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K laskavé pozomosti!
D.oba  západu  slunce  není  udána  v  letním  čase;  nutno   tedy

pĚiipočíisti   tk   časiovÝm  údajům  úkolů  -vždy   jednu
hodinu!

Pro  každÝ  iíkol  tiohoto  .čtvrtletí  je  m   str.   37-41   zařaděn
krátký  povzbudivý  článeki  pFosíme,  předčítejte  jej  na  konec
sobotní  školy.

Dále  uvádíme menší  články  z  našich  spisů:

Článek  z  knihy  o  „Svědectví"   ....
Gesty k poznání Božimu  .......
Jedno s mstem v Bohu       ......
EGW Výchova:  Zo  života velkÝch mužov
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Čtení Bible:  žalm  86-134.
ZkoHšlw jsou částí Božího plánu k našemu  zdaru.

N.30.      Žid3,14                            Č.     4
P.1.       2.Tim.3,12                    P.      5
Ů.     2.       žid.12,ó.                          S.     6
S.     3.      PláčJ.3,32.33.            V.s.

Iz.  43'  2.
2.  Kor.  1'  4.
Job  6r  |7.  |8

57,  z.  s.  20.  11

1.  úkol  -  6.  července  1946.

Hi-isms  z@Ěíná  svou  v®ĚeíffigBu  Ěinmst
Oddfl Písma:  Jan 2,  1-25.
Zlatý  text:  r,To  učinil  Ježíš  poěátek  divů  v  Káni  Galilejské,  a

zjeril  slávu  svou.  I  Trvěřili  v  něho  učedm'ci  jeho."  Jan
2'   11.

The  Desire  of  Ages  144-163.

Počátek zázraků.
1.  Která rodinná slavnost po  čaise  rozloučení vedla  k  setkání

Ježíše  s  Jeho  matkou?  Kde  se  sešli?  Kdo  byl  také  mezi  hosty?
Jan 2'  1. 2.

sp,óťu]asdÉč%ární±ř[ Ěgš:EÉn=ať#eg:s:r#gíá a také fežB by]
2. Jaká trapná  okolnost nastala ještě před koncem slavnosti?

Komu si Marie stěžovala? Který  důvod Ježíš uvedl,  aby jemně
pokáral matčinu ctižádost? Jan 2, 3. 4.

„Nadála.  se,  že  se  Ježíš  určitě  projeví  jako  Mesiáš  aL  ujme
se  trůnu  lzraelského.   Ježíš  však   dříve  msil  přijmouti  úděl

igg# Ég|greM|u4ž5.b:á3:ti' ktelýž Zkusil nemocí - nikoliv jako
3.  Jaký pokyn  dala Maria  služebmkům?  Co  potom Ježíš  při-

kázal? Jaký účinek mělo  poslechnutí Jeho  slov?  Jan 2, 5-9.

Je4rišJtŤmétouFrmivyzsá2#kesEr?áŤáekýsvÉptťkž::icphňp=É:|oC?o,zievá:
10.    11.

6.  Kam  se  Ježíš  ubíral  po  této  zkušenosti?  Kdo  se  k  němu
přidružil?  Jan  2,  12.

„Toho   čaj5u   byli   učedníky   jen   Jakub,   Jan,   Ondřej,   Petr,
Filip   a  NatančLel.

Vyčištění  chrámu.
6.  Jaká  důležitá  slavnost nadešla, krátce po  zázraku v Káni?

Ííam  Ježíš  vstoupil?  Jan  2,  13.
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F.  Popiš  výjevy,  jež  se zjevíly Ježíšovu  zraku,  když  vstoupii
do  síní  chrámovýcli.  Jan  2,  14.

„V  době  Velikonoc  bylo   obětováno   velké  možství  obětí,
a   odbyt  u   chrámu  byl  velmi  veliký.   Lomoz,   kteiý  tím  po-
vstával,   působil   spíše   dojmem  hlučnéhQ   trhu,  nežli   velebou
svatého  Božího   chrámu.  Zmatek  byl  tak  veliký,  že  to  vyru-

áožEiui,Etoeď±tevbnnikaŤ,iads.loE,áĚĚ.pžč:1abyT|:j:fšsšágTzba3žg`s:
neobyčejně  hrdí.  Těšíli  se  ze  svého  chrámu  a  na  každé  slovo
promluvené   v   ].eho   neprospěch   pohlíželi,   jako   na   rouhání:
ve  vykonávání   obřadů   s  ním   souvisících   byli  velnri  přísní;
ale  láska  k  penězům  přemohla  všechny  jejich  rozpaky." De-
sire  155,   156.

8.  Co  uĚinil  Ježíš,  když  spatřil  tento  obraz  zneuctěm'  domu
Božího?  Jan  2,  15-17.

„Kristova   slova  měla  královskou  moc,   a  Jeho   zjev  i  tón
Jeho hlasu byly takové síly, že jí nemohli  odolat. Když Božství
problesklo  lidstvím,  vycítili  váhu  Jeho  slov.  Byli  přesvědčeni,
že  Kristus  byl  prorokem;  a.  mnozí  Mu  uvěřili,  že  je  Mesiášem.
Duch  svatý  ozářil  v  ].ejich  myslích  výrokÝ  proroků  o  Kristu.
Podlehnou  tomuto  přesvědčení?"  Desire   162.

9.  Jak  se  Židé  dovolávali  jeho  oprávnění?  Jan  2  18.
10.  Jak  jim  Ježíš  odpověděl?  Na  co  mysleli  Židé,  že  pouka-

zuje?  0  ěem  On  vlastně  mluvil?  Jan  2,  19-21.
11.  V  kterém  čase  se  učedníci  rozpomenuli  m  tato  slova?

Jaký úěinek to na ně mělo?  Jan 2, 22.
12.  Co  zapůsobilo  na mnohé,  během Velikonoc, Že uvěřili ve

jméno  Ježíšovo?  Jan  2,  23.
„I.id   se    tiskl    do   přítomnosti   Ježíšovy.    Všem    se    dosta]o

Jeho pozornosti. Němí otvírali svá ústa. ku chválei  slepí spatřoť
vali  tvář  svého  Uzdravitele."

„Ti,  kteří  byli  takto   uzdraveni,   se  při  Kristově  ukřižování
nepřipoj.ili  .k  zástupům  lůzy  ve  volání:   „Ukřižuj   ho,  ukřižuj
ho!"   Jejich   cítění  bylo   při  Ježíši;   neboť  pocítili  Jeho   velké
milosrdenství   a  podivuhodnou  moc.   I'oznali   Jej,   jako   svého
Spasitele;   poněvadž  jim  navráEíl   zdraví   těla  i   duše.   Stali   se
prostředníky  Boží  milosti  a  nástroji Jeho  spásy."  Desire  163.

13.  Proč  Ježíš  nedůvěřoval  těm,  kteří  Jej  následovali  pouze
pro  Jeho  zázraky?  Jan  2,  24.  25.

Tělo chrámem.
14.  K jakému úěelu byla postavem svatyně a později chrám?

tFákÝ  je  Boží  úmysl  s  každou  stvořenou  bytostí?  2.  M.  25,  8.;
1.  Kor.  6,  19,  20.:  2.  Kor.  6,  16.
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„Cmrám  v  Jeruzalémě  by]  zň'zen  pro  přebývání  božské  pří-
tomnosti  a  byl předmětem  poučení pro  lzraele  i pro  celÝ  svět.
Již od dávných věků bylo Božím úmyslem,  aby každá stvořená
bytost,  od  skvělého  a  svatého  cherubína  až  k  člověku,  mohla

g*tiáhihrrgee=BSogíomřt%ieáceNž;:evgkeaTzgÉguén:id:tvp:sEŠ=těanlg
zlem,  již  více  nezjevovalo  slávii  božské  Osobnosti.  Ale  vtě-
1ením  Syna Božího  byl  Boží  záměr  splněn.  Bůh  sestoupil  k  lid-
stvu  -  a  spasitelnou miloští  se  srdce  člověka  zase  stalo  Jeho
chrámem .....,  Síně  jeruzalémského  chrámu,  naplněné  vřavou
nesvatého   obchodování,   představóvaly  všem   až  příliš   věrně
chrám  srdcer  potřísněný  přítomností  smyslné  náruživosti  a  ne-
svatých  myšlenek.  Vyčištěním  chrámu  od  světskÝch  kupců  a
prodavačů,   zvěstoval   Ježíš   své   poslání   k   očištění   srdce   od
poskvrn hříchů, - - od zemskÝch žádostí,  sobeckÝch  choutek
a  zlÝch  návyků,  které  ničí  duši."  Desire  161  (Čti  Mal.  3,  1-3.).

15.  Jaký  následek  to  má  pro  ělověka,  poskvTňuj®-li  chrám
BožÍ?  1.  Kor.  3r  16.

Čtení  Bíble:  Žalm  135  -  Pň'sloví  15®

Boží úmysl v našich zkouškách.
N.    7.       Řím.5,3.                             Č.11.       2.       Kor.4,17.
P.      8.       Janl6.33                          P.12.       Žid.12,11
Ú.     9.       Žid.12,10                           S.13.1.Petr.4,|2,D|3
S.10.1.Petr.1,7                        V.   s.  4.04,z.   s.  20.OF

2.  úkol  -  13.  července  1946.

Znwuzrozcní  I  BoŽÍ  daF  lásky
Oddfl  Písma:  Jan  3,  1-1F.
Zlatý text:  „Nebo  tak  Bůh  miloval světr že  Syna  svého  jedno-

rozenélio  dal,  aby  každÝ,  kdož  uvěří  v  něho,  nez@hynul,
ale měl život věčný." Jan 3,16.                      Desire l67-177.

Nikodémova noění mávštěva.
1. Který v Jeruzalémě vysoce postavený muž navštíiril Ježíše

pod  rouškou noci?  Kterak Mistra  oslovil?  Jan 3,  1.  2.
„Od  té   doby,o  kdy  po   prvé  Ježíše   slyšel,   Nikodém  pečlivě

zkoumal  proroctví   o   Mesiáši   a   čím  v,íce  bádal:  tím  pevně.iší
bylo  jeho  přesvědčení,  že  Ježíš  byl  seslán  Bohem."  Desire  168.

2.  Jak  odvětil Ježíš  Nikodémovi  na  jeho  vyzvání?  Jan  3,  3.
3.  Jak  dal  Nikodém  naíevo,  že  plně   nepoi.ozuměl  smyslu

slov SpasitelovÝch? Jan 3, 4.

5



„Pýcha   fariezů   zbraňovala  poctivé   touze   tohoto   hledate]e
pravdy.  I'odivoval  se  tomu,  že  Kristus  s  ním  rozmlouval,  aniž
by  se  ohlížel  na  jeho  vůdčí  postavení  v  lzraeli."  Desire  171.

4.  Jak  dále  Ježíš  zdůraznil  zjevenou  pravdu?  Jan  3,  5-7.

a%gnHo%degs:Ěcdeě]bá3hťgs±uosffi=ťeB§]ousf=;nvěa]v:3o=o€:hoŤtžué
byl   v   přítomnosti   Toho,   jehož   Jan   Křtitel   předpověděl ....
Kristus  mluvil  s  vážnou  důstojností  a  Jeho  hlas  i  pohled  vy-
jadřoval  opravdovou  lásku,  takže  se  Nikodém  ani  nepohoršil,
když  zjistil  své  pokořující  postaLvení."  Desire   172,   173.

5. Jakým znázorněním objasnil Ježíš  své stanovisko?  Jan 3, 8.

„Kristus  neustále pracuje  na lidském srdci.  Nepozorovatelně,

#%:tuTbMTgEguánbÝýtdíoígřáLkÉe:ŠzpířÉs±íz:jíokN%Ě:gřoívčát=ínídEÍsmka:
nebo   slyšením   živého   slova   kazatelova.   A   pojednou,   když

g:ígápš]:.ž3í,suvýmzm:%E#zpsreos;ŠegaěžĚíá_nádEžems%b:gg3É:
avšak jest  to  výsledek  dlouhodobého  působení  Ducha  Božího,"
Desire   172.

Ježíš  odhaluje  plán  spasení.
6.  Jakou  otázlm  položil  Nikodém?  Jan  3r  9.
7. Jakým  jemným  způsobem Syn  člověka usiloval  o  rozptý-

lení  mrákoty jeho  mysli?  Jan 3,  10-13.
„Zjemňující   a   podmaňující   vlív  Ducha   svatého   ovlivni]   i

jeho    srdce.   Přesto   plně   nevyrozumíva]   slova   Spasitelova."
Desire   173.

8.  J@k  Spasitel  Nikodémovi  rozvimul  plán  spásy  a  své  po-
slání  m   světě?  Jakým  způsobein  byla  zjevena  veliká  Boži'
láska k tomuto  ztracenému světu?  Jan 3,  14-17.

Vritřní očista.
9.  Jakou  vlastnost  má  přirozené  srdce?  Jer.  17, 9;  Řím.  8, .7.
10.  Jaké  opatření bylo  učiněno  pro  obrodu  hříšníka?  2.  Kor.

5'  17.

„Kdo  je  v  mstu  je  nové  stvoření."  i(Žilka)
„Bylo-1i  srdce  Duchem  Božím   obnoveno   bude  život  zjevo-

=pčtíímsvkěedežEťěost#%hš=É§]Šnnoesťíó3:gtis%%esmog3F%%řoíhs%=;
zatím,   co  nesmíme  důvěřovati  dokonce  i  sobě   samÝm,  nebo
svým   dobrým   skutkům,   budou   naše   životy  zjevovati,   zdali
v  nás  přebÝvá  irilost  Boží.  Bude  jasnÝ  á  určítý  rozdíl  mezi
tíni  čím  bývali  a  čím. jsou  ny.ní."
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11.   Jak bylo popsáno  toto přeměňující  dílo naL lidském  srdci
ve  Starém  Zákomě?  Iz.  64,  6; ž.  51.  12;  Ez.  36,  26.  27.

„Nikodém  viděl,  že  sebe  více  strojená  poslušnost  k  pouhé
liteře  zákona,  nemůže  žádného   člověka  oprávniti  ke  vstupu
do  království  nebeského.  Dle  lidského   soudu  byl  jeho  život
sprá.vnÝ  a počestný,  ale v přítomnosti  Kristově pocítil,  že jeho
srdce  i.e  nečisté  a  jeho  život  nesvatý.  Tak  Kristus  přitahoval
Nikodéma  vÍc   a   více."   Desire   174.

12.   Kůerá,  Jamem.  popsaná   událost   s   Nikodémem,  bylaL   dů-
sEedkem  této  rozmluvy?  Jan  19,  39.

„Ježíš  však  znal  dobře  půdu,  do  níž  v]ožil  símě.  Po  nějaký
čas  se  Nikodém  ke  Kristu  veřejně  nepřiznával,   ale  sledoval
Jeho  život  a  uvažoval  o  Jeho  pona,učeních.  V radě  zákonníků
znovu  a  znovu  mařil  záměry  kněží  k  Jeho  zničení.  Když  na-
konec  byl  Ježíš  vyzvednut  m  kříž,  světlo  té  tajné  rozmluvy
ozářilo kříž  golgatský,  a Nikodém viděl v Ježíši - Vykupitele
světa."

„Po nanebevstoupení Páně, když učedníci byli rozptÝleni pro-
následováním,   Nikodém   směle   vystoupil   do   popředí.   Svého
bohatstiri  použil  k  podpoře  mla.distvé   církve,   o  níž  se  Židé
domnívali,  že  bude  vÝhlazena  smrtí  Kristovou.  Byl  posmíván
a  pronásledován  těmi,  kteří  mu  za  dřívějších  dnů  prokazovaJi
úctu."   Desire   176,   177.

Čftanie Biblie:  Prísl.  16. - Kaz.  12.

D6ležitost' modlitby pre úspech.   -
N.14.1.Petr.4,8.                      Š.18.       Mat.6,6.
P.15.       Luk.   6,12.                           P.19.       Kol.4,2.

sť. |1f..     zMaaE  :,5,3:.8.                    %.  2.o.4ril|., Kz.r.s.162,0.á3:

3.  úloha -20. júla  1946.

NevyzEEyĚaE®Ená BoŽÉa lásk@.  - HoŽÍ imsli]vÍ@

Oddiel Písma:  Jám 3,  16-36.
Zlatý text:  „V tom  sa zjavila láska Božia  v  nás,  že  Boh poslal

svojeho  Syna  jednorodeného  na  svet,  aby  sme  žili  skrze
neho."   1.  Jána  4,  9.

Desire  of  Ages  178-182

Božia  podivuhodná .láska.
1.  Ako  zjčNril  Otec  hlbokosť  svojej  lásky  k  svetu?  Aký  účel

mal tento  divuplmÝ dar? Ján 3,  16.  17.
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-Ktorá.  iná  reč  by  mohla  tai±  mohutne  vyjadriť  lásku  Bo,žiu

k ludskej  rodine,  ako  je  to  vy].adrené tým,  že  svojho  Syna -
jednorodeného  ..--  dal   pre   naše   vykúpenie,   On  -  Nevhn-ý
niesol   trest   týčh,   ktorí   sa  previni.li ,..   „Kristus   dal  !Šaméhc\
Seba,  v  smierču  obeť  ku  spáse  strateného  svetia..  Bolo   s  Ním

j%gn'ádgnířk:sF8:iztaos|u=žY.Éa;s|lúožálsiůdaébnYýsprne=išgohhrli%#'
V ktcrrÝch podiel nemal;  abÝ  sme  mohli  byť  ospra.vedlnení  jeho•spravedlivost'ou,   ktorú  .sjme   sami   nemiali.   Utrpel   smrť,   którá

pa.trilaL  námi   abF   sme  mohli  prijaLť  život,   ktorý  bol  j.eho.   ~
Jeho  ranami  sme  uzdmvení.  Iz.  53,  5.  Testim.  8Í208.209.

pa%eiKi°rfsks:tĚsěenne°nsétívvžíť:tg::esťpa°nžae!.Eisg,Yí4Siíp9:ajevídíeť'
Tu  je  zjavená  verká iprednosť,  že  smieme  vierou  dosahovať

Zaslúbenie  našeho  ne.be§kého   Otca,   keď  splníme  Jeho  požia-'davkÝ.  Ale  prístup  ku  trónu  Nekonečnej  Moci  máme  len  pre
ZásIuhy  Kristové.

3.  Ako   ovlivňuje   viera   alebo   nevera   záver   jědnotlivÝch
prípadov?  Ján  3,  18;  Ef.  2,  8.  9.

4.  Aká odplata  stíha neveriaceho? Préčo  mílujú riektori  tem-
?notu  a nenávidia  svetlo?  Ján 3,  19.  2C.

5.  Kto jedine prichádza ku  svetlu? Ján 3, 21.
6.  Kde odišid Ježiš a Jeho uěenící po Nikodémovej návšteve?

Kto tuná vykonával obrad svátého krsft? Ján 3, 22: 4, 2.

Ján  svedči' U'aEeó  o  Pánu  Ježišovio
7.  Čo  je  hovorené  o  diele .Jána  Krstitera?  Ján  3,  23.  24.

níksávKta°rÉeůLŤZžíaE°?V:t±La3,m2%ťž6.níektorýmizJánovÝchuče.
Týmiťo  slovami  priviedol  satan  Jám  do  pokušenia.  Trebárs

sa zdalo, že Jánovo poslanie temer končí, mal satian predtsa  ešte
možnosť maiiť  dielo  Kristovo.  Keby Ján  bol býval  príliš  citlivÝ
ku svojej  osobe a vyjaLdril l'útosť; lebo sklamanie, že bol zbavenÝ
úra.du,  mohol  ešte  vždy  rozsievať .semeno  rozporu,  pod]iecovať
závisť  a  žiarlivosť   a  tak  vážne   ohrožovať  pokrok  Evm].elia.
Desire   178.   179.

9.  Ktorou  vel'kodušnou  odpoveďou  prejavil  Ján  svoju  oprav-
dovú velikost'? Ján 3, 27-30.

„Ján  ma.1  od  rudskej  prirodzeností  obvyklé  chyby  a  slaibosti,
ale  dotyk  Božej  láisky ho  zcela  zmenil.  Býval  v  ovzduší,  ktoré
neboůo  pošJkvmené   sebeckosťiou  a]ii  ctižiadost'ou   a  kto.ré  boilo
d'ale`ko  iod  všetkej  nákaLzy  žiiarlivosti.  Neprejavil  žiadnÝ  súhla.s
s  nespokojnost'ou  učeníkov,  ale  ukáza],  ako  jasne  chápal  svoj
pomrer  k  Ježišovi  aL  ako  raLdostne  víta  Toho,  .ktorému  pripr(avil
cestu."  Desire  179.
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BožÍ  poslovía.
•a:oáte#mŤ,Íů#iečlerjpeaj.áTogeeEi=ŤenvzpvíšFí:kF.:grisúíi:::,=

zemi?  Ján 3,  31-33.

sebJ#:'á|qá,.acNgtiž|g.u.štzoá#,raabnyco|#ÍíPuopVúzt*|esnoa'sseabř,:|rechaoblř
ich   myšlien/ky   povznáš'ail   vyššie   a.   vyššie,    až   by   mohli   samii
spočinúť  po   boku  Baránka  Božieho.   Sám  bol   iba  hlaisom  -
hlasom  volajúceho  na  púšti.  Teraz  s  uspokojením  prijal  hanu
i   osamelost.,   aby   sa   oiči  všetkÝch  mohly   obrátiť  nerušene   ku
Svetlu  života."  Desire  180.

11.  Čo  hovoríI  Ján  o  tom,  ktorého  poslal  Boh?  Čoho  sa  mu
dostalo? Ako  štedre bol  dar udelený?  Ján 3,  34.   `

Na  tejto  pocte  Kri`stovej  majú  brať  podiel  všetci  Jeho  nasle-

:|oev:íÓC|iúsTPo@isá:ei#oááp3::|da:ťL'Loétbcoovnu:IrádáJmáns:gíeejdčvuójlee,'
„ . . , lebo  nie  z  miery  dáva  Boh.  Ducha."  Z  nebeského   svetla
sa  nám  móže  len  tolko  dos.tat.,  kolko  isme  ochotní  sami  prijať.
Jedine,    keď    ,každú    mÝšlienku    podmaňujeme    v   posilušnost.
Kristovi,  móžeme   d'alej   po,znávať   dharakter  BožÍ  ia  v  pevnú
vieru  zakotvit'  pri  isvo,jom    Spasitelovi.    Všetkýin,    ktorí   toto

šíšneí&aj3]nDoUs:,h88žštt#aut8]e±°nvea,nĚ&%Zm*3rT.vvyvdKogísatr]íppr]enbo*í:
Tes.timonies   8,   334.

12.   Čo   dal   Otec   do   rúk   svojmu   Synovi?   Čo   je  povedané
o tom, kto verí v Syna? A kto neverí? Ján 3, 35.  36.

13.  Najde  sa   ešte  niekde  toto  požehnanie  večného  života?
1.  Jána  5,  11.   12.

Nebo  za.ěína  už  tu,  jestliže  spotčinieme  v  Ježišovi.  Sme  zod-
povední za Jeho  pozvanie:  „I'ríď,  uč  sa  odo  Mňa.  a naber vody
Života.  zadarmo!"  Keď  sa  k  tomu  odhodláme,  začína  pri  nás
život  večný.  Desire 331.

Život   večný   ma.jú   iba   tí,  ktorí  sa  dívajú  na  Pána  Ježiša
v jeho  rýdzom  významu pre  nás,  aký mu  Otec prisúdil  a ktorí
Ho   stále  prijíma].ú  ido   sv.ojho   srdca.    Prost`redníc*vom   Ducha
prebÝv.a   Kristus   v   nájs;    a   viera,  ktoro.u  Ducha  Božieho   do
svojho    srdca   prijímame   -   je  počiatkom  večného   života.
Desire  388.

Čtení  Bible:   Pís.   Š.   1   -  Iz.   19.

NezbytnosÉ víry.
N.    21.       Ef.2,8
P.      22.       2.Kor.5,7
Ú.     23.       Řím.   1,   17
S.      24.       Řím.5,1

C.     25.      Žid.
P.     26.      mm.
S.     27.      Ěím.
V.  s.  4.20'  z.
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4.  úkol - 27.  ěervence  1946.

U  stuflníůe  FákoE3ovy
Oddfl  Písma:  Jan  4,  1-30,  39-42.
ZlatÝ  text:  „Ale,  kdož  by  se  napil  vody  té,  kterouž  já  dám

j=:::#:ĚL:*LntLE:udvÉkc]y,v::ey,vpoÉašt.±á,sketekr©ož%ojt:Sš=
nému."                                        „The Desire  oÍ  Ages"  183-191.

Odstranění předsudků.
1.  Proě  se  Ježíš  odebral,  po  období  neúnavné  práce  v  Jud-

stvu do  Galilee?  Kterým územím procházel?  Jan 4,  1-4.
„Zpráva  o  úspěchu \Kristovy  prácei  ze  ktei.é  se  Jan  Křtitel

tolik těšíl, se dostala. k tsluchu piř'edních kněží a zákoníků. Ti dávno
žárlili  na  Janův  vliv,  když  viděli,  jak  lid  opouští  synagogv`,
aby  se  scházel  m  pouštij  ale  nyní  tu  vyvstal  Tení  kterÝ  měl
ještě  větší  přitažlivou  moc  . . .

„Ježíš  věděl,  že  jim nebude  líto  žádné  námahy  k  způsobení
roztržky mezi učedníky JanovÝmi  a  Jeho  vlastnínii.  On  dobře
znal,  že  se  schyluje  k  bouři,  jež  měla  smésti  ]-ednoho  z  nej-
větších  proroků.  Jeho  přáním  bylo,  vyhnouti  se každé  příleži-
tosti nedoiozumění  i  rozporu,  ustal  proto  klidně  ve  svém  díle,
a  navrátil  se  do   Galilee."  Desire  181.

2. Ve kterém městě, a na jakém zvláštním místě se  zasíavíl,
aby poodpočintil?  Ve kterou denní dobu tam přišel?  Jan  4, 5. 6. ,

3.  Kdo v tu dobu přišel ke studni a z jakého  důvodů? 0 jakou
laskavost ženu požádal?  Kde  se  nalézali  uěedníci?  Jan  4,  7.  8.

Voda živá.
4.  Jak  žem  vy].ádřila  své  překvapení,  'z  Ježíšovy  žádosti?

Jak jí  odpověděl?  Jan 4,  9,  10.
5.  Co  v  její  odpovědi naznaěuje,  že  neporozuměla  výmamu

slov  SpasitelovÝch?  Jan  4,  11-12.
„Viděla  před  sebou  jenom  žíznivéhor  .znaveného  a  zapráše-

ného  pocestného.  Ve  své  mysli J.ej  porovnávaJa  se  ctihodnÝm
patriarchou  Jákobem.  Ve  svém  srdci  chovala.  to  přirozené  cí-
tění,   že  žádná  jiná  studnice  nemůže  bÝti  porovnána   s  tou,
kterou  otcové  opatřili.  Illeděla  k  otcům  zpět,  i  vpřed  k  pří-
chodu Mesiášej  zatím  co  Naděje  otců - Mesiáš .sám,  byl Před
ní  a  ona  Jej  nepoznala.  Jak  mnoho  žíznicích  duší  se  i  dnes
nalézá tak  blízko  studnice  žívota. -  Slova. Božího  ~  a.  maimě
hledá  kdes  v  daleku  zřídla.  života!"   Desire  184.

6. Jak chtěl Ježíš vzbuditi u ženy zájem o duchovní poučení,
které  si přál  sděliti? Jan  4,  13.  14.
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„Kdo  míní,  že  svou  žízeň  utíší  u  studnic  tohoto  světa,  bude
píti,   jen   aby   opět   žízní1.   Všude   nalézáine   takové,   životein
neuspokojené  lidi.  Oni  touží  po  něčem,  co  by  upokojilo  hlad
3pBĚrsEEbÉdd"-Ě|±étsopféo±kšššftín#|šŇ%u%#;tTĚEž:(iAšgř:É:oiě'

do,É%Ěšvnoiářap;g:avd,aásEĚ:Í|intu.Ei:gáa.v:,iž,eři;Eg.okzde.j:ags±Í
Kristovu  okusil,  bude  ji  neustále  Žádati  víc  a  vÍc;  a  nezatouží
po něčem jiném. Nezaujmou ho bohatství, pocty a zábavy světa.
„Tebe.  víc!",   bude   stálým   voláním   jeho   srdce."   Desire   187.

