  dnes  istěží.najdeš
v  Malé Asii nějaiké křesť/any!"

Přátelé,   to   je  tsmutnÝ.  přesmutnÝ  pĚíběh   církve,   která  zra-
pomnělia  na  své  jpos,lání.  Jeií  ě,1enové,  mí\sto   a.by  dali  zazářit
světlu pravdy, z.abředali do nedoTo)zumění a ffozbro)jů to  otázkách,
na.  které  nám  zjevená.  Boží  pra.vda  phě  neodpovídá  `a  jejichž
poznání nemí pQdstatné pro zádrmu Života.

A  pojednou  z  pouště  přišli  beduhovéf  (arabš.tí  kočovníci,  jež
křesťané nepo'kládali za hodny zvěsti  evangelia, s novÝm st'rb.u-
jícím  voláním:  ,Není  boha  \kromě  Allria,  ta  Mohiamed  je  jeho
prorokr'   K`ri.stus  byl  z@vFžen,   a  jeho   mís±io  zaujal  Mohamed.
Islam  během  jednoho  ,s±oleti   ovládl  území  mezi  lndickým  ,a
AtlanitickÝm ioceánem,  a  vcelku mQžn'o\ ffci, Že  ony ioblasti jsou
až  dodnes  mimo  náš  dosah.

V  Egyptě,  Palestině,  Syrii  a  I`ráku  je  kĚesťarisišá  rčinnost  Toz-
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vtinuta  aspoň  částečflě.  Avšak  v  Turecku  se  17,000.000  ®byvateÉ

á#adAo-ká:ůekTeTíévsšv±t?bv##pyuJe®EEřeisoi:E;sáÉ,aE:e#
vražděni.  V  griibm  TureckLa  není  Hest'mské  misie;   a`č,  ústava
země  zamčuje  nábožmskou ,sv®bodu,  dveře  této  oblasti  zůsíá*
vají i nadá)ie pevně ztavřeny.

Dá]e  je  Kurdistfln  Be  svÝmi  tsveřeipými  ia ist.ajtnými  obyvatelÉ,
kteří   se  vydávají  za  poto.mky  Médů.   Žije  jich  v  hoFách --na
hranicích  Tuirecka,  západní  Persie  ia  ,sevemího  I)ráku  fla  3  mil.
Ještě  dále  na  východ  je  E.Fán  g  15,000.000  obyvatel,  kde  jsou
poskrovnu  potomci  křesťanů  ,a  kde  můžeme  získávat  lidi  ipro

gš:gSgh:n:dá|ae=ir:éšařÁfkgéan=sitsá:.feg#go.%gáiiíaáicitř3gŤ:

íýaieltoujEi,1Ěc?sod:stnámf:ipa:idcnke#iam:ůpaomkeoj3Ígusígoi:sí.ááE:
vkTiočilí jefl máE®kdy a nikdy zde nebyla 2řízena misijní stianice.

A  pol®®stiov  Arabský  ptři  PeFském  zálivu?  Snad  by€hom  sÍ
představovafi  Arabii  jenom  jíako  p®ušt'F  ale  žije  tam  7,000.000
Iiď. V Hedžasu pak jsou Mekka  a Medina,  svatá města islimu.
Kdo není jehoi vyzn(avaičem, ,a byl by v Ltěchto městech objeven,
byl  by  okamžitě  usmrcen.  -  V  Arabii  není  křesťianů!

Přes  Rudé  moře,  v Bry\threjí @  v  čffiglo[egvptském  Sud/aflu  je
někroilik  misijních  stmíc,  naše  dílio  zde  však  ještě  nezakotvílio
vůbec.  A  Libyjská  poušť  mez,i  Ni]em  a  Atlantikem  skrývá  též
ffinoh®  oas,  .kde  žijí  lidé.  Na  (severu  Ípouště  jsou  pak  pobřežní
®blasti  Trip®l®ka,  Túnisu,  Alžíru  a  Maroka,  kde  20,00®.000t `oby-
vatel je spjato jak spoustou příbuzenských svazků,  tJak  i. jedno-
#€Ím poutem  is'lam Zde  se niaše dílo  poičíná  teprve Tozvíjet.

VFEresiíli  jsme  váffi  temný  a  maltomyslo,st  vzbuzující  obraz,

gggna5áaed3FgšgůEů,3,řdŘe#gááEng,se,áb#eáďžg,gsgroénčneanopo=
třebné   dílo   nikdy  nemohou   .stačit,   nýbrž  především   o'  vaše
modlitby!  Nejde snad jem Joi jednu meb® dvě větÝí  uičiňte  si tyto
země  přímo  těžištěm  svýcH  modl#ebi  Pro'ste,  taby  pravdia  na-
lezlia  cestu  di®  těchůo  zemí  a Íaiby  Bůh  vzbudiil  z  jej,i,oh  lidu  své
ieoHFožené  Svědkv,  jEnž  by  byl® možno  "působit  mezi  svÝin
:idem  svěďectvím ®  K`ristově  noci  a[ glávě.  P,ozemské  proistřed-
cy  nestaěí  na  tyto  země,  těmi  jich  nebude  dobyto  pFo  KfflÉ'stia,
iÝbrž  jedině  Duchem  svatÝm,  naší  Hodíitbou  ia  iástkou,  a  bu-
ie-1i  tiieĎa,  i  flaší  Ertii
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©o  Hsťopadu  É948ó

Tam,  kd©  „poušt'  vzkvétá  jako  růže"®           D
Jsme  šť,astri,  že  vám  můžeme přhésiÉ  pozdravy ze  Středniho

rÝchodu,  kde  máme  30  §oboúních  šEol  's   1.101   ělenem  soboénÉ
kďy.
Jsou to země,  kde Žil Abraham,  kde izĚiaelskÝ iiiid p`rožíval své

[ějiny a kde ,působil i Ježíš  a  jeho učedníci, kteří daileko široko
oznesli  jeho  evangeliuma

Když  se  naše Unie  doivědě]a,  že_přeb.ytky 'o\bětin  ti`inác:té  so-
)oty  připadnou  v  tomt®  čtvriletí nám,  `bylo  Fozhodnuto,  že  nej-
Lříve  musí  bÝt pama.továno  na niaši  školu  pro  území  Egypta.

Jak  s  lety  piřibývalo  členstv'a  a  vytvořila  s'e  slušná  skupina
LOTlivÝch  a  n@dšených  mladÝch  lidí,  byli  naši  pmciovníei  pře-
věd.čeni,  že  tito,  ]idé  musí  mít  školu,  kde  by  niabyli  vzdělání
)ro  službu Mistrovu. Právě před dvěma lety jsme  se  odhodlali
7y-E]ediat  vhodné mí,st® pro vybudování  školy.  Byl to kTok tiry!
7 Egyptě, 80  mil jihozápadně od Káhiry,  je oasa Fajim. Veliký
ianál  přivádí,vody  Nilu  až  sem  dalek,o  do  pouště.  Spleti můo
Ých  kanálů se pak voda  ro'zvádí d,alekoi  ši.roko po  rovině,  mě-
iíc  poušť v  opravdový  rá.i.

Uiprostřed této  oblasbi  je pliocha  v Tozloze  asi 28  ha,  ktei`á  je
isi  4~5  m  n,ad  okrolní  roviflou,  poušť uprosffed  ze]eně.  Získali
isme  jí  za  velmi  nízkou  cenu  čL  ihned  jsme  začali  Ís  prracemi.
`-ebylo  kdyF ani peněz na ,stavbu budtov,  a proto byly ipostavenÝ
5taré  vojenské  stany  pro  u'čitele ta žákÝ.  Prosté  ]avice  i ÚsJtatní
zařízení   a  skrovné  uě'ební  pomůcky  mu`sely  st@čit  této  pi.iosté
5kole,   jejíž   třídy   bylÝ   většinou   venku   n\a   p,rLažícím   slunkri
)ouště.  Avšak  tsnaha  to  ipostup  dí,la  a  ,přání  žáků,  abv  nabyli
rždělání   k  službě,  pře'konávaly   tÝto   kmjně  nepříznivé  pod-
mínky.

Když  ibylo  získáno  flěcio  peněz,  začali  jisme  ts  přípravou  na
5tavbu  aspoň nějakÝch budov.  Rovněž jsme zakoupfii staŤší  imo~
[or  ,a  čer.padlo ta  zaěali  jisme  čierp,at  vodu  z  kanálu  na  náš  vv-
yÝšený  pozemek.  Žáci  i  učitelé  ibudovali  společně.  Někteří  na
budovách,  jiní  zase  ko,pa.1i  kanály,  osazovali  zahr\adu nebo  seli.

