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Zlatá støední cesta 
 
JAROSLAV JUÀICA 
 

5M 28, 14: „A neuchýlíš se od žádného slova, kteráž já dnes pøikazují tobì, ani na pravo, ani na levo, odcházeje po bozích, abys jim 
sloužil“. 
 

Byl jsem pøítomen krátkému zamyšlení kazatele na tento verš. Poukázal na extrémy liberalistù na jedné stranì a na 
extrémy konzervativcù na stranì druhé. Pokusil se najít øešení pro soužití obou skupin. Použil k tomu citovaný verš. 
Smysl celé úvahy byl, že je dobré vzít nìco z leva, nìco z prava a jít zlatou støední cestou. Jinak øeèeno, cestou nej-
menšího odporu. Èas vše vyøeší. Proè se dostávat do støetových situací.  
 

Vra�me se k úvodnímu verši. K plnému pochopení významu verše bude dobré pøeèíst si tuto kapitolu od zaèátku. Již 
sám nadpis kapitoly zní: „Požehnání plnitelùm a zloøeèení pøestupníkùm zákona“. Verš 10. nám objasòuje, že poslušnost 
Izraele povede k tomu, že všechny okolní národy se ho budou bát, a bude na nìm zøetelnì vidìt, že je to Boží národ. 
Od zaèátku Bùh zamýšlel, aby Izrael ukazoval okolním národùm na živého Boha a odvedl je od modloslužby.  
5M 28,13: „I ustanoví tì Hospodin za hlavu a ne za ocas, a budeš vždycky vyšší a nikdy nižší, když poslouchati budeš pøikázání 
Hospodina Boha svého, kteráž já dnes tobì pøikazuji, aby ostøíhal a èinil je.“ 
 

Verš 14. pøedchází verš 13., ve kterém se øíká, že tì Hospodin ustanovil za hlavu a ne za ocas. Národ izraelský mìl 
mít vedoucí úlohu mezi národy a nemìl být pøívìskem. Ale bylo to podmínìno: „Budeš-li poslouchati pøikázání Hospo-
dina Boha svého, která já pøikazuji tobì, abys jej ostøíhal a èinil je“. A pokraèuje dále: „Neuchýlíš se od žádného slova ani na levo, èi 
napravo“. Posuï sám milý ètenáøi, jedná se o støední cestu? V žádném pøípadì, Bùh ti sice dává možnost výbìru, ale 
ve smyslu plnìní jeho požadavkù nebo neplnìní. Nejde zde v žádném pøípadì vzít jen trošku z Desatera a trošku od 
satana a jeho pøisluhovaèù. Buï a nebo. Nemylme se, žádná støední cesta neexistuje. Satan neustále našeptává a tvrdí 
to, co již prohlašoval pøed vzpourou v nebi. Totiž, že Boží zákon je nespravedlivý a nedá se dodržet. Sobota? Neber 
ji tak vážnì. Bùh to tak pøísnì nemyslel. Zaèátek sobotního dne, snad práce v pátek na odpolední smìnì, sobotní ná-
kupy, jít si sednout v sobotu odpoledne do restaurace, nebo po dopolední pobožnosti v zimì vyrazit pøímo s lyžemi 
na sjezdovku, to nevadí. A co cestování v sobotu na dovolenou do cizích zemí? 
 

„Modlete se, aby vaše utíkání nebylo v zimì ani v sobotu“. Dalo by se uvést další množství pøíkladù satanova našeptávání a 
svádìní. Nechci nikoho obviòovat. Všichni máme Bibli, známe Boží požadavky i naše povinnosti k Bohu. Nebo 
povinnosti nemáme žádné, a má je jen Bùh k nám? 
 

Snad si nìkteøí øeknou, že to ale vše platilo pro starý Izrael. Pro nás tyto požadavky neplatí. Za nás zemøel Ježíš 
Kristus, který naplnil zákon, my ho již nepotøebujeme plnit. Co nám øíká apoštol Pavel u Ø 8,4?: „Aby spravedlnost 
zákona vyplnìna byla v nás, kteøíž nechodíme podle tìla, ale podle Ducha“. Aby spravedlnost zákona byla vyplnìna v nás ….. 
To znamená, že i já musím zákon naplòovat. Zákon nebyl nikdy zrušen, ale v Nové smlouvì je znovu autoritativnì 
potvrzen a Ježíšem Kristem rozšíøen. 
 

Není to dávno, kdy v sobotní škole se jedna sestra divila, že desatero Božích pøikázání je pro nás závazné. Byla kaza-
telem vyuèena a s Desaterem seznámená v tom smyslu, že má jen doporuèující úlohu. 
 

Pøeètìme si, co píše apoštol Jan v 21. kapitole 6 verši: „On pak øekl jim: Zavrztež si� na pravou stranu lodi, a naleznete. I 
zavrhli, a hned nemohli ji táhnout pro množství ryb.“ Petr se veèer vydal s nìkolika jinými uèedníky lovit ryby. Lovili celou 
noc a ráno se vrátili s prázdnou. Pøitom Petr byl povoláním rybáø. Když se vrátili, stál na bøehu jeden muž, kterého 
neznali. Ten jim dal radu a oni ho poslechli. Rada byla jednoduchá. Hoïte sítì na pravou stranu lodì. Pro rybáøe k nepo-
chopení. Loï široká snad dva, nebo tøi metry, témìø u bøehu a k tomu pokroèilá dopolední doba. Udìlali, co jim bylo 
øeèeno a sí� nemohli vytáhnout, protože byla plná ryb. Pak teprve poznali Ježíše. Proè uposlechli v jejích oèích ne-
smyslnou radu, aniž by kladli otázky, nebo i odporovali? Poznali pùsobení Božího ducha a podøídili se Jeho vùli? Na 
tomto místì se pøece mìli setkat s Ježíšem. 
 

Zamýšlím se nad tím, proè si mnohdy øíkám, Pane, ono to tak nejde, udìlejme to tak a tak, nebo udìlejme úplnì 
nìco jiného. Uèedníci nehodili sí� na záï lodì nebo na její levou stranu, ale tam, kde jim bylo øeèeno. Nevymýšleli 
jinou cestu, která by snad byla v jejich oèích logická, jednoduchá, pøijatelnìjší atd. Neøekli, my nejsme žádní 
záèateèníci, my jsme profesionálové. 
 

Dnes bychom si mohli øíci, jsem již 20, 40 i více let pokøtìný, studoval jsem teologii, dosáhl jsem dvojnásobného 
doktorátu, profesury atd. Nechci tím øíct, že takové lidí nepotøebujeme, ale chtìl bych jen pøipomenout, že máme 
dávat dobrý pozor na jejich výklady Písma. Nebudeme souzeni, zda jsme uvìøili výkladu toho, èi onoho doktora 
nebo kazatele, ale podle toho, co po nás požaduje Bùh ve Slovì Božím. Vlastníme Bible a mùžeme dennì studovat 
tak, jak to dìlali Berienští. 
 

Závìr: Bible uèí jen o dvou cestách, široké, vedoucí k zahynutí a úzké, vedoucí k životu vìènému.  
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VIDÌNÍ O BOJI 
E. G. White 

 
Ve vidìní jsem spatøila dvì armády ve strašném boji. 
Jedna armáda šla pod prapory se znamením svìta; dru-
hé vojsko šlo pod krví skropeným praporem knížete 
Imanuele. Prapor za praporem padal do prachu a sku-
pina za skupinou z Božího zástupu pøecházela k voj-
ku nepøítele a zase èeta za èetou z øad nepøátel pøe-
cházela k Božímu lidu, zachovávajícímu pøikázání. 
Andìl, letící prostøedkem nebe vložil do mnohých ru-
kou prapor Imanuele, zatímco jiný andìl volal silným 
hlasem: „Vystupte a seøaïte se. Všichni, kdo jsou vìr-
ní pøikázáním Božím a svìdectví Kristovu, a� zau-
jmou svá místa. Vyjdìte z prostøedku jejich a oddìlte 
se, nedotýkejte se neèistého a já vás pøijmu, budu va-
ším Otcem a vy mi budete jako synové a dcery. Vši-
chni kdo chcete pojïte na pomoc Hospodinu, na po-
moc proti mocným.“  
Boj zuøil. Vítìzství kolísalo z jedné strany na druhou. 
Bojovníci køíže potom ustoupili, jako když prapo-
reèník zemdlívá, ale jejich zdánlivý ústup jim dopo-
mohl k výhodnìjšímu postavení. Bylo slyšet radostné 
volání. Chvalozpìv se nesl k Bohu a hlasy andìlù u-
mocnily tento zpìv. Kristovi bojovníci vztyèili svùj 
prapor na hradbách pevnosti, kterou až dosud ovládal 
nepøítel. V boji velel Vùdce našeho spasení a posílal 
pomoc svým vojákùm. Jeho moc silnì pùsobila a po-
vzbuzovala je, aby dovedli boj až k branám. Ve spra-
vedlivém boji je uèil velikým vìcem, a krok za krokem 
je vedl k vítìzství.  
Vítìzství bylo nakonec dosaženo. Armáda, která bojo-
vala pod heslem: „Za pøikázání Boží a víru Ježíšovu“ 
vítìzoslavnì jásala. Kristovi bojovníci byli tìsnì u 
bran mìsta a mìsto radostnì vítalo svého Krále. Bylo 
zøízeno království pokoje, radosti a vìèné spravedl-
nosti.  
Církev nyní bojuje. Stojí proti svìtu ležícímu v temno-
tì husté jako o pùlnoci a cele oddanému modláøství. 
Pøijde však den, kdy boj skonèí a vítìzství bude do-
saženo. Potom se naplní vùle Boží, jako v nebi tak i 
na zemi. Národy již nebudou poslouchat jiný zákon, 
než zákon nebes. Všichni budou tvoøit š�astnou, svor-
nou rodinu. Budou odìní v roucho chvály a díkù-
vzdání, rouchem Kristovy spravedlnosti. Veškerá 
pøíro-da bude svou nepøekonatelnou krásou ustaviènì 
vzdávat Bohu èest a slávu. Svìt bude ponoøen do 
nebeského svìtla. Léta poplynou ve štìstí a blaže-
nosti. Svìtlo mìsíce bude jako svìtlo slunce, svìtlo 
slunce pak bude sedmkrát jasnìjší než nyní. Nad tím 
budou spoleènì prozpìvovat všechny hvìzdy nebeské 
a plesat všichni synové Boží. „Nebude høíchu, ani 
smrti již nebude.“  
Takový obraz mi byl ukázán. Církev však musí a bude 
muset bojovat s nepøáteli viditelnými i neviditelnými. 
Na bojišti mají satanovi pomocníci lidskou podobu. 
Lidé se spikli, aby bojovali proti Hospodinu zástupù. 
Tento odboj potrvá, dokud Kristus neopustí své mís-
to jako náš Pøímluvce u trùnu milosti a neoblékne 
roucho odplaty. Satanovi pomocníci ve všech zemích 
se horlivì zamìstnávají tím, aby se nepøátelé Božího 

zákona seskupili v zástupy. K nim pøistupují i ti, kteøí 
pøedstírají, že jsou svatí, i zapøisáhlí nevìrci. Boží dít-
ky nesmìjí nyní ochabovat, ani na chvíli nesmí pøestat 
bdít.  
„Dále pak, bratøi moji, posilte se v Pánu a v moci síly 
jeho. Oblecte se v celé odìní Boží, abyste mohli státi 
proti útokùm ïábelským. Nebo� není bojování naše 
proti tìlu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnos-
tem, proti svìta pánùm temnosti vìku tohoto, proti 
duchovním zlostem vysoko. A protož vezmìte celé o-
dìní Boží, abyste mohli odolati v den zlý a všecko vy-
konajíce, státi. Stùjtež tedy, majíce podpásaná bedra 
svá pravdou a obleèení jsouce v pancíø spravedlnosti a 
obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje. A 
zvláštì pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli 
všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti. Lebku 
také spasení vezmìte, i meè Ducha, jenž jest slovo 
Boží.“ (Ef 6,10-17).  
„A za to se modlím, aby láska vaše ještì více a více se 
rozhojòovala v známosti a ve všelikém smyslu k tomu, 
abyste zkušením rozeznati mohli užiteèné vìci od 
neužiteèných tak, abyste byli upøímní a bez úrazu, až 
ke dni Kristovu, naplnìní jsouce ovocem spraved-
lnosti, kteréž nesete skrze Jezukrista, k slávì a k chvále 
Boží.“ (Fil 1,9-11).  
„Toliko, jakž sluší evangelium Kristovu, obcujte, abych, 
buï pøijda a vás vida, buï vzdálen jsa, slyšel o vás, že 
stojíte v jednom duchu, jednomyslnì pracujíce u víøe 
evangelium a v nièemž se nestrachujíce protivníkù, 
což jest jim jistým znamením zahynutí, vám pak spa-
sení a to od Boha. Nebo vám jest to z milosti dáno 
pro Krista, abyste netoliko v nìho vìøili, ale také pro 
nìj i trpìli.“ (Fil 1, 27-29).  
V tìchto posledních dnech jsou Boží církvi dána vidì-
ní o poslední slávì, obrazy naèrtnuté Boží rukou a ty 
by jí mìly být drahé. Co posilovalo Božího Syna ve 
chvíli, kdy byl zrazen a vyslýchán pøed soudem? Spa-
tøil užitek ze své práce a to ho povzbudilo. Smìl pohléd-
nout do nekoneèné vìènosti a vidìt štìstí tìch, kteøí 
pro Jeho pokoøení obdrželi odpuštìní a vìèný život. 
Byl ranìn pro jejich pøestoupení, potøen pro jejich ne-
pravosti, kázeò jejich pokoje byla vložena na Nìho a 
zsinalostí Jeho byli uzdraveni. Jeho ucho uslyšelo jásot 
vykoupených. Slyšel, jak tito vykoupení ze zemì zpí-
vali píseò Mojžíšovou a Beránkovou.  
Musíme mít urèitý pohled do budoucí, nebeské 
blaženosti. Smíme si stoupnout na práh vìènosti 
a zaslechnout s jakou láskou budou uvítáni ti, 
kteøí spolupracovali s Kristem v tomto životì a 
pokládali za svou pøednost a poctu, aby pro Nìho 
trpìli. Spolu s andìly kladou své koruny k nohám 
Spasitele a volají: „Hodem jest ten Beránek za-
bitý vzíti moc a bohatství, i moudrost i sílu i èest i 
slávu... Sedícímu na trùnu a Beránkovi požehnání 
a èest a sláva, i síla na vìky vìkù.“ (Zj 5, 12-13).  
Tam vykoupení pozdraví ty, kteøí je kdysi pøivedli k 
ukøižovanému Spasiteli a pøipojí se k oslavì Toho, 
který zemøel, aby lidé mohli žít vìèným Božím živo-



tem. Boj je ukonèen, soužení a nedorozumìní skonèi-
lo. Vítìzné zpìvy naplòují celá nebesa, když vykoupe-
ní stojí kolem Božího trùnu. Všichni radostnì zpívají: 
„Hoden, hoden jest Beránek, kterýž byl zabit a znovu 
žije, slavný vítìz.“  
„Potom pohledìl jsem, a aj, zástup veliký, kteréhož by 
žádný pøeèísti nemohl, ze všech národù a pokolení a 
lidí i jazykù, ani stoji pøed trùnem a pøed oblièejem 
Beránka, obleèení jsouce v bílé roucho a palmy v ru-
kou jejich. A volali hlasem velikým, økouce: Spasení 
jest od Boha našeho na trùnu sedícího a od Beránka.“ 
(Zj 7,9-10).  
„I øekl jsem jemu: Pane ty víš. I øekl mi: To jsou ti, 
kteøíž pøišli z velikého soužení a umyli roucha svá a 
zbílili je ve krvi Beránkovì. Protož jsou pøed trùnem 
Božím a slouží jemu dnem i nocí v chrámì jeho; a 
ten, kterýž sedí na trùnu, zastiòovati je bude. Nebu-
dou� laènìti více, ani žízniti více, a nebude bíti  na nì 
slunce ani žádné horko. Nebo Beránek, kterýž jest 
uprostøed trùnu, pásti je bude a dovede je k živým 
studnicím vod a setøe Bùh všelikou slzu s oèí jejich.“ 
(Zj 7,14-17). „A setøe� Bùh všelikou slzu s oèí jejich a 
smrti již více nebude, ani kvílení, ani køiku, ani bolesti 
nebude více; nebo první vìci pominuly.“ (Zj 21,4).  
Povzbuzuje nás toto vidìní? Chcete o tomto obrazu 
pøemýšlet? Nechcete se opravdovì obrátit a pak jít 
a pracovat v duchu naprosto jiném, než jste 
pracovali v minulosti a zdolávat každou pøekážku 
v hlásání evangelia se srdcem naplnìným 
svìtlem, pokojem a radostí Pánì? Nechcete pohø-
bít toho ubohého ducha hanìní a reptání, aby již ni-
kdy neožil? Nemìla by z oèištìných a posvìcených s 
pøítomností Kristovou oslavených srdcí vystupovat 
vùnì chvály a díkuvzdání? Nemìli bychom uchopit 
høíšníky za ruku a pøivést je ke køíži?  
Kdo se chce nyní posvìtit pro Boží službu? Kdo by 
chtìl nyní slíbit, že se nebude spojovat se svìtem, ný-
brž vyjde ze svìta, oddìlí se a nebude poskvròovat 
svoji duši svìtskými plány a zvyky, které udržovaly 
církev pod vlivem nepøítele?  
V tom máme nést køíž sebezapøení. Neseme-li tento 
køíž, zjiš�ujeme, že On nese nás. Každý køes�an by 
mìl být na svém místì a èerpat povzbuzení z díla, 
které Kristus konal pro záchranu hynoucích, když byl 
na tomto svìtì. Potøebujeme zápal køes�anského re-
ka, který mùže snese pohled na toho Neviditelného. 
Naše víra potøebuje vzkøíšení. Bojovníci køíže mají 
stát se vší rozhodností na stranì dobra. Kristus øekl: 
„Kdo není se mnou, proti mnì jest; a kdo neshro-
mažïuje se mnou, rozptyluje.“ (Mat 12,30).  
Lhostejnost v køes�anském životì je zøejmým 
zapíráním Spasitele.  
Nemìli by køes�ané v dnešním svìtì konat takové dí-
lo, které by v každém smìru ukazovalo, že jsou hodní 
jména, které nosí, nemìli by být tìmi, kteøí touží ko-
nat skutky dùstojné stateèných bojovníkù Kristových? 
Žijeme témìø na konci tohoto velikého boje, kdy 
mnoho duší má být vysvobozeno z otroctví høíchu. 
Žijeme v èase, kdy pro Kristovy následovníky platí 
zvláštní zaslíbení: „Aj, já s vámi jsem po všecky dny, 
až do skonání svìta.“ (Mat 28,20). Ten, který rozkázal, 
aby ve tmì zazáøilo svìtlo, který nás povolal ze tmy v 

