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ÚVODEM:

Kdyk'oliv   obdivuj`i  předivný  vznflL   vývoj   a   dalekosáhlý
=.zmach  adventního  dílía7  nemohu  ].inak  než  myslet  i  na,  naše
~DFvri  průkopníky  dfla  a  na  jejich  vzácmé  odhadení  proroctv]'
Písma  sv.   Z  velkého  množství  rozličnýú  biblíckých  pravd,'Éieré  byly  v  minulosti  d.o  pra,chu  země  ponížené  (Dan.  8,  12),
i;+i,TT_ikla  hned  na.  začátku  lmuti,  zvláště   ].edna.  biblická  prav-
=:=.  t.  j.  učení  o  strarozákonní  sva.tyni.  Jen  věčnost  nám  pro-
=-=dí  jakou  životodámou  mízou  byla  taJto  vzácna  Pravda  lidu
==Lé   doby.   Ona  byla.  v  minulosti  předmětem  vážného  a  pil-
=.ého  zpytování  tisíců a na  začátku  19.  siůoletí  slavně  vyústila
nť   knolébky   světošíreho   hnutí.   Obsahu].e   přesné   uTčení   Všech
druhů   služby  našeho   Spiasitele  po   jeho  nanebevstoupení,   u-
kazuje  m  mohutnost  trojandělského  poselství  a  jeho  blízkÝ
a  slavinÝ  příchod.

Pol'ovina.   těchto   BÚ   vHičuje   temto' veletok   biblickÝch
pravd  z  rozličnÝch  hleffisek  .adventního   hnutí  (a  jeho  věrou-
ky   a   jsem  přesvědčenÝ,   že  upřímnÝ   zpytaJtel  ntajde   v  nich
-mnoho  potěšení  a  z'na`tehě  prohiloubí  svoje  biblické  znalo'sti.
Druhá  p'olovina  BÚ  pojednáva   o  bibnckýah  předobrazech,   a.
to  v  tom  kladném i  zápomém  slova  smyslu,  ].ako  i  o  velkém
Pomocníku  lidu  Božího,  který   >>nikdy  nespí   ami  nedřímá«   a
který  vždy pomůže.

Doplňujů  ťoto  ma,lé  dílo  patřičnÝmi  ilushacemi,   které  o-
světlí   jednotlivé   děje  Písma   sv.   a  pomohou  k   snadnějšímu
porozumění   na.vrhnutých   úvah.    Věříq   že  i  posledmí    část
chronQlogická  post!ouží  pilnému  zpyta,tefi  Písma.  k  požehnání
a  že  toto  malé  dílo  se  stane  v  rukou  milÝch  braluTÍí  a  sester
dobrou  každodenní  příručkou

Jsem přesvědčený,  že  kiaždé  lidské  dílio  nese  na  sobě  pe-
Íčet  nedokonalosti  ia  proto  pro.sím  Vás  láskavě,  abyste  z  to-
hoto  hledisikia  poisuzovali  i   o  tomto  mém  skromném  příspěv-
ku.  Vám  drazí  v  Kristii přejí  při  studování  těohito  BÚ  hojnost
milosti  I>ána  a  bohajtého  B'ožího  požehnání.

T.  J.   Zůgmund.





SVATYNĚ  NA POUŠTI.

Čtení  Bible:  1.  Moj.  1.  -  19.

1.  úkol  -  6.  1edna  1951.

01>  ROBOTy FARAONu  lm  SI.UŽBĚ  BOŽÍ.

Ú v o ,d :   >>  . . .  Průběhem  doby  zemřel  velikÝ  muž,  jemuž
Egypt  za  tolik  vděčil,  ia  vyinřelo  i  pokolení,  které  požíyalo
pQžehnání  jeho  práce.«  Á  povstal krá`l  nový  v  Egyptě,  kterýž
neznal  Jotsefia.  »Ne,  že  by  mu  nebyly  známy  Josefovy  zásluhy
o  národ,  @le  neohtěl  je  uznati,  a přál  si,  aby  se  na ně  co  nej-
dříve  zapomnělc"  Ten  řekl  lidu  svému:   A].,  lid  sÝnů  izrael-
skýdi  jest  m`oihÝ  (a  silnější  nad  nás . . .«   (2.  Mojž.  1,   8-10.)
Král  ,a  jeho  raácové   doufiali,  `že  budou-1i  i2raelské  utla.čovai:,
zmenší  se  jejich p.`čet a bude  zlomen  jejích nepoddajnÝ duch.
Když  nedosáhli  žáda.ných  výisledků,  přikročili  ke  krutějším  o-
patřepím .... «   (PP-238).

TĚŽKÁ  R0BOTA  IZRAEI.E.     .

1,  Jak  se  vedlo  lzraelskÝm. pod novým  egyptskÝm  králem
- a proč?  JakÝm způsobem  chtěl tento  omezit jejich populaci
a  s  jakým  úspěchem?  2.  Mojž.  1,  8-22.

2.  Co  učinil  Bůh  pro  zách].anu  svého  lidu?  Jak  se  snažil
Mojžiš  bránit  svůj  lid?  Kam  pak  musel  utéci?  Skut.  7,  17-29;
c2,  Mojž.  2,  1114.
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3.  JakÝ  rozkaz  byl  dán  Mojžíšovi  m  poušti  po  40  letech?
Jak  se  vymlouva]  a  k  čemu  se  poto\m  zavázal?  2.  Mojž.  3,
7-11;  4,1.10;   Skut.  7,  34-36.

FARAONŮV POSTOJ K  MOJŽÍŠOVI A I.IDU.

4.   Jak   po   prvé   o.dpověděl   faLrao   na   Mojžíšovu   žádost?
Kam  se  Mojžíš  obrá±il  o   ra.du?   S  jakÝm  úspěchem?   2.  Mojž.
5,   1.   2;   22.   23;   6,   1.   9.   10®   17-25:

5.  Jak  odpověděl  Íarao  ,po  druhé?  Jak  po  tře.fi?  2.  Mojž.
8,  28;  10.  8-11;  24-26.

Jednání   f araono'vo   bylo  lstivé.   Nejprve  im   dovolil   obě~

Ltwati  v  zemi   egyptské;  pak  jim  již  dovoilil  odejít  na  3  dny
do  pouště;  pak  byl  och'oiten  pr.opustiti  muže,  ale  ženy  a  dítky
si   chtěl   ponechat   ja.ko   záistavu,   že   tsa   tito   vrátí.   Konečně
svolíl  k  'odchodu  všem  jen  jim  nechtěl  dát  sebou  jejich  ma-
jetek.  Mojžíš  však  odpwěděl:  »Protož  také  dobytek  náš  pů].-
de  s  námi  a  nezůstane  ,ani  kopyta.«  (2.  Mo].ž.   10,  26).

»Egypť/ané   pozoťovali   Mo'].žíše   s   posváitnc"   bázní.   Král
se  neodvážil  mu  ukřivditi,  neboť  lid  se  domníval,  že  om  sám
má   moc   odstrániti   rány.  Přádi   si,  .aby  necha.1  Izraele   odejíti.
Král  i  kněží  tó  byli,  kteří -ise`  staivěli  prot,i .posledním  Mojží-
šovÝm  požadavkům.«   (PP-268}.

6.  JakÝ  poslední  pokus  učinil  Íarao  a  jak  ztroskotal?  2.
Mojž.  14.  5-10.   13-16.  21-31.

r
DŮsfEDKY  PR0  NÁS.  L

7.  Koho  zobrazuje  faraon  a  koho  Mojžíš?  V  ěem  se  zto-
tožňuje  starý  a novÝ  faraon?

0 dp o v ě ď !    EgÝpt  je  obraLzem  tohoto  světia.  -egypt-
ská  tim  se  kryje  s  dnešní  duch°ovní  tmou  ve  světě:  i.r  níž  sa-
tan  drží  své  zajatce.  Mojžíš'ové  jsou  ti.  kteří  vyvádějí  zotro-
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čeinÝ  lid  s  duchovního  Egypta.  Saitanovy ná]nitky  proti  duším
jsou  totožné  s  námitkami  starého  otrolcáře  -  fairaona:

a)   »Ne2nám  Boha.  a  lzraele  nepropustím.«
b)   »Obětujte  Bohu  v  této  krajině.«  -  »Zůstraňte  ve  své

církvi,  nemusíte  nikam  přeisti]povat;  i  ve  své  staré  církvi  mů-
žete  světit  sobotu,  dodržovat  čistotu  v  pckrmech  ,atd.

c)   »Jděte  jen  tři  dny  cesty  -»Pročcprávě   tak   daleko,
až  k  adventistům?  Proč  né k  evangelikům iatd.

d)  »Nechť  jdou  jen  mužové,  ženy  a  děti  aLť  zůstan'oiu  zde (Í
Opatřuje   si   záruku,  caby  se  mužové  vrátili  zpět  k  ženám  a
dětem;v rozdvoju].e  rodiny,   aby  způsobil   nepříjemnosti,   jindy
působí   opáčně.«

e}   >>Dobytek   váš   a   stádo   ať   zde   zůstane.«   -  Majetek,
z  něhož  máte  dáti  desá`teT.c  Pánu,  ne=hť  zůst.ane  v  Egyptě,  aby
byl  Pán  ol'®upen  o  svůj  díl.  Podobnou  zkušenost  zažije  každý,
kdo  chce  duše  ze  světa  přivádět  k  Bohu.

»Boží   vcjsko   jest   složencr   jen   z   osvobozenÝch:   ].en   vy-
koupení  m'ohou  sloužiti.   »Abychom  beze  strachu  z  ruky  ne-
přátel   svých  jsouce  vysvoibození,   slc>užili  Jemu.«   Luk.   1,   74.
Nej.prve  vÝkoiupemí  a  potom  služba.  Když  satan  ridí.   že  nás
již  ve  své  ríši  nemůže  udržeti,  sntaíží  se  nás  přesvedčiti,  aby-
chom    nešli   příliš    da]eiT'_o.    Svět    a.    církev    nesmí    bÝti   Pří]iš
vzdálení  s.vcdů.  Ďábel  věděl  právě  ta,k  dobře  jako  i  farao..  že
lidé   bydlíci  na   hranicích   jsou   kdykoliv   dosažitelní,   a   kře-
sťamé,  kteří  nechtějí   dalekJo   od  EgÝpta,  ,stávtají  se  kořistí  ne-
přítele.«   (Dolman.)

»Oblak.  který  byl   egyptskÝm   čemou  zdí,  byl  Hebrejům
velkÝm  přílivem  světla,  jež  osvětloval!o  celé  ležení  a  vrhalo
svůj  lesk  na  cestu,  která  byla  před  nimi.  Tak řízením  I'rozře-
telnoisti  tam,  kde  neveříci  tonou  v  temnotě  a  zoi]jalství,  dů-
věřu].ící   duše   jsou   plné   světla   a   míru.   Cesta,   kterou   vede
Bůh,  ať   již   poušť  nebc}   moře,   jest   stezkou  bezpečnou«   (PP-
286).
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8.  Slouži]i jsme my také  dříve  faraonu?  Komu máme z lás-
ky  dnes  sloužiti?  1.  `Kor.  12,  2;  1.  T©s.  1,  9;  Řím.   12,  1.  2.

9.  Které  naLpomenutí  nás  vamje  od  prodlévání  v  Egyptě
(Babylomě)   a  proč  jest  tato  vyzva  tak  naléliavá?  Zj.  18,  4-5.

10.   Jakou  píseň  zpíval  Mojžíš  na  druhém  břehu  Rudého
moře  a  jakou  máme  přednost  zpívat  i  my?  2.  Mojž.  15,  1-19.

EGYPTE,  DOBROU  NOC.

Egypte,   dobrou  noc,   zajetí   sk'ončilo.
I.éto  milostivé,  svoboda  a  sláva,
tain nás  očekáva -
za   ČervenÝm  mořem,  za  pouští   dalekou.
Egypte,  dobiJou noc!

Egypte,  dobrou  noc,  my  již  iodcházíme
k  nebeiským  končinám,  k  jordánským   dolinám.
V   chlad   jerišiskÝch   palem,   kde   růže   sáronské,
tak  sladce  vonějí.   EgTpte,   dobrou  n'oc!

Egypte,  dobroiu  nocl  -  Jerusalém  čeká.
Brány  otevřené,  hmdby  ověnčené,
zavlály priapory  -  zpěvy  zazněly,
víta.jí  náts   doma.  Egypte,  dobrou  n'oc!

Čtení  Bible:   1.  Moj.  20  -  39.