Brzy  byl  zanedbanÝ  kus  země  zc©1a  změněn.  Stálv  zde  dvě
budovv, kteTé jsme m'ohli obsadit nta začátlm  loňského  škoLního
roku.  J/ak  r,adositné  to  bylo  pro  učiÉ©1e  i  žáky,  když  své  tĚídÝ
TDřestěhovalí  do  budov  ta  když  se  mohli  ubytovat  v  čistÝch  a
ěhladnÝch  Emůstn®steeERg
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A§poň  kousek  ipouště  doopravdy  „z.kvetl  jakio   růže".   Zavodó
ňovací  zařízení  čerpá  nadále  velké  množství  vody  do  sítě  ka-
nálů,  které  byly  zbudoványr studenty  za  vedení  sp/2'ávce  škol-
ního hospodářství.  Tak zavodňujeme již znaíčhou ičást  svého po-
zemku,  zahr,adu  i  obihá  ppole.  Máme  vysazeno,  na  2000i ©voe-
nýc`h    strLomů   -   pcmeran.čovní.ků,   i€itir.onůů   datlovÝch   pa.lem,
mangovníků,  rév a  pod.g  dále  je  postairáno  o potmvu  pro  žáky
i mnoha irozmainitými  dmhv z©lenin.

Kíaždý,   kdo   fčLjumskou   školu   navštíví,   dovede   tepFve   pdně
ocenit  dílo),  jež  zde  ibyrlo  vykonáno,  dílo  našich  odda\nÝch  pirah
covní.ků  a  našich  zdatných  a  či.lých  mladých  mužů.  Vidí  však
i  .to,   co  ještě  mu§í  být  vykionáno,   aby  škola  iplně   odpovídala
svému  vzácnému  poslání.   Je   třeba  dalších  budov:  pro   dívky,
jimž  má  škola  v  budoucnu  ta`ké  sloužit  ke  vzdělání,  a  pm ve-
doucího   školÝoÓ   Spoléháme   ,proto`   na   naĚe   biratr.y.   a   sestry   a
přátele   v   sobotních   školáGh   celého   světa,   Že  podpoří   ústrav,
z  něhož má  vyjít  mnoho  ,připravenÝch  a {pos`věcený€h  m_1adých
lidíF  kteří  bÝ-  Boži  tposelství  ipřinesli  milionům  egvptských  sou-
kmenovcůo

13.  1istop@du   1948.

PříležiEosti  v Nigerii.
V  západní   Africe  máme  425   sobotmích  škol  s   35.150   členy.

Sbo.rů  je  zde  však  75  s  8.379   členy.  Připadají  zde  tudíž  čtyří
členové §obotní  školy  na  jednoho  č.lrema pokřtěnéhoi.  Zamyslete
se  nad  tím!

Zde  spočívá  'hlavní  problém  tohoto  ,poleí  neběží  toilik  o  toť
jak  najít  nové  lidi,  nýbrž  jak  své  tčleny  vyúčit  pravdám  po-
selství a připrravit je ipro křest.

Kdysi byla západní Afrika „hrobem bílých ,lidí",  dnes  však je
oJtevíenta misijní Jčinnosti,  neboť  její  lid se pFobouzí  ze tsvé uzad
vřenosti  a  dož.aduje  se  dnes tsvého místa ve tsvětě.

Celá isedmina iobvvLatelstva tohoto  zemědí'"  žije uvnitř  hFanie
Nigerie.

Před  dv,aceti  lety  musil  misionář  rodiče  pJrosit,   aby. posíilali
své  děti  do  školy.  Dnes  však  se  .naopak volá  po  novÝ€h  a  no-
vých  školách,  neboť  dosav_adní  jsou přeplněný.  Rodiče vědí,  že
budoucnost  země  záleží  ve  vzdělanosti,i   jejiGh  dětí,  ,a  upřejí   si,
dby  dosáhlÝ-  vzdě]ání,  jeho.ž  4§e  jim  s.amÝm[ ned®/stal®.
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Ač  vláda  db&Eap  aby  co nejvíce  misijp_ích  škol bylo  v  činnosti,
je  tímto způso`bem zachyceno\ jenom něco přes půl mflionu dětí,
zatím  €o  tsedm  mi'lionů  jich  vyrůstá  bez  jakéhokoliv  Š.kolního
vzdělání.

Adventní misie je zde ,omezena na ,pouhé tři `malé  ob]asti. Ne-
dostatek  prostředků ztěžóval  roz`mach  posedství,  takže nepokTa-
čovalo  tak  FÝchle,  j`ak by  bylo  mohloi.  Byl  však položen  dobrÝ
základ,  a kde jsou iadven.tisté  známin volá se i po  jejich školách.
Nedostává  sB nám však vzdělanÝroh uiěite}ů-evangelistů pro  tato
nová  místai!

NÝní  jsme  si  zajistiH  v  lhíi,  nejhus'těji  zalidměné  oblas'ti  vý-
chodní  Nigerie, nové  místo proJ školu  Máme již Ípostavenu ubv-
tovnu  .pro   50  žáků   a  jedmi  _třídu  pro  26  žá,ků,  budQucích  to
učitelú.  AŽ \bude možno,  otevřeme crdal}Ší `třídu .pro  vzdělání  evan-
ge]istů.  Ti -čekají  již  dva  roky,  a  míst  bychom  pro  ně  měli  již
hodně.

Pozemky ško]y jsou   na dvou mímÝch svazích na hTanůcích čtvř
obcí. Kdvsi  bvly  společnÝm  ma`ietkem všech }čtyř.Nedávno přišli
náčelníci těchto Jčtyř vesmic k nám  a nejstarší z nich nám  sdělil,
že  bychom  byli  pozemek   nedostalir  kdvbychom  nebyli  boha-
boinou  církví. DruhÝ žádal, .abycůom přijali do  školy více  žáků.
Všichni  však  prosili,  abychom  otevřeli  idalší   školu,   abv  jejich
mladí  lidé  bvli  pod  v.1ivem  křesťanskÝch  učit^elů,  a  to  přes  to,
že nablízku jsou  již idvě  velké  školv .iiné.  Jiiné  denominace.  ne-
nakloněné  naší   práci,  zvětšují  totiž   své  škcňlv  po   celé   oblasti
Nigerie.  Moslimské  obvvatelstvo  Še  nvní  rovměž  dožadu.ie  škol
pro  isvé  děti.  Nepodařilo  se  nám  Tozšířit  svůi  vliv  na  ně  pro-
střednictvím našich  škol.  Mimo  to  vláda  tomezuie  vÝštavbu  no-
vých  ško,l,  což  by  mohtlo  v  budoucnu  omezit náš  postup.

da#íuspŤřrzÉešE:::ůéEťí:átanc3e]TseáEt:ůozddaíí:fcěá:tčí;d%áE::
vané   dnes   znamenají   duše  v   k`rálovství   zítřka.   Prosíme   vás
proto,  učiňte pro nás na  konecc7čtvriietí,  co nejvíce vém možno!

20.  Hstopadu   1948.

Jeden z podivuhodnÝch BoŽích činů.

Před několika ůetv přijal  adventní po§elství  jeden mladÝ hocfi
Tu"e  vÝchodní  Nigerii,  ve vesnici  lhie.  Brzv  obeznámil  s  novÝmi
=,pavdami   i   §vé  známé   a  někteří   z  nic:h   bv]i  ,pravdou  zaučiati.

49



Jednoho  dn®  dopFovázel  misiofláře  aiffo.rda   a  jeho  manželku,
kteří přijeli dor mie na návštěvu.  Rozprávěli .s příbuznými Abra-

ž,tEa s%z3átryy€tLa[g  sůr:o±ížžg];pec jmenova]j  í g  jefio  známýLmá,
0   návštěvě   misionáře   se   dozvědě!i   pří§lušníci   misíe   jiné

církve., ,a  když  šli  ráno  do  kostela  (byl,o  itQ \právě  v nedělí),  po-
stavili jedn®ho, muže  na stráž,  aby našeho  misiLonáře pozoroval.