pøedivné svìtlo své, nás vyzývá, abychom pøed lidmi 
nechali tak jasnì zazáøit své svìtlo, aby vidìli dobré 
skutky a oslavovali našeho Otce, který je v nebesích. 
Boží lid obdržel svìtlo v tak bohaté míøe, že Kristus 
právem o nich øekl, že jsou svìtlem svìta.  
Našim lékaøùm a kazatelùm posílám poselství: Chopte 
se Božího díla, jak se to oèekává od tìch, kdož vìøí 
pøítomné pravdì. Zdravotnì-misijní pracovníci a slu-
žebníci evangelia mají neochvìjnì spolupracovat. Mìli 
by pracovat s chutí a ze všech sil. V našich sborech by 
mìlo nastat nové obrácení a nové posvìcení k službì. 
Nechceme být ve svém budoucím díle a pøi uplat-
òování toho, co máme jednomyslní? Nemìli bychom 
zápasit s Bohem na modlitbì a prosit, aby Duch Svatý 
ovládl každé srdce? Kristova pøítomnost projevená 
mezi námi, by mìla vyléèit malomocenství nevìry, 
která oslabila a zmaøila naši službu. Potøebujeme dech 
Božího života v nás. Máme být prùduchy, kterými 
Pán mùže poslat svìtlo a milost svìtu. Ti co církev 
opustili, by mìli být pøizváni zpìt. Mìli bychom od-
ložit všechny své høíchy, vyznáním a pokáním pokoøit 
svá pyšná srdce pøed Bohem. Proudy duchovní moci 
se rozlijí na ty, kteøí jsou ochotni je pøijmout.  
Jestliže si uvìdomujeme jak odpovìdnì Ježíš pracoval, 
když na svìtì rozsíval símì evangelia, pak my, žijící na 
konci doby milosti, bychom mìli neúnavnì pracovat a 
pøinášet chléb života hynoucím lidem. Proè jsme tak 
chladní a lhostejní? Proè jsou naše srdce tak zatvrzelá? 
Proè jsme tak neochotní zasvìtit se dílu, pro které 
Kristus posvìtil svùj život? Nìco se musí stát, co by 
vyléèilo tuto strašnou lhostejnost, která se nás zmoc-
òuje. Skloòme své hlavy v pokoøe, když vidíme, jak 
málo jsme vykonali pro rozsévání semene pravdy.  
Moji drazí bratøi a sestry, mluvím k vám slovy lásky a 
nìhy. Probuïte se a bezvýhradnì se posvì�te dílu 
šíøení svìtla pøítomné pravdy mezi tìmi, kteøí ji 
neznají. Pøijmìte ducha toho Velikého Mistra. Uète se 
od pøítele høíšníkù jak sloužit høíchem nemocným 
lidem. Nezapomeòte, že v životì Jeho následovníkù 
musí být stejné odevzdání se, totéž podrobení všech 
spoleèenských zájmù i pøirozených náklonností 
požadavkùm Božího díla, jak to bylo zøejmé v Jeho 
životì. Božím požadavkùm musíme dát první místo, 
Kristùv pøíklad nás má povzbuzovat, abychom usta-
viènì usilovali o blaho jiných.  
Bùh volá každého èlena církve, aby vstoupil do Jeho 
služby. Pravda, kterou nežijeme , kterou nezvìstujeme  
jiným, ztrácí svoji obživující moc a svùj uzdravující 
úèinek. Každý se musí nauèit pracovat a umìt nést 
svá i cizí bøemena. Každý, kdo pøistupuje k církvi, by 
mìl být dalším nástrojem k uskuteènìní velikého 
Božího plánu. Celá církev, jednající jako jeden muž, 
stmelená v dokonalou jednotu, má být živým, aktiv-
ním misijním èinitelem, který vede a ovládá Boží duch.  
Nejenom lidé s velikou odpovìdností, nejenom 
èlenové výborù, nejenom správcové našich sana-
torií a nakladatelství mají usilovat o to, aby zemì 
byla naplnìna známostí Pánì, jako voda naplòuje 
moøe. Toto dílo mùže splnit pouze celá církev, 
pracující pod Kristovým vedením a Jeho mocí. 8T 
42-48 EGW 
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Varování, kterému každý z nás musí porozumìt 
 
“Jsem velmi znepokojena nepøipraveným stavem našich sborù. Musíme uèinit jedno. Musíme 
dávat pozor, abychom zùstávali na pøímé a úzké cestì, která vede k vìènému životu. Nesmíme 
nyní dìlat žádné chybné kroky. První a druhá kapitola v epištole ke Koloským mi byla ukázána 
jako vzor pro naše sbory všude po svìtì. Velký apoštol mìl mnoho vizí. Pán mu ukázal mnoho 
vìcí, které by èlovìk nedokázal pochopit. Proè se nemohl s vìøícími rozdìlit o to, co vidìl? 
Protože by velké pravdy, které mu byly ukázány, špatnì použili. Nerozumìli by jim. Pøesto 
všechno, co bylo Pavlovi ukázáno, ovlivnilo poselství, které mu Bùh dal pro sbory. 
 
Pro Boží dìti platí, že mají poznat, jaký charakter mají mít, aby obstáli ve zkoušce posledních 
dnù. Život mnohých je poznamenán duchovní slabostí a pády. Nevìdí, èemu vìøí. Ètìme a 
studujme dvanáctou kapitolu proroka Daniele. Je to varování, kterému by každý z nás pøed 
koncem èasu mìl rozumìt. Jsou kazatelé, kteøí tvrdí, že vìøí pravdì, kteøí ale nejsou touto 
pravdou posvìceni. Dokud se jejich život nezmìní, budou øíkat: >Mùj Pán ještì dlouho 
nepøijde.< (Mt 24, 48) 
 
Ètìme 21. kapitolu Lukášova evangelia. Tam Ježíš varuje: >Mìjte se na pozoru, aby vaše srdce 
nebyla zatížena nestøídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepøekvapil 
jako past. Nebo� pøijde na všechny, kteøí pøebývají na zemi. Buïte bdìlí a proste v každý èas, 
abyste mìli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout pøed Synem èlovìka.< 
(L 21, 34-36) 
 
Znamení doby se v našem svìtì naplòují, ale sbory jsou všeobecnì pøedstavovány jako spící. Nemìla by nás 
varovat zkušenost pošetilých družièek, které teprve pøi volání: >Podívejte, ženich pøichází! Vyjdìte mu naproti!< 
(Mt 25, 6) objevily, že nemají žádný olej? Zatímco šly olej kupovat, vešel ženich s moudrými družièkami na 
hostinu a dveøe se zavøely. Mistr prohlásil: >Neznám vás!< Tak musely za èerné noci zùstat venku na 
liduprázdné ulici.“ (Manuscript Releases 15, 228-229) 
 
Milí ètenáøi, milí bratøi, sestry a pøátelé: Pøišel èas k obnovení pùlnoèního volání! Vše nasvìdèuje tomu, že konec 
je blízko. Zjevení 13 se úžasným zpùsobem naplòuje pøed našima oèima. Protože nejsme pøipraveni na krizi, 
pøed kterou nyní po dlouhém, námi zavinìném, putování pouští budeme stát, posílá nám Pán skrze svou 
služebnici vážné varování. Ellen Whiteová si byla vìdoma, že mluvila jako vyvolená „ústa“ v „moci a autoritì 
Boží“ (Evangelism, 134). Kdo pøijme varování, bude nepochybnì patøit k tìm, kteøí vytáhnou a obsadí zemi (5M 
1, 21). 
Každý ze ètyø oddílù tohoto dojemného svìdectví Ellen Whiteové pøispívá k tomuto slavnostnímu varování. 
Oddíl 1 nám dává jasnì a srozumitelnì na vìdomí, jak si jako církev stojíme. Toto poselství se týká každého 
z nás osobnì. My všichni potøebujeme zkušenost z Koloským 1 a 2 – shrnuto slovy: „Kristus ve vás, nadìje 
slávy“. (Ko 1, 27) Pouze potom nebudeme dìlat žádné chybné kroky, které si „nyní“ už nemùžeme dovolit. 
„Kristus pøišel, aby z nás uèinil úèastníky božské pøirozenosti, a jeho život zvìstuje, že èlovìk spojený s Bohem 
nehøeší.“ (Ve šlépìjích velkého lékaøe, 180 angl.) Kdo mu dìtsky dùvìøuje a v dìtské dùvìøe se pevnì odhodlán snaží 
vejít (L 13, 24), ten se nauèí jít „bez odboèování“ po úzké cestì. Bùh je „dostateènì mocný“, aby nás „opatroval“ 
(Ju 24)! Varování z Koloským 1 a 2 je výzvou k posvìcení charakteru skrze Pána! 
 
Oddíl 2 opakuje tuto výzvu a propùjèuje jí nejvyšší naléhavost, zatímco ji spojuje s prorockým slovem – s: „12. 
kapitolou Daniele. Ètìte tuto kapitolu pozornì. Ozeáš 4, 1.  >…nebo� Pán má právní spor s obyvateli zemì, 
protože v zemi není žádná pravda, žádná láska a žádné poznání Boha … nebo� ty jsi zavrhl poznání … protože 
jsi zapomnìl na zákon svého Boha.<“ (Manuscript Releases 18, 220) Daniel 12 nás dùraznì varuje pøed tím, že 
„bychom nevìdìli, èemu vìøíme“, nyní, kdy Michael brzy „povstane“ (Da 12, 1) – doba milosti bude ukonèena! 
„Høích je pøestoupení zákona.“ (1J 3, 4) Jenom ten, kdo pøekoná svoji „duchovní slabost a své pády“, patøí k tìm 
„moudrým“ (Da 12, 3.10), kteøí „vytøíbeni a oèištìni“ (Da 12, 10) pevnì obstojí v pøicházející „zkoušce“ svého 
„charakteru“. Rozpoznali „konec tìchto vìcí“ (Da 12, 8) – události popsané u Daniele 11,40-45 – a ukazují 
„mnohým spravedlnost“ (Da 12,3). Pád berlínské zdi r. 1989 jako poèáteèní znamení tìchto koneèných událostí 
(Da 11,40) je vede k pokání (Zj 3,19), protože poslední „zkouška“ – nedìlní zákon (Da 11, 41) – se rychle blíží. 
Jako moudøí služebníci dávají své èeledi „pokrm v pravý èas“ (Mt 24, 45) a neøíkají: „Mùj Pán ještì dlouho 
nepøijde!“ (Mt 24,48) Ptají se na „stezky vìènosti“ a „vydávají se po nich“ – to jim dává „pokoj … pro jejich 
duše“ (Jr 6,16) a „upevòuje jejich kroky“ (Ž 119, 133): „Platí dùkladnì studovat staré milníky …  
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Da 12. Ètìme tuto kapitolu pozornì.“ (Manuscript Releases 18, 220) Staré milníky – 508, 538, 1798, 1843, 1844 (Da 
12, 7.11.12) – dávají souèasným událostem správný význam (Da 11, 40) a dovolují nám rozumìt budoucnosti 
(Da 11, 41-45); „protože historie se bude opakovat.“ (Svìdectví pro kazatele, 116) Varování z Daniele 12 je výzvou 
k posvìcení charakteru „skrze pravdu“! 
 
Oddíl 3 pokraèuje v této prorocké výzvì zpùsobem, který získal teprve v našich dnech svoji plnou váhu. Jako 
jediný z evangelistù uvádí Lukáš poslední znamení druhého pøíchodu, které dal Ježíš ke konci svého života svým 
uèedníkùm. Následuje po (pouze ve Zjevení zmínìném) Lisabonském zemìtøesení 1. listopadu 1755 (Zj 6, 12; 
Velký spor, 304 angl.), po tmavém dni 19. kvìtna 1780 (L 21, 25a., Ibid., 306) a po padání hvìzd 13. listopadu 
1833 (L 21,25b, Ibid., 333): c (L 21, 25c. 26) Pøed oèima nás všech se toto proroctví naplnilo 26. prosince 2004 
skrze strašné zemìtøesení ve východní Asii! Každý rok jsou tisíce lidí smrtelnì ohroženi hurikány, záplavami, 
nebo jinými „stoletými“ kata-strofami. Bùh tím chce svému lidu dùraznì ukázat, že jeho 160 leté putování pouští 
konèí a my se blížíme k bra-nám Kanánu. „Proto buïte bdìlí a proste v každý èas, abyste mìli sílu uniknout 
všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout pøed Synem èlovìka!“ Varování z Lukáše 21, 34-36 je výzvou 
k posvìcení charakteru skrze bdìní a modlitbu! 
 
Oddíl 4 dovádí tuto výzvu až k vrcholu – burcující volání, které chce být nepøeslechnutelné: Každý z nás je 
v reálném nebezpeèí, že bude patøit k pošetilým družièkám! Protože historie se bude opakovat! „Toto 
podobenství se do posledního písmene naplnilo a ještì jednou se do posledního detailu naplní.“ (Review and 
Herald, 19. srpna 1890) „Znamení doby v našem svìtì se plní“ – všímáme si toho? Vìøíme pøi pohledu na 11. 
listopad 1989 nebo 26. prosinec 2004 v naplnìní proroctví? Víme doopravdy, èemu vìøíme? „Sbory se všeobecnì 
projevuji jako spící.“ „Zvítìzíš, nebo budeš poražen skrze své vlastní chutì, touhy a vášnì?“ (Svìdectví 5, 511 
angl.) „Dveøe byly zavøeny.“ To se stalo 22. øíjna 1844. Vìtšina Milleritù ztratila svùj vìèný život. Pøi nedìlním 
zákonu se to stane ještì jednou. Kde budu pak stát? „Olejem je Ježíšova spravedlnost. Ztìlesòuje charakter a 
charakter je nepøenosný. Nikdo ho nemùže získat pro svého bližního. Každý musí sám obdržet charakter, který 
je oèištìn od jakékoliv poskvrny høíchu.“ (Svìdectví pro kazatele, 233) Bùh si pøeje abychom mìli jistotu! Najdeme ji 
na úzké cestì sebezapøení. Ještì stále je ozáøena pùlnoèním voláním, které mocnì po celém svìtì zaznìlo v létì 
1844: „Toto svìtlo jim svítilo po celou cestu a osvìcovalo jejich nohy, aby neklopýtli. Když dokázali mít oèi 
upøené na Ježíše, který šel pøímo pøed nimi a vedl je do mìsta, pak byli v bezpeèí.“ (Early Writings, 14) Varování 
z Matouše 25 je výzvou k posvìcení charakteru skrze svatého Ducha! 
Boží vùlí je posvìcení našeho charakteru (1Te 4, 3). K tomu nás povolal (1Te 4, 7). Po nìm bychom mìli toužit 
(Žd 12, 14). Mùže být nìco krásnìjšího? Ne! protože posvìcení charakteru – to je On: „Ježíš Kristus, který se 
nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvìcením a vykoupením, aby se stalo, co je psáno: >Kdo se chlubí, 
a� se chlubí v Pánu.<“ (Jr 9, 23) (1K 1, 30.31) 
 
Co je charakter? „Myšlenky a city dohromady tvoøí morální charakter.“ (Svìdectví 5, 310) V èem spoèívá síla 
charakteru? „Síla charakteru se skládá ze dvou vìcí: Síly vùle a síly k sebeovládání.“ (Child Guidance, 162) Kdo je 
charakterovì nejsilnìjší? „Nejsilnìjší je ten, kdo ovládá svoje pocity a odpouští svým nepøátelùm, pøestože je 
citlivý na duševní zranìní.“ (Ibid.)  
 

Alberto Rosenthal 
 

77

 Na zemi bude úzkost mezi národy,

 bezradnými pøed zuøícím moøským pøíbojem. 

  Lidé budou zmírat strachy v pøedtuše toho, 

co má pøijít na svìt, 

nebo� nebeské mocnosti se budou otøásat. 

Lukáš 21, 25b.26

 Na zemi bude úzkost mezi národy,

 bezradnými pøed zuøícím moøským pøíbojem. 

  Lidé budou zmírat strachy v pøedtuše toho, 

co má pøijít na svìt, 

nebo� nebeské mocnosti se budou otøásat. 

Lukáš 21, 25b.26
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Ježíš a høíchy Božího lidu 
 
R. H. Pierson bývalý pøedseda GK 
Poselství pronesené 23. dubna 1980 po ukonèení GK církve ASD v Dallasu, Texas, USA.  

 
Celé mìsíce jsem se modlil, aby mi Bùh dal dnešního 
veèera poselství pro celosvìtovou rodinu. Když jsem 
se probudil èasnì ráno 6. února na malém ostrovì 
v Karibském moøi, má mysl byla zaplavena myšlen-
kami, o které jsem prosil. Tyto myšlenky vycházely 
z dobøe známého místa Matoušova evangelia 1,21: 
„Porodí Syna a nazveš jeho jméno Ježíš. On zajisté vysvobodí 
lid svùj od høíchù jejich.“ 
Ježíšovo narození bylo jedineèné. Boží Syn pøijal lid-
ské tìlo. (Jan 1,14). Byl zkoušen ve všem podobnì 
jako my. (Žid 4,15). Proto mùže pokoušeným pomá-
hat. (v. 6). Jako Syn èlovìka byl „vždycky bez høíchu.“ 
(Žid 5,15). 
Tento Ježíš pøišel vysvobodit svùj lid od jejich høí-
chù. Jen tak mùže být nám, lidem, vrácen Boží 
obraz. Jak se to mohlo stát – zùstává pro nás tajem-
stvím. Z poselství andìla však vyplývá, že to byla 
Jeho i Otcova láska, která jej vedla k tomu, že jako 
Bùh se stal èlovìkem. 
 
Dvì dùležitá místa andìlova poselství 

 
Celá léta jsem mnohokrát èetl tento verš, ale dnes se 
mi objevilo nìco zcela nového z jeho významu. 
Døíve jsem chápal, že Ježíš vysvobozuje høíšníky. 
„On mùže dokonale spasit ty, kteøí pøistupují skrze nìho 
k Bohu.“ (Žid 7,25). On mùže zlomit ta nejkrutìjší 
pouta høíchu. On mùže vysvobodit každého høíšní-
ka, z kterékoliv zemì, v kteroukoliv dobu. Nikdo ne-
ní mimo dosah jeho úžasné milosti.  
Teï jsem ale postøehl dvì nové perly v tomto verši. 
Mají veliký význam pro Boží lid v této pozdní ho-
dinì svìta: „On zajisté vysvobodí svùj lid od høíchù jejich.“  
Mezi èleny Boží rodiny na celém svìtì je mnoho 
slabých, høešících, klopýtajících svatých. Tito slabí, 
nìkdy i lehkomyslní, potøebují pomoc. Potøebují ji 
zoufale v oblasti svých høíchù, aniž si to mnohdy 
uvìdomují. Díky Bohu za toto nádherné zaslíbení: 
On zajisté – urèitì – vysvobodí svùj lid od høíchù 
jejich. 
Všichni si plnì uvìdomujeme, jak satan útoèí na svìt 
kolem nás. Uvìdomuje si, že má krátký èas. (Zj 12,12). 
Ale poslední dobou se zvláš� zamìøil na Boží lid, na 
sbory, na kazatele. Pozorujete to? Satan zákeønì úto-
èí na rodiny, na mladé lidi, na dìti, i na seniory, ze-
pøedu i zezadu, zleva i zprava. Nìkteré høíchy vypa-
dají nevinnì, ale jsou smrtelné. Mùžeme však být 
vysvobozeni. Andìl to potvrdil!  
 