2.  úkol  -13.1edna  1951.

BUDOVA  SVATYNĚ  NA  POUŠTI.

Ú v,o d :    Velice  těžko  můžeme  vystihnout  pravé  příčiny
Tozkazu  Páně   o  postavení   svatyně  na  poušti.  Jedn'o  jeo však
jasné,  Pán   chtěl  úžeji  Íseznámiti   tímto  způsobem  svůj   nepo-
slušný   lid   lzraels\kÝ   s   velikým   dílem   vykoupení,   smíření   a
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sDasení.   V  nebesích  u  nohou  SpasitelovÝch  budou  nám  jed-
Eou  objasněny  další  záměry  Boží,  se  zřízením  tohoto  stánku.
A  přec  žasneme  zkoumáme-1i  těchto  několik  málo  věti,  kte-
FÝ-m  ].est   nám   dopřáno   s   pomocí   BožÍ   rr - mět,   a.   voláme   s
Pavlem:  »Ó  hlub'okosti  bohat.ství  i  moudrop ti  i  umění  Božíhor
Jak  ].sou  nevy>spytatelni  soudové  Jeho  a  nevystižitelné  cesty
Jeho!«   (Řím.   11,  33).

ROZKAZ  KE  STAVBĚ.

1.  JakÝ  rozkaz  dal  Pám  Mojžíšoiú  na  poušů?  2.  Mojž.  25,.
1-8.

Předivný   Bůh!   Právě  v   čase,   `kdy   lzirael   nejtížeji   hřešil
-  když  si  pod  Sinai  zh'otovil  zlaté  tele  a.  jemu  se  klaněl  --
projevíl   Bůh  mimořádný   zájem  o   svůj   liid   aL   touhu   bydleti'
uprostřed  něj:   »Abych  bydlil  uprostřed  nich.«

2.  Proč  si  přál  Bůh  býti  v  ješte  těsnějším  pojemí  s  lzrae~
lem?  5.  Mojž.  7,  8.

»Bůh  vÝZÝvá.  svoji  církev,  abÝ  mu  vystavíla  svatyni.  Me-
zi  tím vyjadřuje  své přání,  bydleti  uprostřed nich.  Toto  přání,
měl  Bůh  již  od  poěátku  a ,proto  je  různÝm  způsobem  i  proje-
voval.  Když  stvořil  čl'ověka  a  navštívil  jej,   oznámil  mu  své
přání,   že   chce   s   ním   bydleti.   Když   se   člověk   zpronevěřil
Bohu,   byl   Bůh   zarmouceni   přesto   to   však   nechal   zhotovitiT
koiáb,  aby  úpřímní  byli  z/achráněni.

Ve   2.   Moijž.   25,   8   projevu].e   totéž   přárií   Boží.   I>odobně
i  Mat.  2,  3;  Jan  1,  14.  Ještě  mocněji  toto  přání  vyzníva  z  mo-
dlitby  Pána  Ježíše  k  Otci  u  JaTi  17,  24  jakož  i  v  zasl.íbeních
(Jan   14,  3i   1.   Tes.   4.   16.  17).   Upokoj]'   se  teprve  tehdv.   až   s
nebe  sestoupí  nový  Jeirusalém_  a  Otec  a  Syn  budou  na  věkÝ
bydliti   se   svým   lidem.   Zj.   21,   2.   3.  islc)va:   )>Přebývati  budu
v nich  a  procházeti  se .  .  .«   (2.  K'or.  6,  16),  vztahují  se  na  pří-
tomnost  Boží  ve  svaŤyri . . .«
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PŮVOD  A  DRUH  STAVIVA.

3.  Jakého  dřeva  bylo  použito  ke  slavbě  stánku?  2.  Mojž.
25$  5.

Dříví   setim  bylo  určitÝm   druhemi   a..kátu,  který  rostl  na
pouští  asinaiského  poloostrova.   Někteří   .se   domnívají,   že   to
byl  cedr,  to  však  neni  pravděpodobné.

4.   Co  symbolisuje  akát  poušte?
0 d p o v ě ď :  Představuje  nás,  kteří  jsme  byli  po  jednom

vTrvolení  ze  světa.  5.  M.ojiž.  7,  6;  Iz.  51,   1.  Histo\rie  akátu  p'ou-
šte  jest  naší  historií.  I  nás  Pán  z  mnohÝch  přednejšíQh  vyvo-
m  ia,  opracovávta  ve  své   dílne.   Častokráte  to  bolí,   zejména
hoblují-li  nás   lidé,  naši   sp'olubližní.   Ozeáš  6,   5.   Ješte   dlouho

?Qbudeme  v Boží  dílne než ibudeme  hotovi.pro nebeský  chrám
i  poneiseme  zcela  obraz  Ottťe.  Mail.  3,  3.

PŘIKRYTÍ   STÁNKU.

5.  Z  čeho  byla  udělaná  střecha  stánku?  2[  Mojž.  26,   14.
Přikrytí  bylo   čtvero;   svrchu  bylo  z  ±oží  jffevčích,  pod

ií.m  z koží  skopových  na  čQrveno  zbarvených,  třetí  byla  bílá
ioTmě   ze   srstí   kozí   a   poslední,   nejispodnejší   bylo   z   bílého
;oukLanéh.o   hedvábí,   z   hyacintu,   šarlatu   a   z   červce   dvaikrát
)arveného   naL  plátně.   2.   M'ojž.   26,   11.   1.   3.   4.   5;   35,   25:   26i
)6'   8:

»Bílé  soukané  hedvábí,  které  tvoř`ilo  střechu  svaJtyně,  by-
o   ná.dhernÝm   obrazem  na   onol  roucho,  '.   kterém  je  řečeno
r  Písmě,   že  tvoří  ispravedlnost  svatých.  Zj.   19,   8.   Toto  bylo
áskáno  vírou  v  msta.  iobraz  to  oběti  skopců,  kteří  byli  jako
)bět'  za  hřích  zabiti  a  na  p.ež  přdpoimí\nala  ustavičně   střecha
í  je.jidh   srsti.«

6.   Koho   symbolisovala   ťa€o  přikTytí?
»Přikrytí  houně  ze  srstí  kozť přcdstal.roi.raTLo  očistění,  které

L4
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se   stalo   v  krvi  zabitého   kozla,   jímž  byla  očistěna   svratyně
i  lid.  Zabitý  kozel  byl  předobrazeni  I'ána  Ježíše,  pravé  oběti
za  hřích,  Jehož  krev  nás  ločisťuje  od  všelikého  hříchu.

Další   přikrytí   tvořily   červené   skopové   kůže.    0   n.ašich
hříších   jest   řečeno,   že   jsoiu   jako   červec   dvakrát   zbarvenÝ.
Iz.   1,   18.   Odplata  za  hříah  jest  s]iirt.  Záčhrana  vyža.duje  pro-
lití  ktrve.   Žid.   9,   22.   Krev  je   život.   Červené  kůže   skopové
byly  výraLzným  symbolem  hříšníika,  jehož  hříc`hy  si  vyžádaly
proilití  krve.«  GGW).

PRÓJEKT  A  CÍI.  STAVBY.

7.  JakÝ  cfl   sledoval  Bůh  se   stánkem  na  pous-ti?  2.°Kor.
6,  16;  Iz.  57,  15;  Žalm  132,  13Ó  14;  žid.  9.  8.  11.  23.

Bůh  se  nespokojuje  is  ne'bem  a  zemí  jako  stánkem  svého
přebývaní,   protože   všechnoi   to    stvořily   Jeho   vlastní   riice.
žáda  na  nás,  tabychom  mu  postavili  dům  a  místo   odpočinutí
Praví,   že   to   očekáva   od   zdrženlivých   a   ponížených   srdcí.({
(EGW).

8.  Podle  jakého  plánu  měl  Mojžíš  stavět?  2.  Mojž.  257  9;
Žid.  8,  5.

9.  Co  jes  naší  povinnosh'  a  předností?  žid.  3,  1-6;  2.  Kor.
3,   18.

»Mojžíš  byl  napomenut,  aby  se  držel  podle  plánu,  =terý
dovedl  dílo  až  ke  konci  (2.  Mojž.  39,  43).  Tak  i  my  musíme
mu  bÝl  ukázán.   (2.  Mo.jž.   25,  40).   Toihoto  napomemtí  idbal  a
podle  nám  zjeveného  obrazu  budovat,  tento  pilne  studovat  a
na  Ježíše   ustavičně   hledět.   Ták  budeme  pťoměněni  v  Jeho
obraz.«   (EGW).

10.  Z  čeho  bude  vybudován  duchovm'  chrám,  kterého  po-
zemský  byl  pouze  obrazem?  1.  Petr. 2,  5.  9.

11.  Na kolik  částí  byl vlastní  stánek  rozdělen?
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Jaké   byly  rozměry  jednotlivýčh   oddělení   svaLtyně   a
svatyně  svatÝcli?  žiid.  9,  1-3;  2.  Mojž.  26r  31-33.

»Srovnáme-fi  2.  Mojžíšovu  25,   15-25   s   prvou   Král.   6,   2.
16..-20  zjistíme,  že  vltastný  stánen[  býl   10   loktů  šir-okÝ  a  30
loktů  dlouhý  (ia.si  22  x  7  m).  Vla,stní  chrám  byl  již  dvakrát
tak  veliký,  než  byl  stánek  m  poušti.   (60  x  20  l'oktů).  Podle
1.  Král.  6,   16.  20  byla  sva.tÝně  isvatých  čtÝřriamá  o  straně
20   loktů.  Jelikož   obě  budovy   byly   stavěny  podle   jednoho
vzoru,  lze  usuzoviati  z  tloho,  že  svatyně  svajtých  m  poušti  za.-
ujímada  jen  poliovinu  z  prvélio  oiddělení.

Zá.věr:  Sídlo  krá.1e  je  vždy  palácem,  i  .kdyby  to  byl  jm
nízky  stan  na  poušti.  Jsi  slabý  a  nemocmý?  Nevddí.  Jsi-Ii  u-
přímný,  pla.tí  i .pro  tebe  islíb:  »A  učim'me  isů  u  něho  příbÝtek.«
Jan   14,   23.   Miluješ   svého   Ježíše?   Jest   sředem   tvého   žití?
PFa,vá  láskia   se  ztrácí  v  milov,aném.   Ztrácíš  se  i  ty  ve   Spa-
síteli?

Čtení  Bible:  1.  Moj.  40  -2.  Moj.  11.

3.  úikol  -  20.  ledna  1951.

_'  '     NÁDVOŘÍ  STÁNKU  NA  POUŠTI.

Úv o  d :   PŤedsíň,   čili   nádvoří   stánku  jest   obrazem   naší
země  ,a  souč@sně  i  symbolem  našeho  pozemského  tělia.  První
stánék  tsvatyně  jest  iobrazem  naší  duše:  která  ].est  osvětlová-
na   světlem   sedmiramenLého   svícnu   pod   oslňujícím   vlivem
Ducha.  sva.tého.   Svatyně  svatých  jest  obrazem  niašeho  ducha,
v němž  se  chce  Bůh  usídliti  ia  přebývati.  Zde  bydlí  náš  Mistr,
zde je - v sq-dci - i Zákon Boži'.  žid.  8,  10-13.

SI.OUPY  0HRADY  NÁDVOŘÍ.

1.  Čím  byl  obehnán  stánek  na  potišti?  2.  Mojž.  27,  9-18.
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Předsíň  neboli  nádvoří,  která  o\bHopovala  vlaistní  stánek,
T3ÝTla  velikosti  asi  37,5  x  75  m,  či-li  100  x  50  loktů.  Strana  již-

ní  a  severní  byla  dlouhá  po  100  loktech,   strana  vÝchodní  a
západní   po   50   l'oktech.   Ohrada   nádvoří  \byla   opřena   o   60
-sloupů,   po  20  na   strtaně   sevemí  ,a  jižní  ,a  po   10  na  strane
východní  a  zá,padní.

2.  Co  zobrazovaly  tyto  sloupy?  1.  Tim.  3,  15.

»Bůh  má  zvláštní  lid,  má  svou  Církev  nta.  zemi,  které  se
zde  nevyrovná  žádná  jiná,  protože  převyšu].e  všecky  osbatní
[církve  sna.dností  a,  jednoduchostí  ve  vyuč`ovaní  pmvdy  'a  ob-
hajoibou  Zákona  Božího.«  a=GW).