F.  Jak  žena  ukázala,  že  významu  SpasitelovÝch  slov  ještě
plpě  nevyrozumívá?  Jan  4,  15.'.„.Když   Ježíš  mluvil  o  živé  vodě.  žem   k   Němu  vzhlížela

:žgt::éamp;:ooLnšúťap]:,TtDa]esjí:j;í řáÉ:m a probudí] touhu po daru,
8. Jak Ježíš dosvědčil, že je mocen odkrýti taLje jejího  srdce?

Jan 4,  16-18.
„Jeho posluchaě se zachvěl.  Tajemná ruka. listovala ve  strán-

kách   děje  jejího  života,  a  vynášela  na  světlo  to,  o  čem  se

íoonh]níEgů,  še t:]TedÉs#ghoígí%ov žÍ%]:nt3;ti.vKdtooÉtyo]  :vegtt]oe,  Š:
probudilo  je].í  svědomí." Desire  187,  188.

9.  0  čem  nyní  byla  přesvědčena?  0  jakém  trvalém  sporu
mezi  židy  a  SamaritánÝ  se  zmínila?  Jan  4,  19.  20.

Pravá bohoslužba.

boíh°ósi::Žmbmau j:Ys]řrás:ťž?n,yanv%],ík2tEŽ:ydy  0  Vykoupen#  Která

:it'šťíů:íš.-ž.a:ti:gsšoehá,?u:k;;;gěv:a:L:ož:esekf:Preik%:=d.=::qvk#ž:šl3;a:sEei:
žž]ZáÉř:z]ž[ždíůd=.,jákjájíyTÍ.EžeBdEmd:íg:±ííítťseíáá.sTe%žeí:.::

„Ná.boženství,  které  od  Boha přichází,  jest ].ediným náb.ožen-
stvím,  které  k  Bohu  zase  vede!  Máme-li  Mu  sloužiti  pravým
způsobem,   musíme  se   dříve  zroditi  z  Božského   Ducha.   Tato
vůle  oěišt'uje  srdce  a  obnovuje  mysl,  dávaj.íc  nám  další  moc
k poznání  a  milování  Boha.  To  povzbudí při nás  ochotnou  po-
slušnost  ke  všem   Jeho   požadavkům.    V  Duchu  tom  se  pak

gee%uřeašááažTppřríomnTÉaEokďátobLaú,:rt.a,Fe:E;eBsůehůpíiJ;íĚ:ásidDe:gáiaT
a  Bůh  se  takové  duši  projeví.  Neboť  On  touží  po  těch,  ktéří
Ho  uctíva].í  poslušností  Jeho   Pravdy."  Desire   188,   189.

•`        _,^ů
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TemEioEou  pFOFáží  svěůEo.
11.  Jaké  hluboké  přesvěděení  nyní  vcházelo  do  srdce  této

Ženy?  Kterou  veHou  pravdu  prohlašuje  Ježíš  flym'  po  prvé?
Jm  4,  25.  26.

„Náš   Pán  -nikdy   o    Sobě   nemluvil   takovÝmto   přímÝm
způsobem,   až  kiátce  před  svou  smrtí."   Clarke's   Commentary
na  Jan  4,  26.

Samospravedlivým   Židům   nemohlo   se   dostati   tak   ]'asného
Kristova  pi'ohlášení,  ].ako  této  ženě.  Ježíš  viděl,  že  svého  po-
znání  použijeL  aby i  s  ostatními  sdílela  Jeho  přízeň.  Desire  190.

12.   Kdo  v  tom   čase  přišel  ke   studHici?   Čím  byli   dotĚeni?
Co  meučiniH?  Jan 4, 27.

13.  Jak  si  žena  dále počínala?  Jaké  poselství přinášela?  JakÝ
mělo  ohlas?  Jan 4r 28-30.

•„Podivuhodné  zjeveri  ji  téměř  přémohlo.  Ježíš  věděl  za  čím

odešla.  Ópuštěním  svého  vědra  neklamně  svědčila,  že  to  bylo
účinkem  Jeho  slov.  Zapomněla  m  svůj  úkol  u  studnice,  i  na
Spasitelovu žízeň,  jen  aby  svým zvěstovala  drahocenné  světlo,
jehož  se  jí  dostalo."  Desire  191.

14.  Jaký   bezprostřední    vÝsledek    měl@    Spasitelova    pFvní
návšĚěva   Samaří?   Jakou   naléhavou   prosbu   Samaritáni   měli,
a   co  bylo   Jeho   odpovědí?   Co  bylo  podkladem  jejich   víry?
Jan 4,  39-42.

Co    dobra  by  mohlo  bÝti  vykonáno,  kdyby   všichni,    kteří
pravdu znají,  pracovali  pro  hříšníky,  - pro  ty,  kteří  tolik  po-

ářoe*Ííě]T,oTa±típ%Eoot%hůoě:ít]ía±íob]íšká:uarTtrávíduLaaEro#aanÉÍŠĚo%gí
Jak málo  souhlasíme  s  Bohem právě v bodě,  který  by byl nej-
pevnějším Í)řátelskÝm svazkem s Ním, -soucitem k  odrodilÝm,
provinilým,    trpícím    dušíni,    mrtvým    ve    vinách    a    hříších]

Testimonies  8/31
Čtení  Bible:  Iz.  20-44

Žít - SEovem Božím!  BoŽÍ měřftko.
N.28.       Mat.4,4                              Č.1.       Kaz.12,13

%..  3%..      :a: :'7T63i7                       §..     3:      f..  sML?6i5:622
S.   31.       Př.  22,  20,21                       V.   s.  4.30,  z.  s.19.42

.   5.  úkol -  3.  srpna  1946

Příprava  GBSEy  v  SamaĚÍ  a  Eíaí@Fm@um
OddíI  Písma:  Jan  4,  31-54;  I.uk.  4,  14-30.
ZEatý  text:   „Duch  Páně  nade  mnou,  proto   že  pomazal  mne,
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kázati   evangeHum   chudým   poslal   mne,   a   uzdravovati
skroušené  srdcem,  zvěstovati  jatÝm  propuštěni'  a  slepÝm
viděni',  a  propusůti  ssoužené  v  svobodu. A zvěstovati  léto
Páně  vzácmé."  Luk.  4r  18.  19.

The  Desire  oÍ  Ages   192-195.

Setba a žeň.
1.  K  čemu  učediiíci  Ježíše  vybízeH,  když  mu  opatříli  pokrm?

Co  jím  odvětil?  Jak  vyjádřili  své  i.ozpaky?  Jan  4,  31-33.
2. `Jak  Ježíš,  jako   náš  příklad,   uvedl   onu  velikou  zásadu,

která    Jej   vždy  vedla   v   J©ho   životě   na   zemi?   Jam   4,   34,
Ža,m  40'  8.

r,Pracujíce   s   nežištnÝm   srdcem,   zušlechtění   spoluúčastí   na
utrpeních  KristovÝch,  těší  se  Jeho  zájmu  a  spoluprací  v  Jeho
díle,  pomáhají  zachytiti  příliv  Jeho  blahého  vlivu."

„To jest  duch pra.vé služby Bohu. Nedostatkem tohoto  ducha,
imozí,  kteří  se  zda.jí  býti  prvními,  budou  posledníini,  zaům  co
ti, kteří ho  vlastní,  budou.prvními{  třeba.s  na. ně bylo pohlíženo,
jako  m  nejposlednější."  Christ's  0.  Lessons  402.  403.

3.  S  čím  Pán  Ježíš  svět  porovnává?  Jaké podmínky  se  musí
splniti?  Jaká  povinnost  je  takto  vložena  n@  každé  dítko  BožÍ?
Jan 4,  35-38.

„Ti,  kteří  přijímají,  mají  udělovati  ostatním.  Se  všech  stran
přichází volání  o  pomoc.  Bůh vyzývá lidi,  aby  i.čidostně  sloužili
svÝm  spolubližním."

„Dílo,  které  konali  učedníci,  máme  vykonávati  i  my.  Každý
křesťan má bÝti misionáí.em a má,vnésti svět|o  do  běd a utrpe-
ní  lidstva . . ."

„KristovÝm  zákonem  života,  jímž  stojíme  nebo  padáme,  zů-
stává  provždy  to  Jeho   slovo;    „A  protož  všecko,  jakž  byste
chtěli,  aby vám lidé ěinili{  tak i vy  čiňte jimr'  Min.  of Healing
103-105.

Uzdravení syna  služebníka královského.
4.   Kam   vedla   Jež°íšova   cesta   ze   Samaří?   Jak   byl   přijat,

a proč?  Jan 4, 43- 45.
5.  Kte`ré  město  bylo  poctěno  Jeho  návštěvou?  Kdo. Jej  Éam

potkal?  Jakou  naléhavou  žádost měl  k Němu,  a proč  tak  váž-
mou?  Jan  4,  46,  47.

6.  Co  Ježíš  zjistil  v  duchovm'm  stavu  muže?  Jan  4, 48o  49.
„Bez  ohledu  na.  veškerou  zřejmost  toho,  že Ježíš  byl  Kristem,

žadatel   se   rozhodl,   že   svou   víru   učiní    závislou   naL    splnění
svého  vlastního  požadavku."

„Mě]   již  určitý   stupeň  víry-,   neboť  přišel,   aby  prosil   o   to,
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co   se  mu  zdálo   nejdrahocennějším  ze  všech  předností.   Ježíš
měl však ještě větší dar pro něho. Přál si uzdraviti dítě, i učiniti

ž?i:toouEotd±osstvi:|os;eEaiířaůÉOEteeTápzůgl:n=g|.spbášE,5.Ig=
Jeho  vlastní  působnosti . . ."

„Spasitelova slova  odhalila srdce knížete, jako  světelná záře.
Viděl,  že  jeho  pohnutky ve vyhledávání  Ježíše  byly  z(cela  so-
becké.  Jeho  kolísa.vá  víra  se  mu zjevila  ve  své pravé  povaze.
Ke  svému  hlubokému  zármutku  si  uvědomil,  že jehg  pochyb-
nost  mohla  státi  život  jeho   sÝna.  Nyní  věděl,  že  se  nalézal
v přítomnosti jedinečného  Syna  člověka.,  který nohl  čísti  myš-
lénky,  a jemuž byly možné všecky věci.`' Desire  198.

7.  Jak  odpověděl Ježíš  m naléhání úředníka?  Kterým  činem
dal  on majevo  svou víru?  Jan 4,  50.

„Byl  stejně  přemožen,  jako  Jákob+  Spasitel  se  nemůže  od-
vrátiti  od  duše,  která  se  přimkne  k  Němu  a  dovolává  se  Ho
ve své velké tísri." Neuvěřil toliko.  že jeho  syn byl uzdraven,

3]eesírve PgesTné  jíst°tě   důvěřoval   V   Krista,   jako    vykupiteie.
8. Jakou zkušenost  zažil při svém návratu domů?  Kdo kromě

něho  uvěřil?  Jan  4,  51-53.
9.  Kolikátý  zázrak:byl  tím  v  Galileji  učiněn?  Jan  4,  46.  54.

Ježíš v Nazaretě.
10.  Jak  byl v  Gameji  všeobecmě  přijat?  I.uk.  4,  14.  15.
11.   Co  uěinil,  když  se  navrátil  do   domova  svého   dětství

a  mládí?  Co  bylo  jeho  oby`ěejem?  I.uk.  4,  16.

„Když  se  nyní  opět  mezi  nimi  objevil,  jejich  zájem  i  zvě-
davost  byly  na  nejvyšší  míru  vzrušeny.    Tu  byly  ty  známé
postavy a tváře, které od dětství již znal. Zde byla Jeho matka,
bratři  a  sestry.  0  sobotě  se  všecky  zraky  obracely  k  Němu."
Desire  236.

12.  Co   Mu  bylo  předloženo?   Které  proroctví  přečeu?  Jak
působila  Jeho  láskyplná  slova  na  všechny  v  sÝnagoze?  Co  si
později  řfl[ali?  I.uk,  4,  17-22.

13. JakÝmi  slovy zje"  skrytou myšlénku svýcli poslucliačů?
I.uk.  4,  23.  24.

14.  Ve  kterých  zkušenostech  Eliášových  a  Elizeových  zná-
zornil  BožÍ   odhodlání  ke  spáse  všech  lidí',  ze  všech  národů?
Luk.  4,  25+27.  (1.  Kr.  17,  8-16.}  (2.  Kr.  5,  1-14.)

„Naše  postavení  k  Bohu  není  závislé  na  množství  přijatého
světla.,  ale  naL  využití  toho  jež  máme.  Tak  pohané,  kteří  volí

:pě;š.Eébo::i:edníJÉ,=gřEuti,růi3ZFaÉéH,.S::|iřéms:?F|?mav#y±g:
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vají,  že  slouží  Bohu,  ale  přesto  svÝm  životem  odporují  svému
vyznání."  Desire  239.

15.  Jaký  úěinek  měla Jeho  slova  na  lid?  Jaký  čin  dokonce
obmýšleli?  Luk.  4,  28.  29.

16.   Jak   se   Mu   podařilo   uniknout   z   popuzeného   davu?
Luk.  4'  30.

„JakmileG se  Ježíš  zmínil  o  požehnáních,  která  byla  udělena
pohanům,  byla.  v  Jeho  posluchačích  vzbuzena,  ohnivá  národní
pÝcha  a Jeho  slova zanikla ve změti hlasů.  Tento  lid  se pyšnil
zachováváním zákona,  ale nyní,  když bylo  zaútočeno na  je].ich
předsudky,  byli  schopni  i  vraždy.  Nebeští  strážcové,  kteří  bÝli
po  Jeho  boku  již  v  synagoze,  byli  s   Ním  i  uprostřed  tohoto
rozběsněného  zástupu.   Vyprostili  Ho  z  rukou   Jeho  nepřátel
a  provedli  do  místa  bezpečí."  Desire  240.

Čítania Biblie: Iz. 45. - Jer. 3.
Boh  požaduje  svedomitú  poslušnost'.

N.4.      5.M.4,2.
P.   5.       Jak.  2'   10.
U.6.      žid.13,8.
S.   7.      Žid.   1'  9.

Š.   8.       Jak.  4,  17.
P.   9.       Kaz.   8,   11.
S.10.       Žid.10,   26.   27.
V.s.4.40     z.s.19.  30.

6.  úloha.  ~  10.  augusta  1946.

Výzva  u  moi'a.  -  Posadlý  uzhavcmý
Oddiel Písma: Luk.  5, 5-11; 4, 33-37.
ZlatÝ  text:  „A  každÝ,  kto  opustil  domy  alebo  bratov  alebo

sestry= alebo  otca  alebo  matku  alebo  manželku  alebo  deti
alebo  polia pre  moje meno,  dostane mnohonásobne viac  a
večný život obdrží dedične." Mat.  19, 29.

The  Desire  of  Ages,  244-259.
Zázr@čnÝ  rybolov.

1.  Ako  prejavil  rud  svoju  vrúcnu  túžbu  počuť  slovo  Božie
z  úst  Pána Ježiša?  Kde  sa nachádzal?  I.uk.  5,  1.

2.   Čo  učinil  Kristusr  aby  vyhl'adal  prflodné  miesto   odkiar
by k l'udu prehovoril?

Sliová,  ktioré  prehovoril  tÝm,  ktorí  sa.  okolo  Neho  shromaž-
dili,  maly  byť  všetkÝm  o`sta.tnÝm   dušiam  posolstvom  nádeje
v pokušení,  potechou  v žiali  a. mebeskÝm isvetlom v temnotách.
S'krze svátého Duciha tbude onen hl.a.s, ktorý prehovoril z ry.bár-
skeho  člnu na  jazere  Genezaretskom,  znieť  až  do  konca  sveta.
Táto  pieseň  mieru  bude  prebÝvať  v  ludskýcn  tsrdciach,  ktorí
I]o  prijmú.  DesiTe  245.
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3.    Čo   riekol   Ježiš    Šimonovi,   ked'   ukončil   svoj   vÝklad?
I.uk.  5,  4.

4.  Ktorú  odpoveď  dal  Šimon?  AkÝ  výsledok  mala  jeho  po-
hotová  poslúšnosť?  Luk.  5,  5-7.

Povolanie  k  životu  služby.

mo5á,Aá::&s±Ti`a:;:#:k#tfitgotíĚ#gc#.ýpipr5šativovB?Ž0%:!
I.uk. 5, 8.-10a.

Petei.  nevenoval   pozornosť   lovu   ani   koristi.   Tento   zázrak,
ktorý   prevyšoval   všetky,   ktorÝch   bol    Peter   dosial      sved-
kom,    bol    prejavom    Božskej    moci.    On    videl    zrejme,    že
Ježiš-má  v  moci   celú   prirodu.   Peter   bol   celkom  preinožený
láskou Kristovou, vďačnosťou za Jeho  shovievav,osť, zahanbenÝ
však  pre  svoju  nedóveru,  nadovšetko,  keď  pomyslel  na  svoju
nečisto'tu  v  porovnaní  nekonečnej   čistoty  Kristovej.

6.  Ktorými slovami  povzbudzoval  Kristus  Peba?  Ktorej  pi.áci
sa od tej  doby ujal Peter, Jakob, Ján i Ondrej? Ako  odpovedali
na jeho  vÝzvu?  Luk.  5,  10 b.  Mar.  1,  16-18.

Do  tejto  doby  sa  žiadny  z  učeníkov  Pána  Ježiša  cele  neroz-
hodl  stať  sa  jeho  spolupracovníkom.   Oni  boli  svedkami  mno-
hých  zázraikov  a  poičúvali  jeho   naučenia.,  predsa  však   svoje
predošlé povolanie  celkom nezanechali.  Desire 246.

7.  Akou mocou  chce Boh  prispieť k  svedoctvu  svojej  církvi?
Mat.  28,  18-20.  Mar.  16,  16.

Boh  prijímá  rudí  ako  rsú,  a  vychováva  ich  .k  svo].ej  službe,
ked'  §(a  Mu  ichcú  podrobiť.  Duch  Boží,  ktorého   pokomá  .duša
prijme  povzbudí  všetky  jej  schopnosti.  Mysel,  Íktorá  sa  Bohu
úplne zasvátí  Pósobením isvátého  Ducha bude  sa  rozvíjať  a po-
sílňovat'  v  chápaní  i  v konaní  požiadavok  Božích.  Kdo  túži  po

ťleudž|T:.EtriistaweÉójžeeobpčreáságaeťnÝĚ=ůtéodš=.ocTemEcosu|ásJ:kaB;Pžrei:
Desire  251.

V  Kafarnaume.
8.  Ktoré  mesto  učinil  Ježiš  miestom  svojho  častého   pobytu?

Čo  hovori  o  tom  slovo  vnuknutia?  Mat.  4,  13-16;  9,  1.
Čas  od  času  predlieval  Spasitel  v  Kafamaume,  ktoré  tým

osta.lo  Jeho  vlastné  mesto.  Bolo   rozložené  na  brehoch  jazera
odkial   sa   rozprestieraly   krásne   roviny   Genezaretské.   Toto
mesto bolo tsvedkom jeho  vel'kej  m'oci  tÝm,  že  uzdravil  slúžob-
níka. královho.  Tento  krárovskÝ úradník  ako  aj  príslušníci jeho
domu  rados>tne  svedči\1í  o  svo(jej  viere.  Akonáhle  sa  dozvedeli,
že  príš,iel  učiteT  lb.olo   celé  mesto  nta  nohách.   Celé  zástupv  sa
nashromaždily  okolo  Neho.  V  sobotu  naplnily  synagóg-u  tak,
že  sa  mnohÝm  nedostávalo  miesta  a  museli  ,odíst'.
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Vel'ké  vyslobodenie.
9. Kto  prerušil Ježíšove kázanie. Akých  slov použi] tento ne-

št'astný ti.piter?  Luk. 4r  33-34.
Mysel'  tohoto nešťasitníka biola zatemnená ,satanom, de v prí-

tomnositi  SpaBitera bola preniknutá  liíčami  sveth  Prebudila  sa
v ňom túžba. po  oslobodení zo  satanovej  moci,  diabol však Kri-
stoív`ej  moci  wdoFovial.  Ked' tsa pokúsil  tento  muž volať  lk Ježi-

Í:íiia|ovpzoa=ů:,atzéýa,dhur%:eTlpočšladd.iJ;ihaodaŤ,stžeFEáJievslpo#táoigsutž

Éog:éJ.kiooŤngJprEkoehoblo|vyE3tť=áá%ukzeaďáisžampýokaú*dkfíbkH;ž|iťces|:
kom  iné  slová.  Toto  tbol  hroznÝ  zápas  medzi  mocou  satčma  a
jeho  vlaistnou  ho,rúcou túžbou  po  vyslobodení.  De'sire  255-256.

10.   Čím  zlomil   Ježíš   moc   zlého   ducha?   Čo   sa   ešte  stalo?
I.uk.  4,  35.

Spa.siter   prehovoriil   mocne   a   zotroěeného   vysjlobodi.l.   Muž,

#:g+ýíštáa35eád,;:vsÍ;ooTejb±ogííaabíůo[Tdep,orsaadd:gtásýt#ht]earsaozmp;:ť
lebil  Boha  za  svoje  vyisltoibodenie.  Oko,  ktoré  tak  krátko  pred-
tým  ešte  iskrilo  zlým,  teraz  žiari   a  zalieva  sa  slzanii  vd'aky.
L'ud  od údivu  onemel,  Ministiy  of H.  92.

11. Ako pósobila m rud Kristova moc nad nečistými duchami?
I.uk. 4, 36-37.

Aj  démon  musel  idosvedčiť  Spasitelovu  Božskú  mocL  Príčina.
preěo isa itento muž  stad  divad]om iným  aL bremenom  sebe  samé-
mu  `bola .v  jeho  vlastnom  živote.  Bol  opletený  zábavami,  hrie-
chom ia myslel, že jeho život pójde z radovánky do  radovánky.
Ani  nesníval  o  tom,  \že  iby  sa  mohol  stať  postracffom  sveta  a
hanbou  svojej  rodine.  On  sa  domnieval,  že  jeho  čas  móže  byť
marený v nevinnÝch pošetiloistiach. Naraz všaJk jeho noha klesila.

:avšzi:Tš%Jáéce%t|:.s#g;Í|ri::E.os5.av:hahykoam?:teaT:ožísk-aiěiiEddonbíIÍ
úplnu  moc.  Desire  256.

Čtení Bible: Jer. 4-26.
Kristus  příkEadem  p®sEušnosÉi.

§.   ÍÍ.    ÍgjĚ45,:í,:3                §. sÍÍ.60,ÍzíF23,,:Ír§3::
7.  úkol -  17.  srpna  1946.

MaBemé   sEáEĚEEy
Oddíl  Písma:  I.uk.  4,  38-44;  Mar.  1,  29-45.
Zlatý  text:  „A  přede  dnem  velmi  ráno  vsÉav,  vyšel  a  odešel
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na  pusté místo,  a  tam  se  modlil."  Mar.  1,  35.
Desire  of  Ages  259-266,  362-363.

Uzdravení matky ženy Petrovy.
1.  Do  kterého  domu  odešel  Ježíš  ze  sÝnagogy?  Co  Mu  bylo

sdělemoí  když   do  něho  vstoupil?   I.uk.   4,   38;   Ma.t.   1,  29.   30.
2.   Jaká   změna  bezprostředně   nastala,   kdÝž   Ježíš   nchopil

rHku memocmé  ženy?  Co  učinila?  Luk. 4,  39:  Mar.  1,  31.

Po západu slmceo
3.  Které  zázraky  byly  učiněny  po  skončení  soboty?  Jak  to

působilo  m  obÝvatelstvo  města?  Luk.  4,  40.  41;  Mar,  1,  32.  34.
„Zvěsti  o  Kristově  díle  se  rychle  rozšířily  po  celém  Kafar-

nauin.  Pro  strach  ze  zákoníků  se  lidé  neodvážili  přijíti  o  so-
botě,  aby  byli  uzdraveni.  Nemohli  věděti,  zda  ještě  zítra  bude
Lékař  mezi  nimi,  Nikdy  před  tím  KafamčLum neprožilo  takové

gíígštt::íšByv|:SjTžéggí::č:'eámí%'ádkodkyuždspeosťegigpšíáonne:3é
rozhostil  konečně  klid."  Desire  259.  260.

4.  Co  dobře věděli i samotní  ďáblové? I.uk. 4, 41.
5. Jaké svědectví se nám podává o Kristově moci nad množ-

stvím? Iuk. 4,  15. 22.  32.:  Jan 7,  46.
„Jeho  laska.vá  soucitnost  pronikala  dotekem  do  zemdlených

a  zamoucenÝch  sidcí.  Ježíš  i  uprostřed  zmatku  rozhněvaných
nepřátel byl  obklopen  ovzduším míru. Krása Jeho  tváře,  kouzlo
Jeho  charakteru  a. nade vše Jeho  láska - jevící  se v pohledu
í  hlasu,  přítahovaly  k  Němu  všechny,  kteří  nebyli  zatvrzeni
nevěi.ou.  Kdyby  nebylo  Jeho  laskavého  a  přívětivého  ducha,

g:ezroýmzošĚiltáš#:áhgh:á=oážE%E'edjuak%s#oa,inů%1.bpyoszáuejnaílJ
kteří se k Němu utíkali, cítili, že On spojuje své \zájmy s jejich,
jako věmÝ a. něžriý přítel a. přáli si i více dozvědět o pravdách,
jiriž  uěil.  Nebe  se  přiblížilo  zemi."  Desire  254.

6.  Co  podnikl Ježíš následujícího  dne  časně  ráno?  Co  učinili
učedníci?  Co Mu pravili?  Mar.  1,  35-37.

„Žádný  jinÝ  život  nebyl  naplněn  tolika  pracemí,  jako  život
Ježíšůvi  ale  přes  to,  jak  často  bylo  možno  zastihnouti  Jej  při
modlitběl  Jak  ustálené  bylo  Jeho  spojení  s  Bohem!  -  Musil
se  čas  od  času  odvraceti  od  života  neustálé  činnosti  a.  styku
s  lidskÝmi  tra]npotami,  aby vyhledal  zotavení  a nerušené  spo-
].ení  se  svým  Otcem.  ~ Jako  jeden  z  nás,  podílník našich  ne-
dostatků a slabostí, 'byl  též zcela zá.vislÝm na Bohu.  Na osamě-
lém mistě proto  hleda.1 modlitbou božskou sílu,  abv mom znovu
vykročiti - mocně  vyzbrojen pro  své  povimosti  a  zkoušky."
Desire  362.  363.
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7.   Co   přikázal  učedníkům?  Jak   pokr-ačoval  ve   své   práci?
Mar.  1,  38.  39;  Luk.  4,  43.  44.

8.  Které  poselství  kázal.v  Galileji?  Co  pravil  Pavel  o  čase
KristovaL  prvního  příchodu?  Mar.  1,  14.  15;  Gal.  4,  4.  5.

9.  Na  kterém  prorockém  údaji  Kristovo  poselství  spočívalo?
.Dan.  9,  24.  25.

„V  Kristové  kázání  převládalo:   ,gčas  se  naphm   Přiblížilo

;:::ě:Í:élo=vÍ:ažg:s;ei:.':vaíj:et§i:E:ůášpfiĚiř:gei:Ěn:;?efvo:Ř|:gíeí;Í';;f.:íÉČ;a;s;i
zřízení   a   vÝsta.vbě   Jeruzaléma,   jak   byl   doplněn   dekretem
Artaxerxa   l.ongimana,  nabyl  účinnosti  na  podzim   roku  457
př.  Kr..  Dle  proroctví  tato  doba  sahá  přesně  do  čaLsu  Mesiášei
Pomazaného.  V  roce  27.  po  Kr.  dostalo  se  Ježíši  -  při  křtu
v  Jordáně  -..-  pomazání  Duchem  svatým  a  záhy  na.  to  se  za-
počala.  Jeho   činnost.   „Čas   se  naplnil."  Desire  232,  233.