]píELáíEzsEg.dínAutítazkabsroŤv:átpooTgLa#š]ťozjeí=cpEereksEÉc%yp];osmág
mážděni, oidebriali se .k AbFahamoů  domu  a dožadovali  se,  abÝ
bí,lý mž vyšel a oznámil jim, .proč příšel mezi ně`  Náš Hrisionář

EEolí;;řkyáoEbsJggo|gkgeĚíůzáčťig-=:Ídg:3-d,á:ošŘd:ažč*:Íta!pÉř;ío?ĚoigoFgoř|
zajímat o  nové  náboženstvíj"

muTěřť?Íi!?ůzásstt:g::?,aNué:iižhá=géžgEar:ŠFýDěp|gJ;ttsoj,;:íie,dág
chcete!„

r''Ě%kvhšoakza§bij.ghe:'. žTn:íi?k'! JánÉ.Ífl  jíný.  '#enu  bychom  přece

flezabili'"
Nakonec `pak po,padli h®le, abv misionáře zahnali,  manželé  se

však  pokuistli  dostat  se  ke  svému  autu,  které  s.táilo  otpodál,   a

Eyulžůwu:Eáši|:ffagéih:eátběr=ahT=aaQb#iaádpiHpkh:ěnkáoí,.ťiiÉilántÝá:
vzduchu  a  neddi ho ido,padnout ,na  itvrdou zemi,  iaž_ ibvl  těžce
zr,aněn   a   nadobro   vvčerpán.   aíffoirdovým   se   nepodařiplo   .i.ej
vyprostít,  avšak  byli  šťastni, že  brzy potom unÉkl ® ipíišel až na
misijní  staníci v Abě.

Záhy nato  se vš/ak vše  změni.1ot.  Nia  tomtéž místě,  kde  se  znií-
něná  .příhoda  udála,  by]a  později  postavena  naše  malá  modli-
tebna,  a  o  pos]ední gobotě  roiku  1947  tentýž  Abmham  NzoJtta,
již idospělý fiuž,  byl u§tianoven za kazatele evmgel.iLa. V iposled-
ním roče nám ,pak muži z lhie .a ze tří jinÝch vesnic dali veliký
ku§  země  (36  ha),  iabvchom  itam  zř{dili  školu  ,prio  učitele-evan~

ggi:íyti|?áib#čg:átnaív3:a2žásžtáíš:l#ivvětáeudnnuebtáEůZč=á!á|:
tiohoto  roku  bude  oteviřem  třída pro  evanqelistv.  Je  ve].ikÝ  ne-
do,statek  vzdělanÝch  evangelních pracovníků,  avšak pro  letošek
nemůžeme více žáků umísti,t. Nvní  je třída jídelnou i kaplí zároL
veň.  V roce  1949  a  1950 musí bÝt  otevřenv  další  třídv,  aby bylo
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možno  pfijmout mejméně  100  žáků.  Zároveň  vša`k musí  být  d®-
budovány ubytovny,  siprávní  budova i ostatní  rpříslušenství.

Bratři  a   §estryL   vaše   třináctá  sobota  tentokrát  připadá  na
dobu,  kdy si lidé v,e  světě  dáv@jí štědré vánočhí d,arÝ . . .  Je  ůo
kFásná  příležitost  proi  vás,  nebo.ť  isvÝm  darem  můžete  přigpěti
t.amí kde  své  dílo  začal ,a vedl  sám Bům

27.  listopadu  1948.

Usinrcen levhartem, avšak dosud  Živ.
Příběh  Molubv  Sulonty  byl  ve  ,skutečnošti   mnohem  drama-

toičiěižíi,,ak!deživzěejííieT,eávlšz:křigidj33:dmžisá:ZifákáomTdáávmě:Í

v rodné  vesnici v hlubokÝdh lesíčh ůiberskéhoi vritrozemí. Jako
většina.  chla,pců  jeho  ikmene  bvl  hrdý na svou  6ílu  a  udatnost,
ktei.iou  jako  lovec  mohl  často  dokázat,  podobně  jako  Še  ®svěd-
ěil  jeho  o`tec  ve  svÝch inliadých letech ].ako  bojovník.

Moiluba.  žil  v  inebezipečném  území,  kde  bylo  mnoho  jedova-
Éých  h/adů,  krokodilů Ja  levh,artů.  To  bvla- veHá  !přiležitost  pio
neohrožené  muže!  Jednoho  jit,ra  ise  k  vesníci  přiblížil  levhart,
slídě po  .potr,avě.  Lidé  způsobili  daleko  širokoi  slyšitélný pokřik
a každý  bvl  m  nohou.  MLadí  lovci  byli  v  napětí,  neboiť  nvní
mohli prokázat svou odvahu.  Poplach zaslecm  i Moilub-a ve  své
ve,snici.  Našel  svůj  dlouhý,  (ostFý  nůž  a  připojfl  se  k  ostatním
lidem  uprostřed  vesnice.

Vel]rý levhairi vnikl do  jejid}i vesnice ia ukoři§til ovci. Někdo
všiak po něm hiodil oštépem ,a `zrann  h°o. Lovci proto mohli  zvíře
ihned  s.tiopovat. Levh(art,  ie-1i zraněn, je kFajně nebezpeičný a ve
6vém  tsmrtelném  zápase  může  jedinÝm  mávnutím `tlaw  ,proná-
sledoviaitele   ska`1povat.   Zákion   zde   žádá,  abÝ  odpovědnÝ   muž
zraněné  zvíře  st(opoval  a  usmrtil.

Moluba  byl  ovšem  v  čele  skupinv pronásledorviatelů,  jsa  pře-
svědičen,  že nyní ntadešel jeho  okamžik. N.@pětí vzrůstalo`, nebo€
1ovci  pojednou  sezna.1i,  že  jsou  již  velmi  blízko  u  §vé  kořiisti.
Zastiavili nedale`ko  pot®ka  a  Mroluba  isešel k  vodět  ,a.bv  se  tnapil.
Když  se vzty.čil, tsp.@třil přímo před sebou ve vzdále"o,sti .asi  6 m
obrysy rozlíceného zvířete; bylo  skFčeno, plížilo ise všaik ,pomalu
k  němu,  Když  levhaT.t  seznalr  že  byl  spat`řen,  vvrazil  rvch.leií
kupředu  a  pmdkÝm  'skokem   sr,azil  Molubu   k   zemL   NeŤtěžší
z'kouška  bÝla  těž.ší,  než  Moluba  o'Č'ekával,  a  stěží  bvl `m  ni  při-
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Jperá;áeén.zb#áiěj,eáýokko#éíĚoná;Eg.pkdanž#ů%chhyubab:|a,TutárĚ_#íoskva?
mžitý.  Muž,  divá  š'ehna  a smrt  bÝili  ve  vrchohém střetnutí.  Kdo
podlehne?

Muž měl ma}c}u  n.adějí. Zvíře okamžítě trhalo  jeho .tělo  ostrý-
mi  drápy   a  tesákv,  a  než  ioistatní  mužové  ,přispěli  na  pomoc,
zaťala  Šelma  isvé  čelist.i  Molubovi   do  kffku,  abv  mu  přervala

;ÍLřáu:tv;:ekhnoEg=d:o::]:e]t:E:::;v:vg:íÉždř:j:eíažpí,Ťíg:ŠE:::E:±j:rsoe=u:b2:
s  velikým křikefi  svá  kcpí .a své nože ido  všech  částí  těla zví-
řeLte,   jež  mohli  zasáhnout.   Ještě   jedno   bolestné   zatsténáflí,   a
čelisi:i  zvířete  se  od  Molubova k,rku todtrhly,  I.evhart  se pokusil
vztyčit, .a.by naipadil své  nové protivníkyr vtom  však byl  z.aisažen
ně.ko]ika   dalšímí   bodnÝmi  ramamiú   zvrátil   se  nazad,   a  to\  bvl
P°ÁEe#noí,]u°bkaa?ž;Ť j3řt%?žÍ#utzí.  nad  ním  šeptem  mluvilí  o  jeh°

š=Tist=Íá,|ásomufžújišiiáfiř|eoj?jáŤr.pciřeŤŤdg=ů;ile:t:3ť.čne:Ps:|řž:::e=
ného levharta.  A vskutku - bvl  to  konec  Molubv-]ovce.  Muži
Však  V  úzko.sti,   aby  uč!nlli   všer  co   by!o   v  jejich   silácfi,   do-
neslí  roztrhané ,a. krví  zbrocené  tělo  na  mitsijní  stanici.  Moůuba
slyšel  již  hodně  o.  misiích,  předtím  však  nikdy  `neměl  pTo  ně
pokdy:  bÝl  ,přfliš  zaměstnán  svÝmi  zájmv  a  isvou  loveckou  cti-
žádostivosti. Nvní však,  když risionář  sešíval  jeho děsné ránv,
modlil  se  o  zachování  života  a ipotcm iběhem  léčení  naslouchal
zvěsti evangeli.a ts novÝm zájmem, a n o v Ý Moluba začal n io v ý
život. Poznal,  že Bůh mu ho. zachov,al, iabv mohl poznat .s,pasitel-
no-u jpravdu  Kristcwu ,a  abv proí Ježíše  získával iliidi  s  obdobnou
horlivosti',  j.ako.  kdy,si  lovil  šelmv.

zÍsE:;ij:oJ;eé#EezanřeifsEzviiFťc,:č:ám#eplás±ůná,r:Ěe:aharrotk2=
bn  stffého  Molubu  Sulontu,  ale  žijs  Moluba.  movýá  taby  lidem
§vědčí]   o  Krístu."