Høích – náš nejvìtší nepøítel 
 
A� je høích velký, nebo malý, útoèí pøímo, nebo zá-
keønì. Co je høích? V 1 Janovì 3,4 nacházíme 

definici: „Høích je pøestoupení zákona.“ Když poru-
šujeme kterékoliv z deseti pøikázání – tøeba jen 
jediné, jsme vinni všemi. (Jak 2,10). Chceme-li 
jednou žít na nové zemi, musíme skonèit s pøestu-
pováním Božích pøikázání.  
Nìkdo namítne: Já se pøece neklaním modlám, neza-
bíjím lidi, nevykrádám banky, nesmilním. Upøímnì 
vìøím. Ale Boží slovo ukazuje, že v oblasti høíchù se 
dìje nìco víc, než co vidí oko. Víc, než praví litera 
zákona. To je jen špièka ledovce Boží normy o tom, 
co je høích.  
 
Další definice høíchu 

 
Ježíš pøišel, aby zvelebil zákon. (Iz 42,21). Vysvì-
tloval, že už žádostivý pohled nebo myšlenka je 
stejný høích jako smilství samo. (Mat 5,27.28). Pro-
hlásil, že nenávist a zahoøklost v srdci se nìkdy 
stávají poèátkem vraždy. (v.21.22). Mnohomluvnost 
je høích. (Pøísl 10,19). Pøátelství a koketování se svì-
tem je høích. (Jak 4,4). Kdo umí dobøe èinit a neèiní, 
høeší. (Jak 4,17). Nedostatek lásky vùèi Bohu a bliž-
ním je høích. (Zj 2,4). Úmyslné vynechávání 
spoleèných pobožností je høích. (Žid 10,24.25.26). 
Závist je høích. (2M 20,17). Neodpustit ze srdce je 
høích. (Mat 18,35). Lhostejnost vùèi chudým a ne-
mocným v církvi je høích. (Mat 25,41-43). Nenapo-
mínat bezbožné je høích. (Ezech 33,7-9). Mlèet 
k høíchùm v církvi je høích. (Mat 18,15-18; Ezech 
18,23.24). Lhostejnost a vlažnost je Bohu odporný 
høích, pro který nás mùže „vyplivnout ze svých úst“, 
pokud se nerozhodneme èinit pokání. (Zj 3,15-19).  
Tento „seznam“ høíchù odhaluje celou bažinu zla, 
pro mnohé vìøící zcela novou. Je to oblast zamoøení 
smrtelným jedem. Ale díky Spasiteli, existuje vysvo-
bození! Zajisté! Øekl andìl.  
Høích pøivedl na køíž nejdokonalejší bytost, jaká kdy 
žila na této zemi. Høích probodl dlanì rukou, které 
nebyly nikdy potøísnìny høíchem. Høích pøibil na 
køíž nohy, které nikdy nechodily po cestách nepra-
vosti a neposlušnosti. Høích vložil trnovou korunu 
na hlavu, která nikdy nehostila žádnou zlou m-
šlenku. Høích vrazil kopí do srdce, které bylo plné 
lásky a nikdy se v nìm ani neobjevilo nic nespráv-
ného.  
To vše zpùsobil mùj a tvùj høích, høíchy Božího lidu! 
Z tìchto høíchù mùžeme a musíme být vysvobozeni!  
Boží norma pro jeho lid jdoucí k nebesùm je vysoká! 
Musí být zanechány a vykoøenìny jak „malé“ (jsou-li 
jaké), tak i velké høíchy! Boží lid musí být èistým 
lidem, který zvítìzil na celé èáøe.  
Nevyloupili bychom banku, ale pøi tom loupíme 
Boha v desátcích a darech. (Mal 3,8-11). Neopili by-



99

chom se – ale nezkoušíme nìkdy alkohol v malých 
dávkách? Nikoho bychom nezabili, ale nešíøíme 
nìkdy o svých bližních hanlivé pomluvy a dovolu-
jeme si posuzovat jejich pohnutky? Nemáme vùèi 
nìkomu v srdci hoøkost? Nehodili jsme nìkoho 
z rodiny nebo ze spolubratøí „pøes palubu?“ Nejsou i 
tyto „malé høíchy“ souèástí charakteru Božího lidu, 
høíchy, z nichž musíme být vysvobozeni?  
Vlažnost, samolibost, formalismus je charakteris-
tickým rysem pøíliš velké èásti Boží církve. Ztratili 
jsme nadšení. Vlažnost nás èiní spokojenými se sta-
vem, jaký je a jsme hrdi na postavení, jakého jsme 
jako církev dosáhli. Vlažnost zastírá pocit potøeby 
dosáhnout vysokého ideálu vítìzného života v Kri-
stu.  
„Je témìø nemožné pøesvìdèit laodicejského adventistu o jeho 
ubohosti, nebo mu pomoci pochopit, jak daleko se nachází od 
cíle Boží dokonalosti. Z této smrtelné vlažnosti nás mùže 
vysvobodit jedinì Ježíš! I hrdost a pýcha zachvacuje laodicejské 
adventisty, pøijímání pravdy pouze rozumem, intelektuální 
souhlas s pravdou, ale srdce o nièem neví. Dále se nepozo-
rovanì vkrádá mezi nás hrdost na uèenost a vzdìlání. Zlatý 
bùžek akademických titulù nahrazuje prostou víru v Boží 
slovo.“ (Biblický komentáø CASD, sv. 7, str. 761.)  
Opièení se po okolním svìtì ve stylu našeho života a 
vzdìlání, nevyjímaje naše univerzity a semináøe v na-
ší výchovné filozofii – to vše se hnusí našemu sva-
tému Bohu. Náš drahý Spasitel zemøel proto, „aby 
nás vykoupil z každé nepravosti a oèistil sobì samé-
mu lid zvláštní, horlivì následující dobré skutky.“ 
(Tit 2,14).  
Toto vše – a mnoho jiných – jsou „naše høíchy“, 
z kterých musíme být vysvobozeni!  
 
Chceme být vysvobozeni z našich høíchù?  

 
Naše høíchy jsou koøenem všech problémù v církvi 
ASD. Je to nedostatek moci, laických pracovníkù, 
výskyt neklidných živlù v církvi, nedostatek kaza-
telského sboru kárat odvážnì høích a být pøíkladem 
svatého života, nesprávné nauky, které se vkrádají do 
církve – to vše mùže být rychle vyléèeno, pokud 
dovolíme Božímu Synu, aby nás vysvobodil z „na-
šich høíchù“. To je právì to, co pøišel Ježíš na tento 
svìt vykonat.  
Høích má hypnotickou, uspávající moc. Pøichází 
v nejlákavìjších barvách. Jeho svody podobné lákání 
sirén, pøitahují neopatrné a usinající adventisty na 
zakázanou pùdu a pak je otloukají o skryté skály zla, 
až duchovnì zemøou.  
Dnes si nemùžeme dovolit flirtovat s høíchem 
v jaké-koliv podobì. Nemùžeme si brát oheò do klí-
na, aniž bychom se spálili. Nemùžeme chodit po 
žhavém uhlí, aniž bychom si nepopálili nohy. (Pøísl 
6,27.28). Máme se varovat høíchu v každé, sebenevin-
nìjší podobì, která budí jen zdání zla! (1Tes 5,22). 

Jinými slovy – máme být daleko od høíchu, hodnì 
daleko!  
 
Díky Bohu, že je tu pomoc!  
 
Èlovìk sám není schopen odèinit své høíchy minu-
losti, ani není schopen žít jako vítìz nad høíchem, 
zvláš� dnes. Výchova, vzdìlání, kultura, psychologie, 
psychiatrie, zdánlivì mravný život, dobré skutky – to 
vše nám mùže pomoct vypoøádat se s nìkterými 
osobními problémy – ale nemùže nás vysvobodit 
z høíchù!  
Nebesa nikdy nezrušila trest smrti. Stále platí, že 
„odplata za høích je smrt.“ (Ø 6,23). Je to smrt, z které 
neexistuje zmrtvýchvstání! (Zj 20,14). Lidská øešení 
pøikládají pouze nouzový obvaz na bolavá místa, 
která vyžadují chirurgický zákrok!  
Jsem nesmírnì vdìèen Ježíši, že neváhal zaplatit 
plnou a hrùznou cenu za vysvobození Božího lidu 
z jeho høíchù! Jaké to vzácné ujištìní! Pokud mu to 
dovolíme a budeme-li ho o to pokornì prosit, pak 
On vysvobodí každého z nás z každého høíchu!  
Chceme vìdìt, proè se pøíchod Ježíše oddaluje? Je to 
proto, že Boží lid dosud není vysvobozen ze svých 
høíchù! Jak dlouho bude ještì èekat?  
Padnìme na kolena a poctivì zkoumejme svá srdce! 
Vykoøeòme pýchu, sobectví, svìtskost, chamtivost, 
necudnost, neteènost, vlažnost. Prosme vroucnì a 
pokornì Boha, aby nám skrze krev Ježíše Krista 
odpustil a pomohl nám v našich problémech s høí-
chem. Ježíš zaslíbil, že ZAJISTÉ vysvobodí svùj lid 
od jeho høíchù! Tak, že høích už nebude mít nad 
námi moc!  
 
Ježíš pøišel vysvobodit svùj lid „Z“ høíchù, ale 
ne „V“ høíchu! 
 
Toto je dùležitá pravda, kterou nesmíme nikdy ztra-
tit ze zøetele! Zachránìni mùžeme být jen tehdy, 
když nás Ježíš dostane ven z høíchu! Potom je také 
schopen udržet nás mimo moc høíchu! Jiné cesty 
není!  
Apoštol Pavel zdùrazòuje potøebu neustálého vítìz-
ství nad høíchem. „Zanechte lži!“ (Ef 4,23). „Mluvte 
pravdu každý se svým bližním.“ (v.25). „Kdo kradl, už více 
nekraï…“ „Z vašich úst a� nevyjde ani jedno špatné 
slovo… a a� je vám vzdálena všechny tvrdost, zloba, hnìv, 
utrhání….“ (verše 26-31).  
Náš drahý Spasitel, který za nás položil svùj svatý 
život, nás „umí vytrhnout z pokušení“. (2Petr 2,9). Ne-
dopustí vìtší zkoušku, kterou bychom nemohli 
vydržet, ale zpùsobí i východisko a dá sílu každou 
zkoušku unést. (1Kor 10,13). Ten, který pøemohl 
našeho nejvìtšího nepøítele, nabízí i nám pomoc a 
milost, abychom mohli slavnì zvítìzit už dnes. „On 
zajisté vysvobodí svùj lid od høíchù jejich.“ Díky mu za to! 

"Když ale své høíchy vyznáváme, 

Bùh je vìrný a spravedlivý, 

odpustí nám naše høíchy a oèistí nás od každé nepravosti."
1. List Janùv 1, 9



10

S E T K Á N Í    S    K R I Z Í 
 

K d y ž  B ù h  o è i š � u j e  s v o u  c í r k e v  
 
Lorenz Nelson (Oregan USA) kazatel v dùchodu, bývalý èlen GK 

 
 
Jsem povzbuzen a nadšen, že jsem nìco odhalil! 
Nyní jsem schopen odpovìdìt na otázku, kdy a 
jak oèistí Bùh svou odpadlou církev. 
Obdržel jsem nìkolik set dopisù od bratøí a 
sester z celého svìta, kteøí pláèí a naøíkají nad 
hrùzou, která se nachází v církvi. Dìkuji Bohu a 
chválím Ho, nebo� nyní mohu pøesnì øíci, jak 
Bùh oèistí svoji církev a že se to stane velice 
brzy. 
 

Odpovìï najdeme ve snu Williama Millera, jed-
noho z velkých prùkopníku adventního hnutí. 
E.G.White, Boží prorokynì posledních dnù po-
važuje tento sen Williama Millera za sen od Bo-
ha. V knize „Zkušenosti a vidìní“ vyhradila po-
pisu tohoto snu urèitou èást. Svými slovy se 
k nìmu vyjádøila v oddílu „Malému stádci“, celý 
sen je popsán na str. 81-84 (angl) a èeskou citaci 
uvedeme v následujících øádcích: 
 

Humboldtova akademie, která se nachází ve 
mìstì Eureka v Kalifornii (USA), naplánovala 

školní program (besídku). V jedné èásti progra-
mu mìlo jedenáctileté dìvèe ze sousední školy 
pøeèíst dìj tohoto snu. Ten udìlal na toto dìvèe 
hluboký dojem. Pøi jeho ètení ve školním pro-
gramu se mu vryl tento sen tak hluboko do pa-
mìti, že na nìj již nikdy nezapomnìlo. Stejnì 
hluboký dojem mùže mít i dnes na dìti a do-
spìlé, kteøí jej budou èíst. 
 

Když se díváme zpìt na dìjiny pøítomné pravdy, 
stále více a více poznáváme, že sen Williama 
Millera je proroctvím o poslední církvi ostatkù, 
které zaèíná rokem 1844 a sahá až do doby kon-
ce. Proroctví zaèíná v dobì, kdy bylo adventní 
hnutí oèištìno prožitým zklamáním. Sen pokra-
èuje až do doby koneèného oèištìní a vyèištìní 
církve podle èasového plánu, který má Bùh s 
koncem svìtových dìjin.  
 

Zaèneme tím, že si pøeèteme sen Williama 
Millera, který je uveden v knize „Zkušenosti a 
vidìní“ od E.G.W. (EW 81-84):  

 

Sen bratra Millera: „Zdálo se mi, že mi Bùh poslal skøíòku na klenoty, která byla s nevídaným umìním 
zpracována neviditelnou rukou, zhotovena z ebenového døeva a zdobena perlami. Její délka dosahovala 10 palcù, 
šíøka 6 palcù. U skøíòky byl klíèek. Hned jsem jej vzal, otevøel skøíòku a ke svému údivu jsem zjistil, že je 
naplnìna rùznými klenoty, diamanty, drahými kameny, zlatými a støíbrnými penìzi rùzné velikosti a ceny. 
Všechny tyto vìci mìly ve skøíòce své místo a svìtlem i nádherou záøily podobnì jako slunce. 
 

Moje srdce se velmi zaradovalo nad krásným, lesklým a cenným obsahem skøíòky, ale uvìdomil jsem si, že se 
tímto pohledem nesmím tìšit jen já sám. Postavil jsem tedy skøíòku ve svém pokoji na stùl a prohlásil jsem, že 
každý, kdo chce, mùže pøijít a vidìt to nej-krásnìjší a nejzáøivìjší, co kdy èlovìk spatøil. 
 

A lidé také pøišli; nejprve jich bylo jen nìkolik, ale jejich poèet stále pøibýval. Když se první podívali do skøíòky, 
divili se a vykøikovali radostí; potom klenoty vyndali ze skøíòky a rozházeli po stole. 
 

Pomyslil jsem na to, že majitel bude skøíòku i klenoty ode mne opìt vyžadovat a dopustím-li, aby klenoty byly 
rozházeny, nebudu je moci srovnat do skøíòky tak, jak v ní byly uspoøádány. Cítil jsem, že nikdy nebudu moci 
na sebe vzít tak velkou odpovìdnost. Prosil jsem lidi, aby na klenoty nesahali a nevyndávali je ze skøínky, avšak 
èím více jsem je prosil, tím více je rozhazovali kolem, až se zdálo, že je rozházeli po celém pokoji a nábytku. 
 

Potom jsem vidìl, že mezi pravé klenoty a peníze naházeli lidé množství nepravých klenotù a falešných penìz. 
Nad nevhodným chováním a nevdìèností tìchto lidí, jsem byl velmi rozhoøèen a káral jsem je za to. Avšak èím 
více jsem je napomínal, tím více rozhazovali falešné klenoty a peníze mezi pravé. 
 

Velmi jsem se rozhnìval a pokoušel se je násilím vyvést z pokoje; avšak zatím, co jsem jednoho vyvedl, pøišli 
dovnitø tøi jiní,a vnesli sebou špínu, písek a všelijaké smetí, až byly všecky pravé klenoty, diamanty a peníze 
pøikryty a nebylo je vidìt. Potom také rozbili mou skøíòku na kousky a hodili ji do smetí. Domníval jsem se, že 
nikdo nevidí mé trápení, ztratil jsem odvahu, byl jsem zarmoucen, sedl jsem si a plakal. 
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Zatímco jsem plakal a naøíkal nad svou ztrátou a odpovìdností, myslel jsem na Boha a snažnì jej prosil, aby mi 
poslal pomoc. Hned potom se otevøely dveøe a dovnitø vstoupil muž. Tu všichni lide opustili pokoj. Ve 
svých rukou mìl koštì, otevøel okna a zaèal vymetat prach a smetí z pokoje. 
Volal jsem na nìj aby pøestal, nebo� mezi smetím byly rozházeny i drahé kameny. Øekl mi, abych nemìl strach, 
že na nì dá pozor. Zatímco vymetal prach a smetí, vylétávaly falešné kameny a peníze oknem ven a vítr je odvál 
pryè. V tomto zmatku jsem na chvíli zavøel oèi a když jsem je opìt otevøel, všecka špína byla pryè. Drahocenné 
klenoty, diamanty, zlaté a støíbrné peníze ležely rozházeny po zemi. 
 

Potom muž postavil na stùl skøíòku, vìtší a krásnìjší než byla ta první, sebral všechny klenoty, diamanty i 
peníze a dal je do skøíòky, takže ani jediný ne-scházel, aè nìkteré nebyly vìtší než špendlíková hlavièka. Potom 
mne zavolal, abych se šel podívat. 
 

Podíval jsem se do skøínky, mé oèi byly tøpytem klenotù oslnìny. Klenoty záøily desetkrát více než døíve. Zdálo se 
mi, že pískem pod nohama bezbožných lidí, kteøí je rozházeli a naházeli do prachu, musely být vyèištìny. Ležely 
ve skøínce v podivuhodném poøádku, každý na svém místì, a také na muži jsem nevidì žádnou únavu. Vykøikl 
jsem radostí a tento køik mne probudil.“ 

 
Když spolu s Millerovým snem vezmeme v úva-
hu Bibli a Ducha prorockého s ohledem na du-
chovní stav, dìjiny, budoucnost a koneèné 
oèištìní církve, pak tento sen nabývá na význa-
mu. Z tohoto snu se již hodnì vyplnilo, nebo se 
vyplòuje. A co se dosud nestalo, vyplní se v blíz-
ké budoucností. Urèitì nám jsou známy okol-
ností a pùvod velkého zklamání z roku 1844. 
Toto zklamání rozdìlilo adventisty do dvou sku-
pin, a to na vìøící a nevìøící. 
 

V knize „Úvod do historie“ (anglické vydání 
z rosku 1945) èteme v kapitole o tomto èaso-
vém období: „Nejdøíve se pøihlásilo k této skupinì jen 
velice málo lidí, kteøí se tím pøiblížili ke svìtlu svítícímu 
vpøedu. V roce 1846 byl poèet èlenù okolo 50. Ve vìtší 
skupinì, která nevìøila v naplnìní proroctví z roku 
1844, bylo pøibližnì 50 000 lidí“. Prosím, všimnìte 
si velikosti tìchto dvou skupin, té veliké a toho 
malého stádeèka. Je to velice dùležité pro sro-
vnání obilí s koukolem v dnešní církvi. 
 

Nyní k podrobnostem Millerova snu. Podle Du-
cha prorockého skøíòka pøedstavuje Boží církev. 
Byla zhotovena z ebenového døeva. To je velice 
tvrdé døevo a velmi trvanlivé. Nejdražší ebenové 
døevo je èerné a dá se vyleštit do vysokého les-
ku. Pøedstavte si tuto skøíòku naplnìnou nád-
hernými, blýskajícími se perlami. Byla to nádher-
ná skøíòka! Takto Bùh popsal svoji èistou církev 
po zklamání, poté, co se nevìrní oddìlili (sami 
se odlouèili). 
 