3.  Kteň'  apoštolcwé  Páně  byli  podle  apoštola  Pavla  sloupy
€Církve?  Gal.  2,  9.

4.  Č1'm  se  můžeme  státi my podle  slibu  Páně?  Zjev.' 3,  12.
Abychom   se  mohli  státi  ^sloupy  v  ahrámu  Boha  živého,

musíme  se  necha.t nejprve  opracovat  Bohem.  Ká]]ien,  který  se
nedá  opradovat,  nehodí  se k  stavbě  a prot.o  jako  takový bude
u  stavby  rozdrcen.

MATERIÁL  SLOUPŮ.

5.  Z  jakého  druhu  materiálu  byly  zhotoveny  sloupy  ná-
dvoří?

Zatím  co  Lo   jiných  předměteGh  nádvoří  i  svatTně  je  po-
drobně  riuveno  o  materiálu,  z  něhož  byly ,zhotoveny,  Písmo
sv.  nic  neříká  o jakosti  a  dnihu  materíálu sloupů  v  předsíni.
Nezáleží  z  j^akéh'o   materiálu   tyto    sloupy   byly;    Bůh  může
Ě  ze  špatného  materiálu  stvoři.t   dobré  -  i  z  rnejvětší,hoi  hříš-
níkta  své  milované  ,dítě.   1.  Tim.  1,   15.  Ja.k  ča.sto  byl  obiriňo-
ván  Ježíšr  že  se  'spolčuje  s  hříšníky.  Viz.  Ma.r.  2,   15i  l.uk.  15,
2i  Mat.  11,  19
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6.  Na  jakých  podstavcích  stáli  tito  sloupové?  2 Mojž.  27,
10-17.

SÍ1.a  těchto  sloupu  spočívala  v  jejich  měděnÝch  podstav~
cích  a,  ve  stříbrnÝch  hlavicích.  Měd'  je  obra.zem  sílÝ  a  stříbrcF
slávy  Boží.

Naše   síia   sp'očíva  v  Kristu-Vítězi  mad   satánem   a   smrtí-
Krédo   apoštola  Pa.vla:   »Všechno  mohu  v`\Kristu,  kterÝž  mně.
posiluje,«   má   býti   i   našim   krédem.   Jak   často   již   jsme   se-
v  živote  přesvedčili  o  pravdivosti  slov  Páně  -  »Nebo  beze`
mne  nic   nemůžete   učiniti.«   Jan!  5,   15.   »Naše   d`ostatečnost   z:
Boha  jest.«  2.  Kor.  3,  5.

Sloup s podstavk{`m

a kolíky.  Sloupy,  iež  do

čtyí.  úlili.t  obkličo`.aly

zas<qzeny    by]y    do     pod-

20

Btavků   měděnýoh  a byly

upevněny kolíky,jež  p,u

v.+zy   s  hlavioemi   sloupů

spojeny  byly.



POSI.ÁNÍ  SLOUPÚ.

7.  Jaké  poslání  mšly  sloupy  v  nádvoří?  2.  Mojž.  38,  9-16.

Sltoupy  držely  v  předsíiri  těžké  kobercové  závěsy.
•     8.  Jakou  úlohu  mají  živé  sloupy - dítky  BožÍ  v předsíhi

naši  země?

0  d p `o v ě d' :  Svět  je  nošen  dítkami  Božími.

a.)  Pro  deset  sprivedlivÝch  bÝl  by  .Bůh  zachoval  Sodomu
€a  G.omoru,  `ale  nebyli  nalezeni.  1.  Mojž.   18,  23-32.

b)   PFo  jednoho   Jiosefa  egypts`kého  byla  zachrá]iěná   celá
země.  1.  Mojž.  41,  48.  49.  54-57.

c)  JákÝm  požehnáním  se  Lstala  izna.elitská  služebná  u  Ná-
m`ana..  2.  Král.  5,   1-14.

d)  JakÝm  požehnáfliím  jest  Církev  ostatků  dneš,nímu  po-
•kolení!   Je   nositelkou   radostnéh`o.  i  výistražného   poselství   a
•Pra.vdy:   ].e   listem   KrisťovÝm,   živou   epištolou  J.ežíšem   dopo-

Tučenou.  2.  Kor.  3,  2.  3.
Uvažuj:  Iz.  6,   13;  Ezech.  22.30.

BRÁNA  D0  NÁDVOŘÍ  A  JEJÍ  ZÁVĚS.

9.  Jak  široká  byla  brám  do  předsíně  svatÝmě?  2.  Mojž.
27,  16;  4.  Mojž.  3,  26.

20  1oktů  -  t.  j.  ia.si  15  m  široká  brána  do  předsíně  i]ka-
zuje  nai  veliké  6rdce  Ježíšovo,  Ý  němž  naleznoup  fich'ou   zá-
ioku  záchrany  všichni  ti,  kt.éří po ní  t'ouží.  Sotva  která  církev
má  ve  svém  chrámě  ta.k  široké  dvéře  ].aam  měla  tato  předsíň
svatyně.

10.  Kolik  opon měla  celkem  svatyně?

a)   Opona  ve  dveřích  síně;  správně  zvaná  »zastření«  ne-
bo-1i  »záclona«.  2.  Mojž.  27,  16;  4.  Mojž.  3,  26.
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b)  Opona  přeú  svatyní  (na  dveřích  svatyně).  2.  Mojž.  26,
`3fs.  37;  39,  40;  40,  5i u3.  Mojž.  21,  23i  4.  Mojž.  18,  7.

c)  Opona  před  svatyní  §vatÝch.  2.  Moijž.  26,  31-33í  27, 21;
3i9Ú   6;   36,   12i   4.   Mojž.   4,   5.

Řecké  slovo  »Kratčpetasma«   (opona)   vztahuje   se  v   epiš-
i®ůe  k  židům  na.  všechny  tři  opony.  Žid.  6,   19;  9,  3  atd.  Roz-
rrifl  meri   jednot]ÉVÝmi   ,opommi  i7yistihují  rů2ma  p'ojménování
Tu-   Mojžíš.ových   knihách   jakoi:   zastření,-   záclona,   opona,   atd.

I'ři  krátkém  vylíčení  stánku  s  jeho  islužbou  k  Žid.  9,  1-7
Pavel  nevzpomíná  na   op'onu,   či-1i   zastínění  brány  předsíně,
ale  Tzpomína.  pouze  na  ,dri]hou  oponu  svatyně.

11.  Z  jakÝch  barev  byl  závěs  brány  a pi.oč?  2.  Mojž.  26,
31.   36;   27,   16.

BaLrvy:  Modi.á,  šarlatová,  purpurová  ,a  bíla.  Modi.á  barva
Ée  ba.rvou  n®bes.  Život  Ježíšův  byl  nebeslÉ  životem.   I'ur-
purová   barva   jest   sym.biolem   .královské   hodnosti   ta    důsto].-
nSsti.  Jan  18,  37.  Šarlatová  barva.  je  sÝmbolem  Mesiáše-Trpi-
:eTe.  Zj.   19,   13i   lz.   63,   2,  3.   Fhent  bilÝ  -  přesiukorva]iÝ  ].e
sFmbolem  kněžské   čistoty  a  krásy.   2.   Par.  5,   12;  Ezech.   16,
1®,   Zj.   18,   16;   19,   18.

Tak  pravil  o  Pánu Ježíši  i  Šalamoun:  »Mflý můj  jest bílÝ
a   červený . . .«   Pís.   5,   10.   Bílý   neboť   jest   čůstÝ   a   červenÝ,
protože  trpěl  a krvácel.

12.   ProĚ   byly   jenom   jedny   dvéře   v  předsíni   svatÝně?
Sk.  4,  11.  12:1.  Tim.  2,  5;  Jan  10,  7.  9.

K  bráně  přgdsíně  vedly  mohé  a  různe  cesty  a  pěšdnÝ.
3®  nádvoří  svatyně  však  vedly pouze  jedny  dvéře.  Byly  sice
r-=iice   širok-é   (asi  15  m)   byly  všiak  pouze    j  e dny.

13.   I>roč   jenom   jedna   cesta  z  předsíně   do   stánku?   Jan
=É,  6:  Iz.  35,  8.

Jest   pouze   jeden   Ježíš  -   Cesta,   Pr,avda   i  Život.   Ježíš
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jest  Cestou  k   Círtkvi  Páně,  On  je  je.jí  hlavou.   Ef.   1,  22.   23;
5,   23.

Předsíň  ukazuje   cestu  po   níž  může  a  má  přijít  ma,mo-
tratnÝ   syn   zriovu   do   rodinného   domu   rodiěů.   Předsíň   jest
šk`olou  prvé  třídy,  ve  které  tse  učíme   slabikovat  slovo  »smí-
ření«.   Nikdo   inemůže   k   Bohu  jinudy,   jen  předsíni   svatyně.
Pán  Ježíš  jest  cestou  k  Otcovskému  srdci.  Proto,  když  Adam
zhřešil,  byla  ta.to   cesta  'střežena  cherubíny  s  ohnivými  meči
Tentto  meč  BožÍ  správedlnosti  přikryl  Pán  Ježíš  vlastním° srd-
cem.  I>roto  jen  jím  vede  dnes  jedíná  cesta  k  'srdci  Otcovské-
mu.t

Čtení  Bible:  2.  Moj.  12  -  29.

4.  úkol  -  27.   ledna   1951.

oi.TÁŘ o ZÁPALŮ.

0 1 t á ř.

Úv o d :    Oltář   zápalů   byJl   postaven  v  předsíri  stánku
poblíž  hlavního  vch'odu.  V _].eůo___těsné  blízkoist.i  mo\hl  sice  bÝt
každý   lzraelita,   ale   obětní   služba  kolem   oltáře   a   na   něm
byla  vyhraz_ená  pouze  kněžím,   služebníkům   óltáře.   2.  Mojž.
40,   6.

1.  JakÝ  tvár  a  velikost  měl  oltář  zápalů  a  kde  stál?  2.
Mojž.  27,  1.

0ltář  byl  čtverhraiiný,  pět  lo`ktů ,dlouhý  ,a  pět  loktu  širo-
ký  (asi  3x3  m)c a  tři  lokty  vysokÝ  (asi  2  m).

2. Z jakélio  materiálu byl  oltář zhotoven?  2.  Mojž.  27,  1. 2.
Ze  dřeva  a  mědi  pGkryt.  Na. tomto  oltáři  měl  ustavi!čně

hořet  oheň  ,a  přec  byl  zhotoven  ze  dřeva.  Proč  ne  z  kameme,
nebo  z  kovu?
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Obětující kněz  u  oltáře zápalů.

Bůh  si přál, ajby v iol.táři bylo  viděti  Krista - Vykupitele.
Dříví   ;etim  je  lobrazém   Jeho   li'dské   přirozenosti,   měď   zná-
zí)`iňuje   Jého   božskú   přirozenost.   Jako   Syn   člověka   mohl
položiti  svůj   život   za   čl'ověka,  ,a._ja._ko   Syn  Boží   (Bůh)   mohl
člověka  vyko_upit _z  hříchů.

3.  Proč  musel  být  oltář  ze  dřeva?  1.  Mojž.  3,   1-14:  Gal.
3,  13;  1q  Peti'.  2,  24.

•   Hřích  byl  zrozen  v  těle,  proto  i  v  těle  musel  bÝt  ods'ou-
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zen;  v  ráji  m  dřevě  byl  spáchán  hřích,  proto  lidstvo  muselo
býi--zn--ó--iFu--ha-dř-evě  -s   Bohem  smířeno.   Ef.   2,16;   Kol.1,   20.

4.  Proč  muselo  bÝt  dřevo  oltáře  pokryto  mědi'?  2.  Mojž.
2:ň' 2.

Ho|é_   dřevo   by  nevydrželo   veliký  žár   ohně   a  brzy  by
shořel`o.   Kdyby  byjl  Pán  J.ežíš   pouze   Šyňem   člověka,  nikdy
bychoin  se  nebÝ]i   doěkali  vÝkoupení  z  hříchu.  I'a.k  bÝ  bylia
stačila.   sii±rt   andělů,   kteří  se   chtěLi  niíisto  'Syna.  Božího   obě-
tóirčl_ti.

»Andělé  měli  tajkoůou  účast  na  záchraně  čl`ověka,  že  bý
se  inezi= nirii  byli  našli  tací,  ki:eří  by  svou  slávu  i  život  byli
dal_i za _?traceného  člověkaL.  »To  by však nestačilo«j  pi'avil  pro-
vázejíci   mne   anděl.   Přesťoup€aií   bylo   tak   veliké,   že   život
anděla  nemohl  zaJplatiti  tuto  ví.ru.  Jen  smrt  a  přímluva.  Syna
Božího  moihly  vinu  zapla.titů  a  vykcmpiti  ztraceného   člověka
z  beznádějnéhoi  hoře  ia.  bídy.«   (Zkuš.  106).