4.  prosince  1948.

Vysvobození z moci temno€y.
Šest  mil  od  Kumasi,  hlavního  města  Ašantska,  je  ve  vesnici

Abirem modla  „Subunu",  která  je ve. veliké  bázni  a  úctě  taměi.-

52



Šiho  lidti  a jíž  jsou  obětovány  v  dobé  slavností  i  krá.w  a  ovce
samotnÝm  králem.

Kněžstvo  tohoto  fetiše má vyšší postavepí  než náčelníci kme-
nů,, a sebemenší neúcta k modle 'se trestá deportací nebo ,dilouh/o-
letÝm vězením. Hlavou  to.hoto  modláŤškóho kultu  je 75letá žena
Ekm  Adwuna,  jež  př.evzala  toto  ,postravení  po  své  ma.tce.

Byla oddána modle, a proto  nenáváděla adveniisty. Jednou při
slavn®sti  pod  Širým  nebem  přímo  vyřkla:   „Bůh   Subunu   a  já
nenávidíme vás, ]idi sobotÝ,  neboť naši  Ílidé  chodí  dto vaší modli-
tebny  a bůh  přichází  tak  o  tpeníze."

Nyní  je  ,tĚi  míle  odtud  ičilÝ  sbor  v  Amtoi.  Jelio  členové  vy.
Gházejí  každé  tsoboty  ipřed  isvítáním  do  AbiFemu,  .kde  pořádaií
vždy ranní  misijní  bohoslužbu.  Dvě  dcery  samotné  Ekui  Adwu-
nyv  kněž'ky kultu,  ,a její vnuk přija;lii ppavdu  a by]i pokřtěni. To
Ekuu  krajně  popudilo,  vyhnala  je  z  domu  a  prohlá`silía,  že  se
nechce   nazývat   jejich   ma:tkou,   dokud   se   nezřeknou   Krista.
Dcery  však zůstaly věmy pravdě. -

Náš   sbor   zdvojná:sobíl  isvé   úsi]íi   ta  pak   jednoho   dne   staFá
kněžka  oneinocněla. Naši laičti misionáři v tom `sp@třovali  svou
příležitost  a vyslali  některé  ze  svého  kruhu,  aby  ji inavš€íviH  a
ošetřovan. -A během poslední návštěvy v Antoi jsme ke  své
radosti  spatřili,  jak  Ekua  §ama  se  zříká  své  modlv  a  příjímá

:ešíšsevg8u\]řívcÉFc°hvsípiassíi:ídeós:i#rYdup:at?ŠJÉmmeěť:Y=e±íá!.vaákáříEpkruo:
hlásil,a.:  „Děkuji ti,  Bože, že  jsem skrze tuto  církev  poznala pra-
vého   Boha,   Kwameho,   Stvořitele,   Dárce   mého   tak   letitého
života!"

Byla potom vyhnána z domu, avšak za  ěas  byl jí její  majetek
vráceni  zasvětila  se plně Bohu, ra její svědectví  vždy zní:  „Bylď
jsem dříve nemocna  a plna  bázně{  nyní  mě Bůh  uzdTavii !a  za-
hmul  mě  štěstíin."

Ještě jedn,a zkušenost z  tohoto,  sboTu!  Pohřeb  'u uctív,ačů mo-
del je  vrcholnou  událosttí ,a je spojen  s někonkadenní slavností
a  h'o.dyť  což je  cpět  ispojeno  s  vel]rii vydáními ipio  příbuzné,
Na`proti tomu zemřeJli někdo z věřítich domoFodců, tbÝvá pohřeb
zcela ppostý, dojemnÝ ta tichÝ,  a nikdo  za. něj od příbuznÝch nic
nepožádáo

Jednoho` dne zemřel letitý člen našeho antoiského. sboru,  který

Péypleppgoi|á.duáž:tzzaa,getá:okži,ťgt::rnkye:í,sket:prást:aeraTalisgajžeii:S3hTái:
Slova „blahoslavené naděje",  vyřčená nad j.eho trakví, hluboc€
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dojala  hlavního   taneěníka   @  vedoucího\  pohanskÝ\€h   slavností.
Poki.o.ěfl  vpřed  a  ppavil  přede  všemi:   „UčÉteli,  zaznamenej   si
mé jménoo  chd  bÝů  křesťanem.  Jsem nehoden postavit  se  před
Boha,  který  zazn,amenává  ve  svÝch  knihách  naše  tajné  činv.
Jsem  velký  h.říšník  a pijan  a  přeji  sí  odpuštění  a  očištění  od
hříchů."  Prosil,  a.by mohl  také  nést  r,akev ke  hrobu„  a  děkoval
učiteli za  dobrá slova,  která k němu  pronesl.

Večer  svolal  uěitele  a  vedoucí sboru ia prosi]  je,  aby ho  do-
pFovázeli  k  tanečníkům,  Namítli  mu  všakí  že   sami  netaněí,  a
uipozomili  ho,  Že  hodlá-li  být  křesťanem,  nesmí  ani  on  tančit
nebo  činit něco ,podobného.

[,Vím,  vím,"  přemšil  je,  „já  však nemíním taněi<t.  Můj  dřívější
živút se mi  tak zošklivil,  ž© 40  liber, které jsem vyzískal tanče-
ním,  pokládám  za  něco  hříšného,  abych  si  je  nadále  .podržel, a
pĚál bych si je vTátit těm, kteří byli  jejich původními vl(astníky,
aby  věděli,  že jsem se  s njmi nadobro  rozloučfl."

Za někoilik hodin ipřišli tanečníci iaž  k jeho  domu  a vynaložilj

ž3šř:dius#tjanTc,jářnibvyěkoi|uTel.#sE5=ávT:í?,,#eÉžoeťtevšdtěE
vším odejft, neboť můj  učitel mi vyprávěl  o  hudbě  nebes,  kde
musím  vyd@t  počet  ze  svého   živtota  přímo  Nejvyššímu.   Tam
nejsou t.akovétto t.ance  ů nic podobného, proto se  s vámi musím
rozloučit.  Ustálil  jsem `se  již  na tom,  že budu sloužit  Bohu."

Tento  muž  je  nyní  horlivým  křesťanem  a  připravuje  se  na
křest Je šťasten v Pánu. - Oběti n/aší `sobotní  školÝ jsou právě
těmi  prosttředky,  které  mají  mnoho  takovÝch  ]idí  vyprostit  co
nejdříve  ze  spáirů  §atana.

11. prosince  1948.

Opravdový poHad s Pobřeží slonoviny.
V  tomto  území,  ipro.slulém  poklady  zliata  a  slonoviny,  jsou

i  klenoty  království  Kristov,a.
Abraham je náčielníkem vesnice,  v níž  máme  asi  30 Ýěřících.

Ač je již v  letech, vÝ`konal nedávno  cestu přes  60 mil pěškv do
stanoveného shFomáždění,  kde byl  také pokřtěnj  tím  se  Sphila
jeho  dávná  touha,  a nyní  je  velmi  šťatsten.

V zemi, kde neděle  je všeobecně  poikládána  za. s e d mý  den
a  kde  i  v  kalendáři  zatčíná  ka'ždý  týden  pondělkem,  ]..e  zac.ho-
vávání  soboty zna.čně  ztíženo. Toho všehoi věmí  domomdci zde
nedbali,  i  když  šli  vstříc  těžkostem
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Nad Abrahamem  byl náěeaník,  který vládl několi>ka vemicám.
Byl nemile dot'čen jehoi 'rozhodností a hodil@l hio zbavit jeho hodo
nosti.  Vesníěané  však  měli  náěelnik@  rádi  ia zabrárin  u.skuteěo
nění  tohoto  úmysEu.