Ve II. dílu Svìdectví na str. 447 (nìm) nachá-
zíme pìkný popis církve a Boží lásky k ní: 
„Církev je v Jeho oèích velice cenná. Opatruje Jeho dra-
hokamy a ochraòuje Jeho dítky. Bùh ji touží vidìt bez 
poskvrn, vrásek a jakéhokoliv kazu. Touží po ní s 
 velkou láskou.“ 
 

Co pøedstavují drahokamy? Znovu cituji z Du-
cha prorockého (4 BK 232; 4 BC 1177): 
„Køes�ané jsou drahokamy našeho Spasitele.“ „Každá 
duše je pro nìj drahokam.“  
Svìdectví II, 363 (6 T 115) V 4 BK 241 (4 BC 1184). 
„Kdo je Kristu nejblíže, záøí nejjasnìji…  V Boží 
skøíòce šperkù Jej oslaví i lesk nejmenšího drahokamu.“ 
 

O Kristových drahokamech èteme v knize „Zku-
šenosti a vidìní“ na stranì 253 (nìm.):  
„Pak pøijal Boží lid … Ježíš se na nì díval se za-
líbením, nebo� z nich znovu vyzaøoval Jeho obraz. Cele 
se obìtovali, plnì posvìtili a oèekávali, na Ježíšùv pøí-
chod.“ 
Toto malé spoleèenství vìrných èlenù z roku 
1844, kteøí milovali pravdu, bylo vzácnými dra-
hokamy v Boží šperkovnici. Každý kámen mìl 
své místo v této skøíòce (církev), vše bylo v do-
konalém a nádherném poøádku. 
Duch prorocký popisuje tuto skupinu ve „Vel-
kém sporu vìkù“ na str. 353 (nìm.) takto: „Pýcha 
a touha podobat se svìtu byly odstranìny, napáchané 
nepravosti napraveny. Všechna srdce se sjednotila a 
zavládla láska a pøátelství.“  
 

Když se Miller podíval do této skøínky se šperky 
a pozoroval je, pomyslel si, že jejich lesk a nád 
hera se podobají slunci. Velmi ho potìšila, pøe-
kvapila a udivila jejich záøe, nádhera a hodnota. 
 

Na zaèátku to byl jen malý poèet lidí, kteøí stu-
dovali nádheru Boží pravdy. Cituji z rukopisu 
Release, svazek 3, strana 412-413: „Mùj muž, 
bratr Joseph Bates, Stephen Pierce, bratr (Hiram) Ed-
son a jiní nadaní, dùstojní a pravdì vìrní muži hledali 
po roce 1844 pravdu tak, jako kdyby hledali skrytý 
poklad. Scházeli jsme se, abychom spoleènì studovali a 
modlili se. Èasto jsme zùstávali spolu až do pozdní noci, 
mnohokrát jsme se modlili za poznání i celou noc a 
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hledali jsme v Bibli. Pøi postu a modlitbì jsme dostávali 
velikou sílu.“ 
 
Sc h áze li js m e  s e , ab y c h o m  s p o le è n ì  
s tu d o v ali a m o d lili s e . Èas to  js m e  zù s táv ali 
s p o lu  až d o  p o zd n í n o c i, m n o h o krát js m e  s e  
modlili za poznání i celou noc a hledali jsme 
v Bib li. Pøi p o s tu  a m o d litb ì  js m e  d o s táv ali 
velikou sílu. 
 

Cituji dále z knihy „Life Sketches“ str. 62: 
„De n n ì  js m e  o d h alo v ali n o v é  p rav d y  n a 
stránkách Písma svatého a všechny harmo-
n ic ky  s o u h las ily , p øiè e m ž je d e n  b ib lic ký  te xt 
v y s v ì tlo v al jin ý  a žád n é  s lo v o  n e b y lo  zb y-
te è n é .“(LS62, Život a dílo EGW, 24) 
 
Brzy poznali, že by se o tyto úžasné pravdy mìli 
podílet s jinými lidmi. „Plnìji porozumìli prvnímu a 
druhému andìlskému poselství, a byli pøipraveni pøij-
mout a zvìstovat svìtu slavnostní varování tøetího andìla 
ze Zjevení 14. kapitoly“. (GC432) Na zaèátku bylo 
jen málo lidí, ochotných naslouchat. Ale ti, kteøí 
naslouchali, mìli upøímné srdce a zajímalo je to. 
Nejdøíve byli všichni spokojeni, protože se s obdi-
vem dívali do „skøínky“, ale to naneštìstí dlouho 
netrvalo. 
Pøišla zmìna! Církev nezùstala dlouho èistá a 
bez poskvrny. Do církve pøišli neupøímní lidé. 
Jakmile jich bylo více, zaèali vnášet mezi draho-
kamy problémy. Dokonce vybírali klenoty ze 
skøínky, rozházeli je po stole, pak po celé míst-
nosti na nábytek i podlahu. Jednota a harmonie 
církve byla pryè. S lítostí musíme konstatovat, 
že se situace ještì zhoršila. Pokrytci zaèali dávat 
mezi pravé klenoty falešné drahokamy a falešné 
mince. Neobrácené duše se pøipojily k církvi a 
stále jich pøibývalo. Tyto tzv. drahokamy s faleš-
ným leskem a nepravými zkušenostmi byly sata-
novými nástroji. Ježíš v podobenství o pšenici a 
koukolu vypráví o nepøíteli, který pøišel na pole, 
což znamená do církve, aby rozsíval koukol. 
V církvi ostatkù nyní roste spoleènì koukol a 
pšenice. (Mt 13, 24-29). V církevních dìjinách, 
kdy v církvi rostou vedle sebe upøímné a neupøím-
né duše, Bùh takovou církev nazývá „bojující 
církví“. Výrazem „bojující“ má na mysli církev, 
která je „vtažena do agresivního, útoèného a 
èinného boje.“  
 

Brzy uvidíme, jak je tento název výstižný a 
velice vhodný pro naši církev v této dobì. S 
koukolem se dostalo do církve falešné uèení. 
Ap. Pavel to pøedvídal v 1Tim 4,1: „Duch pak 
svìtle praví, že v posledních èasech odvrátí se nìkteøí od 
víry, poslouchajíce duchù bludných a uèení ïábelských.“ 

Jak smutný bude obraz naší církve! Postupem 
doby budou svìtáètí, liberální èlenové zavádìt v 
církvi falešné nauky, které povedou k omylùm a 
tím i k duchovní smrti. Budou se zavádìt po-
chybné bohoslužby. Zanedlouho se zaènou jako 
malomocenství šíøit bohoslužby typu „slav-
nostních bohoslužeb“ (Worship) od sboru ke 
sboru, od sdružení ke sdružení. Vìrní vìøící bu-
dou neoèekávanì konfrontováni se svìtskými 
zvyky, které budou stále narùstat. Vìrné draho-
kamy nebudou moci uvìøit, že se nìco takového 
mùže dít. Falešná satanova uèení a svìtské zvy-
ky pøedstavuje v Millerovì snu špína, písek a od-
padky, které byly zavleèeny do místnosti. 
 

Vìrné drahokamy nebudou moci uvìøit, že se 
nìco takového mùže dít. 

 

William Miller pochopil, že jeho povinností 
pøed Bohem, je uchovat skøíòku v èistotì a po-
øádku. Snažnì o to prosil i pøihlížející, ale bez 
úspìchu. Byl velmi rozhoøèen lidskou nevdì-
èností. Èím více je napomínal, tím více házeli 
falešné drahokamy a peníze mezi ty pravé. Po-
koušel se je násilím dostat z místnosti ven, ale 
než vyhnal jednoho, pøišli jiní tøi. Všechny jeho 
prosby, výtky, stejnì tak jako pokus o násilí byly 
zbyteèné. Stovky bratøí a sester v dnešní dobì 
mají stejné zkušenosti. 
 

Mnohé citáty Ducha prorockého pøedpovídají 
tuto situaci v církvi a varují nás pøed ní. E.G. 
White nás varuje pøed falešnými teoriemi, které 
se budou rozšiøovat mezi Boží lid pod názvem 
biblická pravda.  
 

Pojednává o tom následující varování ve Svì-
dectví pro kazatele:  
„Mnozí budou stát na našich kazatelnách s pochodní 
falešných proroctví ve svých rukou, zapálenou pekelným 
ohnìm satana. Budou šíøit pochybnosti a nevìru a 
následkem toho budou vìrní kazatelé lidu odòati, pro-
tože budou nepohodlní pro své poznání pravdy.“ 
(Odpovídá souèasnosti v Nìmecku a Rakousku, pozn. 

pøekladatele.) Je možné, že falešní èlenové církve 
jsou v pøevaze a mají takovou moc, že nejenom 
zvìstují z kazatelen „pekelné satanovo uèení“, 
ale dokonce zakazují vìrným kázat pravdu? Za-
mysleme se, nedìje se to i dnes? 
 

Ptám se, jak je možné, že vìrné není vidìt? Kde 
jsou? Jsou-li vìrní èlenové vylouèeni z vedoucích 
pozic a nesmí kázat, znamená to snad, jak jsme 
èetli v posledním citátu, že je nevìrná pøesila 
nevidí? Nezapomeòte, že pravé drahokamy, aè-
koliv je není vidìt, jsou stále zde, stále jsou v 
Boží církvi a ještì stále stojí ve svìtle Boží pøí-
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tomnosti. Dávají pozor a jsou si vìdomi toho, 
že se vše v církvi dìje bez nich, ale nemohou ji-
nak, než plakat a vzlykat. Nepøihlížejí lhostejnì. 
 

Co o jejich èinnosti vypozorovala služebnice 
Boží? Svìdectví, svazek II. str. 53(nìm):  
„Když je církev zbavená odvahy a nastává nejvìtší 
nebezpeèí, pak malý zástup, který stojí ve svìtle, naøíká 
a pláèe nad ohavností, která se dìje v zemi. Zcela urèitì 
se však bude modlit za církev, nebo� její èlenové žijí 
svìtským zpùsobem. Tito naøíkající a plaèící mají ve 
velké úctì Slovo života. Napomínali, radili a zvali … 
Ale sláva Boží se vzdálila od Izraele. Aèkoliv mnozí 
z nich zachovávali formy pobožnosti, scházela jim Boží 
síla a Boží pøítomnost…“ :Jejich zbožné duše trýzní 
dnem i nocí žalostné èiny a øeèi bezbožných. Jsou 
bezmocní proti strhujícímu proudu nepravosti a to jim 
pùsobí žal a starosti. Jsou smutní pøed Bohem, protože 
vidí, že víra tìch, kteøí obdrželi veliké svìtlo, je v jejich 
domovech v opovržení. Jejich duše naøíkají a jsou 
zarmouceny, protože v církvi je pýcha, lakota, sobectví a 
skoro každý druh podvodu.“  
E.G.White výstižnì popisuje èinnost vìrných 
vìøících v dobì, kdy je nebezpeèí pro církev 
nejvìtší a jejich odvaha nejmenší. Nemìl William 
Miller ve snu podobné pocity? Ano mìl. Nane-
štìstí to ještì není konec práce nevìrných èlenù. 
 

Tito lidé, falešné drahokamy, rozbijí skøíòku na 
kusy a vyhodí je do smetí. Jaký je to pohled? 
Místo, aby se v této vážné dobì všichni spoleè-
nì semkli, je církev rozpolcena falešnými èleny a 
pøetvaøujícími se vedoucími. 
 

Jak mùže být za tìchto okolností zvìstováno po 
celém svìtì èisté evangelium nevìøícím, všem 
pokolením, národùm a jazykùm? 
 

Všude panuje zmatek. Vìrní vìøící prožívají vel-
ká duševní muka. Jak mohou plnit svoji odpo-
vìdnost a církev udržovat èistou, aby se mohli 
s èistým svìdomím setkat se svým Pánem? Jak 
mùže být za tìchto okolností zvìstováno po ce-
lém svìtì èisté evangelium nevìøícím, všem po-
kolením, národùm a jazykùm? Celý svìt musí 
slyšet volání „Poznej svého Boha“. Kdo zod-
povídá za všechna falešná uèení a zmatek? 
 

Poražen a zbaven odvahy si Miller sedl a plakal, 
ale jeho starosti nikoho nezajímaly. Miller si 
vzpomnìl na Boha a opravdovì jej prosil o 
pomoc. Jeho modlitba byla okamžitì vyslyšena. 
Muž s metlou vstoupil do místnosti, otevøel okna 
a zaèal vymetat z místnosti prach a špínu. Miller 
píše:  

„Volal jsem na nìj, aby pøestal, protože vzácné 
drahokamy jsou roztroušeny na zemi pod špínou. Øekl 
mi, abych nemìl strach, že si dává pozor.“  
Muž s metlou nepotøeboval pomoc žádného 
èlovìka. Andìlé v èele se samotným Ježíšem 
provedou koneèné oddìlení nevìrných a vìr-
ných. Co se dìlo, když zaèal muž s metlou 
vymetat prach? Falešné drahokamy a mince vy-
létly jako oblak prachu z okna ven a vítr je odvál 
pryè. 

Toto oèištìní pøijde, jakmile lid bude nucen 
vzít na sebe znamení šelmy a nastane mocné 
pronásledování církve. 
 

Všichni nevìrní èlenové s jejich falešným uèe-
ním a svìtskými zvyky vylétli oknem ven. 
Chvalme a velebme za to Boha. Všimnìme si, 
že tato èást snu popisuje koneèné oèištìní Boží 
církve. Stane se tak ještì za našeho života a už 
brzy. Znovu za to Bohu dìkuji. 
Ptám se, jaké prostøedky Bùh zvolí, aby došlo k 
této události? Ve kterém èasovém okamžiku 
dìjin tohoto svìta se objeví muž s metlou, aby 
provedl koneèné oèištìní církve? Doufám, že 
dobøe posloucháte! Elen White nám dává od-
povìï. Toto oèištìní pøijde, jakmile lid bude 
nucen vzít na sebe znamení šelmy a nastane 
mocné pronásledování církve. 
 

Cituji ze „Svìdectví“ svazek 5. 
„Není daleko doba, kdy bude zkoušena každá duše. 
Bude nám vnucováno znamení šelmy. Ti, kdo se krok 
za krokem podøizovali svìtským rozkazùm a pøizpù-
sobovali svìtským zvykùm, tìm nebude za-tìžko povolit 
mocnostem, místo aby se stali pøedmìtem posmìchu, urá-
žek, vsazováni do vìzení a smrti. Spor bude mezi 
pøikázáními Božími a lidskými naøí-zeními. V této 
dobì se oddìlí zlato od škváry. Pravá zbožnost se jasnì 
odliší od pøetváøky a od klamu. Mnohá hvìzda, kterou 
jsme obdivovali pro její tøpyt, se ztratí ve tmì. Plevy 
budou jako mraèno odváty vìtrem i z tìch míst, kde je 
zdánlivì pùda s dobrým obilím.“(5T81) 
 

Nezapomeòme na to. Musíme být trpìliví, ne-
bo� je øeèeno, že obilí a koukol musí zùstat 
spoleènì v církvi až do vydání nedìlního zá-
kona, který vyvolá silné pronásledování. Pán 
nám dal v mnoha spisech poznat, že oddìlení 
pravého zlata od falešného nenastane v církvi 
døíve, než v dobì konce. Nesmíme se nechat 
zmalomyslnìt. Èekejme trpìlivì na tento oka-
mžik Božího èasového plánu. 
 

Pøi koneèném oèištìní bude Boží lid rozdìlen 
na dvì skupiny: vìrnou a nevìrnou. S politová-
ním bude vìtšina nalezena nevìrnými. Ti vyletí 
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jako plevy ven, zatímco malý zástup zùstane 
v církvi. Ètu ze svìdectví svazek II., strana 24 
(nìm): 
„Brzy bude muset Boží lid obstát ve zkoušce ohnìm, ve 
které se ukáže, že vìtšina tìch, kteøí mají falešné zdání 
pravosti a vlastnictví pravdy, je jako neušlechtilý kov… 
Naše zkouška spoèívá v bránìní pravdy a spravedlnosti 
v dobì, kdy nás vìtšina opustí, a také v tom, že budeme 
bojovat v bitvì našeho Pána, pøestože bojovníkù je 
málo.“ 

Naše zkouška spoèívá v bránìní pravdy a spravedlnosti 
v dobì, kdy nás vìtšina opustí, a také v tom, že budeme 
bojovat v bitvì našeho Pána, pøestože bojovníkù je 
málo.“ 
 

Pak èteme ve stejné knize „Svìdectví 5. sv.“ na 
str. 80 (angl.): 
„Dny oèiš�ování církve se rychle blíží. Bùh chce mít svùj 
lid spravedlivý a èistý. V dobì velkého tøíbení, která 
brzy nastane, budeme v situaci, kdy poznáme sílu Boha 
Izraele. Znamení ukazují, že je blízko èas, kdy Bùh 
dokáže, že drží ve své ruce vìjíø a humno dùkladnì 
vyèistí.“(5T80) 
 

Neøekl Bùh, že pøijde doba pochybování, 
zmatkù, falešného uèení, falešných èlenù a 
falešných ve-doucích církve?  
Dìkujme Bohu, že nám øekl, že pøijde i 
uzdravení. 
 

Nyní pøicházíme k nejhezèí a nejpovzbudivìjší 
èásti Millerova snu. Na stùl je postavena úplnì 
nová skøíòka. Ale to se stalo až potom, co byli 
høíšníci odváti vìtrem spolu se satanovým uèe-
ním a svìtskými zvyky. Až potom byla nová 
skøíòka postavena na stùl.  
Tato skøíòka byla mnohem vìtší a nádhernìjší 
než první. 
V jeho snu zatím byly drahokamy a pravé mince 
rozházeny po celé místnosti. Všimnìme si, že 
byly stále v místnosti. Muž s metlou sbíral tyto 
drahokamy a mince a pokládal je do skøínky. 
V tuto chvíli Miller krátce zavøel oèi a když je 
znovu otevøel, nejen že drahokamy, diamanty, 
zlato a støíbrné mince ležely ve skøínce, ale byly 
také nádhernì uspoøádány. Tyto drahokamy mì-
ly desetkrát vìtší lesk než pøedtím! Chvalme Pá-
na, za ten nádherný poklad! 
 

To, že mìl Millerùv sen tak nádherný konec, by 
mìlo být pro nás jako pro církev velkým po-
vzbuzením. Neøekl Bùh, že pøijde doba pochy-
bování, zmatkù, falešného uèení, falešných 
èlenù a falešných vedoucích církve? Dìkujme 
Bohu, že nám øekl, že pøijde i uzdravení. To je 

jisté! Na to se mùžeme spolehnout. Ne èlovìk, 
ale Bùh má prosøedky k oèištìní ve svých rukou. 
 