Uzdravení malomocného.
10.  Kdo  přišel k  Ježíši,  když  kázal  a  léěil  v  Galileji?  Jakou

míru   vroucmosti   a   víry   prokázal   tento   postiženÝ   člověk?
Mar.  1,  39.  40.

11.  Jak  Ježíš  pocffl  jeho  víru.?  Mar.  1,  41.
12.  Jak brzo  byl tento muž  uzdraven ze  své  ošklivé  nemoci?

Mar.  1,  42.

„Pohled  na  malomocného  vzbuzuje  hnus.   Nemoc  zanechala

phfirfioTpe;tiségymaa|.pmo.hághgaserofiŤá?ásdaí#.sue.tdě*aÉ|8.StNgftpážnsýé
pokouší,   aby  mu  zabránili  přístup   k  Ježíši,   ale  marně.   Ne-
šťastník   je  nevidí,   ani  neslyší.   Vidí   jen   Sym  Božího.    Slyší
jen   ten  hlas,   který  umíra.jícím  přivolává.  živtot.   -  S   malo-
mocným  se  stalaL náhlá změm  Jeho  tělo  ozdra.vělo, nervy  na-

:y:EpÍ::těát;:Íožíg:vásat]ío=o:::]sytvísří%;a=gžti±eg]oa#gj±
niísto  zaujalaL  jemná  ěerveň,  jako  na  kůži  zdravého   dítěte.'.
Desire 263.

13.  Jakou  výstrahu  dal  Ježíš  muži,  kterého  uzdravil?  Který
židwský  zákon  sám  uznával?  Mar.  1,  43.  44:  3. M.  14.  1-32.

14.  JakÝ  to  mělo  následek,  že  malomocný  neostříhal  první
části rady, která mu byla dána? Mar.  1, 45.

„Kristův  čin v  očištění  malomocného  od jeho  hrozné nemoci-  je  znázoměním  Jeho  díla  při  očištění  duše  od  kletby  hří-
chu . . .  Ježíš  se  nenakazil  touto  chorobou,  třebaL  že€vložil  svou
ruku  na  malomocného.  Jeho  dotek  sdělova.l  životodá.mou  sílu
~ malomocenství  bylo  přemoženo.  Tak je  i  s  malomocenstvím
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hříchu,  ač  je  -  hluboko  zakořeněné,  smrtelné  a  lidskou  sílou
nevyléčitelné . . .  V  případě  malomocenství  nepředstihlo  dovo-
lávání  se  pomoci   -   samotné  splnění  této  prosby.   Když  se
modlíme  o  pozemská   požehnání,   může   se   odpověd'  na  naše
modlitby  pozdržet,  nebo  nám  Bůh  může  dáti  něco  jiného,  než
to,  o  co  prosímeii  ale  tak  tomu  není,  když  prosíme  o  vysvobo-
zení  z  hříchů.  Jest  to  v]astně  přání  i  vůle  Jeho  samého,  aby-
chom  se  Mu  dali  očistiti  od hříchu  a  On nás  pak  mohl  učiniti
svÝmi  dítkami  i  uschopniti  nás,  abychom  ži]i  -  svatý  život!"
Desire  266.

Čtení Bible:  Jer. 27-48.
®dměma posTušnéh®.

N.     18.       Joz.   1,   8                            Č.    22.       Mat.   19,   16.   17
P.19.       5.M.28,9                        P.      23.1.Kor.2,9
Ů.     20.       2.Tim.4,8                       S.      24.       Iz.35,10
S.      21.        Zj.   22,   fl4                            V.  s.  5.01,z.  s.19.05

8.  úkol  -  24.  srpna  1946.

WcEiEíý   Eék@Ě®   ~   EEowcEámí   M@Eoušc

Oddíl  Písma:  I.uk.  5,  1F-32;  Mar.  2,  1-1F;  Mat.  9,  1-9.
ZlaÉÝ   text:    „Nebo   co    Éest   snáze   řící:    Odpuštěni  jsou  tobě

hříchové,  ěí]i  říci:  Vstaň  a  chod'?  Ale  abyste  věděli,  žeť
má  moc  SŤm  člověka  ma  zemi  odpouštěti  hříchy,  tehdy  dí
šlakem  poraženému:  Vstana,  vezmi na  sebe  lože  své,  a jdi
do  domu  svého."  Mato  9,  5.  6.

The Desire oÍ Ages 267-275.

Uzdff avenú  ocrimuůého  člověka.
1.  Jak byl  Ježíš  přiÉat při  svém  návratu  do  Kaíarnaum?  Mar.

2,   1.  2.
2.  Kdo  Ée  obzvláště  uveden  mezi  přítomnÝmi,  kteří  naslou-

c'hali  Ježíši,  hdyž  jistého  dne  učil?  Odkud  až  přicházeli?  I.uk.
5'   17.

„Farizeové   a   doktoři   zákona   měli   titul   rabínů.`.   „Byli   to
theologové,   právníci,   politikové,   kteří   bylí   vskutku  -   duší
lzraele.  Kněží  klesli v  očích  lidu  na  podřadné  místo."  Life  and
Words  of  Christr  Geikie.

3.   Kflo   byl   přinešen   Ježíši   k   uzdTavení?   Jak   byl   nešen?
Mar.  2'  3.

4.  Jaká  vážná  nesnáz   ěeHla  pokusu  o  přiblížení  se  Ježíši?
Jak  byla  překonáma?  Mar.  2,  4;  I,uk.  5,  18.  19.

„Nepřál  si  ani  tolik  tělesii_ého  uzdravení,  jako  spíše  vysvo-
bození   od  břemene  hříchu.   Kdyby  mu  bylo   dopřáno   spatřiti
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Ježíše  a  pří].mouti  ujíštění  o   odpuštění   a  o   smíření  s  nebesy,

zmee:říbtT čna:uton#oosti,azabťyt?Y Éiežáirdele26Fe  Boží'  mě]  žít  nebo

PokoÉ  odpušůěmÉo
6.  Co  řekl Ježíš  Éomuto  ochromenému  muži,  když  viděl  jeho

vi'ru? Mar. 2, 5.
„Prostinkou  vírou  přijal  slova  Spasitelova,  jako  záruku  no-

vého   života.   Nevznesl   již   žádnou   další   žádost:   ale  ležel  ve
slastném  ztišení,   až  příliš   šťasten  každÝm   slovem  JežíšovÝm.
Nebeské  světlo  prozařovalo  jeho  tvář,   a  lid  s  údivem  hleděl
na  výjev."  Desire  268.

7.   Co   v   tichosti   mamítali   měkteří   z   vysokÝch   duchovmích
hodnostářů, když  slyšeli  slova Ježíšova?  I"k.  5, 21; Mar.  2,  6. 7.

„Tito  přišli  jako   špehové   a  hledali  čím  by  Ježíše  obvinili."
Desire  268.

8.   Co   Ježíš   prohlédl?   Jakou   položiE   otázkH?   Mar.   2,   8.   9.

Moc k odp-ůšůěnú hříchů.
9.  Jak  Ježíš  všem  přftomHÝm  jasně  vyjádřil,  že  má  ma  zemi

moc  -  odpouštěti  hříchy?  Mar.  2,  10®  1fl.

10.   Jak   úplné   bylo   mužovo   uzdFavení?   J@k   působil   temto
projev  božské  moci  na   ono   velké   shromáždění?   MaF.   2,   12;
Luk.  5, 25.

„Potom  se  ten,  který  byl  přinešen  na  rohoži,  postavil  sám
na  nohy  s  pružnosti  a  silou  mládí.  Jeho  žilami  opět  pi.oudila
životodárná krev.  Každé ústrojí  jeh,o  těla  ožilo  náhlou činností.
Zář  zdraví  vystřídal@  bledost  blízké  smrti."  Desire  269.

11.   Jak   tuto   událost   poÉvrzHje   svědecí.vÍ   apoštola   Pavla
o  evangeliu  Kristově?  Řím.  1r  16.

„V  domově  dřív  ochmutého  člověka.  zavládla  velká  radost,
když  se  nyní  opět  na.vrátil  a  nesl  hravě  své  lože,  na  kterém
byl  před  tak  krátkou  dobou  pomalu  odnášen  -  bez  vlády  --
z  jejich  středu.  Shmuli  se  kolem  něho  v  slzách  radosti,  neod-
važujíce   se   ani   plně   věřiti   svÝm  v]astním   c)čím   ...   VÝraz
čistoty  a  míru  zaujal  místo  známek  hříchu  a  utrpení.  K  nebe-
sům  se  vznášely  radostné  díky  tohoto  domova  a  Bůh  byl  osla-
vován  ve  Svém  SÝnu,  kterÝ   obnovil  naději  beznadějnÝch   a
sílu  sklíčenÝch.  Tento  muž  i  celá  jeho  rodina  byli  hotoví  po-
ložiti  své  životy  za  Ježíše.  Jejich  víru  nekalila  žádná  pochyb-
nost,  žádná  nevěra  nemařila  jejich  oddanou  věrnost  k  Tomu,
který  vnesl  světlo  do  ].ejich  života."  Desire  271.

12.  Co  dále ěinilo mmožství lidu, když §e Ježíš  odebral F. moř-
skému  břehu?  Mar.  2,   13.
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Povolání celného  Matouše.
13.  Koho  zahlédl  při  cle,  když  odtamtud  odcházel?  K  čemu

jej  vyzval  Ježíš?  Co  učinil  celnÝ?  Ma]..  2,  14.

„Z  římskÝch  úředniků  v  Palestině  nebyl  nikdo  více  nená-

:ž:nÉyT=ž:ífipěuinb:#ánneíů;StĚřéterěonz°hsotřčžeenggt:ěab#ErĚ°džěennoYst?]ž]qd°ůi
jako  připomínka  jejich  ztracené  nezávislosti.  A  vÝběrčí  daní
nebyli pouze  nástroji  římského  útlaku,  ori  se  obohacovali  i na
svůj  vlastní  účet - fla  úkor  potlaěeného  lidu.  Na Žida,  který
tento  úřad  z  rukou  Římanů  příjal,  se pohlíželo  jako  na  zrádce
cti  v]astního  národa."

„K  tétio  třídě  náležel  i  Léví  Ma,touš   . . .  Matouš  naslouchá-
val  Spa.sitelovým  vÝklčLdům.  Když  mu  usvědčující  vliv  Ducha
Božmo  zjevoval  jeho  hříšnost,  toužil  nalézti  pomoc  u  Krista,
ale  nedoved]  sti  ani  pomyslit,  že  by  si  ho  tento  velký  Učitel
povšiml."  Desire  272.

14.  Jak  uctil  MaLtouš  Ježíše,  když  přijal  Jeho  výzvu?   I.uk.
5,  29;  MaLr.  2,  15.

V radosti ze svého  spoleěenství s  Kristem uspořádal ve  svém
vlastním  domě  slavnost,  k  níž  pozval  své  příbuzné  a  přátele.
Mezi  nimi byli  zahrnuti  nejen  publikáni,  ale  i  mnozí  jíní  lídé
pochybné   pověsti,   zavržení   od   svÝch   příliš   opatrnÝch   sou`-
sedů....„

„Ježíš  zasedl  při  stole  publikánů,  jako  váženÝ  hosti   svÝm
soucitem   a   opravdu   sociá]ním   chováním   dával   na   jevo,   že
uznává  důstojnost  lidství  a  lidé  toužili,  aby  byli  hodni  Jeho
důvěry.  Jeho  slova. splývala do jejich ŽíznivÝch  srdcí - v po-
žehnané  a  oživující  síle.  Byly  tu  probuzeny  nové  pohnutky  a
těmto  opovrženÝm  se  otevřela  možnost  nového  života."  Desire
273,  274.

15.  Jaká  stížnost  byla  vznesem  m  Krista  a  Jeho  učedníky?
Kdo  byl  jejím  původcem?  Co  odpověděl  On?  LulL  5,  30-32;
Mar. 2,  16.  17.

„I]ři  takových  shromážděních,  jako  toto,  bylo  nemálo  těch,
kteří  byli  dojati  SpasitelovÝm  učem'm,  ale  mnozí  se  k  Němu
přiznávali   teprve  po   Jeho   nanebevstoupení.   Když  byl  vylit
Duch  svatý,  kdy  v  jeden  den  se  obrátilo  ffi  tisíce  duší,  byli
mezi nimi někteří  z  těch,  kteří  o  pravdě  pivně  slyšeli  u stolu

g#Iěi,k,i±ůósTáa|teogoin::TeonEégpu.áůfá#anJ;ž;Šuůbv|ikpĚiíklsaedstpĚ,.:ů:
ním z nejoddanějších  evangelistů  a  svou vlastní  službou pevně
následoval  šlépěje   svého  Mistra."  Desire  274.
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Čítanie Biblie: Jer. 49. - Ez. 13.

Následky  neposlušnosti.
N.    25.       Pr.13,15.                            Š.    29.       Pr.8,36.
P.    26.       Iz.57,20,21.                    P.    30.       Iz.1,20.
U.`    27.       Jer.5,25.                            Sa     31.       Rim.6,23.
S.     28.       Pr.10,30.                             V.s.5.11,z.  s.  Í8.49.

9.  úloha.  -  31.  augusta  1946.
• 0   i)és[e.  ~  HzůF@vcHĚc  H  EEBEfficsfly

Oddiel Písma: I.uk.  5, 33-39. Ján 5,  1-16.
Z]aitÝ text:  „Vtedy mu riekol  Ježiš:  Vstaň, vezmi svoje ležisko

Íi  chod'!  A  človek  hneď  ozdravel  a  vzal  svoje  ležisko  a
chodil, A bolo to v sobotu." Ján 5, 8. 9.

I)esiFe  of Ages  276-280.
201-206.

0  póste  učeHíkov.
1.  Akú  otázlm  dali  učenlci  Jána,  Pánu  Ježišovi?  Ako  znela

jeho  odpoveď?  Mat.  9,  14:   Luk.  5,  33-34.
Ježiš  im  iodpovedal  velmi  jemne.  Nepokúšal  sa  opmviť  ich

bludnÝ  názoir  o  zmiemenom  póste,  ale  upravuje  ich  mvšlienky
o  svojom  poslaní.  I'oužil  toho  istého  znázomenia,  ktoré  sám
Ján  Krstiter  uviediol  vo  svojom  svedectve  o  Ježišovi.  Ján  po-
vedal:   „Kto  má  neveistu  je  ženíchom,  priater  ženíchov,  -ktorÝ
stojí  a  počuje  ho,   raduje  sa  tiež  pre  radosť   a  hlas  ženícha.
Preto je moja radosť naplnená. Učeníci Jána nemohli pochybovať

še#siignr:p:áe,:±g`eož;áfJůžE?,TťrEážheožťáiítceh'akáazkaůi:,Š;|pÉ
synom  dokial  is  nimi je,  aby sa postiili?  Deisire  276/277.

2. Ako naznaičil Kristus ěas, keď bude nutné aby sa jeho uěe-
míci postili?  I.uk. 5, 35.
•.   Ve]mi skvelý obraz to bol, ale nad ním visel verkÝ tieň, ktorý
mohol  prezrieť  len  Kristus  sám  svo].im  okom.  On  nezata.íoval
pred  nimi  povediac:   „Pridu  dni  ked'  bude  odňatý  ženích  od
ních, v tÝch idňoich isa budú postiť".  Vo  svojich poslednÝch  slo-
vách nia vrchne'j .sieni  povedal:  „Máličko  a neuzrite ma  a ,zase
málitčko  a  u,zríite  ma.  Amen,  Amen  hovon'm  Vám,  že  budete
plakať  a  kvíliť,  ale  svet  sa bude  radovať,  vy  saL budete  rmútiť,
ale  váš  zármutok  obráti isa na  riadosť"l  Desire  277.

3.  KtorÝm  podobenstvom  sa  usiloval  Ježiš-odvrátiť  svojic'h
poslucháčov   od  tradi'c   a  pover  Íarizeov   a  získ@ť  pre   svoje
i Jánove uěenie? Luk. 5, 36-38.

Viera  spoijená  .s  láskou,  nemohla  ,sa  nikdv  Tspojit'  s  učením
a  náboženstvom  fiarizeov,  ktoré  sa  zakladalo  hltavne  na  lud-
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SkÉ:řst;uvsL=og3Foiagžr3g:a,S?gs|Úésáié:žpvoáiť;ri#dauí%žiá
roztrhala  staré,   strúchnivelé  nádoby  farizejskÝch  tradíc,   ako
kv.a,siace  víno.  Deisire  279.

4.  Čím  sa  deh'  učenie  Ježiša  od  učenia  Farizeov?  I,uk.  5,  39.
Učenie  Kristovo  i  ked'  bolo  predstavo+a]ié,  ako  nové  víno

nebolo  nijakou  novo.u  náukou, ,ale  zjiavenjm  toho  čo  bolo  zve-
Btov@né a učené  od počičitku.  No  pre fa.rizea istra.tiila.' oná krásna.
pra.vda  svoju  krá.su  a  vý2mam.  Pre  nich  ibo`1o,  Kristovo  učenie
v  každom  smei.e  niečim  novým  a  ostalo  u  nich  ne\poiznané  a
neuznané.                                                                                          t

U rybníka Bethesdy.
5.  Pre  ktorú  pričimu  šiel  Ježiš  na  návšte"  do  Jeruzalema?

Ján  5'  1.

za6.akŤmýúTe+áošmtnEe:E#chá=aHP3oL3ánKgThg.%.Sebepríťahova„
7.  Čo  sa  všeobecne  verflo  o  vode  tohoto  rybníka?  Ján  5,  4.

rudNoásgan:avsa[:aví::Í,yžetoj\:ott3pFs:ggnaíe,pnoahdypb::rvogřenaej=eodczí:
Verilo  sa,  že  kto  prvý  po  pohýbaní  vody,  do  rybníka  vstúpil,
mohol  'byt'  uzdfaLvený,  keby  bol   trpel   akoukolvek   chorobou.
Desire  201.

8.  Na  koho  bola  obrátená  pozomosť  Pána  Ježiša?  Ako  dlho
bol už nemocný? Akú otázku mu postavil? Ján 5, 5. 6.

Ježiš sa nachádzal zas v Jeruzaleme. Kráčajúc  zahfbený v myš-
lienkach  .a  modlitbe  až  došiel  k  rybníku,  kde  videl  úbohých
nešťastníkw   sústredených   v   na.deji   na,   ich   uzdravenie   sa.
Kristu.s  si priaJ  uplatniť  aj  n,a tomto  mieiste \svoju  uzdra.vujúcu
m`oc.   Ved'  On  prišiel  nato,  a'bv  každému  trpiacemu  pomohol.
Zr.azu  zba,dal  jeden  zv]áštny,  žaloistnÝ  iprípad.  Videl  'člove'ka,
ktorý bol  už  38  rokov be%mocným  mrzákom.  Jeho  nemoc bola
váčšinou  nástedkom  'jetho  vla`stného  .Iiriechu,  p'okl`adaná  za  súd
Boží.  Osamotený  a  bez  priatelov,  s  pocitom  odlúčený  byť  od
Božej  inilosti,  prežil  tento  nešt'a.stník  mnoho   trápnych  rokov.
Desire  201-202.

9.  Ako  odpovedal  tento  úbohý  Pám  Ježišovi?  Ján  5,  7.

PodivuhodnÝ  zázrak.
10.  AkÝmi  slovami  prejavil  Spasit©T,  svoj  súcit  s  tÝmto  člo-

vekom?  Čo  §a hned stalo?  Ján  5, 8.  9a.
On  isa  ho  nepýta)1,  aby  vysikúšal  jeho  uvieru  v  neho,  jedno-

ducho  povedaL1:  „Vstaň,  vezmi  .svoje  ležisko  a  chiod'!.'  Mužova
viera  sa  zadytila  na  týchto  niekorko  slovách.  KaždÝ  nerv  a
sval  pocítil  nový  život,  Do  jeho  údw  vošla  zdravá  činnosť.
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Bez   slova   pos,lúchol   vo   viere   rozkaz   Pána   Ježiša   ia   všetky
jeho   svaly   boly  poddané   jeho   vóli.   Postavil   sa  na  nohy   a
zistil,  že  ]'e  zaLse  žívota  schopným  človekom.  Deisire  202.

11. V ktorý deň sa to prihodilo? Ján 5,  9b.10. .
Chromý teraz .uzdravený zohnul `sa a vzal svoje ležisko., ktoré

bolo  len z  bie]ej  vlnenej prikrývky.  Ked' isa rozkošne naroma.1,
obzeral  sa  dook'ola  po   svou.om  os,ltobodiiterovi,  ale  J.ežiš  zmizel

=§tězá§Lugt:.e.uzNd::gšeenny;SgoůbíE:]],sžaegeovnušmneEfozí]áLk%€,stEů
domov,   velebiac   Boha  'ze   zmvuna.dobudnutej   isily.   iNa   ceste

:ter±t.olv:i=it,sg3hreEvfa*ř,e2:ůt:o#iYa:h#dnoes#=a|Tz::|aý-
tento  priebeh.  Desii`e  203.

12. Ktorý ďalší rozhovor mal uzdravený muž  so  Židmi? Prečo
iiemohol  opísať Toho,  ktorÝ ho  uzdravH?  Ján  5,  11.-13.

Zvelebit©E'  zákona.
13.  Kde  našiel  Ježiš  svojho  uzdraveného?  Aký  pričmy pTíkaz

mu  dal?  Ján  5,  14.
Spasitel'   stretol   uzdraveného   muža   v   chráme,   ked'   prišiel,

aby priniesol  iobeť  za  hriech  i  obeť  ,vďačhost,i `za  velkú  milosť,
ktorej  sa  mu  dostalo.  Našiel  ho  medzi  modlitebníkini  a  dal  sa
mu  poznať.  Desire  204.

14.  Ako  pracoval uzdravený nevedomky proti Pánu Ježišovi.?
Čo  si  predsavzali  židia  učinit'?  Aké  ďalekosiaHe  plány  maH
v ich  fanatickej  nenávisti  a pre  akú pričimu?  Jám 5,  15.  16.

15.   Čo   bolo   pričínou  prícfiodu  Pána   Ježiša   na   túťo   zem?
Iz.  42'  21.

veEraí'šiéá,cea|bEb;,s,lboob|ůdšlrásonbeohtg;gžet.hŤa#echmpaožniiaedabTĚůvenšlá-.
Z  tohoto   dóvodu  učinil  itiež  a.j  tento  zázrak  v  !sobotu.  'On  ho
mohol  uzdraviť  aj  v  niektorý  druhý  deň  mohol  ho  uzdravit'  aj
tak,  že by "  nedal príkaz  odniesť  svoje  ležisko,  ale  tým by
Kristus  n®bol  do,siahol  to,  čo  ichcel.  Každý  ičin  J.ehto  života  na
zemi  ,preidchádzal  vždy  múdrý   dóvod.   ČQkolvek   roibil,   či  už
činom   Jal®bo   poučením   rc"   idokona.1e.   Medzi   ipostihnutými

šreTab"TíkasvBo:íhe:žzravwÝmhjrúacdua]áeoncn:jťgíšéímpuripá:žoa#íyFEkŤ2E
abv  smelo  nie.s'ol isvoju poster  a tak isa rozniesla  ,zpráva  o  jeho
vel'kom  diele.  Tento  skutok  vzbudil  u  mnohých  otázku,  či  to
bolo  v  súlade  so  zákonoin  Božím,  keďže  tento   div  sa  práve
TT   r,^L_+''    _.J__l     __1    i___    ,    t,    ®    , --____     _-`      -`-\,

:rsáotiioi:esttÉ|,gbai:E:nŤar,isi:á#eáňl:adožbirdúiapÉlaežáť±s±,!:Eř
pustili   a  a.by  ukázal  lJstivosť  všetkých  ich   tradíc.   Desire  206.
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Čtení  Bible:  Ez.  14~36.

VěFflost Bohu nás FozděEí se světem.

§..   i.    i;:Kg4F':2:;,í::               §. s;:. 2í|žK.°;r.;íi8: ]374.
10.  úkol  -  7.  září  1946.

HĚ©ffiÉ   @   HzffiFavowání

OddíI Písma:  Mat.  12,  1-12;  1F~22;  Marek 2, 23-28;  3,  1-12;
Luk.  6,  1-11.

zlaů%|:evxělÉ"#r:vo#ojtiu=:psroobt3žasp#ěáoovvěěŤKaauj:Ftěnpaái?sÍ,iaknů

i  soboty."  Marek 2,  27.  28.
Desire 281-289, Test. VI./249-253.

•   SoboÉa.

1.  Kudy  Ježíš  kráčel  jedné  soboty  se  svými  uěedníky?  Co
dělali učedníci?  M@F.  2, 23;  LTik. 6.  1.

bo2d.aúbayk[:uflsetíbžno3SíéphřoežnáůsoEaj%§íeág:řáp:3Ěíší:kg.á2:Vá;
5.  M.  23,  24.  25.

v-,ň:5e!J:ín:F:,3:n3gtá:tg::zyž18o4Eů:eažovo#1olz31ŠeĚkŤádlLržgE:tůí

3.  KterÝ  přiHlad  Ježíš   citoval  na   obianu  svÝch  učedníků?

á=v3g#gteTůeán?al#satri. ž'ís2=: 2:?SMaha:.Vř2: =ž.o  odpověd,  fi-

..,žTtíEžáelťgi?E#jffiEyTrootádtěol=nu,kžesg:tvéidsluukž:jěi:Sv±J`glůg
zffceeá:sspt:ávbnyí;žůEčoed=nláccihzíssokbaálisíťůr#žoá;aťTírnhěžímvygoa=ĚI

vali v  chrámě  o  sobotě  mohem větší práci,  nežli  v  ].iné  dny.
Ta  samá  práce  bÝ  byla  ve  světskÝch  zaměstnáních  hříchemi

;1oe:::;avsFy:žíáE;žkmťegÉob:oo:-o:;.hEA;ÍgYOĚá::;ř;i;íEilcoh:řr;ir:Šyiek;gi
Uěedníci   byli  vykonáváním   díla   Kristova   za.pojeni   do   Boží

g]řTŽErchabvyši%h:t::občŤ±o::ZžcYeTaénpar°míTe59nš:sŤríe2%3:dí]a;
!4.  Co  pravil  Ježíš  o  původu  a  účelu  soboty?  Mar.  2,  27,  28.

s|ú,žKbÉs5uoshuct:Š:ivÝ=ejgřčeedgn#šEzaeJšeephřá.teffemdmvěigii%ožžf
ho  dila  na  tomto  světě  je  vykoupení  člověka;  tudíž,  co  je  ne-
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Zbšohueí]:3Ěšey]SogoĚío[PátžáĚ%á:=Ť:ežíšd3:±šesnjů;oáůtooddí±adrí:
noval tím, že se prohlásil Sám za „Pána soboty", za Toho, který
je  nad  všemi  lidskými  otázkaini  a  zákony.  Tento  Nekonečný

Šg#:zzpJFeojsiť|žuáeřg:řo:1ání,bo#oáůťá:Í.sD=soir=ý2m85Tst-o-
5.  Čím má býti  sobota každému  opravdovému  dítku Božímu?

Ez.  20'  12.

„V zachovávání soboty jsou zahrnuta velká požehnání,  a Bůh
svíešpeř]ejneáastĚt,ngysůb±:fjbeyh]ádgÉgnáaédoáíío:.áá:řáebnaLhřBíg

doposud   sobotu,   jako    svědka,    že   Všemohoucí,   nekonečný
v  lásce  a  milosti,  stvořil  všechny  věci.  Náš  nebeský  Otec  si

3řůjáLagřmoostgmá.nžids:bs:,Ýabbyylsa.F.etg|isgáaocvhao.:Ť:š=g:]s:
k Němu, i.ako k pravému a živému Bohu,  abychom, znajíce Jej,
mohli  dosáhnouti  života  a  smířeiií...                           Test.  VI./349.

Obživení uschlé ruky.
6.  Ktei'ý  nešťastný  člověk  zaujd  Ježíšovo  pozomost,  když

vstoupil  o  jiné  sobotě  do  chrámu?  Kdo  Jej  střežil  a  z  jakého
důvodu?  I.uk.  6,  6.  7.