Pohrozfl mu tedy tím že ho  dá usmrtit. Abmham však ®bez vá-
hání  iodpov-ěděl:  „Můžeš  mi  i  hlavu  uselmoutd  já  však  .zůsůanu
věFen   mÉsii   a   §obotě."   Hlavní   náče`lník   nemohl  ~svůj   úmygl
uskuůečp.iůď a ůak Abrahama ias-poň víckrát sfině 'zbi.l. Oh.riožovaný
se  však mevzdal  své  víry.  -  Když  se  nadřízený  dále  pok,usii
w`i-vFhn®ut ho  do  vězení,  vegniičané se  svého, předstraveného  opět
2asÉali,  obklopi(1i vrchního  náčelníka ra volaili na něj.,  že  by  mu-
sil  zajmout i áe všechny,  Toho  §i však nepřál.

uvgníToígš:;m3Éapao:md%SÍíTduvvaeTěéřF;:cí.SeNá=umfígj3ářčí=eps:tggÉ]á
60  mil  vzdálené  však  zakroičil  u  konsulia  n,a  Zila.ťém  po.břežíú  a
doJ  oismi  dnů  byli  vězňo.vé  pro,puštěni,  stejně  n.adšeně   odhod-
láni  jtako  předtím.

Postupem ntaší  činnosti zde  se změnilo i  sTdce ionioho vrchního
náčelníka,  a vše  se nyní  daří.  Jebp  syn nám nedávno zagil.al  do-

Ei:,jevveujke%éEužbáááá®nz:oimzia3:áíno=iEťaýsgí:Égůhflůa:tacšoeĚcshbo:
rovém životě a 'byl i na onom stanovém shmmáždění.

V  jiné  vesníci  jsme  měli  náěelníka. Pavlaj který  se  podobně
jako  Mojžíš zřekl vy,sokého ipostavení a míistio  čagných ®`ředností
si  vyvom  utrpení  §  lidem  Božím.

Při  různých  příležitostech  byl  pozván   s  ostatními   věříeími
k francouzs.kému vládnímu úředníku, kde ise snažifi isvědčit o ,pří-
tomné pr.avdě.  Tento muž  měl vzácné pochopení pro poměr člo®
věka k Bohu a bral na nás ohled ve většině  svÝch vÝnosů. Není
tomu  dávno,  co  budova,  ve  které  se  naši  lidé  scházeli  již  po
několik  měsíců  k  bohostužbám,  byla vyžádána vedoucími  jiné
misie,  vládní   úředník  ji  však  nato,  učinil  budovou  veřejRou.
Zprvu  byli  naši  lidé  zk.lamáni,  rozhodli  se  všiak,  že  .si  postaví
mo'dfiítebnu vlastní. Pa.vel  a jeho žena byli pok`řtěniF a byť i pFo-
cházeli spolu ů iostatni'mi  občasnÝmi \těžkostmíí zůstávají všichfli
pravdě věmi.

MalÝ  chlapec  Samuel  a@  malé  zapadlé  vesnici  ,pomal  spoůu
s několika jinými krásu pmvd_y bible. Jeho ffodáiěe mu  vša,k za-
kázali  jakýkoliv  istyk  is  Hdmi,  ikteří  světí   sobotu.  Samuel  však
pĚes všechny hrozby a tresty navštěvoval naše shromáždénf vždy
znovu  a znovu.  Sn®sl  spíše  těžké  tělesné  utpeníF jen abv nebvl

55



1
víždálen  od  Boží  věei.  Sv-ou  rozhodnosti  a  vytrvalostí  nakonec:

ůřěe±:Í?:1šáksvjéeE:ě\oísáánktgku='ujJáiÉE?toEgpecčánlžvEĚ|:aEáíei.eÉ,o-
iriře, Pohrozil mu,  že mu nezíská ženu, taž do,spěje, což je  rovno
vydědění, neboť zde zajišťuje nevěstu synům jejich otec. Někde
znamená  takovÝto  \kro.k  těžkou  ránu.  Samuel  však  ani nyní  né-
ustoupil. A když  dospěl,  zastal  otcovu  povinnost misionář a vyn
hledal  mu hodnou  křest'ansko,u  žemu.  Dnes se  těší  oba  z plností
pravdy, pi'o  kterou Samuel tolik vytrpěl.

Stejnou   -cestou   ho   musi.1  ná.sledovat   á   jeho   mladší   bratr   a
rovněž  i  jeho  bratr  nejmliadší.  Otec  vščLk  nak.onec  seznal  mar-
nos[  všeho  trestáni  a  Ídal  jim  itéž  plnou  svobodu`i  modlíme  se
však  za to,  aby i on  Boží p\ravdu přijral.  - Tak ohněm zkoušek
a  pronásledování  procházejí  zde  na  Zlatém pobřeží  a na Pobře-
ží   slonoviny   iopravdové  klenoty,  které   j§c}u  pře`čišůovány  pro
království  Boží.

18.  pp®since   1948.

Vláda vysflá misionář.e d® Kamei`unu.
FrancouzskÝ  Kamemn  je  velká  trojúfielníková  země  o  `1000

čtverečních  mil.  Je   obydlefla  Lrůzný,mi  kmeny,  g  nichž  každÝ
má své vlastní  iobyč`eje  i  jazyk,  Proto  je  to  ioprravdový pFoblém
pio  na.še  mi`si[onáře,  jak všem  těmůa  lidem  přinést  zvěst  o  troj-
andě]ském  poselství.  Některé  Tmeny `v  jižní  tčásti  země  byly
již  s níin seznámeny,  nyní  však musíme pTo.niknout  do nových
krajů,  a Bůh nám  opravdu zvláštním z,působem  otvírá  cesty.

Před několika letÝ dostal se jeden mladÝ muž  z kmene Bas5a
při  piáci  ve  §tátním  zdravotní`m  ústavě  'do{  styku   s  ,adventní
církví ia istal se `7ěrnÝm věřícím. ~ Kamkoli byl vy.slán, i7ydával
á  svědectví o  nové p,ravdě. Jeho ,pŤedstavení měůi však pro  tuto
změm  málo   pochopení.  Nakonec  ,se  irozihodli,  že  musí  uč7init
nějak  přítrž  oné  „pošetilosti",  ia  vyslali  ho  na  osamělé  místo
mezi  mohamedánslÉ  lid,  v  naději,  že  ,s©  Jodloučen  od  fldvent-
ního lidu, vzdá  i zachovávání BoŽích  přikázání.  Záhy však j)sme
dostali   zprávu,   že   někteří   z   mohamedánů,   kteří   byli   `naším
přítelem  ošetřováni,   př,ijali   evang©1ium  t@  p,řáli   sii  více   vědět
o  Kristu  a  o  našem poselství. iNato  tbyl ihned přeložen  zase  na
da\Lší  Hristo.

Stíhaly  ho  těžko(s,ti  všehoL  druhu,  Lstál   však  pevflě  a  věrný
Bohu.  BÝl hotov přijít i  o zaměstnání  a mnohé  jiné vÝhodv,  jeĚ
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i  vládní  instituce  poskytovala,  než  žít  život,  který  by  nebyl
souladu  se  slovem  Božím.  Ktamkoliv  přiíšel,  vzrůsůal  i  zájem.
I  ve  ,své  vlastnÉ.  vesnici  vzbudil  pozoruhodnÝ  zájem,  ©  ůiam
v-  iokolních   mÉsieGEi  má   nyní   náš  `kazat©l-evangelista  mnoho
áce.  Avšak  i  m®vě  získaní  věŤící  jsou,mu nápomocni  ,při  itvo-
ní  nových  ftiiíd  s@botní  školy.  Do  nich  přicházejí  děti  nevěří-
=h  H'odičůo  kůeré  potom  získávtají  záiem  dospělÝch   ve  svÝch
im®iý-e€Ho   Kdwž   se   naši   misionáři   dostali  Tdoi   této   oblasti   po
véa  se'jTůali   se  již  is   celým  tuctem  ifidí,  kteří  ibyli   připraveni
3  kĚ.esÉ.  Sedm  set  lidí  přffilíželoi  tomuůo  prostému  biblickému
©nuF  a  opět  dalších padesát  duší  se .m  křest připrravuje. Kdy-•  zde  bylo  více  pracovníků,  dílo  by  ise  krásně  rozvinulo   a
iozí z kmene Bassa bv očekávaE'i Kristova příchodu. Duch Boží
3vně  mění  srdce  mnoha  z  nicfi.
Jedn@  naše  věřící  žena  přešda  ise  svÝm  mužem Ído  jiné  kolo-
3  a  byť  tam  žÍ`la  jenom  mezi  nevěřícím.ir  zůstala  věrm.a  víře;
vž  se  pak  po  dvou  letech  vráti]a,  vyhled,aila.  naišeho  evange~
tu  a  odevzda]a  mu  nastřádaný  desáte\k -  pilných  500  framků.
Ač se  st,ará  o tsvé nemocné tdítě, ikteré  utměloi tobmou,  získalta
ou   činností  několik  iduší.  Vzdělává  i  značnÝ  'kus  pozemlm,
iehož  ůrrodv pomáhá  chudým  a. potřebnÝm.  Nviní  bv si  přála,'ý  v  její  ve.sn.ici  mohlia  být  malá  modlitebn)a,  kde  by  její  pří-
zní  Ía isouisedé mohli  .poznat  ipoižehnání  'sobotní  škďlv  a radost
ecenství  pravdy.  Všude,  i  mezi  primitivními  kmenv  v méně
ámÝch  tč'ástech  Kamerunu má  Pán  ttv,  kteří  očekáv,ají  svět`1o,
v  je  s  radostí  přijali, Tisíce AfF,ičanů  žijí  dosud „v zemi stínu
Lrti„.                                                                                                                                                 '
Čas k dí.lu je kirát.ký. Zasvěťme isebe ,i isvé piro`istředky BQhu -
no dfiu zde na zemi!