Všimnìme si, že nová skøínka nepøedstavuje 
žádnou novou církev! Je to ta stejná církev 
ASD, která vznikla v roce 1844, ale nachází se 
v jiné fázi pozemských dìjin. Nemusí se spo-
jovat s vìtšinou, která pøináší do jejího støedu 
falešné uèení. Není to také již bojující církev, 
kterou symbolizovala první skøínka. Bùh ji na-
zývá vítìznou církví. Je to koneèná fáze Boží 
církve na zemi. 
Vítìznou církev symbolizuje nová skøínka. V té-
to skøínce se bude tøpytit každý drahokam na 
svém místì. Znovu bude nastolen poøádek a 
shoda. Èlenové budou dokonale sjednoceni, ne-
bo� budou vedeni stejným duchem. Citují z tøe-
tího „Svazku“ svìdectví, str. 217 (nìm.): 
 „Nebude už žádný zmatek, protože všichni budou sje-
dnoceni v duchu. Zábrany (závory), které rozdìlovaly vì-
øící budou strženy a Boží služebníci budou mluvit o 
stejných vìcech.“ 
Není to velkolepé? 
 

V knize „Zkušenosti a vidìní“ a také na jiných 
místech, popisuje E.G.White oèištìnou církev. 
„Byli mi ukázáni ti, kteøí …….. O è iš tì n á c írke v  
je  p øip rav e n a zv ì s to v at s iln ý m  h las e m  è is té  
evangelium.“ Pùjdou rychle a vítìznì kupøedu, 
jako útvar vojákù, aby s mocí s hùry dokonèili 
Boží dílo na této zemi. 
 

Minulý týden jsem si vše ujasnil. Šel jsem si kou-
pit auto a zažil jsem velké pøekvapení. Když se 
mì po vyplnìní papírù prodavaè zeptal, jaké 
mám zamìstnání, odpovìdìl jsem mu: „Jsem 
kazatel Církve adventistù v dùchodu.“ Prodavaè 
dále øekl: „Dobøe, pak bych vám chtìl položit 
nìkolik otázek.“ 
Vyprávìl mi, že je køes�an, èlen baptistické cír-
kve. Rád by poznal rozdíl mezi mojí a jeho 
církví. Zaèal jsem  vysvìtlením soboty a dalších 
pravd. Pøerušil mnì a øekl: „Moje církev tedy 
dodržuje devìt pøikázání, ale já si myslím, že 
máme dodržovat všech deset pøikázání.“  
Dále øíkal, že vìøí, že Starý i Nový zákon jsou 
Božím slovem. Souhlasil jsem. Pak chtìl, abych 
mu nìco vyprávìl o prùbìhu naší bohoslužby. 
Ptal se dále: „Považujete za vhodné, aby boho-
služby doprovázela roková hudba a elektrické 
kytary?“ Odpovìdìl jsem mu: „Já osobnì ne!“ 
Pokraèoval v otázkách: „Jak to vypadá s diva-
dlem a dramatizaci pøi pobožnosti?“ Skoro jsem 
nevìøil tomu, co jsem slyšel. Ptal se dále: „Jak je 
to se zpìvem, kde se stále dokola opakují tatáž  
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slova?“ Mé srdce mu bylo velmi naklonìno, ne-
bo� jsem cítil totéž co on. Také vyjádøil nesou-
hlas s tleskáním v domì Božím, což mu pøipadá 
neuctivé. Velmi jsem se divil, protože tato slova 
pøišla od neadventisty.  
Pokraèoval dále: „Udìlám si více èasu na 
studium Bible a ètení duchovních knih. Vìøím, 
že brzy nastane nìco velkého, konec je blízko. 
To je také dùvod, proè jsem se odstìhoval 
z mìsta na vesnici.“ Nemohl jsem uvìøit, že po-
slouchám nìkoho, kdo je ještì v Babylónì. Pak 
dodal: „Své dìti uèíme doma a televizi jsme 
pøed šesti léty vyhodili.“ Pøi rozhovoru jsem 
toho muže odhadl asi na 40 let. Myslím, že patøí 
k tìm, kteøí následují volání Ducha svatého. 
 

Citují z tøetího „Svazku“ svìdectví, str. 217 (nìm.): 
„Nebude už žádný zmatek, protože všichni budou 
sjednoceni v duchu. Zábrany (závory), které rozdìlovaly 
vìøící budou strženy a Boží služebníci budou mluvit o 
stejných vìcech.“ 
 

Pozval jsem ho do nejbližšího sboru v jeho oko-
lí. Naštìstí je tam kazatel, kterého bohoslužby 
jsou Bohu milé. Dal jsem mu knihu „Život Pána 
Ježíše a Antikrist“. Slíbil jsem, že mu pošlu kni-
hu „Velký spor vìkù“ jakmile pøeète ty první 
dvì knihy. Když jsem se s ním rozlouèil, byl 
jsem smutný z toho, že vìtšina adventistù spí a 
brzy se vzdaji své víry. Dìkujme Bohu, že v Ba-
bylónì jsou lidé, kteøí bdí a jsou pøipraveni stát 
se èástí církve ostatkù pøi posledním volání. Ne-
pochybuji o tom, že pravá Boží církev bude 
vítìznou církví. 
 

Píseò Šalamounova 6,10: „Do zahrady vypravené 
sstoupila jsem, abych spatøila ovoce údolí, abych vidìla, 
kvete-li vinný kmen, a puèí-li se jablonì zrnaté.“ Zde 
popisuje Šalamoun novou skøínku – církev.  
 
Všichni noví èlenové, kteøí se pøipojí k církvi 
bìhem pronásledování jaké svìt ještì nezažil, 
budou už oèištìni krví Beránkovou a skuteènì 
obráceni. Každý z nich zaujme své místo ve 
skøíòce (církvi), kde bude svítit a tøpytit se. Zje-
vení Janovo 21, 27: 
 „A n e v e jd e �  d o  n ì h o  n ic  p o s kv rò u jíc íh o , 
an e b o  p ù s o b íc íh o  o h y zd n o s t a le ž, n e ž to -
liko  ti, kte øíž n ap s an í js o u  v  kn ih ác h  živ o ta 
Beránkova.“  
Nebo� ti budou „symbolem“ pro celý vesmír. 
 

Musíme vìdìt, co je pøed námi, co pøijde a jak 
se musíme pøipravit, abychom obstáli v brzkých 
událostech doby konce. Dospìlí, mládež a dìti 
musí vìdìt o budoucích událostech a také o co 
jde v naší dobì. Cituji z knihy „Zkušenosti a 
vidìní“: 
„Vidìla jsem, že satan pracuje skrze své pomocníky 
mnoha zpùsoby. Pracuje skrze kazatele, kteøí zavrhli 
pravdu a jsou pøenecháni mocným omylùm tak, že vìøí 
lžím, èímž dojdou zatracení…. Ach, kdyby mohli 
všichni vidìt, jak mi to zjevil Bùh, aby lépe poznali 
satanovy lsti a zùstali bdìlí.“ (EW44.45) 
Mojí milí, je nejvyšší èas se probudit! Muž 
s metlou brzy vstoupí do církve. „Pøipravte se, 
pøipravte se, pøipravte se“ je naším poselstvím. 
 
Z nìm. pøeložil Jaroslav Juøica 
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Zkušební kámen 
 
Adventní hnutí stojí nyní tváøí v tváø nejvìtší zkouš-
ce svých krátkých dìjin. Stalo se vìznìm svých vlast-
ních výbojù a je povinno vzhledem ke svým pøítom-
ným úspìchùm jít vpøed k slavnému závìru, nebo 
zaniknout. Vzhledem ke své celosvìtové organizaci, 
vzhledem k tomu, že si èiní nárok nést pravdu pro 
tuto dobu a že chce dokonèit podle Božího zaslíbení 
toto velké dílo v tomto pokolení, musí dovést své 
poslání k velkému vyvrcholení, nebo musí pøipustit, 
že to, co bylo vykonáno, bylo dílo lidské a že je Bùh 
opustil. 
My jako èlenové církve ostatku se musíme dívat tváøí 
v tváø této skuteènosti, která bude ovládat všechny 
naše èiny i náš postoj. Máme-li splnit úkol, který Bùh 
svìøil naší církvi, musíme být cele a novì naplnìni 
mocí Ducha svatého. Nemùžeme jít vpøed a líbit se 
Bohu, dokud nenalezneme pøístup k dodateèné mo-
ci, která je vyšší než všechno, co naše hnutí doposud 
poznalo. Existuje jen jedna cesta, jak se mùžeme 
vymanit z vìzení svých vlastních úspìchù, jichž jsme 
dosáhli na celém svìtì. Ta cesta je: nalézt pøístup  
k „plné moci“ Ducha svatého v neomezené míøe. 
Když zde zklameme, není pro nás jiné alternativy, 
žádné druhé pøíležitosti. Víme, že to bude poslední 
možnost. Proè se jí tedy neuchopit již nyní? 
Neèekáme na další pokolení, ve kterém bychom 
mohli rozhodnout; musíme dospìt k tomuto koneè-
nému rozhodnutí nyní, nebo� toto je poslední ho-
dina. Ducha svatého v jeho plnosti a moci nebudou 
nikdy vlastnit lidé, kteøí se nesnaží na modlitbì zá-
pasit jako o život – osobnì i s druhými ustaviènì 
žádat pro církev o tento nejvzácnìjší ze všech nebes-
kých darù. Neexistuje jiná cesta než cesta apoštolù 
pøed letnicemi. 
Ve svém hledání nesmíme být neteèní, nedbalí a ne-
smíme se opozdit. Uèedníci Kristovi se vážnì modli-
li plných deset dní, než byla jejich srdce hotova a 
pøipravena žádat a obdržet Ducha svatého v plné 
míøe. My máme obdržet vìtší míru Ducha svatého, 
než jakou pøijali uèeníci o letnicích. O kolik více se 
musíme snažit vyhledávat tváø Boží! 
Máme-li uèinit takovou zkušenost, musí se naše du-
chovnost prohloubit a naše spoleèenství s Kristem 
se musí stát skuteènìjším. Musíme jít nyní vpøed 
vírou, modlitbou a spoléhat na Jeho velká a vzácná 
zaslíbení. Musíme ve svém životì uèinit velmi rázné 
kroky. Musíme pøipravit cestu pro království ne-
beské s vážností a s posvìcením, které se projeví 
v prvotní zbožnosti. Pøed námi není nikterak snadná 
cesta. Správné vùdcovství i následovnictví nabylo 
nyní v díle Božím mohutného významu. Zpùsobila 
to potøeba svìta a naléhavost této velké závìreèné 
hodiny. Nìkterá velká reformaèní hnutí zklamala 
právì v tomto bodu. My nesmíme zklamat – a díky 
Bohu, že nezklameme! 
Obstojíme ve zkoušce této hodiny, bude-li se náš 
život utváøet podle vzoru nebeského Mistra. Musí  
  

být poznamenán nejužším pøátelstvím s Bohem a 
duchem služebnosti, jenž se neleká žádného úkolu, 
který obsahuje zaslíbení i požehnání. Èlovìk, který 
se zastavuje, aby mìøil povinnost s náklonností a 
pohodlím, neobdrží znamení Boží. V životì, který 
odpovídá zkoušce této hodiny, je zahrnuto sebeza-
pøení a sebeobìtování. Kdosi øekl, že „muži a ženy, 
kteøí nepoznali jinou zkoušku posvìcení a oddanos-
ti kromì vypolštáøovaných sedadel v církvi a elegant-
nì zaøízených domovù, se musí mnoho uèit u nohou 
Toho, který se nezalekl žádné práce ve prospìch 
potøebných.“ 
Kdo chce být vítìzem v dobì pøísných zkoušek na-
šich dnù, musí se dostat pod pøemáhající vliv a moc 
Boží pøítomnosti. Vùle se musí podøídit Božímu ve-
dení. Nesmlouvavì musíme Pánu uvolnit místo a dát 
mu svobodu k pøebývání ve svém srdci i životì. Tak 
má vypadat køes�anský život podle vzoru a uèení 
našeho Spasitele. 
V této hodinì plné pøíprav, musíme být vyzbrojeni 
proti všem útokùm nepøítele a pøipraveni na každou 
zkoušku, kterou by na nás Bùh dopustil. Každé ví-
tìzství nás nyní posílí pro závìreèné boje. Žádní du-
chovní obrové minulosti nepøekonají ty, kteøí zvítìzí 
v této veliké hodinì. K tomuto boji je nám zaslíbeno 
nìco víc než letnice. 
 

Každé vítìzství nás nyní posílí pro závìreèné boje. 
 

Pomyslete napøíklad na apoštoly, muèedníky a vìrné 
bojovníky v minulosti! Byli apoštolé „schopni stát“? 
Tak budeme schopni i my. Byli apoštolé schopni 
strhnout tvrze nepøítele? I my budeme schopni je 
zni-èit! Ale musíme se nyní pøepásat pro tyto závì-
reèné zkoušky. Musíme nyní s nejvìtší peèlivostí 
støežit své duše a posílit svùj život podøízením se 
oné moci, nad níž nebudou satanovy útoky nikdy 
triumfovat. 
Satan útoèí na užiteènost, nebo život každého dítka 
Božího, ale nezapomeòme, že stojíme èelem proti 
poraženému nepøíteli. Nemusíme se nièeho obávat, 
jsme-li cele podøízeni Bohu. To je nejvyšší kvali-
fikace pro vítìzství v tìchto dobách zkoušky. 
Bùh nyní hledá muže a ženy schopné pro toto ko-
neèné vítìzství. Duchovní kvalifikace je daleko urèi-
tìjší a pøesnìjší, než byla v kterékoliv dobì v dìji-
nách církve. Vytrvalost, kterou teï potøebujeme, je 
úžasná. Bùh volá po silných a stateèných mužích a 
ženách. Kdo není silný v Bohu, nemùže mít potøeb-
nou kvalifikaci. 
Nemùžeme ztrácet èas, jde-li o pøípravu k závìreèné 
zkoušce. Závodíme s èasem a se silami zla. Jsme upro-
støed krize a nebudeme-li individuálnì bojovat proti 
samolibosti a sobectví a nebudeme-li se snažit vést 
boj proti silám kompromisu a strnulosti, zažijeme 
duchovní katastrofu. Každý se musí nyní pøièinit, 
aby krize neskonèila pohromou. Musíme mít jasný 
obraz o tom, v èem záleží vítìzství.  



Neznámý pisatel nám dal následující návrh, jak dosáhnout vítìzství: „Toto je vítìzství.“ 
 

„Jsi-li o p o m e nu t n e b o  zan e d b áván , úm y s ln ì  o p o m íje n  a p øito m  s e  v n itøn ì  rad u je š , jás áš  n ad  
køivd o u  a p øe h líže n ím , p ro to že  js i tím  b y l u è in ì n  h o d n ý m  trp ì t s  Kristem – to je vítìzství. 

 
Kd y ž tv é  d o b ré  úm y s ly  p øe kru c u jí, tv á p øán í køižu jí, u ráže jí tv ù j c it, zn e v ažu jí tv o u  rad u , ze sm ì š òu jí 

tvé názory – a ty to všechno s trp ì liv ý m  a laskav ý m  s rd c e m  m lè ky  s n áš íš  – to je vítìzství. 
 
Kd y ž s e  d o v e d e š  laskav ì  a trp ì liv ì  s tav ì t v ù è i každ é m u  n e p o øád ku , n e p rav id e ln o s ti a 

nedochvilnosti nebo jakékoliv mrzutosti – to je vítìzství!!! 
 
Kd y ž js i s p o ko je n  s  každ o u  s trav o u , s  každ ý m  o d ì v e m , p o d n e b ím , s p o le è n o s tí, s am o to u , n aru š e n ím  

zvyklostí – to je vítìzství. 
 
Ne to užíš -li v š u d e  v e  s p o le è n o s ti h rát n a p rvn í h o u s le , v y p ráv ì t o  s v ý c h  d o b rý c h  s ku tc íc h  a 

nedychtíš-li po chvále, dovedeš-li sku te è n ì  rád  zù s tat n e znám ý m  – to je vítìzství.  
 
Dovedeš-li s tát tv áøí v  tv áø h rub o s ti, b lázn o v s tv í, p øe m rš tì n o s ti, d u c h o vn í n e te è n o s ti a s n áš e t v š e  

jako Kristus – to je vítìzství. 
 
Kd y ž d o v e d e š  s  Pav le m  v š e c h n o  s v é  u trp e n í u v rh n o u t n a Je žíš e  a tím  je  o b rátit v  p ro s tøe d e k 

k p o zn án í je h o  p øe m áh ajíc í m ilo s ti a m ùže š  øíc i s  p o d øizu jíc ím  s e  s rd c e m : „Pro to ž líb o s t m ám  
v nemocech, v p o h an ì n íc h , v  nedostatcích, v protivenstvích a v úzkostech pro Krista – to je vítìzství. 
(2Kor 12,9.10). 

 
Tì š it s e  z „um ì n í laè n ì ti“ a „trp ì t“ zro vna tak jako  z „h o jn o s ti“ a „ky p ì n í zd rav ím “  – to je vítìzství. 

(Fil 1,4.12).  
 
Kd y ž je  ti v  Kris tu  sm rt i živ o t to té ž a kd y ž m áš  zas líb e n í v  konán í v ù le  B o ží jak v  živ o tì  tak i 

v umírání – to je vítìzství. Pak jsi schopen øíci: „Veleben bude Kristus na tìle mém, buï skrze život, buï skrze 
smrt.“ (Fil 1,20; 1Kor 15,54).  

 
Nejdokonalejší vítìzstvím je „obléci se v Pána Jezukrista“ a tak vítìzit nad sebou. (Ø 13,14) 
 
„Ale v to m  v e  v š e m  ud atn ì  v ítì zím e  skrze  to h o , kte rý  n ás  zam ilo v al.“  (Ø 8,37). 
 

Jak mùžeme dosáhnout tohoto skuteèného oživení, které tolik potøebujeme? Dosáhneme ho pouze 
skrze nové probuzení a návrat k základním pravdám, skrze osvobození od moci høíchu a nehynoucí 
lásku ke Kristu. V dobì zkoušek, jako je tato, kdy mravní zásady klesly na nejnižší úroveò, není snad 
nejvyšší èas, aby církev ostatku znovu hledala ony skryté zdroje síly a povstala k novému projevu moci 

evangelia? 

Autor neznámý 
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Nedej se zdržeti radostmi svìta;
        všecko to pomíjí rychlej´ jak mníš.
Zpøetrhej pouta, v nìž satan tì vplétá ,
        dìdici øíše, vzchop v síle se již!

Ku Pánu stále své obracej zøení,
        té slávy èekej, kde Král tvúj a díl;
hleï, že tvé spasení daleko není,
        dìdici øíše, již blízko tvúj cíl!

3.

2.
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„Také já jsem prorok“  1Kr 13,18.19.27-30 
 
Pøednášející referent Samuel Koranteng Pipim, Dr. cand. pochází z Ghany. Døíve než se stál adventistou vystudoval vysokou školu 
z titulem ing. Byl velice èinný v charismatickém hnutí jako vedoucí jedné církve. Když se stal adventistou. Pracoval s mládeží jako øeditel, 
který se staral o studenty na našich školách. Pak byl vyslán na studie na Andrews University do USA. V souèasné dobì je èlenem Výboru 
pro Biblický výzkum u Generální konference, jako zástupce Africko-indické divize. Zveøejnil nìkolik knih a jeho poslední kniha „Receiving 
the word“ vzbudila velký ohlas a poøádnì rozvíøila hladinu. S. K. Pipim byl jako pøednášející pozván nìmeckou poboèkou ATS na její jarní 
zasedání do Kasselu. 
 