7.  Co  Ježíš  věděl?  Co  pravil  nemocmému  člověku?  Luk.  6,  8.
8. Kterou  otázlni mu položili ti, kteří Ježíše  sledovali?  Jakou

přesvědčivou  dal  odpověď?  Mat.  12,  10;  I.uk+  6,  9.
9.  Kterým  i  mezi  Židy  obvyklým  poěi'náním,  Ježíš  znázomi]

duchai,  který  pudil  Jeho  žalobce?  Mat.   12r  11.   12.

Farizeé se  snaží zahubit Ježíše.

ěioí3ěíuakapŤ:ůřflt:°it:ÍoÍ=;Zs:gd%±?Je#Íi:?3fo5.řeklpostriYenému
11.  Jaký  úěinek  měl  tento  zázračnÝ  projev  na  farizee?  Co

obmýšleli?  I]uk.  6,  11;  Mar.  3,  6.

nij,aukzdsreavneemá=tk|měct:lríéhT#yBožíehššpzaikTžán|:b7ačfj:ežágŤ,Bg:

ž=áencglE,eskTg#achNfiéá:VžťŤocEa|oi=segT',z#sšvii:3Šíáisosbvoaťř
den  Boží."  Desire  287.

iŘŇ       o#á,aa5k±?:::gŤ#És;:Fiyti`:3srY:J:eán%|Fřk:.:eág: Ífa:á:. i:idžne±;
Iz.   58,   12.   13.

„Sobota.  se  stane  všem,  kteří  ji  příjíma].Í  jako  znamení  Kris-

šopTtřu;geořiťelíEjímazř#EnuípnzéásEockriTtůvo,Prraavddu:rosuervo|Zš:Élá
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v  Něm.   Sobota  jim  ukazuje  m  díla  stvořeni,  ].ako  na  důkaz
Jeho  mohutné  moci  ve  vykoupení.  Zatím  co  vyvolává  vzpo-
mínky   m  ztracenÝ  mír   Edenu,  promlouvá  o  pokoji  a  míru,
který    nakonec    zavládne     zásluhou    i    mocí     Spasitelovour
Desire  289.

14.   Jaké   zaslmemí   je   dáno   těm,   kteř.í   se   celým   srd€em
a  celou  duší  oddají  Jeho  dílu?  E.  58,  Í4.

„Nám,.].ako  lzraeli je  dána  sobota  „smlouvou věčnou".  Těm,
kteří  s'i  váží  Jeho  svatého  dne  -  je  sobota  znamením,  že  je
Bůh uznává za svůj vyvolenÝ lid.  Je i.im zástavou,  že Bůh chce
splriti  svou  §m]ouvu  s  nimi.  Každá  duše,  která  přijímá  i  toto
zminení  Boží  vlády,  vchází  do  božské,  věčné  smlouvy.  Upíná
se   k   zlatému  řetězu  poslušnosti,   jehož   každý   článek   je   za-
slíbením . . ."

„Sobota  je  zlatou  sponou,  která  spo].uje  Boha  a  Jeho  lid. . .
Bůh  nás  povolal,  abychom pozvedli  štít Jeho  pošlapané  soboty.

:p=ávnd;i,?žlÉÉst?a5,I/?EL%Šš. příklad  ve   svěcení    soboty   by]
NemocnÝ  uzdE.aven.  -  VymÉcení  d'ábEů.

15.   Co   vykonal   Ježíš   pro   ]nnožsťví?   Co   přiznávaLH   neěisEí
duchové?  Co  jím  zapověděl?  MaF.  3,  10-12.

16.  Které  proroctví  se  naplnilo  v  této  Ježíšově  zkušenosti?
Mat.  12,  17-21;  Iz.  42,  1H.

Čtemí Bible:  Ezé  36  - Dan  9.

Důvody, kůeré más  děHí od světa.
N.     8.      '.Jan   15,18.                         Č.12.       Mat.24,38.39.
P.      9.       Mat.13,22.                       P.13.       Mat.16.26.
Ú.10.       Kaz.2,1.                             S.14.       Př.13,   20.
S.11.       I.uk.   6,  25.                           V.   s.  5.32,  z.   s.18.19

11.  úkol  -  14.  září  1946.

VyvgBE®mÉ    a   HSE@maBwgmÉ    @EE®ŠEOEů

Oddfl  pí§ma:  Mat.   10,   1-4;  Mar.  3,  13-19;  Luk.  6,   12-19.
Zlatý   text:   nl   Vstoupil   na   hoE'ur   a   povolal   k   Sobě   těch,

kterýchž  se  jemu vidělo;  i  přišli  k  Hěmu.  I  ustanovil  jich
dvanácte,  aby  s  ním  byli,  a  aby  je  poslal  kázaLti.  A  aby
měH  moc  uzdravovati  nemoci  a  vymítati  d'ábelství."

Desire  290-29F,  Myšlenky  11-17.

UsĚamovenÉ  svědků.
1.  Kam  odešel  Ježíš,  abÝ  uěinil  přípi'avu  k  ustanovení  učed-

mků?  Mar.  3,  13.

2@
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ž.  Jak  strávil  noc,  která  tomu  pĚedcházela?  Luk.  6,  12.
„Spasitel  znal  povahu  mužů.  které  povolalí  všechny  jejich

slabosti  i  chyby  byly  Mu  zjevnéí  věděl  o  nebezpeěích,  kterÝ-
mi budou muset projíti,  o  zodpovědi`_osti,  která na nich  spočínei
a  Jeho  srdce  mělo  pochopení  pro  tyto  vyvolené."  Desire  291.

3.  Které  důležité  dflo  vykonal  Ježíš  v  zájmu  své  církver  ve
dni,  který  následoval  Ůéto  nocir  kdy  byl  ve  spojení  se  svÝ-m
Otcem?  Luk.  6,  13.

„Jejich   úřad   byl   na   druhém   místě   za   úřadem   samotného
Krista. Měli  s Bohem  spolupracovati na záchraně světa." Desire
291.

„Se  slovy  modlitby  a  pověření'  vzkládal  své  ruce  na  jejich
hlavy,  abÝ jim blahořečil,  k jejich  oddělení pro  dílo  evangelia."
Myšlenky  14,

4. K jakému úkolu zvolil  a  ustanovil  Ježíš tyr které povolal?
Mar.  3,  14.

5.  Jakou  mocí  přispěl  těm,  kteFé  povolal?  Mat.   10,  1;  MaLr.
3'   15.

6,  Jmenujte  ty,  kteří  byH  odděleni.  Mar.  3,  16-19.
CíFkev.

7.  Takou  souvás[ost  ]áě]a  vo]ba  a  uFčení  apošto[ů  m  zřízení
církve?  EÍ.  2,  20.

má,1TgjtFŠ:bKTístu.čj:ě:#:EíukJg!Ťokz:sstpuo.řií:lgoíucl:Evzeémkit:r.:
Desire  291,

8.  Kterého  zpodobHění  použil  Jan,  aby  znázornil  církev?  Co
spatřil  na  její  hlavě?  ZÍ.   12r   1.

9.  Kde  budou  pFo  všechnu  budoucnost  zapsána  jména  dva-
nácti  apoštolů?   Zj.  21,  10.   11.   14.

10.  Kde  jsou  zanešená  jména  ělenů  církve  KiistovÝ?  Jak  se
nazývá  kniha,  obsahující  tato  jmém?  Žid.  12,  23;  Fil.  4,  3  b.

zaá:.án?ovbt:dmetouglí:omsseezjnmaínuYntšbcg;,kai%ffnés#iousejiát%ž`!
2.  M.  32,  32,  33;  Žalm  69,  28;  Zj.  3,  5.

12. Když nadchází hodina, kdy se má Ježíš navráfiti v mod a
slávě, které.flo  rozk@zu  má  cír.Éev uposlechnouti?  Marek  16,  15.

ke„T;g,sFutžbTg.Rovooáa:.egna#:,.;EÉváytbageócE3Teo:á#o,.€#ídsťL;dj

Fýot:ssFoz|eupnráaséojvaEí:joa=čdťliá,Páib?=%=hs:::Ín;ci:±Í.óřrdgae-

Eíě[íés:Ět:p=u=rrá%::.n:btoéťTčě]řovněektrpměáísvío#ÝFío::íř:sřtiáčíšetkěaáívgá
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živých  pro  své  bližní.  A  když  se  Kristu  odevzdáme  oddaností
z  celého  srdce,  andělé  se radují,  Že mohou našeho  hlasu použít
ke  zjevení  Boží  lásky."  Desire  297.  t(Knc   11ú)

Čítanie  Biblie:  Dan.  10.  -  Ámos  9.

Boh si svojicli vernÝch zo sveta oddelí.
N.15.       Mat.25,31.  32.              Š.19.       2.Petr.  3,10.

g..   ]í67.     Ž#±35:ů%..                   8..    2f..     #g: 3',%.6.  37.
S.18.       Job.20,4.5.                      V.   s.5.43    z.s.18.04.

12.   úlona.  -  21.   septembra   1946.

HázoĚ  na  liom  1.
Oddiel  Písma:  Mat.  4,  25;  5,  1-16.
Zlatý text:  „Nech tak  svieti vaše  svetlo pred ruďmi, aby videli

vaše  dobré skutky a oslavovali Vášho  Otca, ktorý je v ne-
besiach".  Mat.  5,  16.

Myšlenky  18-59.  Desire  of  Ages  298-306.

Blahoslovenstvá.
i. Kio skoro z rána po ustanovení apoštolov očakával u jazera

Genezaretského  príchod  vemého  Učitera?  Mat.  4,  25;  Luk.  6r
17-19.

Kázeň   na   hore   bola   určená   predovšetkÝm   učeníkom,   ale
dostala  saL  zretelne  k  sluchu  zástupu.  Po  usta]iovení  apoštolov
s.ostúpil  Kri`stus  is  ními n€ pobrežiu.  Už  od  ráma 'začal  sa  tu  fud
shTomažďoivať.  Mimo   obvÝklýoh  Bkupín  z   Galelej.ských  miest
boli  itu .i  rudia z Judei.  Ba  aj  zo  samotného  Jeruzalema, zo  Za-
jordán.a a z fénických miest pri Stredozemnom mori, prichádzali,
aby   ich   uzdravil   od   ich   neduhov   a   aby   počuli   jeho   slová.
Desire  298.

2.  Kde  víedol Ježiš  toto  veTké  shromaždenie?  Mat.  5,  1.
Úzky   ibreh   nepoiskytoval   ani   stojacim   dostatočné   miesto,

aby  počul.i  jeho  hlas  všetci,  ktorí  po  Ňom  túžili.  Vyviedol  ich
preto  nazad  na  ú'pátie  hory.  Keď  našli  príhodnú  rovinku  roz-
sadilo   sa   celé  shromaždenie   okolo   Ježiša   a  uěeníkov.

„Učeníci   sedeli   vždy   celkom   tesne   tprí   Ježišovi.   L'ud   sa
k nemu  neustále  itlačil,  aile  učeníci  nikdy nedopustili,  abv  boli
vytlačení  z  jeh.o  tblízkosti.  Bedlive  dba.1i,  aby  im  iani  slovíčko
neuriklo  z  jeho  naučení.  Boli  pozomými poslucháčmi  a  snažili
sa  porozumieť  pra.vdám,  ktoré  mali  neskoršie  toznámlť  celému
svetu.  Desíre  298.  299.

3.  Áký nedoěkavý pocit naplnil  srdce  učenriov  i zástup?
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Učeníci   obkliopili   Pána  Ježiša  ffi   predtuchou,   že  bude   zase

i:y:;Ěú:ž:áůstčáki:Ěií:iEa::n;pao::ei:aiE::;:|gyigs:eod!ivF;;ií:|::1r;eĚ:tírťa:É:::
tom  svahu  čakali na islová  Božs,kého  Učitela  a  ich  srdcia  bolv
naplnené  myšlienkami  io  btidúce'j  sláve.  Vo  všetkÝch  srdcia.ch
prebÝva.1a  hrdá  nádej,  že  lzrael  bude  v  krátkej   dobe   ctený
medzi   národami,   ako   vyvolený   a   Jeruzalem   zvelebený   ako
sídelné  mesbo  `královstva.  isveta.

Kri`stus  ich  chcel  poučiť  o  niečom  dráhšom  ako  sami  mohli
znať.  Nepotieraj.úc  ich  vžit:ú  predstavu   o   královstve   Božom,
nazna.čcwal   im   oné   zvláštne   podmienkÝ   io   vstupu   ido   neho.

sstggrávchdyTškiortoT:cg::,dflpe#nTáo:ilipísugů5áejnegJ.odpóůg:
žitejšími, ako pre oné zástupy, ktoré ho nasledovaly, Aj mÝ po-
trebujeme  cel.kom  tan[  poznať  základné  ismemice  jeho  kráTov-
stva.  Desire  299.

4.  Ktorými  prvÝmi  slovami  začd  Ježiš   svoju  kázeň?  Mat.
5'  2.  3.

Prvé  islová  Pána,  Ježiša  k  Tudu  bolÝ  (sl`ová  blahoislavenstva.
Riekol:  „Šťastní sú tí, ktorí priznávajú svoju duchovnú chudobu
a  cítia  nútnosť  `svo].hio  vykúpenia.  Evanjelium  [je  určené  tÝm,
ktorí   sa  cítia  chudobnými.   Ono  neni  zjavené  nikomu,  ktorý
je  duchovne pÝšnÝ  a kto  hovorí,  že zbohatol ia nikoho nepotie-
buje .--,  ale tým, .ktorí sú pokomého  srdcči.  Evanjelium je moc-
nÝm  žriedlom  izdraLvia  pre   rudí  pokomých  .srdc.

5. Ktoré povzbudzujúce  slová platia tÝm, Horí sú zaTmútenÉ?
Mat.  5,  4.

Žial, ktorý je tu uvedený je predovšetkÝm opravdový, važny
zármu.tok  nad  'hriechom.  Myš.  22.  Svetský  človek  móže  nazvať
tento  zármutok:  nad  sebou   slabosťou,  ale  pritom  je  to  jediná
si]a,  ktorá viaže kajúcnika  s  NekonečnÝm.

6.  Ktoré  je  tretie  blahosl@venstvo?  Aké  zasEůbenie  Ée  damé
takýmto?  Mat.  5,  5.  Žalm  3F,  11.

Blahoslavení  itichí.  Ťažkosti  s  ktorými  sa  často   stretávame
móžii   byť   často   zmiernené   onou   tichosťou,   ktorá   je   skrytá
v  Kristu.  Keď  vla,stníme  pokom   svojho   MaLjstra,  budeme  sa
vedieť  povzniesť  nad  všetky  prekážky,   pohrdania   a   obtiaže,
ktorÝm  sme  denne  vvis`tavení  a  onÝ  prestanú  vrhať  tieň  na
nášho  ducha.   Najvyššia  známka  vznešenosti  'kresťana  je  jeho
sebeovládanie.  Kto  sa.  v  potupe  a  ukmtnosti  nezachová  a  ne-
zotrvá  v  kludnom   a   dóvernom   duchu,   olupuje   Boha   o   jeho
pLrávo,   aby  v   jeho   povahe   zjavil   svoju   vlastnú   dokonalost..
Pokorné   srdce   je  hlaLvou   silou,   ktorá  nasledovníkom  Kristo-
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vÝm prináša víťazstvo a. j© známkou ich  spojenia  sa s nebesiami.
Desire301.       .

7. Aké  zasl'úbeirie  obsahuje  štvTté bláhoreěenie?  MaL  5,  6.
Duch  svátý  nikdy  neo.púšt'a  bezmocnú  dušu,  .ktorá  hTa`dí  na

Krista.   Berie  z  Kristových  vecí   a.  pQdává   takejto   duši.   I  ked'

i:afEoenTpprreenÉe::nyFni:t;:iporá.cbaraszTáke:ť:n|PsurcdhcaegiesTštuaTáeik:::
ktorá  dá  duši  schopnosť  pre  vyššie  úsilie  a  k  vzrastu  poznania
nebeských  vecí,  aby  mo`hla.  slobodne  do,spieť  k  plnej  do`kona-.
losti.  Desire  302.

8.  Čo  je  zasrúbemé  milosi'dným?  A  čo  tým,  ktorí  sú  čistého
srdca?  Mat.  5,  7.  8.

MilosrdnÝmi   sú   tí,   ktorí   majú   súcit   s   ubohými,   trpiacími
a   utlačovanÝmi.   Myšl.

Každá  neči\stá  myšlienka  škodí  duši,  zoslabuje  morálne  citv
a  marí  vliv  Ducha  Božieho.  Nad  to  zatemňuje  duchovný  zrak,
takže  človek  nemóže  plne  vidieť  Boha.   Boh  móže  kajúcemu
hriešnikovi  odpus'tiť  a  aj   odpustí,  ale  duša  preto  nesie  d'alej
stopy minulých  zlÝc.h  vlivov.  Kto  chce  získať  jasnú  schopnosť
a  úsudo'k  o   duchovných  pravdách  musí   sa.  chrániť  všetkÝch
nečístÝch  slo`v  a  myšlienok.  Desire  302.

9.  Ako  sa  nazývajú  tí,  ktorÉ  p6sobia  pokoj? -Mat.  5,  9.
Kristovi   nasledovníci   sú   vys]aní   do   sveta   s    posolstvom

mieru.  Kto  tichÝm,  dobrÝm  vlivom  svátého  života  zjaví  lásku
lúistovu  a slovom i sikutkom vedie  aj  druhÝch  k tomu, ,aby  sa
vzda.1i  hriechu  a  podrobili  Lsvoje  srdcia  Bohu  pósobí  najúčin-
nejšie  v ,prospech  pravého  mieru  a  Kristus  sám  mu  prisudzuje
blahoslavenstvo  a  dedičstvo tichých.

10.  Čo   je   zasrúbené   prenasledovanÝm   pre   spravedlivost'?
Čo  znáša,jú  niektorí  pre  Krista?  MaL  5,  10.  11.

11.  Akú  IHásnu  príležitosť  majú  ti',  ktori  trpia  pre  vec  Kri-
stovu?  Kto  tiež  podobne  trpel?  Mat.  5,  12.

Prenasledovanie  namiesto,   aby   zarmútilo   učeníkov   má  pó-
sobiť  radosť,  lebo  ono  je  dóka.zom,  že  učeníci  kráča.iú  v  šlapa-
jách  svojho  Pána.  Ten,  kto  svo`iho  Vykupitela  miluje,  bude  sa
radovať  z  každej  príležitosti  ked'  bude  mócť  znášať  hanu  a  po-
tupu.  I.áska  k  Pánu  robí  utrpenia  sladkými.

Byť  svetlom  a  sol'ou.
12®  Čím    sa   majú   €stať    účastníci    týchto    blahoslavenství?

Mat.   5'   13.
„Sol  je  cenná  pre  svoje  vlastmosti  pre  zachovanie  potravín.

Boh  nazÝvá  svoje  dietkv  soTou.   Chce  ich  poučit',  že  jehó  aná-
1ostivÝm  úmyslom  s  nimi  je,  aby  ich  pomocou  boli  aj  iní  vir-
slobodení.   Myšl.   48.
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13.  Ako sú ináě opísaní tí, ktorí sa dajú posvátiť?  Čo musíme
urobiť  so  sveuom,  aby  jasne  svietilo?  Mat.  5`,  14.  15.

14.  Ako    si   má   krest'an   počínať`  v   Živote   a  v  pósob®ní?   .
Mat. .5'  16.

Čtení Bible:  Abdiáš  1  - Ageus  2.

Jak  svou věrnost prohlubovat:
N.  22.  Koll.  3,  2                                 Č.  26.  Př.  2,  20
P.  23.  Řím.12,  2                                 P.  27.  Tit.  2,  7.  8.
Ú.  24.  Tit.  2,12                                  S.  28.  Mat.  5,16
S.   25.  Ž.119,  63                                    V.  §.  5.53:  z.  s.17.48

0          13.  úkol  -28.  září  1946.

Iíázání  na  hi]ře  11.
Oddfl Písma: Mat.  5,  17-48.
Zlatý  text:  „Buďtež  vy  tedy  dokonalí,  Íako  i  Otec  váš,  kterÝž

jest  v  nebesícli,  dokonalÝ  jest."  Myšlenky,  60-93;  Desire
307-311.

Duchovní pódstata zákona  a `jeho  nezměněnÝ
výmam.

1.   Co   označil    Ježíš,   jako   příčinu   svého    pĚíchodu  na   zemi?
Mat.  5'  17.

„Stvořitel  lidstva,  zákonodárce,  vysvětluje,  že  úmyslem jeho
není   přikázání   odstraniti.   Celá   příroda,   od   toho   nejmenšího
prášku v paprsku  slunečním  až  po  světy tam nahoře  jest  pod-
robena   jeho   zákonu   a   na   poslušnosti   tohoto   zákona   závisí
pořádek  a  shoda.  všeho  přirozeného  světa,  I  tam platí vznešené
zásady spravedlnosti,  ovládající život všech rozumem nadaných
bytostí,   a  na  shodě  .s  těmito  zásadami  závisí  blaho  vesmíru.
Zákon  Boží  byl  již  před  ustanovením  světa.  Andělé  jsou  pod-
•řízeni  jeho  zásadám,  a  aby  i  země  byla  v  souhlasu  s  nebem,

±gá:íí[č]]oíE\]Škse[žuáĚíonbeýÉíjpžosjuršagjT.EgĚtcoh#ař[;zoe.sŤáhíKmri:tgszesÉ;
nebylo   zrušení  zákona  Božího,   svou  milostí   člověka  navrátil
k  poslušnosti  jeho  předpisů."  Myšlenky,  62.  63.

2.  Co  On připojil  k  zdůra.znění nezměnitelnosti zákona?  Mat.S
5'   18.                                                                                                                                                  @

„BÝvalo  by  snazší,  aby  bylo  smeteno  nebe  se  zemí,  než  aby
bylo   zrušeno  nejnepatinější  písmenko,  tečka,   nebo   jakékoliv

?EeToénmkr°ai°íhh°ot°ží%iŤ:.#Ži+oiteKŤ,%besrg:jž6g.ů®V0dnípravidla
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3.  Jaký  následek  bude  míÉ  každé  pochopeni'  v  zachovávání

/ 'žák[::]č8°oVEŤÍMtštTt5°,  ípgř.Ík2áo:áním?  Jakou  Spravedlnost  požaduje
„To  znamená, pi.o  toho  nebude v království místa,  neboť kdo

zúmyslně  přestupuje  ].edno  přiká.zání,  v  duchu  a  pravdě  pře-
stupuje  všecka."  Myšlenky,   65.

.,Ve  své  řeěi  ukázal  Pán  Ježíš   svÝm  posluchačům,   c!o  zna-
mená  přikázání  Boží  zachovávatií  ].est  to  zjevení  Kristovy  po-
vahy  v  člověku."  Myšlenky„  69.

Zákom   vyvÝšen   Ježíšem. ..
4.  Co  pravil  prorok  iz@iáš  o  Kristovu  striovisku  k  zákonu?

Iz.  42'  21.

„Měl  zjeviti  duchovní  povahu  zákona,  vylíčiti  jeho  daleko.
sáhlé  zásady a objasnití jeho  věčnou  závaznost."  Myšlenky,  63.

5.  Jak  Ježíš  zvelebil  6.  přikázání?  Mat.  5,  21.  22.
6.  Jaké  napomenutí  dd  pFo  vyrovnávání  osobnícli  neshod?

Mat.  5, 23.  24.

„Předstíráme-li,  že  sloužíme  Bohu  a  svému  bratru  křivdíme
anebo   škodíme,  líčíme  mu  nesprávně  povahu  Boží.  Náš  bratr
mohl  se  na  nás  dopustiti  většího  bezpráví.nežli  my  na  něm,
to   však   nezmenšuje   naši   zodpovědnost.   Vina  musí  býti  vy-
znána. Musíme ji uznati za hřích a bratra poprositi za odpuštění,
abychom  mohli  zase  bÝti  v  souladu  s  Bohem,"  Myšlenky  74.

7.  Které  rady  musíme  dbát,  abychom  zachovali  pokoj?  Mat.
5'  25.  26.

S.   J@k  byla   zjeveíia   duchovní  stránka   sedmého   přikázání?
Mat.  5,  27.  28.

„Kde  se živí  a pěstuje myšlenka. m zlo, nechť je  sebe tajněj-
ŠÍ,  jest to známkou,  že  hřích v  si.dci ještě panuje.  Ten,  kdo  má
zálibu  ve   vÝjevech   nečistoty,   kdo   je   shovíva.vý   k  hříšnÝm
myšlenkám  a  c"ivÝm  pohledům:  může  nakonec  ve  zjevném.
hříchu  s  jeho  lianby  a  srdcelomného  hoře  spatř\ovati  pravou
povahu  zlaL,  jež  skrÝval  v  poko].íku  svého  srdce.  Pokušení,  ná-
sledkem  něhož  upadá  do  neblahého  hříchu,  nezpůsobuje  zlo,
které   se  projevilo,  nýbrž  jenom  odhaluje  to,   co   dávno  bylo
neviditelně  skryto  v  srdci."  „Nebo,  jak  smÝšlí  v  srdci  svém,
takový  je!"  „Ostříhej  srdce  svého,  nebo  z  něho  pochází  život"
a  „ . . .  Hospodin  hlddí  k  srdci!"  Přísl.  4,  23;  23,  7.!   1.  S.   16,  7.
Myšlenky  76.

9. Jak  Ježíš  znázomíl usilovnou lásku ke  spravedlnosti  a ne-
návist ke hříchu,  který by se  mohl  vyskytnout  v  našem  srdci?
Mat.  5,  29.  30.

34



„KaždÝ  by. si  dal  třeba  pravou  ruku  utnouti,   aby  zanezil
rozšíření  smrtelné  nemoci po  celém  těle.  Mnohem  více by měl
býti  ochoten  zříci  se  toho,  co  ohrožuje  život  jeho  duše."
MÝšlenky  76,

10`. Jak vysvětlil zákon o manželském rozvodu? MaL 5, 31. 32.

„Židům  bylo  dovoleno,  aby  muž  pro  nějakou  malou  příčinu
propustíl  svo]`i  ženu  a  ona  byla  volná,  takže  se  mohla znovu
provdati.  Avšak  tento  obyčej  vedl  k  té  největší  bídě  a  k  hří-
chu,"  Myšlenky  79.

11.   Jak   se  vyjádřil  Ježíš   o   žapřisahání  se?   Proč  nemáme
přisahati  skrze  neber .ani  skrze  zemi,  ani  „m  svou  dušiJJ?  Mat.
5' 33-36.

„Náš   Spašitel  však  nezapověděl ,.,.   aby  se  při  soudu  uží-
valo  obvyklé  přísahy  tuJez  kříže  a  svící),  v  níž  se  BŮJl  slavně
volá.  za  svědka,  že  mluvené  jest  pravda,  pouhá  pravda.  Sán
se  nezdráhal  pod  přísahou  vypovídati  před  vysokou  radou."
Mýšlenky  82.

12.  Co  pravil  Ježíš  o  čistotě  naší  řeči?  Mat.  5r `37.

„Bůh  stanoví  ještě  zásady,  které  přísahu  činí  zbytečnou.  Učí,
že  přesná pravda  má  bÝt  vždycky  měřítkem  našÉch  slov.  „Ale
bud'  řeč  vaše:  Jistět,  ].ístě;  nikoli,  nikoli.  Což  pak  nad  to  více
jest,  to  od  zlého  jest."  MyšlenkÝ  82.

Láska.
13. ° Které  pravidlo  dal  Ježíš,  jako  vůdčí  zásadu  křesťanova

životar  v  jelio  vztahu  k  ostatním?  Mat.  5,  38 -.--42.

„I>án  Ježíš  rozkázal  svým  učedníkům,  .aby  se  nevzpírali  roz-
kazům  vrchnosti,  nýbrž  aby  učinili  více  nežli  by  se  od  nich
žádalo  a  pokud  možno  vyplnili  všecky  povinnosti  třeba  i  přes
zákQn  země."  . . .