5.  Co  vyjadřovalo  spojení  dřeva  s  mědí  na  oltáři  zápa-
lů?  Iz.  7,  14;  Mat.  1,  20.

Člověk  s  Bohem  -  Syn  člověka  se  Synem  Božím -  I]]i-
manuel  ~  »Bůh  s  námi«.  Na  tomto  /oltáři  můžeme   čísti  ná-
pis:-=»Jeden  -].esů  z,ajisté   Bůh,   jeden   také  prostředník   Boží   a
lidský,   člověk,  Kri'stus  _Težíš.«   1.  Tim.  2,  5.   6.  Díky  Bohu,  že
dřevio  oltáře  bylo  pokryto  mědí.   Toto  předivné  spojení  nám
iikia.zuje  jak  blízko  j.e  každému  z  nás  Ježíš.

6.  Jaký   trojobraz   služby   Pána  Ježíše   představuje   oltář
zápalů?

Oltář  -  iobět'  -  velekněz  Pán  Ježíš  jest  oltářem;  -  ve
své  lásce  ne,sl  zlořečenství  hříchu  na  isobě.   On  je  nevimým
Beránkem,  jehož  krev  byla  prolit,a  na  smíření  za  mnohé.  On
je také  Í  veleknězem,  který ,obětoval  svůj  život.  Zde  je  krás-
ně  zachycen Jeh'o, život,  snirt i znirtvýahvstání.  Iz.  9,  6i  1. Kor.
1'   30.
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ROHÝ  oi.TÁŘE  zÁpjnů.

7.  Kolik  bylo  rohů  na   oltáři  a  jak  byly  umístněny?  2.
Mojž.  27,  2;  38,  2.

8.  Co  symbolisuje  roh?

•Sílu,  Iochra_pu_  _a  slá_Ýu.  Viz.  J-ei',  48,  25;  Pl.  Jer.  2,  3;  ŽaLh

89'    18u.

Rohy  oltáře  j=sou  i  mamením  ioběti   Krits±ovy.  Byly  ob/rá-
ceny  ria  všecliny  stiiany  země  -a  volaly;   »Obra`ťtež  zřetel  ke
Hpě,   abyste   `spaseny   byly= __vě=9ghy _ ko_pčipy_   z_e_mě, _ nebo_ já

jsem  Bůhjsihý,__a  _nQní  žádn_é.h_o_ více .  .  .«  Iz.  45,  22.  23.

9.  Kdo  hledal  a  také  našel  u  nicli  záchranu?  1.  Král.  1,
50-53.

Ad'oniáš  2nal  moc  i  význam  rohů  oltáře  ia  proto  tam  hle~
dal   i   záchranu.   Avša±   _sŤprotpš  _roh_y_ _q_lt_á_ře  _by_ nebyly_  měly
žádno-u  miflořádpou  moc,  kdyby  nebyly  skrápěny  íkrví  obět-
m'ch  zvířat.   Krev  to  'byla,  rk_te,rá _ jim  propůjčovala  tuto  moc.
NaplňoTplq__5_e   zde   zaslíibení:     »Kdož   ve   skrýši     Nejvýššího.

přebýva.,     ve    stínu     Všemohúcího    iodpočívaLti   bude.«   Žalm
91'   1.

10.  K  ěemu nás  vybízí Žalinísta  v souvislosti  s  rohy  oltá-
ře?  žalm  118,  27.

». . . a  dQveďte  je  až  k  rohům   o]táře . .  .`{  Tam  jsme  byH
za,chráněni° a  tam  je  naše  míst'o  odpočínku,  obrany  i  útočiště
bezpečné.   Mat.   11,  28-30.   K  těmto  rohům  oltáře  se  utí±ejne
v  -čajse -bezpečí  i  nebezpečí,   a  k  ním  přivádějme  i  dítky  své.
•spolublúžní+   Od   iro-hů   oltáře   z@ziúva   dDdnes   hlagj   »Všechno>

což ri  dáva  Otec, ke mně přijde;  a toho, kdož ke mně přijder
nevyvrhnu ven«.  Jan  6,  37.
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Čtení  Bible:  2.  Moj..  30  -  3.  Mo.j.  4.

5.  úkol  -  3.  února  1951.
n1,

MĚD.ĚNÉ  UMÝVÁDI,0.

Úvo d  i    Měděné    umyvadlo    stálo    bezprostředně   před
vaiodem  do   sv.a'tyně.  Kdykoliv  vcházel  kněz  nebo  velekněz
do  sva.tyně  musel  sí  umÝti  své  ri].ce  i  nohy,  abÝ  byl  veŇ  sva-
tyri   čist   a   nezemřel   před   ma].estátem  islávy   B.oží.   Kněz   si
musel  uvědomít,  že  do  domu královského  nesmí  vejít  nic  ne-
čistého.Í;Zj.  21,  27.

Toto   umyvadlo   bylo  v   chrámě   Šalamounově   nahrazen'o
jinÝm,   které   bylo   nazÝváno   »mořem«.   Mělo   větší   rozměry
než  to  ve  stánku  na  i)'oušti.  Viz.  2.  Par.  4,  2-5.

1.  Kde  stálo měděné  umyvadlo  a proě?  2.  Mojž.  30,  18-21.
Ve   sva.ťyni   a   sva`tyni  sva.tÝch  nebylo  pFachu   ani  žádné

jiné  špíny.  Služebníci.  svatyně  (nosiěi  a  čističi)  peč.ovali  s  ve-
kerou  lásko-u  ke  svatyni,  .aby  tato  bylia  vždy  čistá  ia  připra-
vmá  pio  s,lúžbu  .kněží.  I'roto  měděné  umÝvadlo  kládlo  vždy
lměžím  otázku:  »Jisi  čist?«

2.  Jaké  napomenutí bylo  dáno kměžíri již ve  Staré  smiou-
vě?  Iz.  52,  1,1.

Toto  napomenutí  platí  i  pro  kírálovské  kněžství  novozá-
konní.

3.  Co  ;e  mohlo  státi  knězi,  který  si  neumyl  ruce  a  nohy,
vcházeje  do  svatyně?  2.  Mojž.  30,  21.

4.  V  jakem  vztahu  je  toto  napomemutí  k  podobenství  Pá-
nai  Ježíše  o  královské  svatbě?  Mat.  22,  11-14.

»Podobenství  o  .svatebním  rouše  bbsahuje  ].edno  z  nejdů-
1ežitejších   nčLučení.    Svatboiu   je   představeno    spojeri    člově-
čenství  s  božstvím;  svatební  roucho  představuje  mra.vní  p'o-
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vahu,  kterou musí niíti  všichni,  kteří  chtějí  býti  nalezení  jako
fiosté  hodni  svatby.  Svatebn:ým  rouchem  o  něniž  je  v  podo-
benství   řeč,   míini   se   či.stá,   bezúhonná  povaha.,   ].akc)u   budou
vlastniti   praví   nasledovníci   Kri,stovi.   Církví   je   dá]io,   »aby

UmývÉní  kněze  před  bohoslužbami.  2.   Mojž.  30,   17-21.

se  oiblékla  v  kment  čistý  a  skvoucí«.   aby  byla  »církví  sla.v-
nou,  nemajíci  pcJskvmy  ani  vrásky.  .  .«   Zj.19,   8.   >>Spravedl-
nost   Kristova  nezakryje   ani   jeden   hýěkaLný   hřích . .  .<(   acri-
st.  podob.   str.  208-217).

5.   0č   bychom  pFoto   mělí   neustále   usílov@É?   Kaz,   9,   8;
Zj.  3,  18.

6`   0č  se  snaži'  ustavičně  Háš  nepřítel?  Zach,   3,   fl-5;  Job `
1,   6-12.
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-        7.  Čím  se  obírají  jeho  pomocníci  na zemi?  Sk.  20,  29.  30;

2.  Petr.  2,  1.  2.  Í7-19.

»opravdoví  pracovníéi  nemají  kdy  zdržovati  se  chybami
jÉnÝch. ,Ponilouvání  je  dvojí kletbou,  která  více  piostihne  mlu-
vícíhc)  než  poslioiucha.jícího.   Kdo   jrozsíva   símě   nesjednoceno-
sti  svárů,  ve  své  Vlastní  duši  sklízí  sm]-tící  oVoce.  Vyhledá-
váním  chÝb  při  jinÝdi  .r`ozvine  se  zlo  v  tom,  'který  je  vyhle-
dává   Prodlívámím  při   chybách   jiných   budeme    proměněni
v  tentýž  obraz.«  (T-8-501.)

Tentlo nedtelný duch souzení jinÝch j e najprosto satranský.
Všeckc),  co  podporuje  souzení,  ka.ždá  náklonnoist,  vyhledávání
€hyb   neb'o   zdůrazňová.ní  klamu,   jest  nesprávné.   Tím   ].e   ži-
vem  nedůvěFa  a  podezíráiií,  které  je  odpomé  Duchu  Kristo-
vu,  a  tomu,  kdo  se  tíri  ziabÝvá,  jsou  ke  škiodě.  Kdo  se  tako-
vÝmi  věcmi  za.bÝvá,  udhyluje  se  ponenáJ]lu od pravého  ducha
křesťanského.   Tito   jisou   `kamenem   úrazu.«   (T-5-35iT6-42-297).

8.  Kdo  čistil  zrcadla  na  měděném  umyvadle  a  proě?  2.
Mojž.  38,  8.

»Byly  to  zbožné  ženy,  které  sloužily  před  dveřmi  sva.ty-
ně  a pečovaly  o  čistotu  vody  v  umyva.dle ia  o  jehc}  zrcadlový
podstavec,  v němž  kněží  spa.třovali  svoje  poskvmění  na  telě.
Na  těchto  zbožných  ženách  páchaLli  synové  Eli  násilí,  za  cež
•byli  p otrestári«,

»Je  potěšiitelné,  že  ].iž  ve  Starem  Zákone  měly  ženy  před-
n.ost  sloužiti  kolem  svatyně.  Tím  jest  úplne  vyvrácen  falešnÝ
názor  ].e,dnoflivců,  kteří  tvTdí,  že  dílo   evamgedia  jest  svěřeno
poruze  miižům  Tito  za.p'omněli,  že  ženy  byly  poslední  u  kříže
Pána  Ježíše,  primí  u  ].eho  hrobu  a  že  'svědect;vím jediné  ženy
bylo  celé  město  přivedeno  k  nohám  JežíšovÝm,  a  že  p'ochva-
1a:   »Ona  uičÉnila  co  mohia«,  paffila  také  jisté  ženě.«   (D.  4).

9.  Jak  my  můžeme  bÝti  obmyti  a  očisteni?  Jan  13,  8-11;
15,  3;  2,  -`Tan.  1,  9.   10;   2,   1.  2.
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»Ijid  přicházel  branou  nádvoří  ±  'oltáři  zápialů  a  lněží  od
oLtáře  procházeli  k měděnému  tmyvadlu  a  pak  do  svatyně  Q
sva.tyně svatých, ,kde sídlil Bůh mezi cherubíny. Tak přicházi'me
i my k  nebes\ké  svatyni,  kde  bydH  13ůh  skrze  Krista,  který  je
dveřmi   (Jan  10,  7.  9.),  který  je  ioběúú  za  hřích  (Žid.  9,  13.  14;
10,  10-14),  který  byl  obětován  na  oltáři  zápalů.  Z  toho  je  tu-
díž  zřejmo,  že  skrze  Krista,   či-n  živé   Slorv.o  jsme  oiči.sťovani
od  ihříchu.  ,(Jan  1.  1;  15,  3j  1.  Kor.   10,  4;  Ef,   5,  25,  26).  Kristus
byl  znázoiněn  ionou  skalou,   do  které  Mo..žíš   uděril  a  z  níž
vytřůskla  ffidu  životodámá  voda.  Když  byli  Aron  a  jeho  sy-
nové  vyvoleni  ke  kněžství,  byli  Mojžíšem,  zástupcem  Kristo-
vým  na  celem  těle  myti.  Znovuzrození  je  též  ioznačeno  >gob-
mytím  idruhého  naro,zení.«  Verše  u  Tit.  3.  5;  Žalm  119,  9.   11.
nám  uk,azují  ceistu,  jak  můžeme  ,býti   očistěni  Jeho   slovem.«
@GW).