25.  prosime  1948.

Jak nás zasfihla dobFá novina dnešního dne®
Mezi naším misijním  supeTintendentem pro  záp.  Afiriku  a  jeho
emníkem  se  nedávno  roz,předla  zajímavá  irozmluva.
5uperintendent  ipřinesl  dva  'čerstvě  ot®vřené  doipisv  ia  jeden
sud  meotevřený;  ,při  tom  si posteskl  svému  ta.i.emníkovi:  „Od
doby,  co  vÝbor urči'l  učitelům  našich  Škol  jejich  nová  míista
)  další  Foik,   docházejí  ná\s  od  nich  jemom  stížnos.ti,  La  někteří
2icH  jsou hotovi  se  svých míst i rodstoupit,  a  zde  jsem  obdržel
pisv   od   dvou   dalších!"
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„CÓ píší?"  táže  se  tajemník.
Je  to  opět  totéž,"  praví  super`int.endent  ia  čte  dopis:   „Jsem

v téťo pTalesní  stanid  již  dv@ rokv.  Neměl  jcsem přístup  k  dal-

g!::arezsqšiinž.gdndi:emmámmibffiqtjEžeáů,i:g,,da:Ériri:fiŤg:,o±n|ÍástngcÝote
ještě  dalšího  vzdělání,  abyGh mohl  ještě  účimměji ,působit, ,avšak
nemohla  mi  mé  přání  sphiť,  a  pEoto  jsem  nucem  svého,  místia
se  vzdát.                                                                                                                      !!    i

Chci  zůstíat   věren  misii,   a  zavolá-1i  mě  jednoho   dneí  do-
mnívám se,  že budu  dost,ateěhě připmven pro  své poslání.

Váš  !posEušný  učitteiE
J.  S."

„A  dmihý  dopiis?"  zepti@E  ,se  tiajemník  dále.
„A  druhý?"  .poikpaičorva.I  superintenident  `a   zaise  ičetl:   „Mu'sím

dokoH,čit   a   zdokonialit   své   vzdělání..."   Ruce   s   dopisv   mu
sklesly.  ,Jtsou  jenom  dvě  nebo  tři  stanice,  ,kde  by  naflezli   to,
po  čem  touží  ia  .ěehó  je  jim  zapotřebí.  Tam  bychom  však  po-
třebovarn  poslat  učitele  ze  všech   naší€h   stanic.   Ti  višak  musí
většinou  zůstiat  nadále  na  isvých   místech,  neboť  kd.o)  'by  .tatm
pot®m  pracovail?  -  „Niaši  pracovníci  zde  muisí  však  bÝt  plně
ma vÝši  doby  Í  svÝm vzděláním,  aby miohlí  čelit všem náporům
myšlenkojvÝch  proudů,  jež nyná  tu  v  Ajrice  vyvstávají,"  dodal
předsta.vený.

„Ano,  bT71o  by  zde  i idosti miadÝich  mužů,  kteří  touží .po  wš-
ším   studiu,  a  bvlo  by  krásné,   kdvbycflom  pro  ně  mo.h]i  míť
vysokou  kolei  již  zde," .poznamenal  tajemník.  „Do  práce  musí-
me vysfl.at vzděEané muž© a ženv."

„Musíme  se   sHúfit   !aspoň   s   poki.očilými   škol(ami   s.tředního
stuipně," pokračio.va`l jeho  představenÝ, „abvchom měli lidi, kteří
mají  více  imalostí  než  ostiatií,  Eteří  by  tobstáli  ve  spoil®ěnosti
ia kteří by `svýd znalostí viFužili k ,promyšlené práci ke sp@sení
lidí."

„Škoda,  Žie nepokmčil  plán  iše  stavbou  škioiiv  v  mii!  Bv]o  iiž
'prostavěno   30.000  dolarů,   avšak   je   třeba   asDoň   ieště   iedmoii
tolik,  aby  mohTa  bÝt  dobudována,  ia  dosud  vůbec  nevíme,  iak
ony  prostředky  iseženeme.  Kéž  by  to  však netrvaEo  iiž  dlrDuhío,
neboť  ztiiatíme  další  c"apee,  kteří  chtějí  na  onu  škiolu  iít.  -
„A  co  onen třetí diopis?"  pravil itajemník k  superintendent.ovi.

„Ten   se   už   Lboiím   o,tevřít,"   Dra.i7Íl   sklíěeně   tázianÝ,   avšak
přestio  d.opis ,piomalu  otvíral  a `paik  zvolna  ,ěetl.  Na  iehio  ťváři  §e
pojednou objev.il úsměv, uniijní sekretář pozoroval r,adost svého
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edsůavenéh.o.  Ten   četi  nahla§:   „Dostaii .jsme  EPFávu,  že  pře-
'Éky  §bírek  o  13.  sobotě  ětvrtého  čtvrileůí  1948  bylÝ  přiřčenÝ
;tředí   misií,  jehož  členkou  je  ů  naše  Západoafrická  jednota.
ostředků  má .být  poiužito)  pro  dostavbu  školy  v  lhii.  Pro-
ne  vás,  však,  abÝste  nám  zaslali  tčlánek  pro  zpffávy  E  misij-
ch polí  (ne více než  1000  slov)  o  školských potřebách  Z;ip;aSFí,
Eriky."
„To  rádi  učiníme,"   zvoilíal  tajemní/k,  „pak  záhÝ  buderie  mít
Ěe  učitele,  v  dokonalé  škole.  Musíme  však  počftat  s  tím,  že
Hámi se  bude `o  onen idar tdělit i  Střední  VÝchod ia  Habeš.  Kéž
r  onen  přebytek  byl tak veliký,  abv uispokojil  poitřeby všech!
ení  třeba naříkat!  Niaše  sobotní  školy se  neEekrají  těchto  oběti.
yní  musíme  jen  ještě  ti.oc'hu  čekiat,  a  možná,  že  jdeme  vstříc
}jvětšímu  a  nejk.rásnějšímu .překvapení . . .
A  máme-ili  za   sebou  Boha,  ,a   naše  sobotní   školv,  pak   nemí
c  nemóžného.  Bude to  radostná novina prio  náš  lid  zde]"

B®žÍ plán s mfládeží®
E.  G.  W.                        (Pokr,ačování.)

