klad polo.žen v letních kursech, stipendia v kDlejích a na unive~
sitách, výměna významné theDIDgické literatury. V r. 1937 má
býti kDngres v Anglii. V r. 1936 v Manille na Filipinách pro
Daleký výcho.d.
2. Je ,třeba propagace. Večlenit nDvé skupiny. MethDdy budDu
jiné než na počátku Svazu před 30 lety. Tehdy pěstDvána více
kritika. Dnes třeba práce pDsitivně kDnstruktivní.
3. Dále je třeba jasných myšlenek a pevných směrnic. Pro.tD
důraz na theDIDgickém studiu a škDlení. Pokus se ško.lDu letní
(14denní). Ideálem je však škDla trvalá, aby nastala výměna
myšlenek a theolQgie byla duchDvní vůdkyní. Dnes je do.ba kritická. ObzDry s,e tmí. Staří Ddpůrci sVDbo.dného. křesťanství se
zdvihají a chápo.u se no.vých zbraní. Dnes blednDu i v samém
sVDbo.dném křesťanství mnDhé ideály, kdysi jasně zářící. Pro.ti
to.mu nepQstačí jen o.rganisace a ko.ngresy. Také Drganisace je
třeba, ale ještě více vnitřní duchDvní mDci. DDba vo.lál Úko.ly
Svazu nesplníme my v dnešní generaci. Bude po.třeba mládeže,
budoucích generací. Svaz dbá o. mládež. Její kancelář v Leydenu
přeměněna na permanentní. Není důvodu k pesimismu přes všechnu krisi dneška. Třeba míti důvěru ve vlastní přičinění - a
v BDha, jenž i sVDbodným křesťanstvím chce světu mnDhQ říci.
Chce využít našeho. díla pro. své křesťanství.
Spisar.
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SVĚTOVÉHO
nově

SVAZU SVOBODNÝCH CÍRKVÍ.

Poselství faráře AlIreda Halla,
zvoleného předsedy Světového svazu pro svobod[lé ~
křesťanství a svobodu náboženskou.
p>-..-u_'_'

~",-

Mou první, pDvinnDstí jest, abych po.děkDval za čest, kterDu
mi prDkázali zástupco.vé kDdaňskéhD kDngresu tím, že mě zVDlili
předsedDu našeho. SVětDvého. svazu.
RQzumí se, že jsem v uplynulých týdnech promýšlel cíle, jež
nás po.jí, a uvažDval o. vyhlídkách, jež se nám naskytují.
Přináležíme různým národům a získali Jsme různé zkušenDsti, ale všichni jsme přišli k víře, že Bůh chce nám v přítDmné
době svým Slovem zjeviti více světla a pravdy a že máme prDtD
býti připraveni tDtD světlo hledati a snažiti se o. ušlechtHej ší
formy životní.
Na jednu skutečnDst bych však CD nejdůrazněji up oZQrnil ,
že tDtiŽ tVDříme Svaz a ne pouze konferenci.
Jsme zde pro. něco. vyššího, než abychom vykDnali jenDm po.
třech letech vždy něj akou schůzi. KDngres v Kodani ukázal nejen naši jednDtnDu víru, nýbd i mDžnDst další trvalé spDlečné
práce. Byl inspirací, jež nesmí nikdy se ztráceti. Osvo.bo.dil nás
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jednou provždy od každého omezeného místního pojetí našeho
poslání. Všichni, kdož pochopili jeho ducha, cítili, že poukazoval
nejen na minulou, úspěšně vykonanou práci, nýbrž na nový útok
a počin. Poskytl nám velkou a dalekosáhlou možnost. Proto
spoléhám na to, že v příštích třech letech až do příštího kon'gresu budeme ze všech sil usilovati o to, aby jednotliví členové
církví a skupin si uvědomili, že jsou členy velkého bratrstva,
které má uskutečniti velký úkol. Zvláště je třeba, aby ti, kdo
pracují odloučeni, věděli, že nejs.ou členy pouze své místní CÍrkve nebo církevní skupiny uprostřed svého národa, nýbrž že při
n/Í.ležejí ke hnutí, jež .obepíná celý svět a které čítá miliony členů.
Pomněme často svých bratří ve všech zemích, již snaží se
klaněti Bohu v duchu a pravdě a těšiti se ze své SV.obody jako
syno\-é boží. Tam, kde se modlíme vždy v neděli společně
s bratřími, jež jsou nám blízcí, budeme vZP.omínati i těch, jež
jS.oU daleko od nás a kteří se s námi jako naši duchovně pří
buzní sklánějí před jedním Bohem a Otcem. Vzpomínejme na
sebe vzájemně na modlitbách a děkujme Bohu pro bratry, kteří
jsou s námi jednoho ducha.
Některé své úkoly mějme zřetelně v paměti!
Předně, že jako dítky jednoho Otce máme se snažiti ze
všech svých sil pěstovati mír a blahovolné smýšlení v lidstvu
a P.otírati válku. To je nejvznešenější úkol dneška. Nic nemá
smyslu, nebude-li zachován mír. Bude-li zabezpečen, vyvstane
lepší pokolení, než jaké znal dosavadní svět.
Druhý úkol jest, abychom pěstovali svobodu, zvláště náboženskou, jsouce pamětlivi, že odměnou svobody je trvalá bdě
lost. Ta vyžaduje .od nás co největší oddanosti. Máme ukázati
světu, že lidé svobodného ducha a svobodné volby světu prokáží službu, jež vyr.ovná se té, která byla vykonána autoritě
z poslušn.osti. Náš Svaz, jenž je svobodné bratrstvo, vyŽaduje
úplnou a hluboce vážnou duchovní oddanost, a' jestliže tuto
projevíme, přispějeme nemálo k tomu, aby lidstvo bylo vysvobozeno a vykoupeno. Máme míti víru, nejen proto, že víra shoduje se s pravdou, 'jak vyznáváme, ale protože jsme přesvěd
čeni, že víra stv.oří lepší typ lidí a osvobodí svět od dřívějších
theologických .omezeností, zděděné nenávisti a společenskéh.o
bezpráví, že vytv.oří svět, v němž každý nalezne svou, B.ohem
chtěn.ou možn.ost, aby mohl žíti P.odle ducha Krist.ova.
Zaručme se, že budeme bez .oddechu hledat pravdu, snažit
se o zdokonalení celého lidstva a .o .opravd.ov.ost v úctě a poslušnosti vůči boží vůli. Budoucnost bude naše, budeme-li chtíti.
J,děmež s důvěr.oU vpřed, neb.oť nejsme sami. Naše důvěra, naše P.omoc, náš pramen a cíl jest - Bůh.
S přátelskými P.ozdravy všem
Alfred Hall.
Přel. A. Spisar.
23*
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