10.  Proč je  ducliovni'  obmyh'  rukou, noliou  a  srdce  tak na-
léhavě  důležitým  pi.o  královské  kněžství  Novélio  Zákona?

a.)D  Sv.ajté   ruce   k   modlitbě.   1.   Tim.   2,   8:   Žalm   148,   1.   2;
Jak  4,  8.

b)  Nohy  proi  evtang-elim.  Ef.  6,  15.
c)  Čisté  srdce pro  Pána.  Př.  23,  26j  Mat.  5,  8;  Žah  24,  4i

51,  12.

\l;(l,,L,,ť\_`

Čtení  Bible:  8.  Moj.  8  ~ 25.

~,,h`        6.  úkol~10.únom  1951.
.\`,

STÚL  S  CHLEBY  PŘH)LOžENÍ.

Ú v o d :   Dům  bez  clileba  není  domem  poh'ostimým.  Ne-
dosta.tek  chleiba  v  domě  znmená  bídu.  Jinak  ].e  tomu  v  ki.á.
lovťkém   domě   Velikého   Hopodina,   kde   je   všeiho   d'osta.tek.
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Nebeský  Otec nám nenabízí jen přftytek  ale  i  dom'ov, v němž
Ú

je  stůl  s  chlebem.

sTUI..

1.  Z  jakého  materiálu  byl  stůl  ve  svatyni?  2.  Mojž.  25,
23.  24:

Z  dříví  cetim  a  zlatem  p'oittaLžen.  Předměty  v  mádvoří  byly
z  mědi  ia.  dřeva,  mědi  potaženého.  Tak  i  oltář  zápalů.  Mnuls
jsme   si   řekli,  že   dřevo  'setim  předsta.vuje  lidskou  přirozemoLst
a   měd'   božskou   přirozenoist   Pána   Ježíše.   Takový   byl   Ježíš
v  nádvoří,  iči-1i  na  naší  zemi.  Ve  svatyni  se  však  setkáváme
sice  ještě  s  dřevem  setim,  iale  již  mikoli  s  mědí,  nÝbrž  s  rÝzím
zlatem.  Zlato  ve  isvatyni  představuje  nám  již  oslaveného  Kri-
sta,  Kris,ta,  kterÝ  po  isvém  nanebevstoupení  vešel  jako   vele~
kněz  do  stánGku  prvnílii?,  čili  do   svityně.  Žid.   9,  8.  Zlatý  stůl
patřil  králi   a  veleknězi  isvatyně.  Nehoduje  však  u  něj   sám,
ale volá k němu i  svo].e  dítky.

2.  Kde  byl  umístněn  ve  svaÉymi  siůl  s   chleby?  2,  Mojž,
40'  22.

3.   Jak   vysokÝ   byl   temto   stůl?`  2o   Mojž.  25,   23,   (2   lok.iy
dlouhý,  loket  širokÝ,  a  půldruhého  lokta  vysokÝ  -  150  x  75
x   105  cm).

Ze  všech  předmětu  byl  stůl  s  chleby  nejnižší,  a  [to  proto,
aby  každÝ   do!Šáhl   m   chléb   a  nemusel  v  král'ovskem   domě
hladovět.

4.  K  ěemu  byl  používán  stůl?  2.  Mojž.  40,  23;  25,  30.

CHI.ÉB  PŘEDI,0ŽENÍ.

5.  Jak  se  jmenoval  tento  chléb?
Chléb  předložení  -  chléb  tváře  Boží.   (2.  Mojž.  25,  30).
b)   Cliléb   ustavičný.  4.  Mo'].ž.  4,   7.
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Stů]   sr  chleby  předložení.   2.   Mojž.   25,   23.   30.

6.  Z  jaké  moulqr  musel  být připraven?  3.  Mojž.  24,  5.
Mouka  běln.á  - představovala  č,istého  bílého  Ježíše,  Jan.

6,   35;Pís.   5,   10.   Jen   dokud   budeme   žíti,   potud  bude   naším
chlebem.  Jan  6,  53.

Jen   tá   cíikev  může  nésti  poselství  dneška,  která  holdu-
je  u  tohoto  kiálovského   stolu,  která  má   dostatek  chleba  --
která  má  všech  dvanáct  pecnů.  Kd'o  dostal,  může  dát.

F. KOĚik  chlebů  bylo ma  stole  a Éak byly  uEoženy?  3.  Mojži
24'  5.  6.

8. Kdo moH jísti cHéb předložení  a jaLk často byly  chleby
vymčňc.vány?  3.  Mojž.  24,  8.  9.

»Byly  pojmenovány  »qhleby předloženíg  nebo-1i  chleby pří.
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Somnositi   Boží«   pro,to,   neboť   byly   stále   před   tváří   Páně.   (2.
Mojž.  25,  30).  Bylo  to  při.2nání  závislosti  lidské  na.  Bohu,  před-
obraz  ča'sného  i  věčného  pokrmu,  jakož  i  potvrzením  že  jej
lze  zíiskati  jen  z  m,ky  Kristovy.   Bůh  sytil  lzraele  na  poušti
nebeským   clilebem   a  přeč  ještě  vždy  byl   odkázán  nia   Jeho
požehnání  se  .svým  tělejsným  i  duchovným  pokmem.  Manna
i   chléb   předložení   jsou  předobr,azem   na   Pána   Ježíše,   chléb
LživÝ,  který  je   stá.1e  .připraven  před  tváříaBožÍ  pro  nás.«   (PP-

353).

9.  Jaké  je  nám  dáno  zaslíbení  o  královském  stolu?  žalm
23,  5;  I.uk.  12,  37.

10.  Který  z  králů  lzFa?Ie  jednal  za  svým  královským  s.go-
•Éem  královsky?  2.   S@m,  9F  1-3.  13.

»Mifiboze,t  vždycky  za  stolem královským jídal  a  byl  kul-
havý m  obě  své  nohy«  v 13.  Má  i náš nebeiský Král  rád kull
haivé?  Ano.  To  ].sou  Jákobové,  kteří  bojovali  a  zvítězili  a  jel
jich jméno  je  nyní  lzrael - vítěz.  Prožili  Fánuel  a  vzešlo  jim
LSI,mce.

Pro  koho  se  ,smil'oval  David  nad  Mifibozetem?  ~  Odpo-
veď  je  vo   verši   1.   »Pro  J.onatu«   Proč  máš  ty  bratře,   sestro
přednost  stolit  s  Králem  u  Jeho   stolu?  PTo  Ježíše.  Váž  si  té
výsady!

Čtení  Bible:   3.  Moj.  26  -  4.  Moj.   16.

7.  úkol -  17.  úno,ra  1951.

SEDMIRAMENNÝ  SVÍCEN.

Úv o  d :     »Jako   tsvícen   ve   stánku   osi.7-ětlova,1   svtatyni   i
drám,  tt@k  i  Ježíš- svítí  svým  Duchem  a  Slovem  v  našich  srd-
ddh.  Jan.  8,  12;   1,  1.  4.  9í  Ef.  3,  17;  Žah  119,   105.  Ta.k  ].sme
my  dítky  Boží  osvíseny  jfako  chrám  Boží  a  pro  svět  světlem
světa  j.sme  učiněni.  1.  Kor.  3,  16.   17;  6,  19;  Ma.t.  5,  14.  Podobl
mě  i  sedm  zlatých  svícnů  ve  Zj.  1,   12.   13.   16,  20i  2,   1.  před-
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stawi]je  sedm  církví,  lid  Boží,  mezi  nímž  se  Fffistus  procházf-
V  .nebeské   svtatyni  máme   sedm  hořících  lamp  před  trůnem
Božím  (Zj.  4,  5)  jako  protiobraz  svícnu  so  se.dmi  světly  v  po-
zemské  svatyni.

MATERIÁI.  SVÍCNU  A  JEH0  UI.0ŽENÍ.

1. Z jakého  materiálu byl zhotoven svícen? 2. Mojž. 37,  17;

2.  Na  kolik  větví  ®mtů-ramen  se  dělil?  2.  Mojž.  37,  18;

3.  S  ěím byly pruty  těsně  spojeny?  2.  Mojž.  37,  17-18.
Sloupec  nese  šest  prutů  -  'sám  musel  být  tudíž  mnohem

silnější  než  pruty.  I  my  j'sme  těsně  sp'ojeni  s  Kristem  a  jím
tudi'ž   take   neseni.   Jan   15,   5;   i.   Ko\r.   12,   12.   V   ratolestech
proudí  niíza.   jen  p\otud,  pokud  tyto   ].sou   strostlé   s  kmenem-
Tak  je  to i  s námi  v  Kristu.

4.  S  ěím  byly  pruty  ještě  spojeny?  V.  18.
Pruity  nebyly   Spojeny   jen  .s   kmenem,   a.1e   byly   spojenÝ+

i  jeden  s  druhÝm.  To  před'stavuje  naše  společenství  s  lidem
Božím.  I  zde  platí:   »Co  Bůh  spojil,   člověk  nerozlučuj.«   Mat.
19' c 6.

5.  Z  jakého  zlata  byl  svícen  vypracován?  2,  Mojž.  37,  17®
`Svícen  byl  z  tepaného - taženého  zla,ta..  I  to  je předobra-

zem  m  Pám  Ježíše.   Svícen  byl  kován,   tepán,   s.oužen  jako'
náš   Spasitel.   Jeho   dítky  musí   projít   podobn'ou   školou.   Žiď.
2,  10;  Fil.  3,  10.  To potvrziije  i  tá  skutečnost,  že  í fframena  byla`
z  tepaného  zl/ata..

6.  Kde  byl  uinís€ěn  sedmiramennÝ  svícen?  2>  Mojžo  40,  24L

CÍI.  SVÍCNUo

7. Jaké  poslámí  splňoval  sedmiramemmÝ  svíceH  ve  svaůymig'
2,  Mojž.  25,  37.
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Protože  ve  stánflm  nebyla  žádna  okn.a,  nebyly  nikdy  vše-
ighny  lampy   součaLsně   zh\asnuty,   a.by   šířily   ve   dne  i  v  noci
své  světlo«.  (I'P-347).

8.  Jaké  nádobí  bylo  zhotoveno  ve  spojení  se  svícnem?  2.
Mojž.  25,  38.

9,  Jaká péče byla věmováma lampám?  Směly někdy vyhas-
mouti?  2.  Mojž.  27.  20.  21;  30,  7.  8;  3.  Mojž.  24,  1-4.

»Nikde  v  Písme  sv. nečteme,  že by  někdo  byl  nechal 1am-
py  vyhasnouti.   Náš   Velekněz  ptrochá,ze.jíd   se   mezi   zlatÝmi

37

Kněz   obsluhuje   sedmiramenný  svícen.  2.  Mojž.   25,  31.



sT,-=en`r-   musí   častokráte   použÍ`ti   nůžek,   aby   zastřihl   ohořelý
knot,  který  bráni  ja'snému  světlu.  Kolikrát však pricházi  Vele-
kněz.  ke   svícnu  is   nůžkiami,   tolikrát  s   sebou  n.3)se  naplněnou
ole`j.ničku.   TaLk  to  dělá  vždy  náš  Ježíš  -  Velekněz.  Kdykolív
nám  něco   odmítne   coi  milujeme,   vždy  dá  ^c.le].e  Ducha  sv.,  a-.
by/ůom  lépe  'svíti'i.«  (EGW).

10.  C® je napsáno  o Jeho  velekšžskem  díle  za  nás?  Mat[
12,  20;  Žalm  18,  29;  97,  11.

Závěr:   Kladeš   se   rád  na  kovadlinu?   Necháváš   se  tepat.
čLbys  byl  jednou  schopen  stát  ve  svatyni  nebeiské?  Víš  že  te-`
pající   tě  ,kla.divko   je   přidržován.o -milující   rukou   Bc.ží,   aby
snad   neuhodilo   více,   než   bys   vydržel?   Jsi   'oiiiou   ratole'stí
pevně  přirostlou  na  ikmeni?  Svítí  i  tvoje  světl'o,  ve  svatyni?
Svítí  stále  a  neha!sne?  Př.  4,  18.

Čtení  Bible:  4.  Moij.  17  ~  34.

8.  úkiol  ~  24.   února   1951.
/,

OLTÁŘ  NA  KADĚNÍ.

Ú v o  d :    »Dnem  i  nocí  rozširoval@  se  svatá  vůně  po  od=
dělení  svatÝně  a_  daleko  za  ní  kolem  stánku.«  (PP~347).