Hlavní zásady zdaru®
„Počátek moudrosti je bázeň  Hospodjnova."  MnozÉ z našich
ladých  lidí  nepociťují,  že  je  nezbytně  třeba,  ia,by  své  'sfly
í  vším   důrazem  upla;bnili  v  konání  všeho  nejlepšíno,   a  to
každé době a \za všech okohostí.  Nemaji pž.ed svými  zraky
Lzeň BožÍ  a  jejich myšlenky  nejsou  čisté a  povmášející.
Celému  nebi  je  patrna  každá  myšlenka  a,  každý  čin.  Snad
Lše  ěiny  nejsou  zjevné  vašemu  bHzkému  oKolí,  avšak  jsou
;ela  zřejmé Ďátravým. zrakům andělů.  Andělé  jsou pověřeni,
}y  sloužili  těm,  ikteří  usiluj{,   aby  př.emohli  každý  špatný
Lvyk  a  obstáli  nedotčeni  svody  satanovými.
N e d o t k n u t e 1 n ý  c h a r a k t e r. ~ Vnvu malých zlých
:ut`ků  a  nepatmých  nedůsledností  a  ůchylek  při  budovámf
iara,kteru  nerLÍ  věnována  náležitá  pÚzornost®  -  Nejvyšší  a
3jvznešenější  zásady jsou nám zjeveny ve slově Božim.  Jsou
im dány  proto,  aby  posflily  každou  snahu  o  dobro,  usměp-
)valy  mysl a-vedly nás  k  úsilí o dosažení vyššího cfle.
V životních  příbězích  Josefa,  Daniela  a  jeho  druhů  vidíme,
k zlatý řetěz pravdy může upoutat mládež k trůnu Božímu.
emohli být svedeni k tomu, aby se odvrátili  od svého ryzího
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směm.  Ilodnotili přízeň Boží nad přízeň a chválu knížat;  Bůh
si ].e oblíibil a rozprostř.el nad nimi  svů]' Štít.  Pro svou nedflnou
věmost  a  odhodlání  etít  Boha  více  mež  kteroukoliv  lidskou
bytost byli  Hospodinem  pozomhodně  poctěni  před  očima  lídí,
Hospodinem 'zástupů,  jehož moc je nad všeehna díla jeho ruky
jak na nebi, tak i na zemi. Tito  mladí lidé se nestyděli vymat
své  pravé  smýšlení.  I  na  dvoře  královském  vyznávan  svými
slovy,  svými zásadami a o.byčeji vím v Hospodina,  Boha nebes.
Odmítli  sKlonit  se  před  jaikoukoliv  pozemskou  výzvou,  která
je odváděla` od úcty k Bohu. V sfle neibes vyznávan svoji odda-
nost Bohu.

Máte být hotovi následovat příkladu těchto šlechetných mla-
dých mužů!  Nestyd'te se nikdy  za své barvy:  dejte je  najevo,
rozviňte  je  před  wzraky  lidí  i  andělů!  Nedejte  ,se  ovládat  ne-
pravou  skromnost,Í  nebo  obezřetností,  jež  vám  našeptává  ta-
kové  způsoby  tjednání,   které  jsou  v  rozporu  s  touto  radou.
Svými vybranými slovy  a  ustáleným  \způsobem  jednání,  svou
osobitostí  a  upřímnou  zbožností  podejte  výmluvné  svědectví
o  své vi'ře, jež je rozh.odnuta postoupit Kristu trůn  duše  a  dát
všechny  vaše  schopnosti  bez  výhrady k jeho  nohám,  aby  jich
použil ve své službě.

Úphé  posvěcení.
V zájmu Hynějšího i věčného  dobra  je pro vás nejlépe, abyste

se  da.li  cele na stranu pFavdy,  aby [světu bylo  jasně  patmé vaše
stanovisko.  Mnozí se  cele  neoddávají věci Boží  @ jejich váhavé
stanovisko je pro ně pramenem {slabosti a k,amenem úrazu o'stat-
ním lidem. Neustálení v zásadách  a neposvěcení jsou vytdáni na
poispas  vlnám  pokušení,  které  je `st`rhávají  od  toho,  o  'č'em  vědí,
že  je správné,  a  sčmi  ne*.sou  s  to,  vynaložit  úsilí  k přemožení
veš,keré  nepravostí  a  zdokonalit  svůj    Ghairakter   propůjčenou
spraved]no'stí  Krí§tovou.

Svět  má  právo  vědět,  co; 1ze  očekávat  od  k,aždé  lidské  inteli-
gentní  bytrosti.  Ten, kdo je živÝm vtělením .pevnÝch,  roizhodných
a  spravedlivých .zásad, ibude i živoucí mocí pro  své blížníi za`ipů-
sobí i na iosta.tní  svým křesťansitvím. Mnozí .nepoznávají a nedo-
eeňují  veli,kost vlivu  každého  iě`1ověka  jíak na \straně  idobra,  tak
i na \straně zla.  KaždÝ snaživý !čůioivěk by si měl být vědom toho,
že  Ezásady,  které  přijímá  za  ,své,  m,ají  živÝ.,   utváiřející  vliv  na
chaFakter.  Kdo  p`řijímá   Krista   iako   svého   osobního   Spasitele,
bude  jej  i  milovat  @   s  ním  i  všecfini:,  za  kteFé  Kristus  zemřel;
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nebQť  Krisbus  bude  v  něEn ,studnici  vo.d  piÝštící€h  k ,životu věěL
nému.  Jeho  zásadám  se  bezvýhradně  podrobí.

Zachovejte  si  svou  svob®du!
Tuto  zásadu  učiňte  zákonem  svého  život,a   a  nedovolte  ani

pokušení  a  postranním  záměrůmů`  abv  vás  odvTrátily iod  ní  ia.  od
úcty k  Bohu,  který  „tak miloval  svět, Že  Svnta  svého  jednoFo,ze-
ného  dal,  aby každÝ, hdož věři v něho,  nezahynul, nýbrž dosá'm
věičnéhio   života'..  Bůh  vás  vyzÝvá  jako  zachráněné `svobodné
mravní  bytosti,  v-y.koupené  za  nesmírnou  cenu,   abyste  si  uhá-
jíli  svou  nezávislost  Ía  tpoužili  isvÝic.h  Bohem  danÝch  scho,pností
k dobi'ovolné islužbě pro  králoivství nebes. Nesetiváveúte nadáile
v   oti.octví  hříchu,  nýbrž  osvědčte   jako  věmí  poddaní   Királe
králů  §vou oddanost  Bohu.

V  moci  Kriistově  idoikažte,  že  jste  hodni  .svatéhoi  svěřenství,
jímž  vás  Pán poc",  když vám  daroval  život ia zpříistupnil  svou
milo,st. Musíte §e  post,avit na odpor,  abyste nebyli  deptáni mocí

3lF:.V:#g:oúgěidgi3v,ieFOTspi:edá:LĚieg%áos;,,:E#á,ÍírgžíiéF:táádaod_
a  priavidel  a  jednat  podle  nich.  Božs'ká  moudFost  se  musí  stát
světílem  vašich  .kiočejů.  Buďte  věmi  tsami  sobě  ta  věrni  svému
Bohu.  Vše,  čím lze  iotřást,  budo  iotřeseno\i  avšak  budete-1i  zako-
řeněni  ,a  založeni  v  piavdě,  přetrváte  vše  s  těini  věcmi,  .iimiž
nelze otřást.  Boží  zákon  je pevnÝ  a nezměnitelný,  neboť  je vÝ-
razem  charaLkteiru  Hospodinova.   Střezte  se,  \abvste  ani  slovem
ani  svÝm vlivem nezipůsobili  §ebemenší  neúctu  jeho  autoritě.

Úplná  poddanost.

Mít  nábožemství  Kristovo  znamená,  že  js.te  vše  své  naprosto
podrobili  Bohu ta  s.věřili  vedení  Ducha  sv,atého.  V  dairu  tohoto
Ducha bude vám poskytnuta mravní mQc  a šlužbě  Bohu poddáte
nejemom  své,  již   od   dřívějška   svěřené   schopnosti,   ale  jeji€h
doisavadní   účínnost   bude   značně   zvÝšena.   Podrobení   vší   n@ší
moci  Bohu  zjednodušuje   z  velké  ičásti  `problém  života.  Zes'la-
buje moc zla. a činí přítrž tisícerÝin zápasům .s námživostmi při-
rozeného  srdce.  Náboženství  je  zlatÝm  vláknem,  které  poutá
duše mládeže i doispělých ke Kristu. Jím jsou vždy ochotní  a po-
slušní   bezpeěně  vedeni  itemnými  ,a  nebezpe'čmými   cest,ami   do
města  Božího.   Mno\zí   inladí  lidé  mají   jenom   obv'čejné  scho`pa
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:3sžiáka|:á:kvvmýářeonvýocuhaakčigtiázazávs:á:náouiěštuel#jEttgíÉecŤoají
ného  procesti  jako  schopní  pTo  některé  odpovědné  poistavení,
k němuž je Bůh povolal.  Avšak jsou i mladí .lidé,  kiteří  zklamou,
ne'boť  se neroizhodH překonávat  své přirozené náklonnosti ,a neh
uposlechnou  Božího  hlasu  - Božího`  slova.  Neo'brnili  své  duše
Proti  pokušení  a  nerozhodli  se  konat  svoji  povinnost  za  všech
okolností.  Jsou  podobni  tomu,  kdo  na nebezpečné  cestě  odHHťá
průvodce nebo  Fadu, jako by mohl  uniknouů nebezpečí  a zkáze,
a  kdo  jde  s.1epě  j.istou  cest(ou  záhub-y-.