„Neučí nás,  abychom dali bez rozdílu všem, kteří prosí o pod-

přoerbu`v:Ťbtr.žh.p,r:víáegcgůtnněoupzŤjÉšě|.J',Fž:,`:."jnaekmEyb#ophůojčE::
nýbrž   dar,   pomáváirLe   z  jeho   slov:   „Půjčujte,  nic   se   odtud
nenadějíce."  Myšlenky  89.

al4.  Jak  se  má  křest'an  chovati  ke  svým  nepřátelům?  Komu
t@ké  náš  nebeskÝ  Otec  dopřává  i  svitu  slunka?   Ke  komu  je
také laskav? ~ Mat.  5,  43-47;  I.uk.  6.  35.

„JedinÝ  Duch  Boží  dává  lásku  za  nenávist,  Být. přívětivÝm
k  nevděčnÝm  a  zlÝm,  dobře  činiti  těm,  od  nichž  se  nedá  ni-
čeho +očekávati,  jsou  známky  královské  rodiny  nebeské,   jisté
důka.zy. jimiž dítky Ne].vyššího zjevují své vznešené Postavení.
Myšlenky. 91.
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15.  JakÝ  vznešený  vzor  nám  Kristus  představil?  Mat.  5,  48.

„Ideál,  kterÝ  má  Bůh pro  své  dítky  je  vyšší,  než  možno  do-
sáhnout  nejsměle].ší   lidské  myšlence.   Tato   vÝzva   je   zároveň
zasHbením.   Plán   vykoupení   obmÝšlí   naše   úplné   vyproštění
z  moci  satana,  Zkroušenou  duši  Kristus  vždycky  odděluje  od
hříchu . . . Ideá.lem křesťana.je,  aby s.e směl podobati Kristu. Jak
Syn  člověka  byl  dokonalý  ve  svém  životěr  tak  í  J.eho  násle-
dovníci  ma].í  ve  svém  životě  spěti  k  dokonalosti."  Desire  311.
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6.  července  1946:  t2.  Kor.  3,  2.  3.  .
Vypráví  se o  mladém kazateli,  kterÝ se nemohl dočkati slávy

svého  prvního  veřejného  kázání.  Jeho  předsta.vený  znal  jeho
pocity  a naznačil  mu  blízkost jeho  vystoupení.

Příležitostně spolu  šli městeěkem.  Starý pán byl pozdravován
uctivě  lidmi,  s  některými  promluvil  a  nešetřil  slovem  rady  a
útěchy.  Potkali  i  chudáka,  kterému  dali  almužnu  a  řekli  mu
několik soucitných  slov.  Děti je radostně vítaly a  oni rozmlou-
vali  s  jejich  rodiči.  A navraceli  se  zase  zpět.

Ještě  cestou  se  mladý kazatel  znovu  zvědavě  ptá  na  datum
svého  veřejného kázání.  „Co  bys  chtěl  víc?  Dnes  ].sme  šli  mezi
lidem,  jako   chodil  Spasitel,  a  to  bylo  nejlepší  kázání!"  byla
vÝtka  zkušeného  muže.  -  Jako  minulá  léta,  i  nyní  využijme
příležitosti,  abychom  snažně  konali  dobrél

13.  července  1946: Bůh mluvil - Jan odpověděl -
co  učiníš  Ty?

Prvních  ].edenáct  veršů  Zjevení  nám  ukazuje  úlohu,   která
byla svěřena..Janovi.  Jan,  poslušen rozkazu, nčLpsal tehdá knihu,
která nám ].e  dnes  jednou z nejcennějších v Bibli.

Ale tím nebyla jeho  úloha  skončena. Musil  se ještě postarat,
aby se kniha  dostala. všem sedmi církvím Malé Asie. Připomíná
nám  to   úlohu  vnitřní  misie.   Poznání  zjeveného   poselství   se
rozšířilo  po  celé  oblasti - osobní prací  členů církve.  Naplněni
radostí  vybízeli  i  druhé,   aby  svá  srdce   da]i  Pánu.   Věčnost
fiám  ukáže  ovoce  jejich  práce.

Dnes   nám  pokrok   tisku  usnadňuje  naše   poslání.   NěmÝmi
svědky  rozšířenÝmi  mezi  bližními  - mluví  přítomné  poselství
a - vaše věrnost!

20.  července  1946:  Jak  to  vyhlíží  v  nebi?
I'ři  sva.tební  hostině  byl kazatel  ].edním z  hostů vyzván,  aby

vyprávěl,  ].ak to  vypadá v nebi.  Nedal  se  tím přivést  z  rovno-
váhy,  jen  poprosil,  aby  ho  onen  pán  zastoupil  dříve  v  jedné
návštěvě.  Svolil.  Jak  byl  však  překvapen.  když  našel  příbytek
vdovy, která žila v naprosté bídě. Samé dluhy, výdaje za léky,
nemoc a nad to vše starost o tři děti! Návštěvnik byl tak dotčen
jejím   smutnÝm  údělem,   že   okamžitě  zaplatil  některé   dluhy,
nakoup\il potravíny  a  léky.  S  uspokojením  se vracel zpět.  Ano,
nyní  pochopil,  že  podobná  čistá  radost  musí  vládnout  i  v  ne-
besích!

Nebesa  ].sou  především  příkladem  nesobecké  lásky.  Jen  ten
kdo  si již  zde  zamilovaLl  čisté  ovzduší  lásky,  bude  šťasten  také
v nebesích.

37



2F.  července  1946:  Misijní  dopisování.
„Nebo  listové jsou  těžcí  a mocní."  Často  si  má.Io  uvědomuje-

me,  že  velká  část Pa.vlovy  misijní  činnosti  byla  literární.  Jeho
dopisy  psané  církvím  i  jednotlivcům  působily  ěasto  mocně].í
než  osobní návštěvy.

Osobní  taktní  p,řípis  má  veH[Ý  vliv.  Mnohé  velké  vítězství
bylo podepřeno dopisem, jehož napsání i zaslání řídil Duch Božíl
Takový  dopis  neodchází  sám,  kolika  modlitbami ho  lze  dopro-
vodit!?  Víš  o  někom,  kdo  je  sklíčen?  -  pošli  mu  povzbuzující
dopis!  Nebo  je  Ti  znám  někdo,  kdo  ochabu].e  na  cestě  Boží?
Pomoz  jinému  ve  vážném  rozhodování!

Ve  spojení  s  vhodnou  literaturou  dá  se  docílit  mnoho  pro
věčnost.   Tu   mluví   duše   k   duší   -   slovem   trvalejším,   než
nriuvené.

3.  srpna  1946:  Církev.
„A   obuté  majíce  nohy  v  hotovost  k  evangelium  pokoje."

Ef.  6'   15.
Církev  zastupuje  nejvyšší  ideály  lidstva.  Musí  zůstat  věrna

svému posláníi  vždy bude  útočištěm  duší,  které  boju].í  o  spásu
svou  i  svÝch  bližních.       .

Je   zároveň   školou  Kristovou.   Zde   má  být  vyvinuto   úsilí
o vzdělání v nejužitečnějším umění - získávání duší pro Krista.
To  neznamená  jen  vypravování  a.  poučení,  za  tím  musí  také
stát i svědomitá služba!

Otec přivítal  ztiaceného  syna  se všemi poctami  a. pozomostí.
Neopomeňme  i  my  tak  učiniti.  Ale  pomozme  těm  kteří  mezi
nás  přicházejí,  aby  si vybudovali  svůj  osobní  poměr  ke  Kristu
a  mohli,  Jím přímo  posilováni,  přispěti  k plnosti života  církve
aL  její  úloEy  ve  světě.  Svým  přijetím  Bůh  každého  zavazuje,
aby  se  stal,  svÝm  vlastním  působem  -  prostředníkem  Jeho
vlivu  na  ostatní  své  bližní.

10.  SFpna  1946:  Nečekané  krise  života.        a
Během války byla  čimost nepřítele zŤejmě].ší.  Dnes  nás  může

mnohem  snadněji  nějakÝm  způsobem  přimět  k  nečinnosti.  To
však   ].e   známkou   podléhání!   Přehlédněme   od   základu   svůj
nynější  život,  jeho  pohnutky,  zaměstnání  i  zaměření,  zda  něco
při nás  neseslabu].e  náš  vztah  k  Bohu  a  KristovÝm  zájmům  m
této  zemi!

Je-li naše smlouva. s Bohem opravdu živým závazkem - bude
náš  život  i  naše  ěimost  svědčiti  -  komu  náležíme.  Co  krás-
nÝch   příležitostí   a   životů  je   obětováno   nepříteli.   Dejme   se
proto  tim zřetelněji m stranu Boží!  Poddejme  se mu cele  a  On
si  nás  použi].e  zvláštním  způsobem,  kterÝ bude  odpovídati  naší
přírozenosti,
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Bratři   a   sestry,   přítomné   Boží   poselství   znamená   -  bÝti
zástupcem  Pravdy  BožÍ   v  poslední   době   milosti.   Buďte   jimi
ivy!

17.  srpna  1946:  Ve  šlépějích  nejvěůšího  Dobrodince.
Jak  by   On  potom  neěekal   od  svÝch   dobré   činy,   laskavá

slova,  ohleduplné  chování  k  chudÝm,  potřebnÝm  a  zarmouce-
nÝm!  K{de  jsou  srdce,  která  cítí  s  všelijak  obtíženÝmi  a  přijí-
mají  je v  ochranu;  kde  ].sou  i  ruce,  které pomohou  -  tam  je
i kus  nebeské radosti.

Pán  praví  o  takových,  že  ].sou  „Jeho  vlastnictvím,"  neboť
takové  činy  počítá,  jako  by  byly  uěiněny  samotnému  Ježíši.
Jsou zároveň  také prohloubením  spojení  s  Ním.

Všestranná  dobročinná  práce  v  mezích  našich  možností  ná-
Ieží  nerozlučně  k  Přítomné  pra.vdě.   Ujímejme   se  hladových,
odstrčených; pomáhe].me v bídě hmotné i duchovní  a vyprosme
si  pro  to  moudrost  i  sílu  s  hůry,  abychom  dovedli  odpomoci.
Je  to   tou  nejlepší  příležitostí,   abychom  tím  vyznali,   že  nás
k tomu  vede  oběť  Ježíšova!

24.  srpna  1946: Jedenáctá hodina voEá ku pFáci.
Tu  vÝzvu  Páně   v  I'ísmě:   „Pod'te  za.  mnou,   a.  učiním  vás

rybáře  lidí!",  mají  zvláštně  přeloženu  arizonští  lndiáni:  „Pod'te
za  mnou,  a  já  z  vás  učiním  lovce  lasem!"

Je  to  krásná  myšlenkčL - ů Kristus  si nás  přitáhl  lasem  své
lá.sky. Na.učme se dobře zacházet - dobrým slovem,  pomocnou
rukou,  příležitostí  návštěvy  nemocného,  rozhovorem  o  pravdě,
nabídnutÝm  spisem nebo  knihou.  Není m  to  třeba. vysvědčení,
poé]doaj:É,dkťšíýpgy]pg€žoť=pd,oág3Ps:S#š#žatankětko]íkhodín

po  svém uzdra.vení vyzván Mtistrem,  aby  sousedům  a. pŤátelům
vyprávěl,  co  dobrého  mu prokázal  Pán.  A  tento  prostÝ  člověk
to  úspěšně  vykonal.

Netřeba  opětovat,  že  nadchází  poslední  hodina  dějin  světa.
Dnes  Ježíš  ještě  hledá  lidi,  kteří  se  chtějí  vyučit  Jeho  umění.
Odpovězme  mu  pohotově  a  kladně,   abychom  měli  společnou
radost  z  jeho  užitku.

31.  srpna  1946:  „Kdo  pFacuje pH'o  bEaho  dFuhÝch má
zajištěno společenství a přispění nebeskÝch andělů!"

E.  G.  W.

p=osáácr:zF]épzáá]í:á:íí%=:tun:šeebesoebsěEívžídůbLošínmnáém:rš;íť
Jeho  snaživÝini  uče'dníky.

Nikdy  však  nepřipust'me  myšlenku,  že  by  nám  tato   s]užba
měla  přinášet   nějaké  pocty!   Dbejte,   aby  všechny  vaĚe   činy

39



byly   jen   z   popudu   nejryzejší,   Bohem   štipené   lásky,    a   že
Vájsížta±:onf;ínššFšáísd]oi:asíěísniírmag°psiTSY#itazšíůísb=íTÉžaimu4L

1-4.  I'ravá  mzda  nás  však  očekává  teprve  v  budoucnu.  Tam
je  odložena  odměna  za  všechny  služby  těm,  kteří  se  nám  ne-
mohou ničím  odměniti.  (Luk.  14,  12-14.)

Projevíte-li  ve  své  práci  pro  druhé  zcela  nezištného  ducha
a  budete-1i  pracovat  v  tom  pŤesvědčení,  že  andělé  chtějí  bÝti
vašimi  spolupracovníky,   bude  to  patmé  na  vaší  síle,   radosti
i  vlivu.

7.  září  1946:  Naše  spolupráce  se  společnostmi  pro
blaho  lidstva.

Ve  zprávě  jedné  z  nich   se  praví:   „Po   desítiletí  bo].ujeme
v  křesťanském  abstinentním  svazu   o  život  v  zása.dách   stříd-
mosti,  a.byčhom  tichÝm  způsobem  obhájili  ,;Boha  a  domov".

Staví  se  proti  nám  zakořeněné  zvyky  a  záliby  i  zíštné  SPo-
1ečnosti,  jiinž  plyne  užitek  z  marnivosti  druhých.

Není   snadné   plouti   proti   proudu,   neočekáváme  proto,   Že
nás  bude  mnoho.  Neklesáme  proto  na mysli  a  klademe  sekeru
na  kořeny  zhoubného   alkoholismu,  kterÝ  ničí  zemi.   Chceme
pomoci  těn+  které  uvrhl  do  bídy.

Je  pravda,   že  mnohé  naše  volání  ke   spoluprá.ci  nenalezlo
odezvu.  Ale nyní  se nám pfihlásili zbožní  a  dobří lidé:  „Sestry
ze  společenství  adventistů  sedmého  dne".  Oh]ásily  nám,  že  se
ztotožňují   s   našimi  zásadamí.   Jsou   zvyklé   na   průkopnickou
práci,  která  nedbá  kritiky  okolí.  Přidružily  se  k  nám  a.  chtí
podpořit naše dílo - z lásky k Bohu  a bližnímu.

Rádi  př~ijímáme  nabízenou  pomoc,  Víme,  že  sami  jsme  slabí,
čile  sjednoceni budeme moci vlivně působít."

14. září 1946: BožÍ síla je i při slabÝch ~ mocí!
„Nepůsobila   tolik   svÝm  zevnějškem,   ].ako   svÝm   charakte-

rem."  Když  jsem  ji  poznala  byla  zcela  mladou  dívkou.  Byla
sirotkem.   Nikdo   ji  tu  v  je]+í  nemoci  nenavštívil.   Málokdo   si
jí  povšiml.  Byla  ].íž  několik  měsíců  v  ošetřování.

Její  osud  bÝ  se  nám  zdál  těžkým,  ale  zpozorovala  jsem,  že
během  svého  utrpení  prodělala  vnitřní  přerod  a  v  její   duši
uz*ál  jasný  plán.  Během  té  doby  objevíla  v  sobě  něco,  co  j..i
vedlo   k   rozhodnutí:   státi   se   ošetřovatelkou.   Je].í   zdraví   se
Boží  milostí  upevnilo.  Chtěla sloužit bližním.

Nastoupila.  Přímo  ].sem  se  podivovala  vÝroční  zprávě  o  ní.
Oddala.   se   dílu   s   celou   energií.   Zvláštní   vnitřní   vroucností
i  duchovním  úsilím  překonávala  všechny  překážky.  Její  zbož-
Jiost  se  nesmírně  prohloubila  a  vynasnažila  se,  aby  trpící  Vy-
cítili  její  láskyplné  porozumění.
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Proslulý   lékař   jí   dal   to   nejlepší   vysvědčení:   „Sestro,   jste
přímo   rodilá   ošetřovatelkal"   Byla   překvapena;   jí   přec   bylo
tak  samozr"e].mé  dáti  své  nejlepší  z  celého  srdce,  jako  ptáče  ve
zpěvu.  Její  svěřenci  vycítili  posvěcenÝ  její  vliv  a  měli  k  ní
obzvláštní  úctu

Působí   dodnes,   jako   malý,   věrný   plamének,   služby   a   po-
žehnání  trpících  bližních.

2fl®   září   1946:   Bída   aEkohoEu.
I  těm je  třeba  pomoci,  kteří  upadli  v  otroctví  tohoto  tyrana.

Dnes  láká  již  mládež:  dívky  a  ženy,  Zejména  barevné  sla!dké
lihovíny  si  získaly  ženskÝ  svět  a  Zdá  se,  že  je  počíta.jí  za  ne-
zbytnost  domácmosti.  Varujte  před  tím!  Slyšte,  co  o  tom  praví
duch  proroctví:

„Adventisté  mají  bÝtí  v  předmích  řadách  průkopníků  zdržen-
livosti.  Již  léta  nám  je  svěřeno  bohaté  světio  opravdové  ná-
pravy  a  jsme  Bohu  zodpovědni,  tiby  se  i  jinÝin  dostalo!  Před
lety  jsme  to  pokládali  za  jednu  z  nejdůležitějších  povinností.
I  dnes  tomu  má  býti  tak  nadále.

Musíme   věnovati   veškerou  pc)zomost   abstinentním  snahám
křesťanských  sdružení.  Nikdo,  kdo  činí  nárok  na.  podíl  v  Bo-
žím  díle,  nesmí pustiti  ze  zřetele vysoký  cíl těchto  spolků.  Vy~
cházejí  nám  i  našim  vedoucím  v  mnohém  vstříc.  Bůh  m_á  mezi
Tiimi   drahé   duše,   které  mohou  býti  velikou  podpoi'ou  našich
snah   o   obnovu.   Je  nepochopitelná   naše   lhostejnost  V   tomto
směru`  Pokud  je  to  bez  újmy  pro  naši  svatou  věc,  ;iemůžeme
podniknouti  nic  lepšího!"

28.  září  1946:  Tabita.  Sk.  9,  36.
„Ta   byla   plná   skutků   dobrých   a   almužen,   kteréž   činíla."
Jedna  věřící  vdova  byla  takovou   Tabitou.   Odebrala  se   se

svými   čtyřmi   dětmi   k   jedné  neoblíbené   rc)dině.   „Nestarejte
se  o  ty  protivné  lidi,"  říkali  ji  sousedé.

Vdova  však  sledovala  své.  Svoji  ěinnost ve  prospěch  těchto
„hrozných  lidí"  zčipočala  modlitbou,  Objevila  příčinu  bídy  této
rodiny; muž byl pijan a žena nedovedla hospodařit.  Naše vdova
onu   ženu   laskavě  poučovala,   jak   má   zvÝšit   útulnost   svého
příbytku,  jak  zjasnit  okna  i  stů],  i  jak  připravit  jídlo   dobře
a  včas.   I  o  její   dítky   se  postarala,   aby  byly  dobře   a   čistě
oděny.  Nepřehlédla.  žádné  maličkosti,  která  náleží  k  řádnému
pojmu  ro:diny.  Za  čas  oči  ženy  nabyly  jasu,  tváře  zrůžověly,
začla žít nadějněji,  v radosti ze života a pro Život. Manžel Vlivu
„nové"  své  rodiny  neodolal,  zanechal  pijáctví  a  dnes  se  obči
těší  z  následování  Spasitele!
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F.  MCLellan  Wtilcox:   „The  Testimony  K}f  Jemis":

Písmo  §valé  a  „SvědeGtví"

Mají ,sé .státi  spisv EGW novou  Bibií  cíHkve Kristovy?  Odpo-
vídáme  důrazně:  Ne!  Jsou  ja.kÝmsi  příd.avkem  Písma svatého?
Odpovídáme  rovněž:  NikoHv!  Za.  co  Písmo  (označujeme,  za  to
je  i  máme;  iono  je  posta.čit.elnÝm  zjevením  o  původu  .člověka,
počátlm hříchu, ,a  o  všem,  co  božská  mrilost  učinil,a  k jeho  vy-
koupení,  j,ak  Íjie  vylíčeno  v  ievangeliu  Ježíše  Kris\ta.  Bible  nám
dále  zjevuje  nezbytné  kroky  k  tomu,  ,aby  `se   evaiigelium,  za
přiispění  Duda  sv.a.tého,  stalo  účimou  ,součástkou  ridské  zku-
šen®'sti - opravdovým pokáním  a io,svědčením víry.  Písmo  nám
podává.  i zprávu to  konečném  rozsudku  života nebo  ismrti,  .nad
těmi,  ikteĚÍ  svobodně  přijímajjí  nabízené  sipasení,  a  nad  těmi,
kteří za.vi-hují velkou milost, kteroti Bůh nabízí.

Bůh ve isvé  prozřetelnosti vyjmul  ze  spisů  proroků minulÝch
dob ty oddíly, kiteré .obsahují přímé vyjádření ].eho božsiké vůle
a  které  jsou  určeny  k  tomu,  caby  tvořilÝ  velkou  vůdčí  knihu
pro  všechny  národy  i  ipro  všechny  idobv  a  okolníosti.  Nebvlo
zřiejmě  Božím  úmyslem,  aby  ,se  v  pozdě].ších  dobách  hledělo
na  pokyny,  které  byly  jeho  Duchem  církvi  uděleny,  jako  na
dodatek  dokonalého   celku  Písma  \svatého.

Nejenom, Že  spisy  S.  EGW nemají ,bÝti pokládány za. nějaký
dop,lněk Biblei ale ijejich vÝzvy mohou bÝti přijímány jen potud,
pokud .obst`o`jí v porovná]ií  s Písmem.  Ve  skutečnosti, Biblí miají
bÝti zkoušeny® `j.ak spisy  S.  EGW, tak i všechny, kiteré jsou pro-
hláš\ovánv za Boží zjevení. Bible je velkÝm měřítkem, jímž ma].í
bÝti   ověřeny   a   zkoušeny   všechnÝ   ostatní   spi.sy.    Citujeme
z jedné z  jejích hlavních knih následující:

„Bůh ve )svém  Slově  svěřil '1.idem  poznání,  které \je nezbvtné
ke  ,spasení.  Písma  svatá  ma].í  bÝti  přijímána,  jako  nejvyšší  a
neomylné zjevení jeho vůle. Jsou vzorem  cha.rakteru, zjevením
učení  ,a  iosvědčením  izkušenosů     Všelikéť  písmo  !od  Boha  jest
vdechnuté,   a   užiteěné   k   učení,   k   tres`tání,   k   najpi.avování,
k isprávě, !kteráž náleží k  spra.vedlniosti.  Aby byl dokonalÝ  člo-
věk  Boží,  ke  všelikému  ,skutku  dobrému  hotovÝ."

2.  Tim.  3,  |6.  i7.    T

„Avšak  skutečnost,  že  B`ůh  didem  svou  vůli  zjevil  ve  svém
slově, nevyloučila ne\zbytnost další tdřítomnosti  a idalšího vedení
Ducha  svatéhió.  Naiopakr  Duch  svaúý  Jbvl  zas\1iben  naším  Spasi-
telem, aby jeho  tsluže'bníkům  otevřel  I'ísma, osvětlfl  je .a  učinil
při].atehýi]ii.  A  poněva.dž Bibli vnukl Duch  BožÍ, jest nemožné,
aby  učení  Duch'a.  bylo  v  ,].akémkoli  rozpo,ru  ts  učením  Slova."

„Duch nebÝl idán - aniž kdy může bÝti udělen - iaby v ně-
čem  riišil  Biblii  neboť  Písmo  výslovně  stanoví,  že  islovo  Boží
je měřítkem, poidle kterého mají býti posuzová.na. všechna učení
i  všech]iv  zlmšenotsti.   Apoštol  Jan  pra.ví:   „Milovaní,  nevěřte
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každému  duchu,   ale  zkoumejte  duchÝ,  jsou-li  z  Bohaí   vždyť
mníoho  lživých  pToroiků  vyšl.o  do  světa."   1.  Jan  4,  il,  A  lzaiáš
prohlašuje:  „K zákonu  a  svědectví!  Pakli  nechtí,  nechať mluví
vedle  slovia toho, .v němž není  žádné  .záře."  Iz.  8,  20.

The  Greaít  Controversy"  Introduction  p.  vii.

Svědectví v nepravém světle.
S.  EGW prohlašuje,  že Svědectví nei].eno,m nejsou  „doplňkem

S1.o.va  Božíhoi",  a  že  je  ti,  kteBí  to  o  nidi  tvrdí,  uvátdí  ido  ,,ne-
pra.vého   světla". -Hla.vní.m  účelem   Svědectví  je  jiasněů.ší  poro-
zumění  Písem.  Slovo  Boží  Podává  velké  ,podstatné  pravdv.  S.
EGW  ve  tsvýdh  spisech  vyzvedla  tyto  pra.vdy a  podrobněji  je
r.ozvedla.  Veltké  pravdy  ,Bible  jsiou  tí]]i  zjednodušeny  a  přízpů-
sobeny isniadnějšímu podhopení  ičtenáře.  Citujeme  dále:

„Byl.o  by  ito  ma.tením  mysle,  chtít  vzbudit  zdání,  že  .světilo,
jež  Bůh  ve  Svědectví  td.al,  je  dodaLtkem  Slova  Božíhoi  tím  se
uvádí  věc  do  nesprávného  světla.  Bůh  to  po'kládal  za  vhodné,
aby  tímto  způÉóbem  býLa  přivedena.  mysl  je.ho  lidu  k  Písmu,
a  aJby  tbylo  ,dáno  jasnější  porozumění  je.h'o  pmvid.   SIJovo  Boží
jest  doistatečné,  aby iosvětlilo  i nejzastřenější  mv.sl  a  může  bÝt
podhoipeno  každÝm,  kdo  mu  tch"  poFozumět.  Přes  to  vše,  ti,
ktdň  vÝznávtají,  že  uičini.li  ipí.smo  předmětem svého  studia,  žiijí
ěasto  v přímém  rozporu  s  jeh.o  nejjasnějším  učením.  Proúo  B.ťh
d.al ja.sná  a vystižná Svědectvíi  ktterá  přivádí muže  i ženy  zpět
ke Slovu,  jež zame,dbali nájsledovát,  a.bÝ neměli žádné výmluvy.
Slo-v.o tBoží 'oplÝvá podstatnÝmi pFavidly k vytvoření správnÝch
způsobů   živcftia,   ia   Svědectví   višeo\becně   i   tosiobně,   bvla   ob-
mÝšlena k  tomu, .abv  o.brátila pozomost před'evším ik těmto  zá-
sa.dám  a.  praviidlům."                        .          Tesitimonies  v./663,  664.

„Na.psaná  ^svědectví  nema.jí  podávat  nějiaké  n`ové  ,světlo,  ale
mají  d.o  srdce živě vtis.knouti .ty  vnuknuté pravdv, ,které  byly
zjeveny  již  dříve.  Ve  slově  Božím  byla  pffiesně  naznačena  po-
vinnost  č.l.ověka k  Bohu  a  spolubliižními  ale  jen  málo  z  vás  je
po,slušno   daného   `světla.   NebyliaL   ,přůnešem   žádná   dodatečná
pmvda.i  ale Bůh  Svědectvím zjednodušil velké původní  pravdy,
a  přednesl  je  svému  lidu  §vÝm  vlastním  způsobem,  a'by  jimi
probudil  i  oíviliimil  mysl,  a.  wšichní  mohli  .bÝti  bez  vÝmluvy. .
Svědectví  nemají  Slovo  Boží  snížft,  nýbrž  vyvýši't  a  upouta.ti
k  němu  ,mysl(e,  aby  na  všechny  působilo  prost(ou  krásou  své
piiavdv.'`                                                                                             Test.  665.

Ocenění Bible.
Cena, `ktero,u s.  EGW přikládalaL sl'ovu Božímu,  a  způsob, jímž

je  doptoručovala  ji;ným,  jso.u  dobře  vvijádřeny  v  následujících
slovech:                                                                             i

„Která  kniha může býti po'rovnána  s  Biblí?  P.ochopení  jejího
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učení je podstatné .pro díitě, mládež i dospělé, neboť jest slovem
Božím a 'byla idáfla, aby vedla ndskou rodim k nebesům. V dneš-
ním  světě  je  mnoho  bohů  a  doktrin.  Mádeži  je  bez  poznání
Písem nemožné poznati ico jest pravda a učiniti  ro,zdíl mezi sva-
tÝm  a  obecnÝm.J.