OI.TÁŘ.

1.  Z ].akého  maLteriálu  by!  oltář  zbudován?  2.  Mojž.  30,  1-5.`

Ze   dříví  setim,   zla.:em   čistým  iobložen.  Na   rozdíl  'od   ol--
táře  zápalů  na  nádvoří,  byl   oltář  nra  kadění  mnohem  menší.
(75  x  75  x   150  cm).  Byl  zhotoven  sice  ze  dříví  setim.=alé~-byT
obložen  ryzím  zlatem.  I  ion  m_á  co  děla.t  iiž  s   o§1a_ve=ným  Je-
žíšem.

2.  Kde  byl  ve  svatyni  postaven?  2,  Mojž.  30,  6;  40, 26.
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Apoštol  I>avel  k  Žid.  9,  4.  připomína  zlatý  oltář.  Nevíme
přesne  pFoě  mluví,   že  tento  'oltář  byl  i  ve  svatymí  svatých?
Není  vyloučeno,  že  oltář m ka.dění  zařazoval  do  svatÝně  sva-
tých  pro   jeho   umítstění;   vždyť   stál   bezp,rostředne  před  třetí
opon'ou,  odkudž  měl  dým  oběti  `přecházeti  romou-do  svatymě
svatých.  Je  také  možné,  že  Pavel  měl  na  mysli  nádobu,  ve
které bylo kadidlo.

3.  K  jakém  účelu   sloužil  temto  oltář?  2.  Mojž.  30,  .7.  8.

_Í- , Í_

Oltář  na  kadění.   2.  Mojž.C3o,  i-3.
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KADIDEljNICE  A  KADIDLO.

4.  S  ěím byla  spojena  oběť  kadění nai  oltáři?  Co  znázorňo-
vala?  Žalm  141;  Zjev.  8,  3.  4.

»Vůně   kadidla,   která   vystupovala.   vzhůru   s   modlitbami
lidu  lzraelského,  představovala  zásluhy  ,a  prostřednický  úřad
Kristův  aL  Jeho  dokonia,lou  spiravedlno\st.  Když  kladl  kněz  ka-
didl'o na.  oltář,  dQistal  se,  do  bezpro'střednější  blízkosti  Boží  více,
než  při  jakýchkoliv  jinÝch  demích  bohoislužebnÝch  úkonech.«
(P,P-352).

P'odobně  i  my  j.sme  více modlitbou  blíž  přitahování  k  Bo-
•  hu,  než  jakýmkoliv  bohoslužebnÝm  úkonem.

5.  Z  jakÝch  vonnÝch  věcí  se  skládalo  kadidlo?  2.  Mojž.
30,  34ú8.

»Balsám,  onycha,,  grablan  vonný  a  čisté  k@didlo.  Jen  k  bo-
hoslužebnÝm   cílům  mohl'o   býti   tohoto   kadidla   použito.   Kdo
by učinil  jinak,  bude  z  lidu vyhlazen.«  2.  Mojž.  30,  38.

6.  Co  musel  učinit  Aron  ve  dni  smť:ření  s  kadidlem,  @by
nezemřel?  3.  Mojž.  16,  12.  13®

Velekněz  nesměl   ve   dni   sniíření   vidět   slitovnici.   I'roto
ta.to musela  být  zíahalená v  dýmu kadidla,  které  vnesl  s sebou
d'o   svatyně  \svatých.  Na  tomto  oltáři  ráno  i  večer  zaha].oval
nejvyšší  kněz  veřejné  bohosJužby,  kadil  vonnÝm  kiadidlem. 2-

ť:;ÍÍv±j:á=Í:í;síju:u±::c[j.~=;eo~n:a;::::í::;řšeeík:n::z::o::

přítomnosti   Bo,ží   před   snirtí.   Nenahriazuje   riuuJj.~i`ťĚ  __É€ťf_  se
něktei'é   církve   domnívají,   ale   je  poi].ze  sÝmbolem  m'odliteb.
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VŮNĚ  ROZKOŠNÁ.

8.   Čím   se  musíme   státi,=  cheme-1i  býíi   požehnamím   dm~
hým?  2.  Kor.  2,  14-16.

Zde  jest  vystižen  veliký  a  zodpovědny  cíl   dítka  Božíh'o.
Vůní  života  ,aneb  ke  smrti  být,  znamená  více  než  jen  v  kře-
sťanském  živote  živořit!

9o  Kdo  jest  maším  největším  příkladem  obětovaní  se Bohti
ve  vůní  rozkošné?  Eíeza  5,  2®

»Anděl  pravil:  »Myslíš,  že  Otec  vydal  svéh'o  Íniilého  Syna
bez  boje?  Nikoli!  Nikoli!«   I  Bůh  v  nebesích  zápasil  v  sobě,,
má-1i  ztraceného  člověka  nechati  zajíti  na  zahynutí,  nebo  pro
něj+   dáti  na   smrt   svého   milého   Syna.   Andělé   měli  takovou
účast  na  zachránění  čl'ověka,  že  by  se  mezi  nimi  našli  tací,
kteří  by  svou  islávu  i  život  dali  za  ztraceného  člověka.  -  To
vš.a,k   nesta.čiíLo,«   pra.vil   můj   provázejíci   mne   anděl.   Přestou-
pení   bylo   tak   veliké,   že   život   anděla   nemohl   zaplatiti   tuto
vim  .+en  smrt  a  přímluva  Syna  B.ožího  m?hly  vinu  zapl,atiti
a  vykoupiti  ztra.ceného   člověka  z  beiznádějného  hoře  a  bídy.<(
(Zkuš.   122   až   123).

Čtení  Bible:  4.  Moj.  35  -  5.  Moj.  19.

_     9.   úkol   -  3.   března   1951.
c`          c,l                    (    -,

SVATYNĚ  SVATÝCH.

Ů v o d :   Za  vnitřní  třetí   oponou   bvla   svatyně   svatých,
středis,k'o  předobrazne  služby  smíření,  která  byla  spojova(fi
článkem  mezi  nebém  a   zemí.   V  tomto   odděiení  byia  truhla
smlouvy   z  a;kátového   (setim)   dřeva,   zlaLtem  i]otažená  se  zla-
tou kotrunou  (rámcein)  nahoře. Byla skrýší  dvoi kamenných  de-
sek,  m  které  sáp_Bůh _pŤpsal  DesateiJo.  Byla  proto  pojméno-
vána  truhlgu  svědectví,  néb-o|Í-~.smh7TT+.`íTT`-TSp_c~
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I'ohled  přes   svatyni   do  svatpě   svatých.

1.  Co  dělflo  svatymi  od  svatyně  svatÝch?  2.  Mojž.  36,  35®
36;  40,  3.  21;  Žid.  9,  4.

Toto  byla  třetí   a  poslední   opona  stánku  na  p'oušti.   Byla
zhotovena  ze istejných  látek  i  ve  ste].ných  barvách  jiaiko  ostat-
ní  opony.  Všechny  tři  byly  symbolem  m  Pána  Ježíše,  který
jest  dveřmi  k  Otc'ovskému  srdci.

2.  Co  bylo  znázoměno  tou{-o  oponou?  K  čemu  máme  nýní
přístup?  žid.  10,  19.  20.

43



TRUIHA  SMI.OUVY.

3.  Z  jakého  materiálu  by]a  truhla  smlouvy?  2,  Mojž.  25.
10-16.  .

Díl'o  vykoupení,  smíření  a.  spasení  vyžadovalo  isi  ,a  dodnes
vyžaduje  Ježišovy  přítomnosti  ve  svatyni  sva.tých.  Zatím   co
v  předsíni   na   oltáři   zápalů   zemřel   jako   Syn   člověka,  vešel
do  sv/atyně  po  svém  zmrtvÝchvstání  již  ].ako  Velekněz,  Vítěz
v.  oislaveném  těle.  V  tomto  samém  těle  ve  funkci prostředníka
8.  Velekněze,  vstoupil  r.   1844  do  svatÝně  svatÝch.  Nepřestal
však  bÝti  ani  tam  Synem  člověka,  což  jasně  vysvitá  z  před-
mětu  dmhého  oddělení.  I  tíam  se  střídá  ,akátové  dřevo   (sym-
bol  lidské  přiirodzenotsti)   se   zlatem   (symbolem  Boží  přir`odze-
nosti).

4.  Co bylo  spojeno  s  buhlou  smlouvy;  že  musela  bÝii  stá-
le  zakryta?  3.  Mojž.  16,  2.

DECALOG   -. DESATERO.

5.  Co  bylo  v  truhle  smlouvy?  2.  Mojž.  25,  16;  5.  Mojž.  10,
4-5a

6.  Kde  [je  nimí  tento  origimál  Zákona?  Zjev.  11,  19;  15,  5.

7.  K  čemu  bude  nutně  potřebnÝ?  J@k.  2,  12.
»Jediným  \spolehlivým  meřítkem  mravní   dokonalosti  jest

Zákcin BoŽí,  a  živoJt  Kristův  je  vzomem jak  jej  pTakticky pi`oží-
vati.   On   mohl   říci:   »Přikázání   Otce   mého   zachoval   jsem.«
Jian.   15,   10.  A  jen  poslušnoistí,  podóbm.ou  této  můžeme  učiniti
zadost  požádia(vkům Zákona  Božího.  »Kdo  pra.ví,  že  v Něm  zů-
stává,   má   jako   On   chodil,   ta.k   cfloditi.«   1.   Jan.2,   6.   Nemů-
žeme  se  snád  odvola-ti  na  to,  že  ne].sme   schopni  to  vyplniti,
protože  má.me   zaslíbení:   »Dcsti  máš   na  mé  milosti.«   2.   KOF.
12,   9.   Pčitříme-1i   do   zrcčidla   Zákona   Božího,   p,oznáváme,   jak
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veliký  jest  hřích,   že  j'ako  přestupníc`i  jLsme   ztraceni,  že  však
pckáním   a.   vírou   doisáhneme   spravedlnc)sti,   a   že   milost   násT>
učiní   scnopnÝmi   ostříhati   přiirkázání   Boží.«    (Bibl.   posvěcenfi
48,   49).

SLITOVNICE.

8.  Co  bylo  ma  truhle  smlouvy?  2,  Mojž.  25,  21.
»Poklop   na   `truhle   smlouvy   byl   pojmenován   slitovnicí..

Byl  zhoťoven  z  maLsiivní`ho  zlata. ®a  dvěma  cheruby  svrchu  obe-
pja.t.«    (PP-347).

Slitovnice  byla  místem  nebeského  Vládce.  Byla.  Jeho  trů~
P_em.

9.  Kde  se  Bůh  zjevovái  a  odkud  miuvívai?  2,  Mojž.  25p
21.  22;  4,  Mojž.  7,  89.

10.   Co  řekl  Žalmista  o  tomto  trůnu  Božím?  Žalm  80,  2;
99,  1.

VĚDERCE  S  MANNOU  A  ARONOVA  HŮI..

11.  Co  bylo  ještě  v tnihle  smlouvy  kromě  Zákona?

a}  Prut  Aronův.  4o  Mojž,  17,  1-8.

Prut  Aronův  vyrostl  a  vypustil  ze  sebe  pupence,  zkvetl
a  vydal  mandle  z\i'alé.  Pii.item  tímto  Pán  zřejme  i]káz,al,  že  ne'
ka`ždý  může  být  služebníkem  oltáře.  Jen  pokolení  Lévi  byb
k   této   službě   odděleno.   5.   Mo].Ž.   16,   17;   Žid.   9,   4.

Jest  výstrahou  pro  všechny  věky,  pro  tÝ  posly,  kteří  ne-
byli  Pánem  v-yvoleni  a  nesou  poseliství  ianiž  by  byli  posláni.-
Duch prorocký  o  .tom  praví:  »Ti,  kteří  povstávají,  aby  zvěsto~
vali  poselství  'za.kládající  se  na  jejich  vlastní  osobno'sti  a  na
jejich  zodpovědno'sti,  kteří  prohlašují,  že  j,sou  učeni  a  vedení
Bohem  a  přece  boří  to,  co  Bůh  po  léta  vzděiával  a  stavěl,  ti
nejsou  plniteli  vůle  B'oží.  Vězte,  že  tito  mužové  stojí  na  stra-
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Velekněz  před  truhloJu  smlouvy.



ně  velikéh.J   svůdce.  Nevěřte   jim!   Oni  se  spojili  s  nepřáteli
Boha  pravdy.i  Tak(ovÍ   budou  uváděti   v  posměch  úřad   kaza.-
telský,  p'rohlašujíce   je]+   za   soustavu  kněžské  lsti.   Odvracejte
se   od  nich,  nemějte  niěeho   společnéh'o   s   nimi,   ani   s  jejich
pose,lstvím  i  kdyby  `se  sebe  více  oháHěli  »Svědectvím{{r  neboť
Bůh  jim  nesvěřil  žádného   díla.  Výsledkem  jejich  práce  bude
nevěra  ke  svědectvím.  Pokud  jim bud.e  tmc>žněno,  budou  niěit
to  dílc.,  na  něniž jsem tak  dlouhá  léta prarcovčila.  (Kde  je  prav-
da  str.   15.   16).