Záznam èásti jeho pøednesu na výše uvedené téma: 

 
1Kr 13,18.19: „Je m už o d p o v ì d ì l: Také �  já p ro ro k js e m  jako  i ty , a m lu v il ke  m n ì  and ì l s lo v e m  Ho s p o -
d in o v ý m , øka: Nav ra�  h o  s  s e b o u  d o  d o m u  s v é h o , a�  p o jí c h le b a a n ap ije  s e  v o d y . To  p ak sklam al 
(s e lh al) je m u . Takž s e  n av rátil s  n ím , a je d l c h lé b  v  d o m ì  je h o  a p il v o d u .“   
27-30: „Zatím  m lu v ì  k s y nùm  s v ý m , øe kl: Os e d le jte  m i o s la. I o s e d lali. A o d je v , n ale zl m rtv é  tì lo  je h o  
le žíc í n a c e s tì , a o s la i lv a, an  s to jí u  to h o  tì la; a n e je d l le v  tì la toho, aniž c o  u ško d il o s lu . Pro to ž v zav  
pro ro k tì lo  m uže  Bo žíh o , v lo žil je  n a o s la, a p øin e s l je . I p øiš e l d o  m ì s ta s v é h o , ab y  h o  p lakal a p o c h o val. 
Po lo žil p ak tì lo  je h o  v  h ro b ì  s v é m , a p lakali h o : Ac h , b ratøe  m ù j.“  
  
 Když tato slova pøeètete, zjistíte, že obsahují neobyèejnou zprávu. Na 

zaèátku vedou dva proroci rozhovor. Jeden z prorokù praví tomu 
druhému, že je také prorok. 
Bible praví, že lhal a dále øíká, že oba pak spolu jedli. Když ukonèili 
stolování, jeden z nich odjel na svém oslu. Na cestì se potkal se lvem, 
který ho usmrtil. Lidé uvidìli ležící mrtvé tìlo, a u nìho stojícího osla 
a lva. Bìželi do mìsta kde oznámili, že vidìli nìco, co dosud nikdo 
nevidìl. Mrtvý muž leží v kaluži krve a vedle stojí osel a také lev, aniž 
by požíral svoji obì�. Nato prorok øekl: „Toto musí být ten prorok, který 
se mnou jedl.“ Rychle se tam odebral, vzal mrtvého proroka a vrátil se 
domù, aby jej pohøbil. Pøitom byl pronesen nejkratší pohøební 
proslov, jaký je v Bibli zaznamenán. V posledním øádku tøicátého 
verše uvedené kapitoly je napsáno: „Ach, bratøe mùj! Nemusel jsi zemøít, 
ale zemøel jsi.“ 

O co tu vlastnì šlo, a co to má spoleèného s naším tématem, zvláštì když spoleènì uvažujeme o autoritì Písma? 
 
Øekli jsme si, že dnes nejde tak o to, jestli vìøíme v Boha, jako o to, jestli vìøíme Bohu! Zaèalo to již v ráji. Tam 
Bùh øekl, nejezte z tohoto stromu, budete-li jíst, zemøete. Satan øekl, tak to pøece Bùh nemyslel, vy nezemøete! 
Adam s Evou se museli rozhodnout, komu uvìøí. Pána Ježíše potkal tentýž problém. Pøi jeho køtu se otevøelo 
nebe a bylo slyšet hlas: „Toto je mùj milý Syn“. Byl oznaèen, za Syna Božího. A krátce nato odchází na pouš� a 
potkává tam satana, který jej osloví. „Jsi-li Synem Božím“. Toto oslovení svádí k pochybnosti. Pán Ježíš byl tak 
postaven pøed rozhodnutí, komu vìøit, Bohu nebo satanovi. 
V posledních dnech se dostaví urèitá krize v bohoslužbì. Jedna mocnost bude hlásat, když se nepokloníš šelmì a 
nebudeš ji ctít, nebudeš mít možnost ani prodávat ani kupovat, což posléze povede ke smrti. Na druhé stranì je 
mocnost, která praví, když se pokloníš šelmì a obrazu jejímu, spoèine na tobì hnìv Boží. Bude nezbytné se 
rozhodnout, z které strany pøijde smrt. Rozhodnete-li se uctívat obraz šelmy, dojde k usmrcení ze strany Boží, 
vzdáte-li úctu Bohu, bude vám hrozit smrt ze strany šelmy. A o všem se rozhodne podle toho, komu budeš vìøit! 
 
To, co jsme v úvodu èetli, byly bezprostøední okolnosti pøed smrtí krále Šalamouna. Abychom dobøe porozumìli 
dobì a tomu, oè v celé biblické zprávì jde, musíme otevøít 12. kapitolu 1.Královské. Po smrti krále Šalamouna 
bylo království rozdìleno na dvì èásti. Vzniklo království Severní s 10 pokoleními a Jižní se 2 pokoleními. Severní 
království neslo název „Izraelské, a Jižní království, Judské“. Hlavní mìsto Severního království se pozdìji 
jmenovalo Samaøí a Jižního, Jeruzalém. Králem Severní øíše byl Jeroboám a Jižního království Roboám. Mezi 
tìmito králi došlo k napjaté situaci. Jeroboáma zneklidòovalo, že jednou v roce lid jeho království chodí do 
Jeruzaléma, aby se tam modlil. Mìl obavy z toho, že když to dovolí, stane se pak, že lid bude ovlivnìn judským 
králem, který je získá pro sebe a posléze se obrátí proti nìmu. Ze strachu, aby své pøíslušníky neztratil, zaèal 
zavádìt nové formy bohoslužby. Pozornì si všimnìme, co o tom praví Písmo ve 12. kapitole verších 26. 27 – 
„Strach ovládl jeho srdce“. Mìl obavy, že ztratí své pøíslušníky a tím i svoji pozici. Avšak nové formy pobožnosti 
nemìly podklad v Písmu. Místo toho, aby dbal, co je psáno v Bibli, rozhodl se dìlat úplnì nìco jiného. 1Kr 12,28: 
„Protož poradiv se král, udìlal dvé telat zlatých a øekl lidu: Dosti jste již chodili do Jeruzaléma. Aj, teï bohové tvoji, ó Izraeli, 
kteøíž tì vyvedli z zemì Egyptské“. 



Povšimnìte si první vìty: „Protož poradiv se král.“ Rozhodl se svolat své poradce a specialisty. Dnes bychom øekli, 
že svolal výbor. 
Dovedu si pøedstavit, jakým zpùsobem svým poradcùm pøedstavil celou záležitost, aby lid nechodil do Jeruzaléma. 
Jejich odpovìï znìla jednoznaènì: „Potøebujeme zøídit novou bohoslužbu, aby nešli do Jeruzaléma.“ Nová 
bohoslužba a� je více atraktivní a možná, že jeden z poradcù dal návrh, aby se použily i zpùsoby, které praktikuji 
všude kolem Kananejci. A� vyjdou duchovní mezi Kananejské a tam prostudují jejich metody, abychom je také 
mohli uplatnit. Jiní øekli, jsou ještì další metody, na pø. „marketing“. Chceme-li mít skuteènì dobrou bohoslužbu, 
musíme se pøiuèit u Mc Donalda. „Co tak zvláštního dìlají?“, ptá se král. „Každý zákazník tam dostane co si pøeje. 
Chceš-li, aby spoleèenství rostlo, musíš jim dát to, co si pøejí. Chtìjí-li pít alkohol, a� ho pijí, chtìjí-li nosit ozdoby, 
nelze jim v tom bránit.“ A zase jiní upozornili na to, že když dojde k takové zmìnì bohoslužby, vzbudí to odpor 
tìch èlenù, kteøí jsou vìrní a zásadoví. Našli se tu i kovaní teologové a øekli: „Musíme najít v Písmu a svìdectví vhodný 
pøíklad a citáty.“ 
Uvést dvì zlatá telata na scénu, to by znamenalo sklidit znaèný odpor. Pohlédnìme do vlastní minulosti, vše už 
tady jednou bylo, øekli teologové. 
Kdysi dávno, pod horou Sinaj, i veleknìz Áron se podobné „bohoslužby“ zúèastnil. Celá pùlmiliónová církev pouštì 
se tam shromáždila kolem zlatého telete. Jeden z teologù poznamenal, že to nebyl jen nápad nìkolika vìøících ne-
bo odpadlíkù, ale názor všech. A v 2M 32, 4-6 èteme, že jedli, pili, tanèili a slavili. A tak byly i tyto vìci zdù-
vodnìny. 
Když se plán uskuteènil, øekl král: „Dosti jste již chodili do Jeruzaléma“ – (verš 28). 
Král chtìl náboženství, které by nebylo tak nároèné. Dnes bychom øekli, levnì prodávané zboží, jinými slovy, 
levné náboženství. Zatímco v Evropì máte velká nákupní centra, u nás v Africe máme tržnice. A když pak jste u 
nás na takovém tržišti a nìkdo øekne, že to stojí 100 dolarù, nebudete to chtít. Musíte zaèít s obchodníky smlouvat 
a dosáhnout polovièní ceny. Musíte zaèít nìkde dole a pak se té polovièní cenì pøiblížit. Vy tady v Evropì nebo 
Americe nemáte tyto velké tržnice, ale máte obrovská obchodní centra, kde jsou mimoøádné nabídky. 
Tento král Izraele chtìl náboženství zvláštních kupních pøíležitostí, nìco jako výprodej. Ti, co svìtí nedìli, chtìjí 
mít 10 % slevu, a tak vypustili z deseti pøikázání jedno, a to pøikázání o sobotì. A nìkteøí vìøící západního svìta 
chtìjí mít slevu v jiných bodech víry, a tak vynechávají i jiné vìci. 
A tu jsme u krále Jeroboáma, který má teï svoji bohoslužbu a levný výprodej svého náboženství. Má svá 
støediska. Jedno je Betel a druhé Dan. To má svùj význam. Betel bylo nejjižnìjší mìsto království. A Dan bylo na 
druhé stranì. Každý mohl tak jít tam, kde to pro nìj bylo blíž. Byl tu ještì jiný dùvod. Betel bylo místo, kde se 
patriarchové modlívali, ale Bùh pøece øekl, že místem modliteb bude Jeruzalém. 
Betel bylo místo starých tradic, zatímco v Dan knìz poøádal vlastní pobožnosti. Tady pøišli ke slovu progresivní 
liberálové. Když pak král chtìl, aby se všichni sešli k pobožnosti pod jednou støechou, udìlal to tak, že dopoledne 
byla pobožnost v Betel a odpoledne v Dan. Jeroboám však uèinil ještì nìco jiného (v 31) Ustanovil knìze, kteøí 
nebyli z rodu Lévi. Proè jenom synové Lévi mohou být knìžími? Bible to sice tak urèuje, ale patøí pøece do 
patriarchální doby. Mùžeme pøece každého vysvìtit do této služby, pokud má ducha Božího. Mohl bych k tomu 
mít vlastní komentáø, ale nejsem v Americe a tak nebudu o této záležitosti hovoøit. 
A nyní (verš 32). Jeroboám uskuteèòuje další novotu. Bùh urèil, že 15. den sedmého mìsíce bude slavnost, zatím 
co král urèil jinak. 15. dne osmého mìsíce. 
I nìkteøí adventisté zastávají názor, že je celkem jedno, jestli svìtím sobotu, èi nedìli. Praví se tu také, že král obì-
toval na oltáøi. Z Bible víme, že králi nepatøí na oltáøi obìtovat. Pøesto se Jeroboám rozhodl k tomu, že obìtoval. 
Pøivlastnil si tak Boží autoritu a vlastní knìžskou spoleènost „s posvìcením“. 
Dnes bychom mohli øíci, že knìžský úøad zpolitizoval. Potøeboval jen ty knìze, kteøí jeho liberální agendu podpo-
rovali. On to mohl udìlat. Povšimnìme si biblického komentáøe: Ètìme: 1Kr 12,32: „Ustanovil také Jeroboám svátek 
mìsíce osmého, v patnáctý den téhož mìsíce, ku podobenství svátku, kterýž byl v Judstvu, a obìtoval na oltáøi. Takž uèinil i v Bethel, 
obìtuje telatùm, kteréž byl udìlal; také i v Bethel ustanovil knìží výsostí, kteréž byl zdìlal.“ Nechal vykonávat službu knìžími, 
které ustanovil a na oltáøi, který postavil a to 15. dne osmého mìsíce v èase, který si podle pøání svého srdce urèil. 
Je to lidský výtvor pobožnosti. Je to odpadnutí. Jeroboám si to mohl dovolit, protože mìl moc. V den, kdy zaèal 
uskuteèòovat tyto náboženské slavnosti, shromáždil všechen lid a kdyby se to konalo dnes, sezval by i tiskové 
mluvèí, aby se to daleko rozneslo. 
Tak zaèíná zpráva 13. kapitoly 1. verše. Když Jeroboám ještì stál u oltáøe, pøišel prorok z Judeje. Kolem všude 
shromáždìný lid, kde hrála hudba rockového stylu a lidé tleskali. Strážní nezpozorovali, že tento muž vešel. Posta-
vil se pøímo proti oltáøi a pozvedl svou ruku. A druhý verš praví: „zvolal …“, pronesl také slova, že se oltáø roz-
trhne a vysype se popel, který je v nìm. A pak verš 3. Byl by to jistì zajímavý televizní záznam. Jediný prorok 
pøekazil slavnost, která za pøispìní Kananejcù právì probíhala. I rozhnìval se král, že se nìkdo opovážil postavit 
se proti nìmu a pronést taková slova. Pozvedl svou ruku od oltáøe a rozkázal: „Jmìte ho!“ stalo se, že jeho ruka, 
kterou pozvedl uschla, aniž s ní mohl pohnout. Z obavy, aby jeho druhá ruka taktéž nebyla postižena, zùstal zdr-
ženlivý. Vzápìtí na to, jak èteme v tomto verši, se roztrhl oltáø a popel se vysypal pøesnì tak, jak to øekl Boží muž. 
Co mohl teï král dìlat s tak postiženou rukou? Obrátil se na proroka a øekl to, co je napsáno ve verši 6. Možná, 
že kdybych byl v kùži tohoto proroka, že bych nedokázal to, co on – modlit se. V Bibli dále èteme, že jeho ruka 
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byla znovu jako pøed tím. Možná, že mu øekl: „Vážený proroku, to, co se tady událo, bylo náboženské pochybení, zapomeòme 
na to, pojïme ke mnì domù, tam si o tom mùžeme promluvit a já ti dám odmìnu.“ 
Kdyby to bylo dnes, možná, že by øekl: „Ty jsi z druhého konce svìta, já ti zaplatím letenku. Pojï, naše sestry nám pøipravily 
nìco k jídlu, pojïme a spoleènì jezme.“ Ale muž Boží odpovìdìl: „I kdybys mi dal polovinu svého domu, nepùjdu s tebou. Na 
tomto místì nebudu jíst chléb ani pít vodu“ (v.8.) Ale proè? Verš 9: „Nebudeš jíst chléb ani pít vodu a navrátíš se zpìt cestou, 
kterou jsi šel“. Verš 10. vypráví, že muž Boží pak odešel jinou cestou a nevracel se cestou, po níž do Betel pøišel. 
A pak dochází v celé události ke zmìnì. Praví se, že v Betel žil také jeden prorok. Tento prorok nebyl na této 
náboženské slavnosti. Ale jeho dìti tam byly. Po návratu tlumoèily svému otci, to co se tam pøihodilo. A on se 
otázal na cestu, kterou tento prorok odešel. Dìti odvìtily, že smìrem do Judeje. Pak pøišlo to, co praví verš 13. až 
17. 
Prorok z Judska mu øekl totéž co králi, nepùjdu. Znovu mu však øekl, že je také prorokem jako on. To je tak, jako 
kdyby dnes nìkdo sáhl do tašky a vytáhl prùkaz svìdèící, že studoval na semináøi nebo na univerzitì CASD a 
opakovanì pronesl, vidíš já jsem také prorok jako ty, tady je mé potvrzení. Navíc jsem vysvìceným èlenem jižního 
sdružení Nìmecka. Jsem prorokem jako ty a ty pravíš, že ti Bùh øekl, abys nejedl? To je „stará pravda“, ne-
odpovídá dnešní kultuøe. Bùh mi dal nové svìtlo, jsem prorokem jako ty. V 1Kr 13,18 èteme: „Jemuž odpovìdìl: 
Také� já prorok jsem jako i ty, a mluvil ke mnì andìl slovem Hospodinovým, øka: Navra� ho s sebou do domu svého, a� pojí chleba 
a napije se vody. To pak sklamal (selhal) jemu. 
Co uèinil tento prorok z Judska, když slyšel zprávu o novém svìtle? To èteme ve verši 19: „Takž se navrátil s ním, a 
jedl chléb v domì jeho a pil vodu.“ Když zpráva o tom, co se s mužem Božím stalo, vešla ve známost veøejnosti, odešel 
prorok, který lhal, hledat proroka z Judska. Našel jeho tìlo ležící u cesty a také stojícího osla i lva, který nepožíral 
svou obì� ani osla. Vzal ležící obì�, naložil na svého osla a dopravil do mìsta, kde vykonal smuteèní obøad a 
pohøbil jej. Uložil jej do vlastního hrobu, pøièemž pronesl slova: „Ach mùj bratøe.“ 
Co to má spoleèného s námi? Zde je muž Boží, kterého Bùh povolal, aby mu svìøil zvláštní poselství, kterým by 
korigoval kolem existující odpadnutí. Byl mužem modlitby, byl prorokem a svùj úkol splnil. Byl ale oklamán a 
musel zemøít ne zrovna dùstojnou smrtí. V tomto prorokovi musíme vidìt sami sebe. Každý z nás je povolán 
v této kritické dobì, aby rozpoznal, co je pravé a co nikoliv, co do církve patøí a co ne. Z této tragické události se 
máme èemu nauèit. Proè musel tento muž takto zemøít? Chtìl bych uvést ètyøi dùvody: 
 

1/ Zpochybnil Boží slovo. Odkud víme, že zpochybnil Boží slovo? Vzpomeòte si jak mu Jeroboám øekl: 
„Pojï se mnou.“ Jaká byla jeho odpovìï? „Kdybys mi dal polovinu svého domu, nepùjdu.“ Avšak ve verši 16., když pøišel 
k nìmu jemu rovný a se stejnou žádosti, øekl: „Nepùjdu s tebou a nebudu na tomto místì jíst chléb a ani nebudu pít vodu. 
Nemohu se s tebou navrátit“ (v.16). Proè nešel s Jeroboámem? Ve verši je uveden správný dùvod. „Bùh mi tak pøi-
kázal.“ Ale ve verši 17. to zdùvodnil jinak: „Nebo stala se ke mnì øeè slovem Hospodinovým.“ 
Pozornì si všimnìte urèité zmìny v podání. Jeroboámovi øekl jasnì. Mám to zakázáno. Ale prorokovi, svému ko-
legovi to øekl tak, že to neznìlo jako zákaz. A tím se dostal do stavu možné pochybnosti. Je to asi tak, jako když 
nìkteøí øeknou, to není deset Božích pøikázání, ale deset možností anebo deset návrhù. Èastá pøíèina našeho 
selhání je v tom, že zpochybníme Boží slovo. Vìøíme ještì dnes tomu, že Bùh stvoøil v šesti dnech tento svìt, ane-
bo se ubíráme po stopách liberální teologie, která šestidenní stvoøení zpochybòuje? 
Vìøíme ještì stále v doslovnì popsaný druhý pøíchod Pána Ježíše? Máme jistotu také v tom, že døíve musí Ježíš 
vstoupit do našeho srdce? V minulosti adventisté velmi dobøe vìdìli, co je pravé a co falešné, zatímco dnes 
v mnohém se již neví, kde je rozdíl mezi tím, co je pravé a co falešné. Nejistota v tom, co je správné a co ne-
správné vede k tomu, že se mísí barva bílá s èernou a tak tady máme jistou šeï. Vede to k tomu, že èlenové si 
napøíklad už nejsou jisti, jestli manželská nevìra je ještì høíchem. Pøíèina takového stavu spoèívá ve zpochyb-
òování Božího slova. Boží muž musel zemøít proto, že zpochybnil Boží slovo. 
 