„Slovo  Boží  by  mělo ibÝt  nejvyšší  vÝchovnou  knihou  našeho
světa,  a.  mělo  by  se  s  ním  za.cházeti  v  uctivé  bázni.  Má  'bÝti
dáno 'do  rukou idětí  a m[ádeže, ,jiako  vel'ká učebriceí  .aby mohli
poznati  tioho,  jehož  poznati  znamená  v  pravdě  život  věč.nÝ,"

„Které idůležitější  poznání může  být získáno  nad t,o,  je,ž  nám
podává  zprávii io  pádu  člověkaL  a. následcích  j-eho  hříchu,  ikterý
otevřel  sta.vidla  vší  bědv  světa.í  ikteré  nám  však  též  vvpráví
o  prvním  příchodu  Kristově,  ijeho  vtělení,  jeho. ibožství  a.  smí-
řeníi  i  o  zvláštním živoúě  v nebesích,  kde  on  působí,  ja.ko  náš
právní   zástupcei   o   Duchu  :svatém   a.  jeho   úloze  pro  inás!   ~
Všechny tyto  Žívoucí podsta`ty .křesťtamství jsou z].eveny v Biblí,
od knihy Genesis až po 'kflihu Z].evení. Kiaždá je zlatým 'článkem
dokonalého  řetězu pravdy. Jak by potom neměla být vvvÝšena
Písma ve  šikolách naši země?"        „Counsels  to Teachers"  427.

Bible sama - pravidlem naší vÍFy.
Každé   učení  má  být   ověřeno   svatÝm   Slovem.   Neobstojí-1Í

některý  názor  v  ,této  zkaoušce  ].e  z  'temno,sti  a.  ne  ze  .světla.
„1  'kdyby  někdo  uěinii,l  ve,]ké  pokroky  v  duchovním  životě,

nedosáhne nikdy toho  bodu,  ,kde  mu  nebude  třeba  piilně  zkou-
maít Písmaí  nebot' v nich  se nalézají důkazy naší vírv.  Všechnv
body  učení,  i  k\dyž  byly  přijiajty  ico  pra.vda,  ma.jí  být  porovná-
vány  se  izá,konem  ia  ,svědectvím;  ,a  nemtohou-li  obstáti  v  této
zkoušce,  pa'k  v  nich  „není  žádné  zářie."      Testimonies  V/575.

„Ne'čiňte  iíkoly  sobotní  školy   suchoipámými   a  bezduchÝmi.
Podvolte  ,své  myšlení  přesvědčení,  že  Bible  a  jen  Bible je pra-
vidlem víry, a že vÝroky a  činy 1`idí nemají bÝt  směrnicí našeho
učení  a  naší  činnosti."

„Testimonies  on   Sabb.  School  Work"  32.
„Bible  je  směrodatnou pro  naši víi.u  a  naše  zásady.  Nic  není

více  určeno   k  zvÝšení   rozhodnosti  mysle   a  posílení  nadání,
nežli  studium Slova Božího,  Žádná jimá kniha není s to, tak po-
vznéstii myšlenky  a  oživiti  'schoipnosti,  .].ako  jasné,  zušlecht'u.jící
pravdy  Bible.   Kdyby  Slovo   Boží  ibylio  isledováno  tak,  ja`k  má
být,  lidé  by  získali  obsáhlost  mysle,  'šleohetnost   charakteru  a
stálost  úmyslu,  jež  j`sou  vidět  v  tdnešní  době  ta.k  poskiovnu."

„Go.spel  Worker.s"  249.
„Zákon Hospodinův jest  dokona.1Ý,  občei.stviijící duši;  Hospo-

dinoivo  svědectví  pravé,  moudrost  dávající  neuinělýn.  - Roz-
kazové  Hospodínovi přímí,  dbveselujítcí  srdce, přikázání Hospo-
dinovo  čisté,  osvěcující   oči.  -  Bázeň  Hospodinova  čistá,  zů-
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stáva,jící na  věky,  soudové  Hospodinovi praví,  aL  k tomu i  spFa-
vedliví.  -  Mnohem  žádost`ivější  jsou  než  zlato,  a  než  mnoho
ryzího  E1@ta,  sů@dší  než  med .a  střed )z  plástů.  -  Služebník  tvůj
ziajisté  ji\mi  osvěcován  bÝvá,  a.  kdož  jich  ostříhá,  užitek  hojnÝ
má!`.                                                                                 Žaln  l9,  8-12.

Základy naší víry.
Základy   víry   adventisitů   .sedmého   .dne   .spočívčLjí   na   vslově

Božím.  V.znikly  studiem  tohoto   Slova.  To  je  jasně  potvrzeno
Jamese)m  Whitem  v  Rev.  a.  Her.,  16.  10.   1855:

„Co   zde  vyžaduje   obezřelé  pozomosti  je  neoprávněné  po-
užívání Svědectví některými  lidmii. Využívají výhodu iobecného
předsudku  pr,oti  viděním,  znehodnocují  je  i  úi,  kteří  nejsou
ochotni se k nim. přídati a odsuzují tjejich  dílo, ja.ko nepřítelovo,
neboť  označují  hledisko  světi.telů  soboty  zia.  „náhled  z  viděni`.,
kterÝ  prý  néní  hledisjkem   Bible.   Tímto  počínáním  může   být
v  my,slích  některých  vzbuzen  neposvěcený   ,předsudek  proti
jakémukoliv  stanovisku,  ba  i  pro,ti  všem  inázorům,   které  za-
stává   křesťanská   skupina.,   zvaná  Adventní   světitelé   soboty.
Tento záměr byl a 'je \§1edován v námítkách proti uč,ení  o  dvoul
r.ohé  šelmě,  sva;tyni,  době  počátku  soboty  a   o   období  zřízení
království  Božího   na   zemi.   Zde  by  měl`o  ibýt  vysvětleno,  Že
všechny  názoTy,   kte.ré   jsiou  Jhájenv  sivětiteli  isoiboity,  ~  byly
přiijaty  z  Písm  ještě  dříve,  nežli  ,s.  EGW  měla.  o  nich  nějaké
stanovisko.  I'ísmo  samo  je jediným zá`kl,adem těchtio myšlenek!`'

0  vztahu  Svědectví  k  Bibli  napsal  v  red.  člá.nku  Ur.  Smith,
Rev.   ia.   Her.,   18   10.   1877,   následující  prohlášení:

„K zákonu  a svědectvíl  Pakli nechtí, nechť mluví vedle slova
toho,  v němž  není žádné  záře."  Takto  musí .bÝti  zkoušeny  vše-
chny  dary  Ducha  v  církvi,  Je  teidy  izřiejmé,  že  to,  co  je  zku
šebním  kta]nenem,  zaujímá  vyšší  posta.vení,  nežli  to,  co  je  jím
zkoušeno.  Tato   slova  vyjatdřují  náš  názor  na  vzájemnÝ  vztah
Bible  a.  vidění.  Když  a.však  některý  projev  souhlasí  se  slovem
Božím  a  nese  všechny  známky  ryzího  projevu  Ducha  Božího,

ůíeážál,áJgaákmáaí3í,.z=o#emt:mb:ztrkedsotngzzn|álčonvgitokáítaapt7nseáb=
přestupova.t  pozna`nou  pra.vdu.  To  vžidy  bylio  vedoucí  zá.sadou
tohoto  lidu  během  posledních  19  let."

DalekosáhlÝ vÝznam spisů EGW.
Spisy  EGW  zaujímčLjí  širé  pole  myšlení  a  zkušeno,stí.  Z  po-

hotového  pera.  vyšlo  'během  let  na  40  knih.  Nejedna  věc  byl'a
n@psána dvojmo, neboť některé pozdější knihy jsou  Šbír.kou  dří-
vějšíich  idrobnÝch  publri.ikací.  Její  písemná  díla  mohou  býti  roz-
děléna do  dvou hlavních tříd:

1.  „Svědectví  pro   cí.rkev"   a  iknihy  jednající   o   různÝch   Qd-
větvích  díla   a  křesťans'ké  zkušenosti.
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2.  Knihy  pojednávající  o  velkém  spcm  věků  mezi  pra.vdou
a  mamem,  od  počátku  istvoření  až  do  'konečného   zániku  zla.,
utrpení a  smrtí.

0  způsobu  uspořáidání  některých  1.ěchto  krih,  zvláště  druhé
třídy,  praví isa]na  spi.sovatelka:

„Objasněním  Ducha  isvatého  bÝly  pi\sateli  těch.to  řádků  od-

i:senoydčáš:ymidlboyToo,govvajiggoo,s3iEř::|=jEe,:ieggE:=mvgkůdg:
víjel  temtro\  -  velký  spotr  -  mezi  Kiristem,  K]iížetem  života
a   Původcem   našeho   spa'sení, .ia.   mezi   knížetem   zla,   původ-
ce:KdFžchDuúcglFogEšeg?EEfl:z:.gvi;v#éohová?#pora#yo::.é.h.:.
Slova i výjevy m.inula a Íbuidouma, byl.a jsem vybídnuta,  abych
oznámila.  ostatním  to,  ico  mi  bylio  takto  zjeveno;  - mělia.  jsem
sledova.ti dějiny  tohoto  zápasu  v mjnulÝch  dobách  a  obzvláš.tě
je  přednésti  taik,  Eubv  vThly isvětlo  na  (ryGhle  ise  pfibližující zá~
paj5  budoucma.  KidÝž  jsem  usku.tečňorval(aL tento  úmy.sl,  usilovala
jsem  o  to,  a.bych  roztřídídia  a  seskupila  události  dějin  církve
způsobem, který by sl,edovtal ro,zvoj velkých a závažných pra.vd,
které byly v různýčh  obdobícfl dány světu a vzbudily hněv ne-
přítele`   ů  nepřátelství  zesvětštělé  církvei  a  ].ež  byly  dotvrzeny
těmi,  kteří  „nemil,ovali  duší  svÝch  až  .do  smrti."

Citování jinÝch  spisů.
„V  těchto zprávád můžeme pozorovaiti nástin boje, který  je

před  námi.  Ifledíce  mu v\st!říic  ve §vět.1e  slova  Božího  a v  osví-
cení  jeho  Ducha,  můžeme  ispatřovati  odhalené  záměry  bezbož-
nÝ.ch  a  nebezpečí,  jimž  ,se  musí  vyhnout  každÝ,  kdo  chce  bÝti
nalezen  „bez poskvmy"  ,před Páne]n v  den jeho  příchodu."

„Veliké  udádtosti,  jež  vyznatčova.1y  pokr,ok  reformace  v  minu-
;1Ých  dobách,  Ée  staly předmětem  hi,storie  a  jsou  dobře  známÝ
aL všeobecně  umávány v pmotestanském světěi  jsou skutečností,

:Ér:|T#ižgůaTeťTaŤsžáípEgĚ|ft..EtfF:t::1átJ;SáTjEv=ť:ísbgč:Š:
zbÝtně  dbánoi  proto   byly  doklady  soustř®děny  n.a  tak  malé
místo, ].ak jen bylo mtožno  .s náležitÝm poirozuměním pro  ].ejich
uplatnění.  V  ně"erýdh  případech,  kde  historik  sám  seskupil
událo'sti  tak,  aby  poskÝtl  stiučnÝ,  obs@žnÝ  přehled,  nébo  pŤe-
svěidču].ícím  způsobem  i,sh`rnul  podr.o,bnosti,  jisou  citována  jeho
slova,  ale  v  některých  případech  není  poidán  zvláštní  údaj .pů-
vodu,  poněv/adž  výtia`hy  nejsou  podávány  za  tím  účel`em,  @by
ci.tovaly  spisova,tele,  jen  jako   autoriitu,  nýbiž  ipro,t\o,  že  jeho
údčLje  potskÝtují  pohotiové  a  přesvěděivé  přednesení  potřebné
látky.  Pffi  lí+čení zkušenosítí  a názorů těch,  kteří  nesli zodpověd-
nost  díla  refomía.ce  v našem  čase,  byly  podobně  poiižfty  i  je-
jich uveře].něné  spitsy.`.

„The  GTeat  Contoversy",  Introduction  pp.  x-xii.
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Cesty  k  iioznání  Božímu

Bůh má  růmé  cestvi  jimi  ise  nám  dal  poznatti  a.  úzce  nás  se
sebou spojil.  Pří,roda k nám usta.vi.čně mluví isvou řečí  a. otevře-
né srdce .vnímá ilásku  a sláwii Boží,  která tse nám  zjevii].e v  díle
je'ho   rukou.  Naislouchající  ucho   může   slyšeti  v  přírodě   hl.as
Boží  a.  jmu  rozuměti.  Zelená  pole,  mohutné  stroimy,  poupa.ta
aL květy, plující mračna,  padající  dešť,  bubla].ící potůček,  veleb-
nost  a.  sláva  nebes,  to  vše  mluví  k  našemu  grdci  a  zve  nás,
abychom  se  více  seznámili  se  Stvofitelem  všech  věcí.

Náš Spasit®l do  svého nebeského učení neustáile vplétaJ podo-
benství  z  přírody.  Stromy,  ptáčkové,  květiny,  údoH,  hory,  je-
zera  ia  nádhemě  zdo'bená  klenba.  nebeská  i  všedky  okohosti
a.  udál,ostti  v  denním  životě  jsou  rv  úzkém  spojemí  \se  slovem
`pravdy, ůby časitěji připomínalÝ jeh(o  učemí.

Bůh  Si  pĚeje,  abÝ  jeho  dítky  o,cenily  i  jeho  sikutky  a  obve-
seli-1y 6e v pTo6té, tiché islávě, kt®rou `on ,c>z(dobil náš po,zemský
domov.  On  milu].e  krásu,  ale především .miluje  krásu  ia.  čistotu
poíviahy.  On  rsi  přeje,  ajbyGhom  pěstovali  čistotu  a  krásu,  jakou
lze viděti u květin.

Kéž  bychom najsloudhaili, ,aby nám BoŽí  skutky  stvoĚ.ení bÝly
krám:gm.  na.učeníim  o  důvěře  a  poslušnosti.  Cm hvězd,  které po
tisíc±l®tí   jdou   ,sviou   iritanovenou   drahou,   až   do   ne].nenšího
prášiku,  vše  posilouchá  vůli  Boží.  Bůh  pečuje   o  všecko   a  svou
mocí udržu].e vše,  co stvofil. Ve  své ruce  chová nesčíshé  světy
vesmíru  a  zá.roveň  pečuje  io  potřeby  málého   virabečk.a,  kterÝ
bez  bámě  ta  LstarQsti  si  pě].e  svou  p.rostou  píiseň.  J.delli  člověk
za.  sv.ou  demí  pírací,  pfiprajvu].eJli  se  k  modutbě,  ukládá-li  se
na.  lůžko  a  vstá,vá-li  opěit  ráno;  hýří-1i  a  hoilduje-li  boháč  ve
svém  paláci,  aneb  volá-li  chudÝ  člověk  své  dítiky  k  chudič-
kému  obědu -naid každÝm jednoffivcem bdí péče  Otce nebes-
kého.  Neuroní  se  slz.a.,  a'by  ji  Bůh  neznal,  aniž  je  radostného
smíchu,  aby ].ej Bůh n©pozorovalt

Kdybydo`m  tomu  opia.vdově  věři.1í,  brzy  bychom  byli  zba-
veni  všedh  ebÝtečných  stiarostí.   Ve   svém  životě  bychom   se
ne.cítil.i   tak  často   zklamánii   všeckÝ   starosti   a  péče   poručili
bychom  do  rukou  Božíich,  nteboť  jemu  není  n`iic  těžkého,  aniž
jest nějakÝin břemenem uniaven.  Potom byichom se těšiiu  dušev-
nímu po,koji, který jsme dlouho neznali. Kocháme~H se ve  svém
přemýšlování  v  líbeznosti   a  nádheře  země,    pak   pomysleme
na  budoucí  svět,  kde  není  utripení  `hříchu  a  smrtir  kde  v  p;ří.
rodě  se  již  ngjeví  istín  zlořečení.  Učiňte  si  v  duchu  obraz  do-
mova  vykoupenÝ,ch  a piamatujte,  že  tento  domov  jest  mnohem
kírájsnější,  než  jia.k ho  ruka  nejlepšího  umělce může namalovati.
V rozlitčnÝch darech, které náni Bůh v přírodě dává, poznáváme
jen nepahný  odlesk jeho  slávy.  „Čeho  oko nevídalo,  ani  ucho
neslÝcha.1,o,  tani  na  sH.dce  liidsiké  nevstoupilo,   co   Bůh  připra.vil
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těm,   kteří   ho   milují."    1.   Kor.   2,   9.   Básníci   a   přírodozpytci
mnoho vyprávějí  o  přírodě;  křesťan  se  však může  veseliti  nej-
větší  a  nejsvětější  raidostí  z  k,rásy  země,  neboť  v  ní  poznává
dílo  OtcoJvo;  v  každé  květince,  v  každém  keři  a  stromě  po-
znává.   lásku   Boží.   Nikomu   nelze   správně   pochopiti   vÝznam
hor   a.   údolí,   yřek   a   jezer,   když  v  nich  nepoznává  vy].ádření
lásky  Boží  k  nám  lidem,

Bůh  inluví  k  flám  svÝm  v]astním  způsobem  a  řízením,  j,akož
i  působením  svého  Ducha  na naše  srdce.  Ze  svého  denního  ži-
voita,  ze  svého  okolí  i  `z  denních  změn,  můžeme  si  vzíti  vážná
naučení,  jestliže  naše   srdce   chce  t[akováto  naučení  přijmouti.
.Ža,lmi\sta   ve   s vÝch   chvalozpěvech   opěvu.je  peělivou   činntost
Boží  takto:  „Milosrdenství  Hospodinova  plná  jest  země."  Žalm
33, 5. A na. jinémmíistě  dí: „Kdo jesttakmoudrý,  aJby toho  šetřil,
a   vyro,zumíval   mohému   milosr.denství  Hospodinovu?"   žalm
107,   43.

Bůh  mluví  k  nám svÝm islovem.  V  něm  zjevuje  se  nám  jas-
něji  jeho povaha,  jeho  zacházení  s  lídstvem,  jeho  velikÝ  plá]i
vykoupení.  Před  námi  jsou  otevřenÝ  dějiny  p.roroků,  praotců
a   s;va.tÝc.h  mužů  od  starodávna.   Oni  byli  zr,ovna  takoví   lidé
jako my. Jak. 5,17. Viidíme je jak podobni nám, zápasili  se zkla-
máním,  podléhali  po\kušením,   ale  nakonec  přece   se  vzchopili

:,sř|o%'1±StioBsopžía#izš`sit.TétkeáseT|:`ťTgchpto.vzEruá::nÝicíezÉ:;=
nostech,  kiteré  fito  muž`ové zakusili,  o  světle,  1ásce  a  požehnání,
kterému   se   těšili,   a   o   skutcích,   které  vyikonali,   pak  teriýž
duch,  který  mocně  působíl  v  nich,  Fozněmje  i  v  n.ašich  srd-
cíú  plamen  svatého  nadšení,  a  probudí  v  nás  touhu  býti  jim
podobni ia  jako  oni  -  s,tále  chodi\ti  s  Bohem.

Pán  Ježíš  pziawíl   o   Pismech  S/tarého   zákrona  -   a  tím   více
to  phtí  o  I'ítsmech Nového  zákona. -  „Ta.ť  svědectví vydávají
o  mně."  J.an  5,  39.  0  Ježíši-Vyku,piteli,  v  němž  ise  soustřeďuje
všecka  naše  naděje  na  věčný  Život.   Celé  Písmo   svaté  mluví
o  Kristtu.  Od první  zprávy  o  istvoření:  „a bez něho  nic učiněno
i]ení,  což  učiněno  jest"   (Jan  1,  3),  až  k  po,slednímu  zaslíibení:
„Aj,  přijduť  brzo"  (Zjev.  22,12)i  čteme  o  jeho  skutcích  a  sly-
šíme   jeho   slova..   Chcete-1i   poznati   Spasitele,   zpytujte   Pisma
svatá!

Nčiplňte  své   srdce   slovem  Bc)Žím.   Ono   jest   vodou   Života,
která utiší vaši palčívou  žízeň;  je,st živÝm  chlebem s  nebe,  Pán
Ježíš  o  něm  praví:   „Nebu(dete-1i  jísti  těla  Syna.  člověka.  a  píti
krev  jeho,  nemáte  živoita.  v  sobě."  Jan  6,  53.  A  pFaví  k  tomu:
„Slova, kteráž  já mluvím  k vám,  Duch jsou  a život jsou." Jan
6,  63.  Naše  těla.  rostou  podle  toho,  co  jíme  a  pijeme:  a  jak  je
toimu  ve  hmotném  živrotě,  tak  je  tomu  i  v  duchovním,  co  při-
jímá]ne  a  o   čem  ,přemÝšlíme,  to   dává  naši  duchovní  přiroze-
no.sti  !sílu   a.  mo\c.
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I  mdělé  by  chtěli  vystihnouti  vykoupení,  jež  bude  obsahem
chvalozpěvů   vy.koupených   po   nekonečná   tisíciletí   věčnosti,
Není-ili  to  hodno  opravdového  uvážení?  Milosrdenství  a  láska
Ježíšova,  které  nelze  ani  vylíčiti,  a  jeho  oběť  za  nás,  vyžadují
od  ná`s   důkl'ad`ného   uvažování.     Měli  bychom  více  uvažovati
o   .povaze    našeho   Spatsitele   a  Prostřednílm   i   o   jeho   poslání.
Věnujeme-li  pozomost  věcem  nebeskÝm,  naše  vÍ`ra  a  láska  se
posilní  a naše modlftby  budou  Bohu  příjemnější, protože  budou
pro.dchnuty  vírou  a  lásikou.  Budou  rozumné  a  vážné.  Naše  dů-
věr,a  v  Ježíše  bude   vzrůsttati  §polu  se  zkušenostmi  jeho   pře-
divné  moci.

Uvažujeme-li   o   dokonalosti  i].ašeho   Spasitele,  zmocní  se  nás
tiouhaL  po  úplném  ioibnovení  našeho  srdce  k  jeho   obrazu.  Naše
duše  budou  hladověti   a  žízniti7   abychom  byli  podobni  tomu,
jemuž  se  klaníme.  Čím  více  naše  myšlenky  ismě`řují  ke  Kristu,
tím  více  o  něm  budeme  vyp\rávěti  jiným.

Bible  není  psána  jen  pro  učené  - naopak  jest  určena  i  pro
lid.  Veliké  pFavdy,  kteTé  jsou  potřebné  ke  s.pasení,  jsou  jasné
ja.ko   slunce   o   poledni.   Nikdo   ne.bude  pojat  bluden   a  neza-
bloudí   z  pra.vé   cestv,   leč   ti,   kt.eří  jdou  podle   vlastního   roz-
umu,  místo  abv `se řídilti  jasně zjevenou vůlí  Boží.

0  tom,  co  učí  Písmo  isv@té,  nemáime  přijímati  žádného  svě-
dectví  liidského,  nÝ,brž   sami  náme  zpy.tovati  jlovo   Boží.   Ne-
cháme-li  Ímísto   sebe   myslitt   jiné,   naše   vilastní   dí,lo   tím   utrpí
a  naše   schopnosti  vezmou  škodu.     Naše  dobré   síily   duchovni
neporostou  a.  nebude  se  nám  dostávati  síly  k  většímu  poroz-
umění  slova  Božího.  Věnujeme-li  naproti  tomu  pra\tou  pozor-
nost  povahám  bibltickÝm  a  uvažujeme-1i  o  nich,  sTovi`áváme-li
verš  Písma  s  veršem  druhým,  tehdy  na.budeme  pravého  poroz-
umění  pro  spaisiitelné  pravdv.

Pro  zmocnění  našeho  rozumu  není  nic  vho(dnějšího  než  stu-
do.vání  slova Božího.  Kdyby  se  silovo  Boží  studovalo, jak  se  stu-
dovati  má,  dosáhlo  by ise  vysokého  stupně  rozumnostir  ušlech-
tilosti  poviahy  a  vytrvalosti  v  předsevzetí.  Z   kv@pného   čtení
slova  Božího  máme  máilo   užitku.   Někdo   může  přečís.ti   celou
Bibli  od  počát.Imi  do  konce,  a  přece  nepochopí  její  krásu,  aniž
poTozumí je].ím velikÝm a skrytým .pokladům.  Opravdové  s)tudo-
vání  ].ednoho  verše  Bible,  až  bychom  vysrtihli  jeho  obs\a.h  a  po-
ro,zuJněli  plánu  vykoupení,   jest   cennější,  než   povrchní   čtení
mnoha  kapitol,  aJiiž  bychom  při  tom  měli  na  zřeteli  určitÝ  cíl.

Mějte  svou  Bibli  vždv  při  sobě.   Čtěte  v  iní,  kdvkoli  máte
k  tomu   chvíli  vihodnoui   pokuste   se   zapamatovčLti   si   některé
verše.   I  když  jé.te  na   cesitěr  lze  vám   čísti  ten  neib   onen  verš
a  přemýšleti  o  něm.

Bez  vážného  s,tudování  spojeného  s  riodlitbou,  nedosáhneme
pravé  mo,udrosti.  Některé  ičás`ti  Písma.  jsou  ta,k  jasné,  že  jim
nelze   nerozuměti;   jsou   však   také   jiná   míistia,   jejichž   smys]
`i  obsah  nelze  ta.k  snadno  vystihnouti.  Jeden  verš  Písma  musí
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se sďoívnáv@ti s druhÝmi  důkmdné bádání a uvažování s mo,dlit-
bou  jsou  hlawní  podmínkou,  Tiakové  s'tudování  přinese  hojnou
odměnu,  Jako  homík  hluboko  v  zemi  od`krÝvá  žíly  drahého
kovu,  taik  neúmavnÝ  badatel  nalezne  ve   sl[ově  Božím   s'krÝté
pom.ady,   veliké   pravdÝ,   které  povudnímu   ětenáři  zůstanou
skryté.  Slova vnuknutá  Duchem  Božím,  ].sou-H  správně  v  sďdci
uvažoLvána,  pop]ynou  jako  potokÝ  ze  Éídla  života.

Bible by se' nikdv neměla stu,dovati bez modlitby. Dříve, než
tuto  knihu  otevřeme,  měli  bychom  prositi  o  osvícení  Duchem
Svautým.  Když  tNiatan\a.el  přišel  ke  Kristu,  Spasftel  pravil:   „Aj,
právě lzraelský, v němžto lsti není." Naůanael se tázal:  „Odkud
me  znáš?"  Odpověď  zněl'a:  „Prve,  než  tě  Filip  ťzavo`1al,  když
jsi  byl  pod  fíkem,  viděl  jsem  tebe.`'  Jan  1,  48,  49.  Pán  Ježíš
nás vidí, n}odlíme-1i se ik němu v komůrce a prosíme-1i o moud-
rost,  ajbychom pmvdu správně pochopfii. Andělé z říše světlosti
sitianou se vůdci těch, krieří  s pokomÝm srdcem prosí o  Božskou
příitomnost.

Duch  svtatý  po-v.znáší  a.  o`sl.avuje  Vyikupitele.  On  hledí  zjeviti
Krista  v  jeho  či'stotě  a  spFavedlntosti  a  ve  vykoupení,  které
nám vydobvl.  I'án Ježíš ipraví:  „Nebo  z mfio  vezme,  a zvěsto-
vati  bude  vám."  Jan  16,  4.  Duch  praLvdy  jest  jediný   č.initel
pmvdy  Boží.  Jiak  .si  Bm  váží  lidského  poko,lení,  když  svého
Synia vydal  z.a nás  n/a.  smiri,  a. ,dal nám  i  svého  Ducha,  aby  nás
neustále doprováz©1 ů vyučoval.

E.  G.  W.  „Stráž  Sionská",

lcdno  s  líristem  v  Bohu
Pán  poitřebuje  muže,  kteří  ma].í  živou  víru,  zdravý  úsudek

a  dovedou  ro\zeznávati,  co  jest  pravda.  a  co  blud.  Jeden  každÝ
by měl  býti  naL  stráži  a  uvažo,vafti  o  nau'čeních,  která  jsou  za-
mamenána v  sedmnácté kapitole  evangeliía J,anova;  má .je uvá-
dět.i ve skutek a uchovati si živou víTu v pravdu nÝnější  doby.
Jest nám třeba. sebeovláidání,  abychom  své zvyky uved]í v  sou-
lt@d  s   Kristovoiu  velekněžsikou  mo'dlitbo,u.