»Nepřijímejte  ho   otniž  rcete:   »Pán  ti  Žehnej!t{  Neboť  Bůh
nsmluví  skrze  něho  a  nedal  mu  žádného  poselství,  ale  on  bě-
žel  prve,  než  ho  kdo  poslal.tt   (E.   G.   W.)   Tolik  o   těch,  kteř}:
nes'ou  poselství  na  vlastní  pěst.

b)  Věderce  s  mamnou.  žid.  9,  4;  2D  Mojž,  16,  33.
Předivný   chléb   s   nebes.   S.ymbol   na   Pá.na   Ježíše,   kterÝ

byl  skutečným  chlebem  is  nebe.  Jan  6,  31-35.  48-51.

12,   J@.Ta   ěa§ťo   směE   vejfti   kněz   do   svatyně   svatých?   2.
Mojžo  309   á0;  Žid,  9,   7.  8.

13.   Č7'm  byla  pokFope_ma  v  den   sEníření  sEiÉovnice   a  koli-
kpát?   3.   MOÉž.   16,   14.

14,  Na  koho  to  bylo  předobraLzem?  Žid.  9,   11.   12.   24®

15..  Jako_u   důvěi.u  a  jistotu  nám  Ůo  dává?  Žid.  4,   16.

Čtení  Biible:  5.  Moj.  20  ~  Joz.  8.

10.   úkol  -  10.  března   1951.

_           ZÁKON  BOŽÍ  A JEHO  VZTAH  K  SVATYNI.

Ú v o d :    »Přestalo  hřmění,  umlklo   troubení,  země  se   u-
klidni]a.  Nastala  chvíle  slamostníh'o  mlčení  a  pak  bylo  slyšeti
hlas  Boží.  Mluvě  z  husté  temnoity,  která  Ho  zahalovala,  když
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stanu   -na   hoře   obklopen   družinou   andělů,   oznamoval   Pán
svůj   Zákon.«  (5.  Mojž.  33,  2..  3)   (PP'-303).

1.  Co  oznámil  Bůh  mocným  lilasem  všemu  lidu  na  pouš'Li?
2.  GMojž®   20,   1-17.

2.  Na  co  a  jak  byl  mapsán  Zákon  Boží?  2,  Mojž.  24,  12;
3fl'   18.

3,  Kde  byl  Zákon  BožÍ  uložen?  Co  bylo  mezi  Zákonem  a
iidem?  5.  Mojž.  10,  3-.5;  2.  Mojž.  25,  17-21.

»Satanový]n  cílein  bylo   odděl.it  mlosrdenství  a  milost  od
pra,vdy   a.  ,ispravedlnosti.   Snažil  se  prokázati,   že   spravedlnost
Zá`kom  Božího   jest  nepřítelem  pokojé.   Ježíš   však   uznal,   že
jsou  nerozlučmě   spojeny,   že   jeden  bez   dmhého   nemůže   ob-
stáú.   Milost  a  ptravda   střetly  se.  Spravedlnost   a  pokoj   dali
sobě  poiíbení.{{  a=GW).            .

4,  Co  bylo  v  truhle.smlouvy  pod  smoriicí?  Kde  ve  sva-
ÉÝmi  mluvíval  B.ůh  se   svÝmi   služebníky?   1.   Král.   8,   6.   9,  2.
Mo\jž.  25,  21:  22:

5o  Proč  byl  Zákon  Boži'  pod  sfitovnicí?  Jaký  je  charak'6er
Božfio  Zákona?  Žalm  É03,  8-13;  19,  8,

Jelikož  Zákcn  Boží   jest   dokonalý,  musí   každé  nejmenší
uchýlení  se  od  něho  bÝt  hříchem.  Z`měniti  je].,  znamenalo  by
narušiti   jeho   dokonalo6t;  prot'o   každý  pokus   o   jeho  změnu
byl  by  jeho  přestoupením.

6.   Co   má   ěiniť±   Zákon   s   hříchem?   1.   Jam.   3,   4.

7.   Kolik  lidí   zhřešilo?   JakÝ  protiklad   vězí  mezi  Eidmi   a
Zákorpem  BožÉm?  Ř-,ím,  3,  23;   Řím,  7,   14;  8,  7.

8.   Kdo   může   obdržeti   oůpuštění   hříchu   a   jak?   V   čem
má  líbost  každÝ upřímny  člověk?  Žid.  7,  24,  25;  Žalm  1,  2.

Ve  svatymi  svatých  viděla  jsem  i,ruhlu,  svrchu  i  po  stra-
nách  z  jemného  zlata.  Na  každém  kc}nci  truhlÝ istál  jeden  che-
rubín,  kterÝ  svá.  křídla  měl  nad  ní  i.ozprostřena.  Jejich  obli-
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čeje  byly  'obráceny  k   soibě  a  hleděH   dolu  na  trtúlu.  Mezí
anděly  'byla  zlatá  ka.dídelnice.  SvTchu  na  truhle,  kde  anděle
stán,  byl  překrásny  zářící  lesk,  vypadal  jako  trůn,  kde  pře-
bývá  Bůh.  Pán  ťežíš  stál  u  truhly  a  když  m'odlitby  svatých
k  němu  vystupova]y,  tu  počal  dÝm  zápialů  z  kaididelnice  vy-
gtupovati   ,a    on   přinášel   jejich   modlitiby   s   `dýmem   zápalů
svému   Otai.<{

J   9.  Jaký  bude  cliarakter  těcfi,  kteří  mají  líbost  v  Zákoně
Hospodjnově?  Řím.  7,  12.

t}Z  rodu   otroků  'byn  12TaeHté  povýšení  nadei  všechny  ná-
rody,  aby  se  stafi  vlastnictvím  Krále  .králů.  Bůh  je  odloučil,
od  světa,  a.by  jim  svěřil  svaťou  korouheiv.   Uěiníl  je  nositeli
svého  Zákona  a  hodlal  skrze  ně  c.hrániti  mezi  lidmi  znalosti
o  soibě.  Tak  mělio  z  temnoty  zahaliující  svět  zářiti  světl.o  ne-
bes ,a ozývati  se  hlas, který měl  vybízeti  všechny národy,  aLby
se  odvrátíly od modlářství  a tslioužily živému Bohu . . .  ap-311).

10.  Co  musíme  s  mdostí  dělati,  chceme~Ii  býH  příslušniky
iiebeské královské  rodíny?  Jak. 2,  8.

»Den, který přestupníkům Zákona  Božího přhese  hrůzu a
zkázu,  bude  pro  poslušné  plný  nevýslovné  a  oslavené  rado-
sti.«  a)P-340).

Čtení  Bible:  Jl,'oziie  9  -  Soud.  8.

11.   úkol  ~   17.   břeiznaL   1951.

DŘEVO  POUŠTĚ.

Ú v io d :  Dřevo. pouště byloi zvláštním  druhem akátu,  z ně-
hož  byla   zhotovena  svatÝně  Í  jej.Í  zařízení.  Na  poušti  polo-
ostťova  Sínaiského  dařilo  se  pouze  akátu  a  on  byl  rskutečně
nejvhodnějšíri .stavivem  svatÝně.
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Akátové   dřevío,   nebo-li   dřevo   pouště  symboli,sovalo   du-
€hovní  stavivo  duchovníno,  chrámu Božího.  Žid.  3,  5.  6.    v

1.  Odkud  brali  lzraelité  dřevo  ke. stavbě  stán]m  a  jeho
zařízení?  Jak  se  toto  dřevo  jmenovalo?  2.  Mojž.  25,  3.  5.  10.
13.  23.  28.

2.  Odkud  béře  Bůh  dnes  stavební  materiál  k  auchovnímu
€hrámu  Božímu?  Jak  se  tento  stavební materiál  jmenoval  dří-
ve  a  jak  dnes?  Iz.  51,   1;  1.  Petr.  2,  10.

Piozn.:   Kdyby  někteiá  .deska   akátového   dřeva,   z   něhož
byla zhotovena  svatyně a její zařízení, mohlTa promluviti, mlu-
vila  by  ia.si  takto:  »Bylia  ].sem  ěás_tí  akátového  str.omu  p!ouště.
Vyrostla  jsem  ze  země  pouště  a  je].í  sílou  jsem  se  i  sytila.
Na  počátku  BŮJi  .zlořečil  zemi,  a  ipokud  jsem  byla  na  poušti
nemohla  j(sem  tudíž  zaujm'out  žádné  místo   ve   svatyni.   Aby
se  tak  mohlo   stát  musela  jsem  ptFožít  velliké  změnÝi.«   (Viz
pokrajčování).

3. JakÝ musí  a jaký nesmí bÝti tento materiál?  Na jakém
základě  možno  jedině  bezpeěně  stavět?  Kdo  má  přednost  stát
se  sta.vivem?  1.  KOF.  3,  11-15;  1.  Petr.  2,  4.  7;  Ef.  2,  11.  22.

»1  my  j(sme ibÝli  akátem  p'ouště  -  stavivem neužitečnÝm.
Byli  jsme  pohany,  ba  ještě  více:   »Kteříž  jste  a,ni  lidem.ne-
byli.«   (1.  Peti.  2,   10).

Pán pomrinul  mnohé  urozenější  a  ná`s  nehodné  z  tisíců  vy-
vdí1.

Podobně  pokra,ěovala   deska,   z  akátového   dřeva.  ve   své
hí,storii.

»Jednéh'o   dne  přišel  ke  mně  Bezeleel   (2.  Mo].ž.31,  2).  Ko-
1em  mně  bylo  velíké  množství  krásnyich  stromů,  on  je  všech-
nÝ  poirinul  a  u  mne  se  zastaví1.   Proč  nekácel  jeden  střom
po   druhém?  `Hoč  přišel   až  ke  mně?   V  té   chvíli   přišel   den
bolesti  m  který  nikdy  nezapomenu.  Podťal  mne.   ByLa   jsem
pak  'opracována,   hoblována.,   zemřela   jsem   jako.  str.om.   Spo-
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Dřevě.ná  kJostra   sitavby   sva,tyně.-

lečenství   is   pouští   jisem   navždy   přerušila.   Dnes    se   jmenuji
»Óprac.ováma.«.  Tirva|io  tot  dlouho  než  jtseJm  mohlta.  býti  použita
ve   svatyni.   Častoi  mě   hoblovaly,  mo'je   spo.lusestry   o.  sp'olu-
•bratři.   ioz.   6,   5.   Čas.to   jsem   se   horšila   na   proroky,   neboť

jisem  zapoměla,  že j.scm jen nástroji  Božími.«
4.  Čím se  stal lid Boží v Nové  Smlouvě?  Kdo  v něm bude

sídlliti  ale  pod  jakou  podmíhkou?  1.  Kor.  3,  16;  2.  Kor.  14-16.,

5.  Co  zdobilo  akátové  dřevo  pouště,  když  se  dalo   opra-
covat?  ČÍ  ozdobou  se  staneme my,  necháme-n  se  Pánem  Éaké
opracovat?  Iz.  62,  3;  Ef.  5,  26-32.

Doviolme  desce  akátu pouště  aby ještě  jednou  promluvilar
-     »Pak   mě   morvu   vs.audil   do   pouště,   ale   zcelia,   ján'*   než

před  tím.  Všechno  je  nové.  Již  nepatřím  více  poušti.  Vidíš-1i
dobře,   zjitsťuješ,   že  j#m   svými   stříbmÝmi  nohami   oddělenia
od  země  poiuště.  J`sem  sice  m  světě,  a.1e ne  ve světě.  Bůh mě
vyvolil  ze ,světa.  Mám  ].i.né  cíle,jhé poznámí.  Před  tím  si ptáci
dělali na mne flnízda a v mých větvích sídlili. Nyní jsem ěástí
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'=:Ťrámu  a  domu  Bo\žího  a  nemusím  se  již  více  obávati  nepo-
=iody  po)čaisí.«  (D.  H.  Dodman).