2/ Druhý dùvod, proè musel zemøít, byl ten, že pøijal nové svìtlo, které nebylo v souladu s pùvodní 
pravdou. Bible hovoøí o tom, že v poslední dobì vznikne nové svìtlo, což povede k uvolnìní. Každé nové svìtlo, 
je-li pravdivé, nemùže být v rozporu s pùvodní pravdou. V dnešní dobì se vyskytuje ve sborech tolik nového 
svìtla ohlednì životního stylu, evangelizace, daru mluvení cizími jazyky, odívání atd. Pøitom je ale tøeba dbát na to, 
že harmonie mezi novým a starým svìtlem musí být zachována. 
 

Prorok Izajáš nabádá k zákonu a svìdectví a ti, co na to nedbají nemají žádného svìtla. Iz 8,20: 
 „K záko n u  a s v ì d e c tv í! Pakli n e c h tí, n e c h a�  m lu v í v e d lé  s lo v a to h o , v  n ì m ž n e n í žád n é  záøe “, 
 

Apoštol Pavel øíká, že i kdyby se stalo a pøišel andìl s nebe a hlásal vám nové svìtlo, a to by nebylo v souladu s tím 
co jsme vám kázali, pak tomu nevìøte. Ga 1,6-9: „Divím se tomu, že tak rychle od toho, kterýž vás povolal v milost Kristovu, 
uchýlili jste se k jinému evangelium, kteréž není jiné, ale jsou nìkteøí, ješto vás kormoutí a pøevrátiti chtìjí evangelium Kristovo. Ale 
bychom pak i my neb andìl s nebe kázal vám mimo to, což jsme vám kázali, prokletý buï. Jakož jsme již povìdìli, a ještì znovu 
pravím: Jestliže by vám kdo co jiného kázal mimo to, což jste pøijali, prokletý buï.“ 
 

Nevìøte žádnému novému svìtlu, které odporuje starým pravdám. 



Pøed léty pøicházeli misionáøi do Afriky z Ameriky, Evropy a Austrálie. Pøišli do tmou zahalené Afriky. Mnohé 
zprávy z tehdejší doby vyprávìly o setkáních s barbary. Byli to lidé, jejíchž líce, uši a nos byly probodány jehlicemi 
z kostí, jejich tìla byla pomalována, divoce skákali a tanèili za hluku bubnù a tlukotu palièek. Pak se zaèaly otevírat 
Bible a postupnì jsme vytahovali kosti z líce, nosu a uši, naše nahá tìla jsme pøiodìli a zbavili se také bubnù a 
pálek. Mnozí se rozhodli studovat v západních zemích Evropy, severní Ameriky a Austrálie. Ale dnes jsme zjistili, 
že jehlice z kostí, které jsme si kdysi vytáhli ze svých nosù jsou dnes ve vašich nosech a rytmus, který nás kdysi 
pudil k divokému pohybu se tu dnes uvádí jako nové svìtlo. Vìci, které byly oznaèovány jako primitivní, se dnes 
považují za pokrokové a nesou známku duchovnosti. Co se tu vlastnì dìje? Pokud se nìkdo nad tìmi vìcmi poza-
staví je považován za fundamentalistu. Opakuji i zde, že Boží muž musel zemøít, nebo� pøijal nové svìtlo, které 
nebylo v souladu se svìtlem pùvodním. Tak tedy zemøel za prvé proto, že zpochybnil Boží slovo a za druhé, 
že akceptoval verzi nového svìtla, které nebylo v souladu se starou pravdou. Za tøetí se ukázalo, že 
nejvìtší nebezpeèí je to, co pøichází zevnitø, ne co pøijde zvenèí. Prorok nebojácnì stál pøed králem 
Jeroboámem, ale ve chvíli, když se objevil prorok, jeho kolega, ukázal mu svou „vizitku“ a øekl, já jsem také jeden 
z prorokù, pøestal být bdìlým. 
Sestra EGW øekla, že se máme více obávat toho, co pøijde z našich øad, než toho, co pøijde zvenèí. V minulosti 
byly vždy obavy z toho, co pøijde zvenku a byli jsme pøipravení hájit naše pevné pilíøe. Teï zjiš�ujeme, že naši lidé 
tyto pilíøe nepozorovanì narušili tak jako termiti. 
Dùvodem smrti proroka bylo i to, že místo Božího pøíkazu pøijal lidský projev: „já jsem také prorok a ke 
m nì  m lu v í and ì l.“  
Milí pøátelé, dodnes je všude kolem mnoho prorokù. Jsou i takoví, kteøí uzdravují prostøednictvím televize. Nejsou 
tak dobøí a dají se lehce odhalit. Chci však hovoøit o prorocích mezi námi. Kdo je prorokem? Je to ten, kdo káže 
pøi pobožnosti? Dnes je mnoho tìch, kteøí tvrdí, že mají co øíct v Boží vìci a mají pro to i patøièné vysvìdèení. 
Èasto si myslí, že vìdí víc a lépe, než samotná Bible. Domnívají se, že jsou to oni, co vìdí jak správnì modifikovat 
to, co øíká Bible. Takoví se sami stávají proroky a nám zbývá se zeptat, kdo je tvým prorokem a koho hodláš 
následovat?  
Je tvùj kazatel prorokem, tvùj uèitel, nebo ten, kdo ví víc než ty. Je tvoje matka tvùj prorok? Jestliže tito lidé øíkají 
to, co není v souladu s Božím slovem, pak nemluví pravdu. Všechno, co ti je pøedloženo, pøezkoušej Božím slo-
vem a co je v rozporu, odmítni. Vanou rùznorodé vìtry a vanou všemi smìry. 
V knize EGW (Velký spor vìkù) na stranì 424 èteme : „Avšak Bùh bude mít na zemi lid, který považuje Bibli, a jen Bibli, 
za mìøítko všeho uèení a za základ všech reforem. Názory uèencù, výsledky vìdeckého bádání, vyznání víry a rozhodnutí církevních 
shromáždìní, jež jsou tak èetná a odlišná, jak èetné a odlišné jsou církve, hlas vìtšiny – nic z toho, ba ani všechno dohromady nemùže 
být pokládáno za dùkaz pro nebo proti kterémukoli èlánku náboženské víry. Døíve, než pøijmeme nìjaké uèení, nebo nìjaký pøedpis, 
mìli bychom jako dùkaz požadovat jasný výrok „Tak praví Pán“. 
V církvi je dnes mnoho rùzných názorù. Uèenci mohou mluvit co chtìjí. Usnesení na rùzných církevních 
úrovních, a� už sdružení, èi sboru jsou libovolná a mají odlišnou povahu. V øadì otázek se rozhoduje na základì 
toho, jaký je názor vìtšiny, což se pak považuje za pravdu. Døíve než nìco v otázkách víry pøijmeš, mìj to 
potvrzeno slovy „tak praví Hospodin“. V jediném pøípadì to Boží muž neuèinil a proto zemøel. Vìdìl to, znal to, ale 
nejednal podle toho.  
Èasto se hovoøí tom, co je napsáno ve 13. kapitole, verši 1.: „Slovo Hospodinovo, slovo Hospodinovo.“ Prorok pøišel 
s tìmito slovy od samotného Boha. Volal proti oltáøi slovy, které uvádí verš druhý: „Oltáøi, oltáøi, toto praví Hospo-
din“ a oltáø se rozpadl a vysypal se popel, tak jak znìlo Boží slovo. Ve verši devátém opírá své jednání o slova: 
„Nebo tak mi pøikázal slovem svým Hospodin.“ A nadále ve verši 17. praví: „Nebo stala se ke mnì øeè slovem Hospodinovým“. 
Všude slyšíme slovo Hospodinovo, slovo Hospodinovo. Znal dobøe, co praví Hospodin, avšak pozdìji podle to-
ho nejednal.  
První Ježíšovo poselství, které zvìstuje po svém køtu zní: „ne samým chlebem živ bude èlovìk, ale každým slovem vycháze-
jícím skrze ústa“. (Mt. 4,4). 
Nìkteøí z nás mohou být svedeni ne proto, že neznají pravdu, ale že se rozhodli pro lež a nepravdu. Pije se alko-
hol, pìstují se nemanželské svazky, manželství s nevìøícími, nosíme ozdoby, necháme se unášet divokými rytmy 
rockové hudby, ne proto, že bychom neznali pravdu, ale proto, že jsme se nìkde hluboko v  srdci rozhodli èinit 
nìco, co je falešné. 
Boží muž se pozdìji zdìsil, protože zpochybnil Boží slovo, pøijal nové svìtlo, které pùvodnímu odporovalo a ne-
uvìdomil si, že vìtší nebezpeèí hrozí zevnitø a ne zvenèí. Následoval osobu, která prohlásila, že je také prorokem. 
Zklamal, i když znal pravdu, ale podle ní nejednal. To je situace ve které se nacházíme. Ozývá se mnoho 
hlasù: „Já jsem také prorok“, snad proto, že mají teologický, lékaøský, èi podnikatelský diplom. Nìkdy si myslí, že 
mají právo zmìnit Boží pravdu. Nabízí se otázka: „KDO JE PROROKEM?“ 
 

Bùh nám buï nápomocen pochopit dùležitost tohoto poselství, abychom byli pøipravení na poslední èas.  
Amen. 

Pøeložil  Jan Raszka 
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Svod ve jménu Ježíše Krista 
 

Samuel Koranteng Pipin 
 

Myslím, že bude dobré vìnovat èas nìkolika otázkám, a ukázat, jak liberálové používají rùzných slovních obratù 
k tomu, aby jim dali jiný význam. Když je uslyšíte, budete vìdìt o co se jedná a v jakém názorovém prostøedí se 
nacházíte. 
 
Bible øíká, že pøijde èas, že kdyby bylo možné, budou svedeni i vyvolení. Tento èas, na který èekáme je zde. 
V této dobì velkých svodù, používá satan Bible a slov z Bible. Používá biblická témata, aby podvedl køes�any. 
Ježíš øíká u Mat 7,22.23 „Mnozí mi dìjí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali a ve jménu tvém 
ïábly nevymítali a ve jménu tvém divù mnohých neèinili? A tehdy jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejdìte ode mne èinitelé 
nepravosti.“ Kristus øíká, že v poslední dobì budou mnozí vystupovat v Jeho jménu a èinit hodnì divù. Napø. 
nìkdo k tobì pøijde a øekne ti, uzdravuji tì ve jménu Ježíše Krista, a uzdraví tì. To ale ještì neznamená, že 
pøichází od Krista. Skuteènost, že nìkdo vymítá démony v Kristovì jménu, nebo Jeho jménem èiní zázraky, ještì 
není žádný dùkaz toho, že skuteènì pøichází ve jménu Ježíše Krista. Je jisté, že když satan nám dá stoprocentní 
jed, nebudeme ho pít. Ale když dá do 99 % pomeranèové š�ávy jen 1 % jedu, vypijeme ho rádi. A to je bod,  
v nìmž se nacházíme. Klam (podvod) pak vypadá, jako køes�anství. Ale je velice nebezpeèný už jen proto, že 
obsahuje jen 1 % jedu. (Napø. Alfa kluby, dodatek pøekladatele.) 
 
Liberalismus používá køes�anskou terminologii a zároveò dává slovùm jiný význam, èímž je øeèeno nìco jiného 
než pøedstavuje skuteènost a tím nás klame. Nad protivníkem mùžete zvítìzit, když použijete jeho zpùsob øeèi, a 
pak vše jasnì vysvìtlíte. Když mluvíte jeho øeèí, má to pro poslouchající úplnì jiný význam. A to je pøesnì to, co 
dìlá satan. V církvi stále více lidí øíká, já vìøím všem 28 vìrouèným bodùm. Ale co tím myslí? Jsou lidé, kteøí 
øeknou, že vìøí Duchu prorockému. Ale novì si ho vysvìtlují. Nyní udìlám krátký interview, øeknìme 
s Frankem. 
 
„Franku, vìøíš Duchu prorockému? Samozøejmì, že vìøím Duchu prorockému. Vìøím také E.G.White.“ Ale co 
tím Frank myslí? 
Každý, kdo použije své dary ke cti Boží, má dar proroctví. Každý, kdo použije své dary v zájmu sociální 
spravedlnosti, má dar proroctví. Každý, kdo má nepøímý kontakt s Bohem, i v modlitbì, je prorokem. Proto, 
když vám nìkdo øekne, že vìøí Duchu prorockému, to v postatì nic neznamená. Musíme se zeptat, co tím myslí. 
Když nìkdo øekne, že vìøí ve zmrtvýchvstání Ježíše Krista, co to znamená? Znamená to, že Kristus opravdu 
tìlesnì vstal z mrtvých? To je to, èemu adventisté vìøí. Dnes ale mnozí øeknou: „Já vìøím ve zmrtvýchvstání, ale 
nevìøím, že se to stalo tìlesnì.“ Øeknou, že Ježíš žije, ale to, co je živé jsou jeho myšlenky a jeho ideje, žádné 
tìlesné zmrtvýchvstání neexistuje. Neexistují žádné zázraky. A nejlepší je, že Kristus vlastnì vùbec nezemøel. To 
je jen malý pøíklad jak se satan dostává do øad vìøících. (99 % pomeranèové š�ávy a 1 % jedu). 
 
Nyní si probereme nìkolik zašifrovaných slov, abyste je pøinejmenším poznali, když se s nimi setkáte. V dnešní 
dobì se hodnì hovoøí o akceptování, o toleranci. Co to znamená? Dnes je to tzv. status Quo. Bible nikde 
nemluví o akceptování. Bible uèí o obrácení, což znamená zmìnu. Bible tì jednoduše neakceptuje takového jaký 
jsi. Kristus tì akceptuje tehdy, když jsi ochoten se zmìnit a chce ti také k tomu dát sílu. Když ètete Bibli, mluví 
Kristus o obrácení. Jan Køtitel, apoštolové, všichni mluví o zmìnì, o obrácení. Proto se nespokojte se slovem 
akceptovat. 
 
Zvìstujeme evangelium, ne uèení. Už jste to slyšeli? Ale to je tak, že evangelium a uèení nejsou nepøátelé. 
Evangelium znamená radostnou zvìst. Uèení znamená uèit základní pravdy. V pozadí ale stojí uèení evangelické, 
baptistické èi luteranské, ale ne uèení adventistické. 
 
Dej Duchu svatému možnost, aby nás vedl. Ano, je to tak. Ale Duch svatý nás nevede nikdy proti uèení Bible. 
Duch svatý inspiroval Bibli. On také øekl, že máme všecko zkoumat na základì Bible. Když nìkdo øekne, 
necháme se vést Duchem svatým, pak øeknete ano, ale musí se to dít v souladu s Biblí. 
 
Více se zamìøuji na vztah ke Kristu, než na uèení. Klíèový význam zde má vztah. Ale vztah je prázdné slovo. 
Nepøedstavuje vlastnì nic. Víte, že satan také mìl vztah ke Kristu. Nenávidìl ho. To, že máš vztah, neznamená 
ještì vùbec nic. Pøíklad: Jeden známý hovoøil se dvìma adventisty, kteøí spolu žili, aniž by byli oddáni. Ti také 
mìli vztah. Ptal se, co pro nì tento vztah znamená. Odpovìdìli, že jsou tìmi nejlepšími pøáteli, dìlí si finanèní 
vynálohy, milují se, jsou jeden tým. To je tak, øekl mùj pøítel, jako kdybyste byli oddáni. Proè se nevezmete, když 
máte takový pìkný vztah? To ne, nechceme se zavazovat. To je pøesnì ono. Vztah bez slibu, bez povinnosti není 



žádným vztahem. Je tøeba zdùraznit, že musíme cítit ke Kristu odpovìdnost. Ne jednoduše jen vztah. Vidíte, jen 
slovo vztah nepøedstavuje vùbec nic. 
 
Naši prùkopníci mìli velmi omezený rozhled. Možná, že jste již slyšeli, že naši prùkopníci byli povrchní a bez 
širšího poznání. Ale vykroèili správným smìrem. V minulosti bylo špatné, když jedli neèisté jídlo, ale zároveò 
bylo správné a dobré když øekli, dodržujte sobotu, nenoste šperky atd. Ale na co bylo nutné se více zamìøit, byl 
høích pýchy. Bylo dùležité, že zdùrazòovali ètvrté pøikázání, ale byli i pøátelští a pøipravení odpustit. Dali se 
správným smìrem. Dnes se v mnoha adventistických kruzích øíká, že se nemáme zabývat pýchou a jinými 
negativními vlastnostmi. Souèasnì se k tomu náhle pøidává i svìcení soboty, neèisté jídlo a alkohol. Co se vlastnì 
stalo? Stali jsme se povrchními. Není správné jednu pravdu zavrhnout, abychom mohli pøijmout druhou. Když 
to dìláme, zùstáváme na povrchu a bez hlubšího poznání. Jaký to má smysl? Pøemýšlejme o tom sami. 
 
Musíme vyzkoušet nové metody k úspìšnému rozšiøování evangelia. Vyzkoušejme to, co dìlají charismatici. 
Vyzkoušejme metody luteránù. V Africe to budou rùzné druhy kultur a další zpùsoby. Je možné jednoduše 
pøevzít nìjakou metodu, aniž by tím nebylo ovlivnìno poselství? Žádná z tìchto novì jmenovaných metod není 
neutrální. Pøi zvìstování mùže být evangelium pravdivì pøedáno, nebo také nemusí. Døíve, než použijete 
nìkterou novou metodu, prozkoumejte, co stojí v jejím pozadí. 
 
Potøebujeme nové zpùsoby bohoslužby, které by odpovídaly mentalitì našich mladých èlenù. Slyšeli jste to? 
Pøeètu vám nìco od jednoho mladého teologa. Je to na stranì 185 v knize Receiving the Word. Je profesorem na 
jedné naší univerzitì a zároveò kazatelem. Doporuèuje, abychom pøijali charismatický zpùsob bohoslužby. „Mùj 
názor na bohoslužbu se zmìnil, když jsem pøed léty navštívil charismatické bohoslužby v USA. Byl jsem nadšený tím, co jsem vidìl. 
Tisíce vzdávají Bohu èest s takovým odevzdáním, jaké jsem dosud nevidìl. Nìkteøí stáli, druzí zvedali ruce, jiní tleskali, další jen 
tak tiše sedìli, nìkteøí skákali, jiní kleèeli, ale všichni aktivnì velebili a chválili Boha. Od té doby jsem se mnohokrát vrátil do 
tohoto sboru (jmenuje se Vineyard = Vinice) pro duchovní pokrm. Snažím se zavést stejný zpùsob pobožnosti i v našich sborech“. 
Nyní pøijde klíèová vìta. „Pro Boží lid poslední doby bude bohoslužba místem, kde vládne nadšení, místem pro získávání 
nejvìtších zkušeností v  životì“.  
Uèí nás Bible o rùzných zpùsobech bohoslužby? Bible hovoøí jen o dvou rozdílných zpùsobech bohoslužby. 
Buï je to pravá nebo falešná bohoslužba. Každá bohoslužba musí být posouzena jestli je pravá, nebo falešná. 
Kritériem nemùže být jen to, zda promluvila ke mnì, nebo jestli pro mì nìco znamenala. Ale jestli byla vìrná 
Božímu slovu. V bohoslužbì Kaina a Ábela nešlo o to, co koho oslovilo. Bohu velice záleží na zpùsobu 
bohoslužby a celá tøetí kniha Mojžíšova je vìnována tomuto tématu. Z tohoto dùvodu nám Bùh ukázal službu ve 
svatyni. Bùh nám dal i knihu Žalmù, kde je napsáno, co se má a jak se má zpívat a jaké nástroje mají být použity. 
Bùh byl zarmoucen, když národ izraelský pøejal od kananejských jejich zpùsob bohoslužby. 
 