Z poučení, kterého  se  mi  d.oistado  od toho,  který má všelíkou
moc, bychom se měli  uěiti,  jak naplniti Kristovu prosbu, obsa-
ženou  v   17.   kapitole  Janově.  Této  modlitbÝ  třeba  ďbáti  na
prvém  ristě.   KiaždÝ  kazajtel   evangelia,  každÝ  lékař-mísionář
by  si  měl  o)svojiti  uěení  této  moidli:tby.  Moji  brajtří  a  sestrÝ,
pr.o.sím vás,  abyste  si  tato  sl.ova  vzaJ.i  k  srdci  a usilovaJi  o  do-
sažení  .tichého,   pokoimého   a.  po,třeného  ducha,   i  o   zdTavou
rámost  mysle,  která  přes!to   je  Bohu   dokontaJ.e   poddána.   Za-
mešká-fi někdo  osvojiti  si naiučení  této  modlitby,  ].est v  nebez-
pečí,  že  se  jeho  povaha vyvrie  ].ednostranně,  a  žádnÝ  pozdější
zásah  nen'apŤa.ví  zameš'kamou  příležftost . . .

Kristus  pmvil: „Ne  za.  tytoť  pak  toliko  prosím,  ale  i  za  ty,
kteĚíž   sk]ze  slovo   jejich  ma.jí  uvěřfti  ve   mne.   Aby  všíchri
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jedno  byli;  jíalco  ty,  Otče,  a  já  v  tobě,  a.by  i  oni  v  náts  bylí,
aby  svět  uvěfil,  že  jsi  ty  inne  posla.l.  A  já  slávu,  ktiffouž  jsi
mi  dad,  dal  jisem  jim,  aby  byli  jedno,  jako  my  jedmo  jisme;  já
v niích,  a ty ve mně, iaby dokonáni byli v jedno, a aby svět po-
zna,1,  že  jsi  ty  inne  poslal,  a  že  jsi  je miloval,  jakož  jsi  mie
miloval.  Otče,  ikteréž  jsů mi  dalt  chtciť, kdež  jsem  já, iaby i oni
byli  se  mnoiu,   aby  hledělii  na   slávu  miou,  ktemcniž  jtsi  ini  dali
nebo  jsi  mne  nifloval  před  usůanovením  světa.  Ottče  spraved-
livÝ,  tebeť  svět  ne,poznal,  ale  jáť  j,sem  tebe  pozna.1;  a.  i  tito  p'o-
znali,  že  jsi  ty  ime  poslal.  A  známét'  jisem  jim  učinil  jméno
tvé,  a  známo  uičiním,  aby  miliování,  kterýmž  jsi  mne  míloval,
bylo  v  nich,  i  já  v  nich."  Jan  17,  20-26.

Bůh  si  přeje,  aby  jeho  dítiky  žily  pospolu  v  jednomy`$1nosti.
Přece  věří,  že  i  v  nebi  budou  žft  pospolu!  Krisitus  sám v  sobě
je  příkladem  jednoqr  -  jeidnoty   se  svÝm  Otc.em  a  jednoty
s  člověkem,  kterého   přišel  zachránit  z  pr,opasti   smrii.  Zdali
nemaří   jeho   dítiky   svůj   úspěch,   když   neodsúraňují   všeliikou
zlobu a nesje'dmocenost a kdÝž pmcovníci nevěnují jednomyslně
svá srdce, svou mysl a sílu t,omu dílu, které jesit Pámu tak svaté
a   drahé?!   Jednota   dává   sflu,   nesjedno:cenoist   ze,slabuje.   Spo-
jímeli  se  mezi  sebc>u,  abychom  jednomvslně  a  spoleěmě  pra-
covadi  pm  zachránění  Hid.ských  dušír  potom  v  pra,vdě  budeme
„božími   :spolupracovmíkv`'.   Všichni,   kteří   se   zpěčují   dcybro-
volně  spoluipracova.ti,  Bohia.  velmi  zneuc.ťují.  Nepřfteil  duší  má
největší  radost,  když  jeden  praGuje  prLoti druhému.  MÍLsto  toho
by  měli  pěstovajti  bratrskou  lásku  a  dobrosrdeěnost.  Činili  by
jistě ptokání,  kdyby jen na ichvíli mohu  oidhrnouti mušku  a  vi-
děli  následlq  své  nesjednocen,oisti.

Svět  ise  s  u\spokojením  dívá  na  nejednotu  křest'`anů.  Jesit  to
i  radostí  nevěry.  Bůh  si  však  pĚeje,  aby  tiomu  bylto  meri  jeho
lidem  jinak.   Společenství  s   Krisitem   a  mezi  isebou  vespolek,
jest našíe jediná jiistota těchůo  poslednídh let.  Nedejme nepříte\li
přfležitos{t,  aby poukázal na  naše  členy  a  řekl:   „Vizte,  ja`k  tito
lidé,  k±eří  chti  stát  pod  korou.hi7Í  K.ristovtou,  se  n.avzájem  ne-
návidí.   I'okud  vyna4clá(dičLjí   své   sílv   nía  tio,   aby   se  navzájem
potímli  aL ne na boj proti nám, nemu.síme  se jich bátti."

I'o   vvntí   DuchaL   svatého   vvš.li   učedníci,    abv   zvěstovali
zinrivÝchvstání   SpaLsftele,   a   jejich   jediflÝm   přá.níni   bvlo   za-
chmánil:i lidské  duše.  Těši`li  se  blafiému  spo'1ečenství  svatÝch  bv-
tiostí.   Byili  něžní,  přívětivíi   dovedli   zapříti   sari  sebe  a  bvli
och,otni přinésti pro Ježíše jakouikoili  oběť.  V ].ejich denm'm jed-
nání  se  zjevovalia  látskia.  Ve  své  nezišhostti  se  sna,ži]i  vštípfti
lásku  i  do  srdcí  jiných  lidí.

Věřící  by  měli  stále  pěist.ovíati  lásku,  která  n@plň.oíviala  srdce
ajpoštolů, kd}É na ně .bvl vylit Duch svatÝ. Měn by jíti do práce
s  ochotnou posilušností  onoho  nového  přikázání:  „ia.bvste  se mi-
]ovali  vespolek,  ].ako  já  jsem  miloval  vás."  Jan  13,  34.  Měli
bÝti  s  Kristem  .tak  úzce  ispojeni,  a:bv  moh.1i  býti  zmocněni  vy-
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plniti  jeho  svaté  požadavky.  Právě  jimi  měla  býti  osla.vovám
moc  Spasitele,  který je  oispmvedlňovail  svou  sprďLvedlností.

První  kĚest'ané  vš@k  časem  počali  pohlížeti  na  své  vzájemné
chyby.  Tím,  že  se  zabývadi  chybanii  svÝch  bratří  a  dali  místo
nepřívětivému  poisuzovačískému  duchu,  ztratili  ze  zřetele  Spa-
sitele  i   oniu   velikou  lásku,   kterou   on   hříšníkům   prokazova,l.
Na   své    zevnější    obřady   byli   ptřesnější,    v    otázkách    učení
příisnější   a   ve   s,vÝch   úsudcích   neúslupní.   Ve   své   hQrlivosti,
ódsoudiiti   jeden   druhého,   zapomínali   na   své   vlastní   chyby.
Zčpomínali  na  naučení  o  bratrské  lásce,  které  jim  datl  Kristus.
NejsmuitnějĚí  však  p`ři  tom  bvlo  to,  že  nevěděli,  co  tím  `ztrácí.
Nepozorova.1i,   jak  ze  svÝch  srdcí  vvpudili  lásku  .BoŽí,  radost
a  štěstí  svého  života.

Apoštol  Jan  pozoroval,  jak  bi.atrská  láska  v  církvi  stále  více
mizela,  proto  o  této  věci  obzvláště  psal.  AŽ  do  své   sm+i  na-
báda'l  věří(cí,  abv  se  ustavičně  milova.Ii.  Jeho  listy  sborům  jsou
plny  těchto  rad:  „Nejnilejší,  milujmež  jedni  dmhéi  nebo  láska
z  Boha  jest,  a.  každý,  kdož  miluje  Boha,  z  Boha   se   na.rodil,
a   znáť   Boh.a ..,.   V   tom   zjevena   jest   láskia   BoŽí   k   nám,   že
Syna  svého,  toho  jednorozeného,  poslal  Bůh  na  svět,  abychom
živi  byli  skrze  něho . . .  Nejmilejší,  poně-v-adž  tak  milova,l  nás
Bůh,  i  myť  máme  jedni  dmlié  milova.til'.   1.  Jafl,  4,  7,  11.

V  církvi Boží  jeist málo  lásky.  Mnozí  z  těch,  kteří  vyznávají,
že  Spasiitele  milují,  obmešikávají  mflovati  ly,  kteří  jsou  s  n.imi
spojeni   páskou   křesťanského    společenství.     Všichni   věříme
sitejně,  všichni  jsme  čleDy  je/dné  rodiny,  dítky  nebeského  Otce,
a  máme  stejnou  na.ději  nesmrtelnosti . . .  Jak  pevný   a  něžný
by  měl  býti  tento  svazekl  Lidé  ve  světě  nás  pozorují,  aby  se
přesrvědčili,  zdaili  naše  víra  působí  na  ndše  srdce  posvěcujícím
vlivem. .Jisou  ho`tovi  odsouditi  každý  nedostatek  a  nesiprávnois`t
v  našem  životě.  Střezme  se  tedy,  abychom  nedali  nijakou  pří-
ležitost  k  pohoršení  nebo   k  zlehčení  naší  víry.  Do  největšího
nebezpečí   nás   neuváidí   odpor   světa,   ale   ono   zlé,   které  jes't
chováno   v   sirdci,   Vlastní  nepravost  je   půvo'dce.m  našeho   ne~
štěsití  a  zdržuje  pokrok  Božího   díla.  Nic  není  jistější  k  zesta-
bení  našich  duchovních  sil,  nežli  závist,  podezřívavo.stt  nedů-
věra  nebo  vyhledá.vání  chyb  na  druhých.  „Neníť  t\a  moudrois)t
shůry   sestupující,   ale   jest   zemská,   tělesná,   d'ábels`ká.   Neboť
kdež  jest  závisit  a  iozd.ráždění,  tu  i  roLzt`ržka  i  všeliké  díil,o  zlé.
Ale  moudros.t,  která  jest  shůry,  nejprve  zajisté  jest  či'sitotná,
pot.om   pokojná,   mímá,   povolná,   plná   milo`s,rdenství   a.   ovoce
dobréhoí  bez  činění  rozdílu  a  bez pokryts,tví.  Ovoce  pa.k  sprai
vedlnoisiti   v  pokoji   roJzsívá   se   těm,    kteříž     pokoj     pů-
s  o b í."   Jiakub   3,   15-18.

Ta  s`kutečnost,  že  Bůh  poslal  svého  SÝma  na.  svět,  aby  spasil
hříšníkv,   bude  nejlépe   osvědčena.   tím,   když   mezi   lidmi   n°iz-
nÝch  tříd  bude  svomost  a  jednomyslnost.  Je  to  naší  předností
a   povinnfistí   vvda`ti   takové   svědectví   dokonalého   charaL`kteru
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Abycihom  to  vša.k  mohli  vykonati,  musíme  se  podrobiti  radám
Kri,stovým.  Naše povahy  mu'sÍ býti  podobny jeho, povaze.  Svoi]
vůli  mu'síme  pio`dříditi  vůli  jeho.  Pot\om  nám  ,bude  snadné  pra+
covati  s.polečhě  bez  jakýchkoilí  překážek.

Jestliíže  se  rádi  pozast.avujeme  nad  malými  rozdfly  v  názo-
i+ech,  budeme  snadno  svedeini  k  jednání,  které  ruší  křest'anské
obecenství.   Nesmíme   dopustiit,   aby   se   nep;ří.teli   podařilo   nás
ošáilit.   Usilu].me   o   to,   abvchom  vždy  bvli   Pánu   c,o   nejblíže
i  sobě  navzájem.  I'ak  budeme  podobni  istromům  spravedhosti,
které  štípil  Pán  a k.teré  jsou  svlažovánÝ  z proudů života.  Potom
teprve  poneseme  ovoce  mnohé!  A zdaili  Kristus  neřekl:  „V  tom.
bývá  osilaven  Otec  můj,  když  ov,oce  nesete  hojné.'.  Jm  15,  8.

Srdce  Spasi.telovo   touží,  |abv  jeho  inásledovníci   splni'li   Boží
úmysl v  celé  jeho  veli'kosti  a hloubce.  Mají bÝti  s ním  za.jedno,
třebas   byli   rozptýrleni  po   celém   světě.   Bůh   je   všaik   nemůže
spoji`ti   v   Kristu,   nejisou-1i   ochotni   opustiti   své   cesty   a   .].íti
cestou  jeho,.

Kdyby  dftky  plně  věřily  modlftbě  Kristtově  a  uskutečňovaly
v  denním  živo'tě  jeho  naučení,  uhois,tila.  by   se  jednomyslnost
i  v  jejich  řadách.  Zla\t.oiu  pá.skou  lásiky  Kristovy  by  byl  spo/jen
bratr   s  braitrem.   Tabo   sjednocenost  může  býti  způsobena  jen
Duchem  sva.tým.  Jen  ten,  který  se  sám  posvětíl,  může  posvě-
tfti  i  svo.i.e  učedníky.  Ti,  i.souce  spojeni  is  ním,  budou  spojeni
tiaké  mezi sebou.  Budeme usiilovat  o  dobrovolnou jedno.tu  podle
vůle  Boží,  a  Bůh  nám  ji  uidělí.

E.  G.  W.  „Stráž  Sionská".

Zi]  živiitfl  velEýi:h  mužov

sp:ayváÉéjdveáícnhyov#drzeaágáázáaTú:::hémpgo]ag]yacůetu;sýpcehchácut
žov,  ktorÝch  charakter  sa  utvoril  za.  Božieho  vedenia;  mužov,
ktorých  život  bol  požehnaním pre  ich  spolublížnych  a  ktorí  tu
vo   svete  stá.li  si:a  Boží  zástupcovia.   Medzi  nich  patria  Jozef,
Daniel,  Mojžiš,  EIíáš   a  Pavel  -  najváčší  štátnici,  najmúdrejší
zákonodárca,  najvernejší  refomá.tor  a  s  vÝnimkou  toho,  ktorÝ
tak hovoril,  ako nikdy nehovoril človek,  ten nejslávnejší učiter,
akého  kedy  sve[  vídel.

Jozef  a  Daniel  boli  už  skór,  priam  keď  prechádzali  z  mal-
díckého  veku  do  mužného.  oddelení  od  domova  a  ako  zajatci

::řÉ#í.gfušpeomq=;kĚgréze.m.í.vF±jy=cáž=zeeáá::`s5:ed;3ág|Ě
šťastie.   V   otcovskom   dome   nežne   vÝchované   djet'a,   v   dome
putifara  zpočiatku  ako  otrok,  potom  dóvemík  a  spoločníki  ob-
chodník,  vzde]aný študovaním,  pozorovaním  a  stykom  s  luďmi;
štátny  vázeň  vo  vázení  faraona,  nespravodlive  odsúdený,  bez

:áá:!?:áTkoesjp:arTzeydlgá:l;e|,anaáež3vboeác:ýnhárra.dduanL:gáeEuustágáůj
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:f=Óžielyštž:znaacht%žalv;?:i:Íissttougái.NFkobíánveíiířpcea:eE:t:Xá
neuškodí  pornÝm  kvetiinám  a  vyvracia   stromy  na.  vysokých

E%rdáuc±íti:dída°rvážžf.vúotsš:ntéafý°ckhušreum;;'kktto°rríýz=u;íg:tiveonísJ%ťé
vysoké  a.  čestné posta.venia. Ale  Jozef obstál  skúšky i v proti-
venstvách   i  v   úspechu.   V  paláci   fara.ona   zjavoval   tú  istú
vemosť  ako  i  Vo  Vázení.

Jozefovi  bo]a  už  v  detstve  vštepená  láska  a  Božia  bázeň.
Často  počul  v  otcovskom  stane  pod  syrským  nebom  udalosť
o  nočnom  videní  v  Bethele,  o  rebríku,  ktorý  siahal  od  neba
k zemi,  o  anjeloch, ktori Vystiipovali  a sostupovalti,  a o Pánovi,
ktorý  sa  Jakobovi  hore  m  trone  zjavíl.  I'očul  udalosť  o  boji

:táaE:k#mdgmJaáodbós:ádápuo|SiBašžEŠůáh=|ievžaa:.á.hčrči#yao,Peudsnti;l:

sdtEátýsvžť#]o:Zá:abokdt;áŤovwáFd*koteT:ssáíecrÉkTd#Eg::ý%Lí
síl. TÝm že sa stÝkal v prírode s Bohom a skúma.l velké pravdy,
ktoré prechádzaly  ako  svátý  odkaz  s  otcaL na  syna,  nadobudol
bystroJti  rozumu  a  pevnÝch  zásad.

Ked'  konal  strašnú  cestu  z  Kanaána,  z  domu  svojho  detstva
do  zajatia,  ktoré  ho  v. Egypte  očakávaJo,  ked'  videl  pos]edný
ra.z  kopce,  ktoré  skrývaly  stany  jeho   príbuznÝch,  v  týchto
ťažkostiach  svojho  života  myslel  Jozef  na  Boha  svojho  otca.
Myslel  na  naučenia.  svojho  detstva.  a jeho  duša.  bola  naplnená
rozhodnutím,   dokázať  vemosť,   ustavične   ].ednať  tak7   ako   sa
pa.trí  na  poddaného  nebeského  krála.   V  tvrdom  živote  cud-

Zínkcdae:o%tá==kaákdoed]];%Fuožboačíusťadveí[čynea]ákšíapopč6ŮřbonÉp;áovhoast:
stva. a lesku, -ostal Jozef stály. -Učil sa, poslušný byt' povin-
nosti,  v každom Položení,  od na].nižšieho  až  k  najvznešenejšie-
mu,  dokazovať vemosť; takÝmto  spÓsobom vypestovala sa jeho
sila  k  najvyššej  službe.

V  čase,  ked'  bol   Jozef   povolaiiý  k  dvoru  faraona,  tvorili
Eg.Ýpt'ania najváčšiu národnosť.  V  civilizácii,  v umení  a v uče-
nosti  boli  neprekonaní.  Jozef  viedol  v  zeiní  obchody  v  čase
najváčších  t'ažkosti  a  nebezpečenstva  a  robil  to  tak,  že  získal
dóveru  rúdu  i  krála.  Faraon  „učinil  ho  pánom  svojho  domu

gapáanáFsí5g,=jnvaód|ec:lŤ=hos::áiF.vimv#ávaáymtuái:lstji:,Ť,:B#f;
zjavenie  uvádza nám ta.].omstvo  Jozefovho  života.  Jakob  v po-
žehnaní,  ktoré  dal   svojim  synom,   hovoril  svojmu  miláčkovi
v  slovách plných Božej  si]y  a  krásy následovné:  „J.ozef je  sy]i
plodného   stromu,   syn  plodného   stromu  nad  prameňom;  jeho
letorasty  vychádzajú  na.  múr.  A  naplnili  ho  horkosťoui  strie-

1)  Žah  105,  21,  22.
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i:šía::A,?ešeh:korJ:ekhťot:1:iiiÉtn=a.zi:ÍoloosBťoeh!:i;,i=:#hui.C?iďž?áš:taá:x|;:Tri
kameň lzraelov,  od  silného  Boha. tvojho  otca, ktorý ti bude po-
máhať, a so Všemohúcim, ktorý ťa požehná požehnaniami nebies
s  hora,  požehnaniami   hlbiny,  ktorá  sa  rozkladá  Pod   zemou
dole ....    Požehnania    tvojho    otca   budú    mocnejšie   na)d   po-
žehnania  mojich  rodičov,  a  to  až  po  hranice  večnýcfl  brehoví
budú složené na. hlavu Jozefovu,  na, temeno  nazareja jeho  bra-
tov"]).  Vemosť  k  Bohu,  viera  v  Neviditerného  boly  Jozefovou
kotvoui  v  nej  bola  skrytá  jeho  sila.  „Ramená  jeho  rúk  boly
silné   skrze  i.uky  Všemohúceho  v  Jakobovi".

Danieloví  a,  jeho  druhov  v  Ba.bÝlone  v  ich  in]adosti  pria]o
št'astie zdánlive viac,  ako Jozefovi v prvých rokoch jeho života
v  Egypte;  avšak  boli  podrobení  nie  menším  skúškam  charak-
teru.  Z  pravídelnej  jednoduchosti  svoj'ich židovskÝch  domovov
boli títo  mladíci  z  král'ovského  rodu prive`dení  do  najkrajšieho

sTjžsá:.avgrdkdée];3±uša:Eab3;íkrvuyčcohvoaT[PE:hknzav]oánš:=ejsk=z=3:íkeá.
márnivom dvore.  Skutečnost', že  ako vyznavačí oBoha boli za.jat-

:E!ivu::#:::kyžcehEáoůo.bvŤž:osžá=h?zrg:##É:irpb#!sa:::codá
v  i.ukách  babylonských,  boly  od  vít'azov  chvastave  uvádzané
ako  dókaz,  Že ich náboženstvo  a. zvyky prevyšujú náboženstvo
a  zvyky  Hebrejov.  Za.  takýchto   okolností  dal  Boh  Babylonu
skrze    pokomých,   ktorí   boli   sem   privedení   pre   odpadnutie
lzi.aela  od  Božích  prikázaní,   dókaz  svojej  nadvlády,   svátosti
svojich  požiadavkov  a  o  istých  následkoch  poslušnosti.  Toto
svedectvo  dal  skrze  tÝch,  ktori  sa.  ho  verne  pridržali.

Daniel  a.  jeho  druhovia  mali  hned'  na  za.čiatku  rozhodujúcu

#ážgínRÉzáE:;,eja?Ěaž:set,ávakd.iijejdáoozst=rá::iv:kiéchhob:tůl:.,Áů:
keďže  urěitá  čiast  jedál  z  krárovského  stola  bola  obetovaná

E°ádáĚn=i#:sti°z#giin:apÉfŤráot#éštgd°rdo]s°ť:]Ťob[:áykteob#a:
š;oevvThéa],:aŤíežeůast:v]Pťí=asp#íí]u7úcse]Éížuenípófs=3::ŤumabgoaTá
telesného,   duševného   a   duchovného   vÝvo].a.

Daniel   a   jeho   drúovia.   boli   veme   vyučování   zásadám
Božieho  slova.  Nauěili  sa  obetovať  zemské  duchovnému  aL hra-
dať  najváčšie   dobro   a  žali   odmenu.   Ich  miernosť   a.   cit  Pre

:3rdapcohT|:|gšoísťiupŤen|ŠÍ:1éimgd#šoev:áĚíuzásáuupcchooti:éáiluvžv:#:
Ked'  sa  skončil  čas  vzdelávania,  nenšiel  sa  medzi  žiakmi  pri

ák;;í;kareíá'éĚ#:  jeden   takÝÍ  jako   bol  Daniei,   Chananiáš,   Mizaei

')  Mo]..  49,  22-26.    2)  Dan.   1,   19.
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Na    babylonskom    dvore   boli   zástupcovia   všetkých    zemi,
mužovia  výbomých  schopností  a  vel'mi  nadaní,  mužovia,  ktorí
malí  najvyššie  vzdelanie,   akého  mohol  tento   svet  poskytnúť;
avšak Židovskí zajatcí nemali medzi ními sebe rovného. V svojej
telesnej  sile  a kráse,  v  duchovných  schopnostiach  a v učenosti
nemali soka.  „V každej veci múdrosti a rozu]]inosti, na ktorú sa.
ich  vypytoval  krár,  našiel  ich  desaťkrát  zbehlejších  nad  všet-
kÝch  učencov a hvezdárov, ktorí boli v celom jeho královstve..'t)

NepohnuteTný   v   poslušnosti    k    Bohu,   nepovolmý   v   seba-
ovlá.daní,  získa]o  Danielovi  verkú  vážnosť,   a  priazeň  a  nežnú
lásku pohanských úradníkov,  ktorÝ na neho  dozerali.  Tieto isté
vlastnosti   charakteru   vyznačovaly   sa   v  jeho   d'alšom  živote.
Rých]e  dosiaLho]  postavenia. prvého  ministra  v  ríši.  Počas  vlády
úspěšného  panovníka,  počas  zániku  národnosti  a  zriadenia  sú-

gpeás53:',rášheobzoá3oi:|:3ťváas,tenhoosti;ršatjg#:brJ;eshrůeFnú.gťossť;.Í.3:ů
s   vemosťou   k   zásadám   tak   dokonale,   že   samotní   jeho   ne-
priatelia  boli  nútení  priznať,  Že  bol  verný  „a  nenašiel  sa.  pri

::z:aáEÉoifůýcpoa:nr?rloipti:l:.:í:šÍ2!aÍučosE:o|Cuhdvi:J.:::rii|Pygr2ouipporťšeiá:
nostiami   dvora  a  tajomstvamí  ríše,  poctil  ho   Boh  sťa  svojho
posla  a  naučil  ho  rozumieť  tajomstvá]n  budúcnosti.  Skrze  spo-
].enie  s  Božím zástupcom boli  pohanskí  vládcovia nútení,  uznať
Boha  Danielovho.  „Je  vskutku  pravda",  povedaLI  Nabuchodono-
zor,  „že  váš  Boh  je  Bohom  bohov  a  Pá]iom  králw  a  zjavuje
tajomstvá".   Darius   v   svojej   vÝzve  vysvetluje   „všetkým.  ná-

;o€%To,m`upďa:TtvaeJ=mó#mkr#.ovn;t3ťtaíiasTioscae]:á|izep=i:d.ÉáhaobÉ
DanielovÝm,  lebo  on  je  živý  Boh  a  stojí  pevne  až  na  veky".

žť=:.:3Podzuje  a vytrhuje  a  činí  znamenia  a  divy na nebi  i  na
Jozef  a  Daniel  dokázali  skrze  svoju  múdrost'  a  spravod]ivost',

čístotu  a  dobročinnost'  svojho  denného  životar  skrze  svoju  obel
tavosť  za  záujmy  l`udu  -  ktorý  jednako  slúžil  modlám  -  že
sú  vemí  zásadám  svoje].  výchovy  v  mladosti,  vemí  k  Bohu,
ktorého   zastupovali.   V  Egypte   a  Babylone  bol.i  títo  mužovia
od  celého  národa  ctení;  v  ních  videl  pohanslý  lud  a  všetky
národy,  s  ktorÝmi  boli  spojení,  znázornenú  dobrotu  a  priazeň

tBýocžhituóšp|raecdhs:tanTchoíšiE3jcťvi.stáĚ%j.mE|o.tomgg|`ea|iži:o::ájÉl:?:
soké  určeinie,  ked'  sa  lúčili  so  svojim  domovom  detstvaL.  Verne
a  odhodlane  odovzdali  sa  Božiemu  vedeniu,  takže  mohol  Boh
skrze  nich  previesť  svoje  úmyslei.

Tie  isté  veHé pra.vdy,  ktoré  boly zjavené  skrze  týchto  muo-
žov,  praje  si Boh,  aby boly zjavené  skrze mládež  a  deti v  dneš-
ných časoch.  Udalosti  o  Jozefovi  a  Danielovi  nám  ukazujú,  čo

])   Dan.1,  20.               2)   Dan.   6,  4.               3)   Dan.   2,  47.
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€Lňčě  Bóh  uáiniť  pre  tých,  ktorí  sa  mu  odovzdajú  a  z  celého

množiť,   ako   svetlo,   ktoré  má  osvietiť  temnotu  sveta.  Každý

EůdÉu=iEž,|ukdŤt:á. dieťa  má  konať  dielo  ku  cti  Božej  a  k  p®-

í;tv;irío%rhfí:sk:Ý:Ólž;íiFs#f:;vĚl:;:ÉÍíj;:?pĚrgv;6Í|é:ioíkíytup#i:ě;jmí;;i?Í:iš;EÉ
Ša iictiéva.i   Boh a kde vernost' k povinnosti bolo pravidlom den-

gl;i:oožgíu:iťEi:=ie?deřic:-:ači?:Eíáš#:iiů:;ťÉi:J;a:`tim±hnžaíJ;bilttÉ;Í
Musel sa poslušne učiť,  aby si mohol osvojiť múdre ustanovénia.
Vernost'Óu  v .malom  bol  pripravenÝ  pre  velké  zodpovednosti.