6.  Co  dělá  Pán  s  námi,  chůěje  nás  mít  ve  svém tqhrámu
a  jak   se  máme   v  Jeho   dílně  zachovat?   Pl.   Jer.  3,   32.   33:
Jer.  46,  28;  Iz.  .42,  3;  30,  15.

»Jiistě  je  i  na  nás  moho  to.ho  co  by  mělo  bÝti  ohoblo-
váno  a  odstmněno.   r  nia  ná.s   čaistokrá.t  posíh  Pán  takového
Bezeleea,   aby  .ná,s   opiracováva,1  pro  Boží  stavbu.  I  my  proto
musíme  doilů  se  Zacheem  - Ldolů  se  stromu  vlastní  spmvedl-
nosti,  i  my  musíme  pozmat,  že  v  nás  není  nic  dobrého,   čím
bychom  se m'ohli pochválit.

Přečti  si  ještě  jednou  řeč  akátové  desky pouště  a  uvažuj
n@  moflitbách  zdali  `se  idoslova  neopakují   její   dějiny  i  na
±obě.

Čtení  Biible:   Soud.   9  -  1.  'Siam.   3.

12.   'úkd  -  24.   března   1951.
/

TÁB0ROVÝ  POŘÁDEK.

Ú v'o d :    Bů]i  jest  Boihem  pořá`dku.  TiakovÝ  měl  bÝt  i  Je-
ho  vyvolený  lid  lzraelský.  Vzorem pořádku  měl  být  hned  i)o
vyvedení   z   Egypta..   Tento   .pořádek   se   ipředivně   projevil   v
stánkoiváiní   celého   lzraele  riia  poušti.   Sledu].me   pozomě   roz-
děleníl\zraele  na poušti. .

1:  Pod  kolíka prapory - korouhvemi byl  lzrael  na poušti
seskupen?   4.  Mojž.   10,  14.   18.  22.  25.

Pod  čtÝřmi:  J.uda.,  Rubén,  EfraÉm  ,a .Dan.  Pod  každÝm  Pra-
porem  byly   seskupeny   ffi   kmeny.   ZbÝvajícich   osri  kmenů
bylo rozděleno i)o dvou.čtyřem ved.oucíim kmenům.    `
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2.  Které  pokolení  šlo vždy napřed?  4.  Mojž.  10,  14.
Na  které   straně   svtatyně   stánkovalo  pokolení  Judy9

4.  Mojž.  2,  3.
Které  dva  lmeny  byly  s  ním?  v.  5.  7.

3. Jaký erb měla Judova korouhev? qva.)  1. Mojž. 49, 9. 10.
Který  evangelista nosí  erb  Judy  aL proč?  Marek.

U  Ma,rka  zazní.va  hlas  řvoucího  lva  na.  poušů:  »Hias  vo-
lajícího   na   Poušti:   Připravte   ceistu   Páně,   vyrovnejte   Jeh®
stezky.«  Zjev.  5,  5.

4.  Které  pokolení  šlo za Judou?  4.  Mojž.  2,  10.
Kde  stávalo  pokolení  Ruben?  v.  10.
Které dva kmeny byly  s ním? v.  12. 14.

5.  JakÝ  erb  nesla  korouhev  Rubenova?  1.  Mojž.  49,  3.  4.
KterÝ  evangelista  nosí  Rubenův  erb  a  proě?   (Člověk)-

Maútouš.  On  začal  psát  Ježíšův rodokmen  jako  o  čl'ověkuí
»Rodokmen   Ježíše   Kristia.,   syna.   Davidova,   sÝna   Abrahamo-
Va .  '  '<{

6.   Které   další  pokolení  následovalo   Judu   a  Rubena?   4®
Mojž.  2,  18  (Efraim).

Kde  stámkovalo  pokolení  Efraim?  v.  18   (K  západu).
Kter`é  dva  kmene  tábořily  s  ním?  v.  20.  22.

7.  JakÝ  erb  nesla  Efraimova  korouhev?
Erb  Efraí:inův  měl  hlavu  telete.

KterÝ  ewangelista  nosí  Eíraimův  erb?
Lukáš.   Zaičial   knězem   Zachariášem.. .   Tele   -oběť   ~

hěz.Ca.Tk.1,  5).

8.  Které bylo  čtvrté pokolení?  4.  Mojž.  2,  25.  Pan)®
k    -Kde   stávalo?   v.`2Š   (Sevemí   strana).

Které  dva kmemy byly  s  ním?  v.  27.  29.
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9.  Jaký  erb  měla  korouhev  Danova?  (Hlava  letícího  orla).
Proč?   1.   Mojž.   49,   16-18.

Který Leirangelist-a.  nesl  erb  leticílio  orla?
Jan.   On  se  vzná.šel  nia  křídlech   doi  vÝšin  nebeís  a  z  této

perspektivy  líičil  nám  i.Božství  Ježíše  Kriistia..
»Tafli   si   předsevzal    Matouš    vylíiěiti    Ježíše   zejména   ze

tsttainoviska   božlstiké.ho   poF`jol&ní   (lidu    ai`ďovskiého.    -   M@rek

vylíčil  Krista,  ia  Jeho  číny  tak,  jiak  jej  líičfli  ti,  kteří  sami  vi-
děli  a  slyšeli,  aniž by  j®j  poroimál  is  někým  jínÝm,  než  s ním
samÝ`m.  -  I.ukáš  konečně  připoijil  ke  mstu  novou  budouc-
nost,  v  níž  mělio  evangelium  dobýti  isi  pohanského  světa.  -
Tito  tři  evangelisté  ŽatLstupu].í  tři  histórick,é  idoby,  a  sice  Ma-
touš   minulQst,   Marek   přítomnost   a   Luká.š   budoucnlost.   Pro
čtvrtého   evangedistu  nebylo  místa  v  iča.se,   musel   se   obírati
věčností.   Tu   skutečne  nía,lézáme c ve   čtvrtém   evangeliu.   (G.o-
det:  Bibel-Studien).

10.  Kdo  viděl  tyto  čtyři  bytosti  rozličných  tvářl'  v  nebe-
sích?  Ezech. -1,  4-10.  Zjev.  4,  1-9.

11.  Kteří  synové Levi byly zvoleni za služebníky  s-vatyně?
4.  Mojž.  3,  17  (Gerson,  Kaha.t  a. Merari).

12.   Co  musel  říci  Ba]ám,  vida.  tento,  pořádek  stánkování
lzraele  na  poušti?   4.   Mojž.   24,  2-9.

13.  Jíaké  naučení  si  márie  vzíti  k -srdci?  1.  Kor.  14,  40.
»Rozličné   cesty,   ,adea  jedno`   stádče \pod   odhramnÝm   obla-

kem  pod   ].ednÝm   pohopg;ním   krve.   Je`\\m`nohem   více   toho,

±ůĚa#iÉ:Ě.t-rei:]:'2ii;Pj:i:.Ts%;'€:fi:[:y_tj°ťháoct:vbéYiá=S`gg°svraog
budeme   sbíléž_Q=Ýa.Éi=_s=__Pánem,   tím   si   mžšrbLaéfiěš''Ét`LT.r`íS``9-  S?
budeme   mluvit   o   tom   co.nás   rozděluje,   tím   více   se   súane
Kri.stus  přeqmětem  niašid  úvah.<t  ('Dolman).
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Čtení  Bible:   1.   Sam.   4  -  31.

13.  úkol  -  31.  března  1951.

SVATYNĚ  OBRAZEM  CÍRKVE  PÁNĚ.

Úvo d!    Ef.1,   22.   23.   Ve   sv,atyni   na   poušti   zjevoval
Bih   svoji  přítomnosit  lidu   lzraekkému.   2.   Mojž.   25,   8..  TaJii
bylo  vidět  Jehoi islávu.  2.  Mojž.  40,  34.  Jelikož  místo, svatyně
pouště  byl  pozdějí  vystiavěn  trvalý  stánek  (chrám),  by.la  tatáž
sláva  BožÍ  přítomna  i  zde.  1.  Král.  8,  10.  11.  Zjevení  se  slávy
BoŽÍ  bylo  obrazm  osoby  Syna  .Božíhoi  (Jan.  14),  ikterý  o  svém
těle mluví  jakoi  o\  chrámu.  (Jan,  2,  21).

•  Toto  spoijení  božského  is  lidským  v  J.ežíšove   osobě  `tvoří
Ónu  skálu,  na  niž  chtěl  P'án  podle  vlastního  vÝjáidření  vybu-
dovat  svojí  Církev.  Mat.  16.  16~18.  Tak  se  .stala  Církev  Jeho
tělem,  jemuž  ].e  On  hlavou.  Ef.  1,  22.  23;  Řím.   12,  4.  5:  I'roto
Ježíš  piíoHásil  Sa.ulovi,   který  pronáisledoval   svaté  že  pronái
sleduje   Jej.  L(Ježíše)   Sk.   9,   4.   5.   PiJoto   mohl   říci   těm   kteří
slcmžili  isvaÝm,  že  obsluhovali  samého  Ježíše.  Ma.t.  25,  37-40.

1.  Co  se  zjevovalo  v  pozemské  svatyni?  2,  Mojž.  40,  34.

2.  Co  bylo vidět v chrámu  Šalamomově?  1. Král.  8,  10. 11.

3o  Co  t`o  symbolisovalo?  Jam  1,  14.

Os\lavený   KriBtus   zjevil   se   lidem   skrze   své   telo.   Je-li
mezÉ  Ním  a  jeho  údy   dokonalá  tshoda,  pak   může  býti  toto
zjevení  věrně předsta.veno  světu.

4.  Co  bylo  připraveno  pro  Syna  Božflo?  žíd.  10,  5.
»Duch  je  vdechnutím  Božím  v  těle  Jeho  církve.  Církev

je  nástrojem  záchraLpy.   (EGW).

::Ě]=tsěe]e=u,;:=á===e_fi:koe:á3L=,or=±:.,_gTE_____
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Církev  musí  býti  světlem  světu.  »Bůh  ,povolal  svoji  Cír-
kev  jako  svého  ča.su  povola.l  i  lzra.ele,  iaby  se  stala  světlem
světu.  MocnÝmi  údery  Pravdy  ia  poselstvím  prvého,  druhého
a  třetího  `anděla,  oddělil  já  od  ]`,inÝch  církví  svě`ta,  aby  jí  po-
st,avíl  d'o  svatého  poměru  k  sobě.  Ustainovil  ji  strážkyní  své-
ho  Zákona.  a  isvěřil  jí  ne].významnější  pravdy  proroctví  pro
přítomnÝ  ča,s.  Nic  nemůže  toto  dí\lo  církve  zdržeti.  Je  to  ne-
jen  nejdůležite].ší   dílo   pří.ťomné   doby,  ale  `i   věčného\  trvámí.
Láiska,  kterou  pro].evil  Ježíš  lÉjdem  ve  své  'oběti,   aby  ].e  vy+
koupil,   musí   pohnouti   všemi   jeho   následovníky.«   (T-5-455,
456).

7.  V  čem  bude  chodifi  církev  BožÍ  na  tomto  světě?  Jan
8,  12;  Ef.  5,  8;  1. opetr.  2,  9.

8,   Komu  pa.tří  věřící  v  cíi.kvi?   Sk,   5,   14.

9.   Koho   promásleduje   svět,   promásleduje-1i   dítky   Boží?
Komu  sloužíme,  sloužíme-Ii  svým  bližm'm,  domacím  víry?  Sk.
9,  4.  5;  Mat.  25,  37-40.

10.  Co  svěřil  Bůh  církvi  starého  lzraele?  Proč  to  přechá.zi'
i  na  ci'rkev  duchovního  lzraele?  .Řím.  9,  4.  5.  8.  24.

Bůh   svěřil  isvému  lidu  Zákon   Boží,   .aby   jej   zachovával
a   střežil.   Svěřil  mu   da.iÝ,   aby  je   rozmožovfl  a  Tozdával.
Svěřil  mu  poselství,  aby  jej  nesl  celému  světu  na  svědectví
všem  národům.  Je  nositelem  truhly  smlouvy  Boží  a  běda  to-
mu,  dotkne-li  se ji  jinÝ.  1.  Par.  15,  2.  Láska Boží k  jeho  lidu  je
nesmírna  a nemůže  bÝt ričím  uhašena.  Můžeme  říci  s Pavlem?
»Dokonalé  spasiti  může . . .«  Žid.  7,  25.
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