Urěujte sami  Švůj  ®sud!
Ó,  kéž  by  miohl  každý  poznaÉ,  že  sám  r®zh®duje  o  vlastním

osudu!  Všecko  štěstí  ve  vašem živoSě i  v  budoucnosti,  iba  i  váš
věčný  život,  jsou  ve  vaší  moci.  Sv,®1íte-fi,  můžete  .mít  přátele,
jichž vlivem  budou  znehodnoceny vaše myšlenky,  vaše  g\lova  a
vaše  mFavnost.

Můžete  se vydat všane  svým  clioutkám  a  vášním,  můžete fle-

3á#í€:stejááo=gj:tížšaáu±®ofl±uáuuž#hvTggývc]Ev:mnáséíj#fi%]€,gh3

;Ě;:ká:ocp:#Ě:tíě|w-Ěš:á:I:řF:jst#limá.Ě:n:;,it;e,:Beeg%gt:o?gt.:t3;.p;íÍ
nebes.  V  den  soiudu  bud®u  zŮFacemí  moci  ukázat na vás  a říei:

cnáš±y,PvyaEn=gg:%éĚ:t#.vá#L%FbsyvEétEgc:]zknE3ESEd:gbg:bcye]gEyůhn3:

3::|is±SgdjáeemsvboEic:Stvoěud3EŤžy,.Ť,-o-bk=og::ísůetm=oo#:
vědět  na  takové  obvinění?  --Jak  je  proto)  důležité,  aby_
každý z nás  mél m  mys]i,  kam vede  iduše.  Počítáme s  věčnÝ]n
světem,  ta  jak  bedlivě  ,bychom  iproto  měli  dbát  hodnoty tsvého
vlivu!  Věčno,st nesmíme  ze  svého  účtu  v-yškrtnout,  nýbrž  vždy
si musíme položit otázky:  „Líbi,lo by se toto jedná\ní Bobu? Jaký
vliv  bude  míJt  mé  jednání  na  mysli  těch,  kteří  měli  mnohem
méně  světla  a  důkazů  to;  tom,  co  je  Lsprávné?..

Otázky ke zpytování srdce.
Kéž  by  nládež  .zpytovíala  Písmo  .a  iči.níla  tak,-  jak `předpoklá-

dá,   že  by  zoa  .podobnÝch  iotkolností  ěinil  Kfistus!   Naše  příleži-
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tositi  k° flabÝti  nebffiké  moudrosti  vkládají  na  náis  i  veflké  od-
povědnosti,  a měli  bÝchom ise  proto  `se zvÝšenou  bedfivostí  tá®
zat  sami  sebe:  „Kráčím  opmvdu  v  světle?  Jisem,  žiji a  jednám
podle velikého  světia, jež mi bylo dáno? Vedu své bližní  správ-
nou  Gestou,  n©bo'  jsou  mé  stezkÝ   ttak  Hiv®1aké,  že   „zkul.haD
vělí"  budou  od  této  €esty  odvráceni?. „"

Musíme  bÝt přímo  proriknuti  h]ubokÝm  ©  trvalÝm  smyslem
pro  h®dnotu,  svatost  a  autoritu  pmvdy.  Na  _tvoji  stQzku,  milá
mládeži,   tdo\padají   jasné   p@prský   n©besJkéh®   světian  ©   já   S©
modlím,  abyste  ze  svých  přfležitosti  mohli  vyitěžit  €ot nejvíce.
Vnímejte   a  uich®vej.te   každÝ  nebem   seslanÝ   papisek,  ia  vaše
stezka  bude  „/@ž  dio  ion®h®  dne"  vĚdy  jasnější  íčĚ  jasnější!

E»en našÉ přfležiÉosti®

I  v  Ěéto  době je  prro  nás  mnoho  ponaučeri  v© zkušenoste€h
těch,  kteří prtacova]i pio  Boha v minulÝGh pokoleních. Jak málo
víme  o zápasech, zkouškách a pracích těchto\ mužů, když se .pĚiq
pr.avovalů   na   stře\tnutí   s   voji  nepřítele   satana!   OblekH   však
úplnou Boží zbroj  a ibyli s ito  obstát v satanovýeh mástrahách . . a

Tito  mužové,  kteĚí  t,se  v  minulosti  oddávali  Bohu  ia  povzne-
sená jeho  díla, huli k jeho zásadám s houževnatostí ocele.  Byli
to  mužové,  kteří  neselhali,  iani  nemesfi  na mysn;  mužové  irázu
Danielova  byli  plri  úcty  a  vážnosti  k  Bcfflu  a  hoili"osti  pro
něho,  phi  vmešenÝeh  úmys]ů  a  ctižádosti.  Původně  vša.k  bÝ:1i
stejně slabí a bezmocní jiako ,kterýkoliv jiednot.1ívec z těch, .kteří
mají  podfl  m  díle  dnes,   složiii  však  cdou  svo`u  důvě.Tu  na
Boha.  Měli  bohatství,  avšak  onoi  představovtio  ,především  vy®
ffipělost  mysli  a  duše.  Této  přednosti  se  imůže  těšit  každÝ,  kdo
učiní  Boha   svÝm  prvým   a  `posledním   i   nejlepším  ze  všeho`
I   když   se   nám  nedoistává  moudroisti,  vzděltanosti,   schopn®sti
a  moci,  můžeme  toho  všeho  přestoi  dosáhnout,  ,přijmeme-li  od
Krist,a ona ponaučení, jež  znát je naší výsiadou.

gý'

JalĚých pFac®vníků je tĚeba.
Dnešní  doba  nám  pfináší  příležitosti  ,a  pĚednosti,  jD,akých  ne-

bylo)  lze   jen  tak   sna.dno   dosáhnout  v   generacícfi  minulýcfi.
Máme  mohutnější   světlo,  jeho.Ž  se  nám   dostalo   dílem  oněch
věrných  stFážců,  kteří  ristan  zcelů  závisH  m  Bohu,  od  něhož
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i)řijali mioc,  jíž dali  do  svěÉa zazářiů jeho  světlu paiprsky  ěisí`ýmá
a  jasnými.  Za  našich  dnů máme  vírce ,světla  ke  svému  zušlech-
tění  a  vzdělání,  než  zhodnotili  Božího,  svěbla  prLo  náis  šlechetní
mužové  a }ženy  minulých  dob.  Namáhali tse  dlou`ho\,  iaby ,obsáhli
nauč.ení,  jichž  se  jim  dostávaJo  ve  škole  Kristově,  a  neusilova`1i
nadarmo.  Jejich  vytFvalé  úsilí  bylo  odměněno.  Přimkli  se  totiž
k  nejmohutnější   ze  všech   mocí   a  neustá!e  (toužiil.i  'poJ  hlubším,
vyšším   La    ucelenějším    pochopení   věčných    skutečniostí,    aby
mohli  účinně  přednést  poklady  tpravdy  lidstvu  isvěta  tolik  po-
třebné.

Pracovflíků   takovéhoto   ch'aFakteru   poffebuje   i   dnešek.   Ti,
kteří  jsou  v  očích  Bo,žích  op,Tavdu  inuži,  a  tti,  kteří  jsou  jako
takoví  zaneseni  i  v  kniháeh  nebeských,  jsou  i  'těini,  kteří  po-
dobně  jako  Daniel  zušleehtí  každou  svou vlastnost ta  schopnost
do  té  míry,  aby  světu,  zabředlému  v  bezbožnosti,  co  nejlépe
zpřítomnili  skutečnost  kfálovství   Božího.  Pokrok  ve  vzdělání
je  nezbytnÝ,  neboť  jeqií  vzdělání  použito  ve  věci  BožÍ,   stává
se  mocnou  silou idobra.  Svět  ,potře`buje  nužů zrale  uvažujících,
mužů zásad, mužůí jejichž \soudnost  a  byst.rost neustále vzFůstá.
Tisk  potřebuje  mužů,  kteří  by ho  využili  co  nejpřímivěji,  aby
se  ,pravdě  dost,al/oi  křídel,   na  nichž  by   Tychle  ispěla  ke  všem
náTodům  a  jazykům,  ke  všemu  lidstvu.

(Pokračování  úkolů  pĚÍš.tě.)

Cena  9,- Kč\s.
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