Elizeus  bol  miemeho  a  tichého  ducha,  mal  však  tiež  odvahú

i#turváĚ:snt';jMpar`á::skzTs±aposT|uuap:3Ě;:vbzá:|:aň::šj|ea€E:iť;c:á=
rakter;   rástol  v  Božej  milosti  a  známosti.  Zatial'   čo  pomáhal
otcovi  v  domácich  povinnostiach,  učil  sa  byť  Božím  spolupra-
covnikom. Elizeus bol povolaný za proroka ked'  oral so  sluhami
svojho   otca  pole.   Keď  Eliáš   vedenÝ   súc   Bohom  pri   hla.daní
svojho  nástupcu,  hodil  svoj  plášť m mladého muža, porozumel

E`oi3:TsÍ:j,E;.žgč:atak:p:Š|úycžhaodlávoaFy";iieádzaE|Tzueáašovmer:épů:lci:
jeho   výchova   spočívala   eště   vo   všeobecnÝch   povinnostiach.
Hovorí  sa  o  ňom,  že  lieva.1  svojmu  mastrovi  Eliášovi  vodu  na

:ekmyýovdíÉí3]ý:Eov%%ů:cnhŤŽE:{3řoědoca§aprsorpoá%vÉ=břršás:ůk:aátz±
posvátil misii.. ktorú mu Boh sveril.

Ked'  bol  povolanÝ,  bolo  zpočiatku  skúšané  jeho  rozhodnutie.
Keď  sa  obrátil,  aby nasledoval  Eliáša,  rozkázal  mu prorok,  aby

i)   i.  Král,   19,  21.
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sa vrá.til domov. Músel si rozpočíta.ť trovy ~ sám sa rozhodnúť,
či chce výzvu prijat', alebo zamietnuť. Ale Elizeus rozumel dielu,
ktoré mu  táto  príležitosť poskytovala.  Nijakú  svetskú prednosť.
nebol  by  dal  za  onu priležitosť.

Ked'  nadišiel  čas,  v  ktorom  mal  byt'   Eliáš  premenený,  bo]
Elizeus  pi.ipravený  stat'  sa  jeho  nástupcom.  Tu  opáť  bola.  jeho
viera  a  jeho  rozhodnutie  skúšané,   Keď  sprevádzal  Eliáša  na
jeho  cestách  a. vedel,  že  čoskoro  nastane  zmena,  žiadal  ho  na
jednom mieste prorok,  aby sa vrátil.  Eliáš  mu povedal:  „Zostaň
tu,  prosím,  Iebo Hospodin  ma poslal  až  do  Bét-ela."  Ale Elizeus
naučil  sa  už  predtým  v  svojej  práci  pri  orání,  nepopúšt'ať  a
nestrácat'   odvahu,   a  teraz,   ked'   svoju  ruku  položil  na  pluh
v inom smysle, nechcel sa dat' od svojho presvedčenia odvi'átiť.
A  ked'  k  nemu i  často  prichádzala  prosba  vTátiť  sa  zpáť,  jeho

ůĚp;:,vzg' ť:řÉgo3:=[=;.,J;]tko  že  žije  Hospodin,  a  ako  žije  tvoja
„A  tak  išli  obidvaja   spolu  . . .   oni  dvaja   stáli  pri  Jordáne.

A  El`iá!Š  vezmúc  svoj  plášť  svinúl  ho   a  uderil  vodu,  ktorá  sa

;:=g|ei:ilžaesEe|=ášiágá|aETirzeešál#žÍ:d:Jg'Ě=cthiuLámstuaÉ|pnisť?'pž=Eůg'

E:S,:nmásgg:ýdjpeqttve:jahoAduEc[izae=Sa#%:VNead:]o:mNue:Fe±.3i:PÉ3žki
vec  si žiadal,  avšak  jestli  ma uvidíš,  ked' budem vzatý  od teba,
stane  sa.  ti  tak,  a  jestli  nie,  nestane  sa.  A  stalo  sa,  jako  tak
išli pozvolna  a.  shovárali  sa,  že  hTa,  ohnivÝ voz  a  ohnivé  kone

icohre°dddoe[i]:j3.dnAéhf]Í%8udsrigé#í°áaa]taakh|EdsítaúcpíiaEišškvn9č:Í:Ch#
otče,   mój   o-tče!   Vozy  lzraLelove  a  ].eho   jazdcovia!  A  Viac   ho
nevidel.  A  pochytiac   svoje  rúcho   roztrhol  ho   na   dva  kusy.
Potom zdvihol  plášt'  Eliášov,  ktorý  bol  spadol  s  neho  a.  vrátiac
sa  zastál  na  brehu Jordána.  A  vezmúc  plášť  Eliášov,  ktorÝ  bol
spa.dol  s  neho.  uderil  vodu  a  riekol:  Kdeže  je  Hospodin,  Boh
Eliášov?  Áno,  on!  A  vtedy  uderil  voduí  ktorá  s@  rozdelila  sem
i tam,  a Elizeus prešiel. A ked' ho videli synovia prorokov, ktorí
boli   v   Jerichu,   naproti   povedali;   Duch   Eliášov   spočinul   na
Elizeovi,   a.  prijdúc  mu  v  ústrety  poklonili   sa  mu  k  zemi."2)
Potom stá] Elizeus na mieste Eliášovom a že bol vernÝ v malÝch
veciach,  dokázal  sa  byť  vemÝm  i  vo  veTkých  veciach.

Eliáš,  muž  moci,  bol  Božím nastrojom  k  prekonaniu  verkého
zlaj  Achabom  a  pohanskou  JezábeTou  podporovaná  modlosluž-

g:za#á:Fcbeoiskvráag|gĚŤriuddt.Eo#b.pko.radzoeJpaíiEáÉ=#híp=oá?i:i
sa  k  uctievaniu  Boha.  Teraz  potreboval  Eliáš  nástupcu,  ktorý
by  starostlivým,  trpezlivÝm vyučovaním mohol  viesť  izraelskÝ
lud  iste].šou  cestou.   Elizeus  bol  svojou  prvšou  vÝchovou  Pod
Božím vedením pre  toto  dielo  pripravenÝ.

í)   i!.  Král.  19,  21.     2)  Král'.  2,  2,
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Toto  je  naučením  pre  všetkých.  Nikto  nemóže  vedíeť,   aký
úmysel  má  Boh  s  jeho  výchovouí  ale  Všetci  móžu  si  byť  istí,
že vemosť v malÝch veciach je dókazom, že je niekto  schopnÝ

:íeáťakvt:Irkář:ndpt:E:i%:tá.8%hažsé|Egíínd*3rovu,ffiiz3t?azJťav±J;:
lÝch  povinnost.iach  dokáže  ako  „dokázanÝ  robotník,  ktorý  sa
nemusí hanbiť"Í).

Madíkom  ako  Jozef  a.  Daniel  bol  Mojžiš,  keď  opustil  chrá-
niacu strechu svojho  otcovského  domui

á:io:g:;:ťÉrtc:h:t3vnr:o;ÉoŠ|řlvbĚ|lfŤoožocážhmm:febžeáÉkaĚcieEťslůš#5gtT;
br:ůÍ?neob:,dažE::aAž|eengkarzoetrEE#fiJ;:júži;#ýoÉfá|b#:ieepžú#Íť
zaretu,  nedostal  svet  váčšieho  požehnania.  Keďže  vedela,  že
jej   diet'a  bude  čoskoro  je]'  staTostlivosti  odňaté  a  dostane  sa
pod vedenie  takých  rudí,  ktori nepozna].ú  Boha,  tým vážnejšie
snažila  sa  ].eho  dušu  spojiť  s  nebom.  Snažila  sa  do  jeho  srdca
zaštepiť  lásku  a  vemosť  k  Bohu  a  toto  dielo  bolo  verne  vy-
konané.  Nijalý  neskorší  vplyv  nemohol  pohnúť  Mojžiš.a,  aby
sa vzdal  zásad praLvdy,  ktoré  boly  strediskom vyučovania jeho
matky a ktoré boly naučením jeho  života.

Z  jednoduchého  domova v  Gozene prišiel  syn Jochebedy  do
faj.aonovho  paláca,  k  egyptskej   princezne,  u  ktorej   mal  byt'
prija.tý za. milého  a drahého  syna.. V egyptských školách  dostalo

;:|kMúoJ;žsič3#;::ÍťTžíi:;s:,bÉ!i:íkt:!ýazjE:jini::ia#:::yáo:::
výchovu   a.  kniežacie  chovanie,   ako   slávny  vojenskÝ  velitel,
bol  pýchóu  národa.  EgÝptskÝ  král  bol  tiež  členom  kňazstva,
a  hoc  sa  i  Mojžiš  zdráhal  zúčastniť  sa  pohanskej  bohoslužby,
].ednako   bol   zasvátenÝ   do   všetkÝch   ta.jností   egÝptského  ná-
boženstva.   Ked'že   boli   Egypt'ania   toho   času   najmocnejším   a
na.jvzdelanejším   národom,   očakávala   Mojžiša   ako   budúceho

%:T:aT.ian§Í:Ěičěi:eŤšcitaa.,#gjá%nt:bg?.eťdmophroelg:ťžiuAl?e!ůhů
pre   oslobodenie   svojho   potia.čeného   národa  úctu  EgTpťanov.
Potom  prevza]  Boh  zvláštnym  spÓsobom  jeho  výchovu.

Mojžiš  ešte  nebol  pre  svoje  životné  dielo  pripravenÝ.  Musel
sa  ešte  naučiť,  že  je  závislý  na.  Božej  moci.  On  nerozumel  Bo-
žiemu  úmysle,  lebo  sa  domnieval,  že  zachráni  lzrael  brannou
mocou.  Zato  váhal  a  stratil  všetko.  V  porážke  a  sklamaní  bo]
ako utečenec v cudzej  zemi,  Na madianske].  Púšti strávil Mojžiš
štyridcať rokov  ako pastier oviec. Od úlohy svojho života zdán-
live  navždy  vzdiaJený,   dostal  tu  vÝchovu,   ktorá  bola  k  jej
naplneniu potrebná.  Múdrosť k  spra.vovaniu nevedomého  a  od-
bojného  zástupu,  musel  nadobudnúť  skrze  sebeovládanie.  Sta-

1)   i.   Tim.  2,  15.
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rosťou  o  ovce  a  jahniatka  musel  na,dobudnút'  skúsenosť,  ktorá

ádft%hoóhau:iě#iíťl,aag:rgáhÉoáhá;Pset:iíiéEgg:#ášrčaóíiz,raela,Muselsa

jehvoplvy|:rťnEt?:ánhoovi3išl:Í:vf:yáJgvE%y#eúklá,s5:eJiŤcohpaesí*eksŤ;
řat|ooršánén:ááiší?ns?vÓŠ,obu?viniišk:|a,j±e.m=éjsáFyatrcáhcáreak:erta#elnmí

ií:::Í:t;ÍÍI::::;íi::i!g:d:Íait:o:Íij:i.::Í:SÍ;Í;giiít;eo;Ísi:bíd!jpíEíio:j:ĚÍ:3Í#!paih;;

človek.
Tu  nadobudol  Mojžiš  pocit  osobne].  pritomnosti  Najvyššiehó,

%árĚehhůasdper|eyeándz3:j;FeodEr:caoťtisFvakF.ár=gEi#yťžiž::sot=á

iigíia.;e;';i:eíbíjyíliÉ|iý:ÍiiJ;éí:;Ícl;i#nííž;i::irííítia!Íiío:€épípoít!aiiííŤiEiíiiíe;

#:Í:éíšvpe:c::du[%n#i]et[FemĚ:ds#,e]:]:esaE:3t%aih?:ť%ťuo:čšiedr#:o]:že%#jái:uE;gši:

:tííj::ž;:i:;Í:;;:;:o.;:r:i:d:řr;:j;:káíi:Í;:jiaflív:;i;Í:s:t;:::Íio;:s:t;;Í::ÍÍ;eiíjí;:c:i
štyridsať ročnou vÝchovou na. púšti. Božía múdrosť nepovažovala

iaaÉú::Psií|isšef:#aieábs?eff:ut=J?t.Pn#cshookÉaabyna=ge=i%?lEtg:É
tam  bolo   dané,   nie  je   spiaté  len   s   dejinami  lzraela,   ale  so
všetkÝm,   čo   Ód   onoho   dňa   až   po   dnes   podporovalo   pokrok
sveta.  Najlepšie  svedectvo  o  velkosti  Mojžiša.,  úsodok:  ktorÝ
bol  daný  o  jeho  živote vnuknutím,  znie:  „Ale nepovstal viacej
v  lzraelovi  prorok±   ako   bol  Mo].žiš,  ktorého  by  bol  tak  znal
Hospodin tvárou v  tvár.")

S  vierou  a  skúsenosťou  galilejskÝch  učeníkov,  ktorí  sa k Je-
žišovi  pripojilir bola  spojená  v  diele  Evanjelia plamenná  horli-
vosť  a  duchovná  sila.  zákonníka  z  Jeruzalema.  Pavel  z  Tarsu,
rímský občan: narodil  sa v pohanskom meste, Žid, nie len skrze
rod,  ale  skrze výchovuí vlasteneckú  QdQvzdaJ}osť  a náboženskú

i)   5.   M.  34,   10.
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vieru,   vychovanÝ   v   Jeruzaleme   od   mjvynikajúcejších   rabí-

%8řkeŤy=Í3Feýpvýochvoš:tks#hááknoá:8ůE.aužag:chm]Oatdc;vLE2]bvoo[
váženÝm  č]enom  židovskej  rady.  13ol považovanÝ  za  nádejného
mladého  muža, za horlivého  obhajcu  starej  vliery.

žieŤožisd|:ťsak?,Jťdtseféogiážkoerjy,šk#Sv:to|,loyvad±s=d:nfoá:v=iiátoraBboí:
nov  bolo  olúpené  o   svoju  silu.  Povyšovanie  sa.  panovačnosť,

ái|áráivuáceuzásvará:oáť;osÍ:iikyhotr;:E:gť uáitgl:E.davá  pýcha  bol y
Zákonníci  chválili  sa  svojou  prevahou  rie  len  pred  inÝmi

národmi,  ale  aj  pred  vla.stnÝm  národom.  Okrem  svojej  zúrivej
nenávisti  naproti  rímskÝm  utlačovatel`om  žívíli  úmysel`  znovu-
zriadiť pomocou vojenskej  moci  svojo  panstvo.  Nasledovatelov
JežíšovÝch,  ktorých  posolstvo  pokoja   stálo   vo  velkom  prot`i-
klade  s  ich  ctižíadostivÝmi  plánmi,  nenávideli  a.  zabíjali.  Pavel
sa m  týchto  prena.sledovaniach prudko  a vytrvale zúčastňoval.

Vo  vojenskej  škole  v  Egypte  na.učil  sa  Mojžiš  zákonu  moci
a  toto  učenie  tak  utkvelo  ].eho  charakterut  že  potreboval  šty-
ridsat'   rokov   pokoja   a   spojen`ia   s   Bc)hom   v  prírode,   aby   sa
mohol  stať  schopnÝm  vódcom  lzraela  skrze  zákon  lásky.  To-
muto  učeniu učil  sa  i Pavel

jeFoaž:€toětndÝ°BghTašpkr:nza=]eeť:%aztjearves]iíae[Ssaauku:íežn°ívk%nmé,h°u8]?t]eýT
žiakom.  Dni  temnoty,  ktoré  strávil  v  samote  v  Damašku,  póso-
bily  v  jeho  skúsenosti  ako  roky.  Spisy  starého€Zákona,  ktoré

=čai|eřoE:mA:.tis±'oYtap5engá;ogoí:h=ušt;ťkdoo.::TigieEniisat:asbsbkoá
púšť,   aby  tam  skúmal   Písmo   a  učil   sa  od  Boha.   Vyprázdníl
svoju  dušu  od  názorov  a  pred5udkov,  ktorÝmi  byl  ovlivnemÝ
jeho  život  a.  dostal  naučenia  z  prameňa  pra.vdy.  Jeho  neskorší
život  bol  naplnenÝ  zásadou  odovzdanosti  sa.  službe  lásky.  Po-

ž3i:I':,','LGerbéok?a=kíabÉ:?s::°v='nEřdnE"í)nerozumnÝmsomdižní-
Pavel  ako  najváčší  učitď rudstva  bral  na  sebe  tak  nepatrné

ako  i  na].váčšie  povinnosti.  I'oznal  dóležitosť  ako  telesnej  tak
ímgg]cohmo.vnzeátípáEácčeoad::gv%]ťeesT:avsaTéEE3írjeeTíyumvy;áoba+eůíÝráá

strediskách  civilizácie,  prevodzoval  svoj   obchod  ako  tkadlec.
Ked'  sa  lúčil  so   staršími  v  Efeze,  povedal:   „A  sami  viete,   že

io:|ÍotE:.keáyky?,9J,oáraevbea|imŤ|m,v:ÍůgEůlcih::n=nod:,r;a:pighoá
život   zjavoval   moc   zriedkavej   múdrosti.   Zásady   najvyššieho
významur   zásady,   ktoré   boly   na.jváčším   duchom   onej   doby
neznáme,  rozvinuté   sú  v  jeho   učení  a  príkladmi  znázomené
v   jreho   vlastnom  živote.   Mal   onu   najváčšiu   múdrosť,   ktorá

])   Ř.1,14,  2.  Kor.   5,14.                2)   Sk.   20,  34.
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udiela rýchly úsudok a účasť srdca, ktorá privádza řudí s ludmí
do  spojenia,  a  usnadňuje  Ím  zobudiť  ich  lepšiu  povahu  a  po-
vzbudzuje ich k vyššiemu životu.

Počuj  jeho  slová.  pred  pohanmi  v  Lystre,  ako  poukazuje  na.
Boha  zja.veného  v  prírode,  ako  na  prameň  všetkého  dobrého,
ktorý ,.dáva].úc nám dažde z neba  a úrodné časy, naplňujúc naše
srdcia pokrmom  aL veselost'ou"í).  Viď ho  vo  vázení vo  Filipách,
kde jeho  chválospev vzdor jeho  telesnÝm bolestiam prerušoval
ticho  noci.  Ked'  zemel:rasenie  otvorilo  vázenie,  bol  počuť  opáť
jeho   hlas,   ako  hovori   slová  útechy  pohanskému  strážnikovi
Žalára.:  „Neurob  si ničeho zlého, však sme tu všetci!`"|  - každý

gLtáL;ažas|vá:J;oT|eF:;::tsevepdrčeenř:ůEH|.oS.ťzajjesg:sht:vS|Pe:ly:Vkíoňraá

Eg=gilasE::io#l'edg:íakp2ást#;o=supčoejnflík:avsKá3ig=ýcsí.ojim
Vid'  Pavla,  ako  stojí  v  Athéma.ch  pred  súdnou  radou  a.  sro-

vnáva  vedu  s  vedou,  logi]m  s  logikou,  múdrosť  s  múdrosťou!
Pozorujte,  ako  z  Božej  lásky  zrodenÝm  jemnocitom  Poukazu].e
na  Hospodina.  ako .na  Í,neznámeho  Boha.",  ktorému  jeho  poslú-
chači nevedome slúžili a slovami jedneho ich básnika ím uvádza.,
čie  sú  oni  deti.  I'očúvaj  ho  v  onom  ča.se  kást,  kde  pi.áva  ludí

:eeEů]úyE:=vHá:Vaanéh3%or=fsžeégoohpruečdíEŤ[dz,:zrTgáÉgFuk#aticť]%
rudské   pokolenie,   aby   bývalo  na.  celej   tvári  zeme".   Potom
ukazuje,  ako  skrze všetko  Božie jednanie  s  rudmi jeho  Hiilosti-
vý  a. milosrdnÝ  ciel  podobá  sa. behu  zlatej  nitky.  On „určil  im
vopred  odria.dené  časy  a medze ich  bývania,  aby hl'adali Pána,

gávpíe:phhgoh%=;ď=d]Éé:hr:ez,;agksSa,:,=eatkďr[;ra==:]:a:á:sreť:e];=nď;a]:::
o  pra.vde  Eva]ijelia  zvolal:  „  Bez  mála  by  si  ma  naJiovoril  stať
sa  kresťanom".  S  akou  radost'ou  odpovedal  Pavel, ukazujúc  na
svoje  reťaze:  „Žia.dal  by  som  si  od  Boha,  už  či  bez  mála  č`i
s mnohom,  že by si nie len ty,  ale i všetci,  ktori ma dnes  čujú,
bon takí,  jaký  som  i  ja,  okrem tÝchto  pút.")  Tak  plynul  jeho
život,   ako   ho  vlastnými   slovami   opísal:    „Na   cestách   často,
v  nebezpečenstvách  riek,  v  nebezpečenstvách  zo  sti.any  zboj-
níkov,  v  nebezpečenstvách  zo  strany  rodákov,  v  nebezpečen-
stvách zo  strany  pohanovj  v  nebezpečenstvách v  meste,  v  ne-
bezpiečenstvách  na  púšti,  v  nebezpečenstvách  na  mori,  v  ne-

ž:b:dee:nei;žEaáč:a:stteF,;,gzáii#ti?ešž:ý.%áeEd=a:|?,:Řó:á:;i;|i:noážmo,nža:b::eí
rečíme,  prenasledu].ú  nás,  znášame;   rúhajú  sa  nám[  prošíme"í
„jako  smutní,  avšak  vždycky  sa  radujúcii  jako  chudobri,  ale

28:) 2S9Ťt. 6}42.íž`or.Z)íi,kž.6,í6z7?8.     8)  Skt.17,  23,  26,  27.    4)  skt.  26,
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=.9Ecýif,5.oůoE|aúcžuejÉícíiajcEáodznai|čoshvo.j:e=aaááscti,aa.vbšreáEůcvs=okcá

áooEcoT ps:;:á:ť :p?'aBCooj:i#Osoživ:toab#abgY.,,J;,e  boje  a  Vít'azstvá'
Tieto  zprávy majú živý záujemi  pre nikoho  však nemajú tak

iibá3:jgtovaťFa=|upieodnporstimblbáodheažt.st#:jššúTtsdmsgdzbiudsť;:há
ludom  pre  námahyplnÝ  žívot v  Božej  službe.  Mnohým  zdá  sa
život   týchto  mužov  životem  odriekania  sa.  a  obeti.   Bolo   to
naozaj  tak?  Mojžiš  pokladal  pohanenie  Kristovo  za  váčšie  bo-
hatstvo  ako  pokla,dy  egyptské.  On  toa  tak  považova],  lebo  to
tak  bolo.  Pavel  povedal:  „Ale  to,  čo  ini  bolo  ziskom,  položi]
som  pre  Krista  za  stratu.   Ale  ovšem  a.j  pokladán  všetko  za
stratu  pre  svrchovanosť  zná]nosti  Krista  Ježíša,   svojho  I'ána,
pre  ktorého  som  to  všetko  stratil  a  pokladám  to  za  vÝvržok,
aby  som  získal  Krista.").  Bol  so  svojou  volbou  spokojný.

Mojžíšovi  bol  ponúkaný  Íaraonov  palác  a  panovnícky  tróni
ale na  tomto  panovníckom  dvore  holdovalo  sa  hriešnym rado-

Tíá:ta=íegtroet5íoor:,t=:]úýdaáa;:3:Ékans:r:#í:o#,gjŤÍŘge%:%
a.by sa spojil s  mocou Egypta,  dal prednosť tomu,  že slúčil  svoj
Život  s  Božím  úmyslom.  Namiesto  aby  bol  zákonodárcom  len
Egyptskej   zemí,  zriadil   skrze   Božie  vedenie  zákony   celému
svietu.  Bol  Božím  nástrojom,  aby  boly  dané  ludstvu  také  zá-

Ěa±yéň5táršrg#oáyn3::á:niuzá#y?kat.:gosl:č:odsfáš::joT.E
:Za;iáevpgš :dr:dajřĚjčšťí±d:iš3|jťjye:ta  Za Podklad všetkého,  čo

Egyptská  sláva  leží  v  piachu,  jeho  moc  a'"cívi]izáci@  zčmikla.,
ale  Mojžišovo  dielo  nikdy  nezanikne.  Vznešené  zásady  spra-
vodlivosti,   ktoré    on  v  svojom   žívote   pozdvihol,   sú  veěné.
Moi.žišov   prácou    boha.tÝ   a   námahyplnÝ    život   bol   ožiarenÝ

Erí,ig#oš:?žia|3:#E,:rškeri:,tEieš:ŤujnúacdnianÉcúhštiťessak:i:;c:
na  hore  premenenia,  s  Kristom  v  nebeských  dvoroch  -  bol
jeho  Život  na  zemi  požehnaný,  požehnaním  a  v  nebi  poctenÝ.

Aj Pavel bol v svojicfl mnohých práca.ch udržovaný podpiera-
júcou silou prítomností Kristovej. „Všetko vládzem v tom, .ktorý
ma zmocňuje, v Kristovi."  „Kto  ná.s  odlúči  od  lásky Kristovej?
Či   súženie   alebo  úzkosť  alebo   prenasledovanie   alebo  hlad,
aleho  nahota,  alebo  nebezpečenstvo,  alebo  meč?  . . . Ale  v  tom
vo  všetkom  stane  víťazíme  skrze  toho,  ktorý  nás  zainílova].
Lebo  som  presviedčenÝ,  že  ani  smrť  ani  život  ani  anjeli  ani

4)  ]2ríís.. #.8.4'  Ůi2Éí:.seKň°5.,  Fo,ígó,   3)   2.  Timi  4,  7.     8)  Fii.  3,  7,  8.
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vrchnosti  ani moai  ani  prítomné  ani  budúce  vesi  eni  vyspko,s\`áiř-Éťb~o-koTTť-a-ni -ktoréíorvek  iné  stvorenie  nebude  mócť  nás
odlúčiť   od  lásky   Božej,   ktorá   je  v  Kristu  Ježíšovi  v  našom
pánovi.")

Avšak  je  ešte  budúca  radost',  na  ktorú  hladel  Pavel,  ako  na
odmenu  svoje].  práce  -  táto  radosť,  pre  ktorií  Kristus  strpel
kríž  a nedbal  hanby  -  radosť,  že  uvidí  ovocie  svo].ej  práce.
Obrátenýin  v  Tesalonike  písa.1:   „Lebo  veď  cože  je  našou  ná-
de].ou  a.1ebo  radosťou  alebo  korunou  chlúby  -  ěi  azda  nie  aj
vy  pmed  naším  Pánom  Ježišom lKristom,  keď  príde?!  Lebo  Vy

!t;egi:Fo,u.vÍzšíůifEš.:ižĚ:::těsctlop::e'ťiĚiá::i,oĚi:ÍnoygoE:eepíoa:tti;F:is:1v;e:cÍ
a  naplnil  ho  náde].ou  na  nesmrtelnosť,  vd.aLčíme  práci  Pavlovej
a  jeho    spolupracovnikom,   keď   s  Evanjeliom   Božieho   Syna
konalí  cesty  z  Azie  do  Eúropy.

])  Fil.  4,  13i  Rim.  8,  35-39. 9)   i.  Tes.   2,   19,  20.

Cena  5,-  Kčs.

Ča.sopis  „Biblické  úkoly'.  wchází  čtyřikrát  v  ioce.  i  Ma-
].itel  a vyda.vatel  Církev  adventistů  s.  d. - OdpovědnÝ  red-
a.ktor J. Cepl. - Redakce, administrace a expedice: Praha XII,
LondÝnská  30. -  Celoroční  předplatné  Kčs  20 ,-.- Tiskne

„Mla.dá   froria.',   Praha   11,   Legerova   ul.   č.   22  ~  Vydáno
1.5.  května  1946.