Metoda naší evangelizace se musí zamìøit na lidi, kteøí nepøísluší k žádné církvi. Sekulární lidé. To je klíèový 
výraz pøevzatý z ekumenického hnutí. „Adventisté neevangelizujte mezi luterány, ani katolíky, katolíci pak nebudou 
evangelizovat mezi adventisty. Každý zùstane tam kde je. My evangelizujeme jenom mezi lidmi, kteøí nepøísluší žádné církvi 
(sekulární)“.Jestliže budeme tuto strategii dodržovat, znamená to konec evangelizace. V Bibli nenajdeme žádnou 
zmínku o tom, že máme jít jen k sekulárním lidem. Je jen èlovìk zachránìný nebo ztracený. Mnozí mùžou být 
v církvi a pøece nejsou zachránìní. Bùh probudil adventisty k tomu, aby zachraòovali ztracené. Bùh má svùj lid i 
v jiných církvích. Jestliže tam zùstanou a nevyjdou, pak zahynou. Nás Bùh povolal k tomu, abychom jim pomohl 
vyjít. Také sekulárním lidem musíme pomoci najít správnou cestu. Kdo je však sekulární èlovìk? 
 
Není možné poznat absolutní pravdu. Každý má pravdu. Pozor, je možné poznat pravdu. Kristus øíká: 
„Poznáte pravdu a pravda vás udìlá svobodnými.“ Naše znalosti se budou studiem Bible neustále rozšiøovat. Kristus 
øíká, Já jsem pravda. Bible je pravda. Zákon je pravda. Když nìkdo øíká, že pravdu není možno poznat, jde o 
zašifrovaný pluralismus. (Nová tolerance) 
 
Buï opatrný, když se hovoøí o zákonících. Vždy, když se nepìknì mluví o zákonících a fundamentalistech, 
buïme na pozoru. Když legalismus a fundamentalismus „zabil“ tisíce, pak liberalismus a bezzákonnost 
desetitisíce. Když farizeové jsou špatní, tak saduceové jsou mnohem horší. Nesmíš zapomenout, že Kristus byl 
ukøižován obìma skupinami. Saduceové Krista ukøižovali, protože disciplinovaní farizeové ho nenávidìli, 
protože byl k tìm, kterými opovrhovali, velmi pøátelský. My jsme povolání k tomu, abychom byli jako Kristus. 
Vždy, když lidé ve sboru mluví o legalismu a farizeiství, pak vždy stojí nìco v pozadí.  
 
My jdeme støední cestou. Necháme extrémy z leva i z prava jednoduše projít kolem nás. Bible nemluví o žádné 
støední cestì. Bible vždy zdùrazòuje jen tu správnou cestu. Vždycky, když se hovoøí o støední cestì, ptej se, jestli 
je to ta správná cesta. 
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Má nám jít o principy a ne o slova zákona. Budu citovat èást èlánku z našeho èasopisu, který pojednává o tom, 
že mùžeme adventismu dát novou strukturu. „Dnešní mladí lidé se zajímají o principy víry a o ne slova zákona. Napø. se 
mnohem více zamìstnávají tím, jak spoleènì strávit sobotu, významem soboty.“ To, co se v sobotu dìlá není tak dùležité, 
jako to, co se prožije. Jde zde tedy o to, co mnì sobota nabízí. O co jde? Zážitek stojí proti liteøe zákona. Kristus 
nemìl žádné problémy s dodržováním zákona. Také zdùrazòoval, že Duch zákona musí být dodržován. Mùžeme 
dodržovat literu zákona bez Krista. Správný vztah k zákonu dosáhneme jen znovuzrozením. Ti, kteøí 
znovuzrození prožili, dodržují literu zákona. Nestavme tyto dvì vìci proti sobì. 
 
Nemáme se navzájem soudit. Co za tím stojí? A� si každý dìlá to, co uzná za vhodné. To je filozofie z doby 
soudcù, kdy každý mohl dìlat to, co mu dìlalo potìšení. Lidé øíkají, neznáš pozadí vìci, nevidíš do srdce, 
nemùžeš mì soudit. Já jsem o.k., ty jsi o.k. Bible øíká „nesuï motivy jiných lidí“. Jen Bùh mùže èíst pohnutky a 
rozumìt jim. Bible a Bùh nám øíkají, že máme dìlat rozdíl mezi tím, co stojí napravo a co nalevo. Musíme 
správnì odlišovat dobro od zla. Ezech. 44,23; 3M 10,1-10. Bible odsuzuje ty, kteøí dobro od zla rozlišovat 
nechtìjí. Malach 2,17. 
 
Táži se: „Co bych mìl za tìch a onìch okolností dìlat?“ 
Odpovìï zní: Dìlej to, co by dìlal Kristus. Již jste to slyšeli? To je dobrá zásada, ale jen za pøedpokladu, že 
mluvíme o stejném Kristu. Mnoho lidí má jiné pøedstavy o Kristu. Kristus, kterého následujeme má být jen 
ten, o kterém píše Bible. To je ten Kristus, který øíká, že máme všechno podøídit Bibli. Sám øíká: 
PSÁNO JEST. Vybízí nás, hledej v Bibli, nebo� ona mluví o mnì. Tzn., když slyšíte, jak nìkdo øíká, že dìlá 
vše tak, jak to dìlal Kristus, ptejte se nejdøíve zda míní Krista, který je popsán v Bibli. 
 
Musíme se více starat o pøítomnost, než o budoucnost – dobu konce. Jinými slovy: zapomeò na to, co mají 
pøinést poslední dny dìjin této zemì. Ještì jinak. Zapomeò na šelmu, obraz šelmy a na celé adventní uèení, které 
je spojeno s dobou konce. Budu znovu citovat z knihy profesora na naší univerzitì: „Nestarejme se o budoucnost, ale 
jen o pøítomnost.“ Pokud je mi známo, vìtšina mladých lidí, adventistù, nestuduje budoucnost z hlediska doby 
konce. Ne, že by to odmítali, ale nechtìjí tuto skuteènost zdùrazòovat. Apokalyptické události nepomùžou øešit 
naše každodenní problémy, nahání nám jen strach. Mladí lidé mají zájem o pøítomnost, a ne o to, co nìkdy 
pøijde. Ptám se, jestli doba blízkého konce nemá opravdu vliv na náš nynìjší život? Pøirozenì – ano. Bible øíká v 
2Petr 3,11.12.14 „Ponìvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech. 
Oèekávajíce a chvátajíce ku pøíští dne Božího, vnìmžto nebesa, hoøíce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohnì rozplynou se? Protož, 
nejmilejší, takových vìcí èekajíce, snažte se, abyste bez poskvrny a bez úhony pøed ním nalezeni byli v pokoji.“ Jinými slovy – 
doba konce má a musí mít vliv na náš souèasný život. 
1Jan 3,2.3 „Nejmilejší, nyní synové Boží jsme, ale ještì se neokázalo, co budeme. Víme� pak, že když se okáže, podobni jemu 
budeme, nebo� vidìti jej budeme tak, jakž jest. A každý, kdož má takovou nadìji v nìm, oèis�uje se, jakož i on èistý jest.“ Ti, 
kteøí øíkají, že už nekáží o dobì konce, tím také prohlašují, že nepøijímají výluènost adventního uèení. Napø. uèení 
o znamení šelmy a ostatcích, o svatyni, poselství knih Daniel a Zjevení, protože tam najdeme zahalené poselství 
o dobì konce. 
 
Vìøím Bibli. Každý adventní uèitel øekne, že vìøí Bibli. Co tím myslí? Když se zeptáš, jestli vìøí, že celá Bible je 
inspirována Bohen, tak øekne: „Vìøím, že Bible je inspirována.“ Ale myslí tím, že ne všechno je inspirováno. 
„Nìkteré èásti Bible jsou ovlivnìny kulturou. Události zrcadlí obraz lidí, kteøí tehdy žili a proto nemùžou být realisticky a 
pøimìøenì aplikovány na naši souèasnost. Mnozí pøipomenou, že Bùh povraždil Amalechitské a také jejich dìti. Tak si prý Boha 
nepøedstavují a také v takového nemohou vìøit. Tyto události zaznamenali pisatelé sami a podle nich nebyly Bohem inspirovány. 
Øíkají také, že nìkteré èásti Bible byly pøejaty od okolních pohanských národù. Mojžíš údajnì nedostal návod jak stavìt svatyni od 
Boha, ale že vidìl, jak kananejští stavìjí své svatynì. Tyto èásti nemohou být tedy podle nich inspirovány“. Proto, když nìkdo 
øekne, já vìøím, že Bible je inspirována, musíte se nutnì zeptat, jestli vìøí, že celá Bible je inspirována, nebo jen 
její èásti. Jinak to neznamená vùbec nic. 
 
Vìøíte, že Bibli mùžeme dùvìøovat? Když je psáno, že Bùh stvoøil zemi v šesti dnech, pøièemž jeden den trval 24 
hodin, mùžete to považovat za bernou minci? Když Bible øíká o potopì, že byla celosvìtová (doslova do 
písmene) je to skuteènì pravda? Nebo to byly krajové povodnì a pisatel to jednoduše zvelièil? Když Bible øíká, 
že 600.000 Izraelitù vyšlo z Egypta do Kanánu, je to pravda? Nebo je toto èíslo nafouknuto? Když Bible øíká, že 
Ježíš se narodil z panny, je to pravda? Je pravda, že Ježíš tìlesnì vstal z mrtvých a tìlesnì odešel na nebesa? 
Musíme klást takové otázky. Mnohdy dostaneme odpovìï, že v biblických zprávách jsou protiklady. Napø. 
v evangeliích jeden pisatel podá zprávu tak a jiný ji podá jinak. Vìøící adventista ví, že Bible si neprotiøeèí. Knihy 
Bible se doplòují. Jeden pisatel podtrhává jeden aspekt pravdy, druhý zase jiný. Neodporují si, ale navzájem se 
doplòují. Ptejme se dále jestli vìøíme, že Bible je neomylná? Liberálové nemají rádi toto slovo. První bod naší 
vìrouky øíká, že Bible se nemýlí. Jinými slovy, všechno, co Bible øíká, je pravda.  
 



2525

1. bod vìrouky: Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostøednictvím svatých Božích lidí, 
kteøí mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slovì Bùh svìøil èlovìku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné 
zjevení Boží. Je mìøítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem uèení a spolehlivým záznamem 
Božích èinù. (2. Petr 1,20.21; 2Tim 3,16.17;  Žalm 119,105;  Pø. 30,5.6;  Iz. 8,20;  Jan 17,17;  1. Tes.2,13;  žid. 4,12)  

 
Tuto skuteènost by liberálové nejradìji z naší vìrouky vyòali. Nevìøí, že Bible je neomylná a hodná dùvìry. 
Nepøipouští, že Bible je náš autoritativní vùdce. Tzn., když nìkdo øekne, ano, já vìøím, že Bible je inspirována, 
zeptejte se dále jestli vìøí, že je také neomylná? Mimo jiné s. White potvrzuje mnohokrát neomylnost Bible. 
Mnozí naši bratøí jsou hlubocí myslitelé. Øeknou, že vìøí, že Bible se nemýlí. Avšak podle nich je neomylná 
v pohledu na otázky víry, ale ne ve vìcech historických a vìdeckých. Když Bible øíká, že Ježíš je zachránce 
tohoto svìta, pak je to nezpochybnitelné. Ale když øíká, že svìt zahynul potopou za doby Noe, toto již tak 
neomylné není. Dìlí vìci na vìrouèné a historické. Vyvstává otázka, jak je možné, že èást Bible je neomylná a 
jiná se mylí? Jak mùžeme vìøit, že Ježíš je náš záchrance, když nevìøíme, že zemøel tak, jak nám to Bible sdìluje? 
Jak mùžeme vìøit, že sobota je sedmý den, když nevìøíme, že Bùh stvoøil zemi doslova v šesti dnech? 
 
Jiným klíèovým obratem je inspirovanost Bible. Mnozí adventisté øíkají, že Bible byla mechanicky nadiktována. Ale 
ti, co se v této tematice vyznají vìdí, že tak to nemùžeme chápat. Žádný odpovìdný teolog nevìøí na 
inspirovanost slov. Vìøíme na inspiraci myšlenek. Vìøíme, že vše, co je v Bibli napsáno, je pravda, a to zneužívají 
liberálové k tomu, aby tím dokázali, že vìøíme na slovní inspiraci. Neakceptujte to, co nesedí. To je 
materialistická propaganda. Zeptejme se co si pøedstavují pod slovní inspirací? Když øeknou mechanickou 
inspirovanost slov, odpovím, že v to nevìøím. Budou se snažit vás zaøadit do škatulky fundamentalistù, èi 
legalistù. 
 
Adventisté také vìøí, že duch prorocký je autoritou. E.G.White není druhou Biblí. Naše autorita je Bible a jen 
Bible. Vyvstává otázka: „Co udìláme teï se s. White?“ Na základì autority Bible je øeèeno, že Bùh v posledních 
dnech probudí také proroky. Jedno ze znamení poslední doby pro církev je, že má dar ducha prorockého. A na 
nás je, abychom Boží proroky také poslouchali. Proto akceptujeme E.G.White, Bible nám to pøikazuje. Bùh 
chce, abychom každého pravého proroka následovali. Pravost proroctví E.G.White je ovìøená na základì Bible. 
Tzn., že uznávám Bibli a její proroky. Úloha sestry White je trojí. Chce církev povzbudit, aby našla správnou 
cestu, má církev korigovat tam, kde se vzdaluje od Božího zákona, vysvìtluje také èásti pravdy, v nichž si nejsme 
jistí. 
 
Závìr 
Skuteènost, že nìkdo vystupuje ve jménu Ježíše Krista ještì neznamená, že je Jeho následovníkem. Totéž platí i 
pro adventisty, kteøí používají shora uvedené „formulace“, ale mají na mysli nìco docela jiného. 
 

Z poslechu a zvukového záznamu pøeložil J.Jurica 
 

Blud žije z pravdy 

Satan bude pracovat s klamem tak, že pøedstaví množství bludù, které zatemní pravdu. 

Blud nemùže existovat sám o sobì a brzy by zanikl, kdyby se nepøisál jako parazit ke 

stromu pravdy. Blud èerpá svùj život z Boží pravdy. Lidské tradice se jako pohyblivé 

bakterie pøichytí Boží pravdy a lidé pak na nì pohlížejí jako na její souèást. Pomocí 

falešných nauk satan získá oporu, okouzlí lidskou mysl a povede k tomu, že lidé budou 

zastávat teorie, které se nezakládají na pravdì. Lidé smìle uèí lidským naøízením; a když 

se tradice pøedávají po celé vìky, nakonec v lidské mysli zakoøení. Avšak ani pod tlakem 

doby se z bludu nestane pravda, ani závažnost doby nezpùsobí, aby se z rostliny pravdy 

stal plevel. Strom pravdy nese vlastní pravé ovoce, a tím ukazuje svùj skuteèný pùvod a 

povahu. Blud také pøináší své ovoce a ukazuje se, že je jiné, než ovoce rostliny 

nebeského pùvodu.  

(RH 22.10.1895) 
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V Ì K    C Í R K E V N Í    Z Á B A V Y 
 

Když pøed více než 100 lety varoval Charles Spurgeon pøed tìmi, kteøí chtìjí „slouèit kostel a divadlo, karty a 
modlitby, tanec a svatost“, vysmívali se mu, že vidí všechno pøíliš èernì. Jenomže lidé jako byl Spurgeon vidí 
dopøedu, a již dávno se zaèalo naplòovat to, co Spurgeon pøedpovídal. 
V roce 1955 napsal známý køes�anský pracovník a autor celé øady publikací, A.W. Tozer: 
„Po celá staletí se církev stavìla proti každé formì svìtské zábavy, protože si byla dobøe vìdoma toho, že se jedná o ztrátu èasu, o 
prostøedek k pøehlušení svìdomí, o odvádìní pozornosti od morální zodpovìdnosti. Byla za to vystavena posmìchu syny tohoto svìta. 
V poslední dobì se však zdá, že církev je unavena výpady svìta a podøizuje se jeho vlivu. Zdá se, jakoby se rozhodla, že když 
nemùže zdolat velkého boha zábavy, musí se pøidat na jeho stranu a využít jeho moci a síly. Dnes jsme svìdky toho, jak se 
vynakládají obrovské prostøedky na pobavení takzvaných dìtí nebes. Náboženská a církevní zábava pomalu ale jistì vytlaèuje 
vážné vìci Boží. Z mnohých místních církví se stala náboženská divadla s uboze kvalifikovanými producenty a aktéry, kteøí 
prosazují své „umìní“ se schválením církevního vedení, které bude citovat svatá Písma na ospravedlnìní takového jednání. Pomalu 
se už nikdo neodváží cokoli namítat.“  
Tozer se nebránil takovým novotám jako bylo promítání filmù pøi nedìlním veèerním shromáždìní, moderní 
hudbì, humorným kázáním, nejrùznìjším hrám pøi shromáždìních køes�anské mládeže. Vidìl však dál, poznal, 
že za tím vším je filosofie nového pøístupu k evangelizaci a k rùstu církve. Filosofie, která povyšovala zábavu 
nad základní priority církve. Tozer se už tehdy obával – a dnes víme, že právem, že tento nový pøístup 
k evangelizaci a k rùstu církve bude mít za následek úpadek zájmu o Boží slovo a o pravou bohoslužbu. 
Ve své knize nazvané „Ubavíme se k smrti“, publikované v roce 1985, píše americký autor Neil Postman: „Závìr 
19. století je poznamenán pomalým ústupem vìku výkladu a prvními neklamnými znaky nástupu, vìku zábavy.“ Není pochyb 
o tom, že dvacáté století je pøedevším v západní kultuøe silnì ovlivnìno snahou bavit lidi. Zatímco v 19. století 
vidíme intenzivní výmìnu myšlenkových názorù – a� už slovem nebo písmem – 20. století, prostøednictvím 
filmu, divadla, televize a videa, posunuje zábavu do samého støedu lidské existence, do rodiny, školy, zamìstná-
ní, a také do církve. 
Jedním z charakteristických prvkù zábavy je, že na podstatì, na pravdì, vlastnì ani moc nezáleží. Dùležité je, 
jestli se dobøe pobavíme. Forma je dùležitìjší než obsah. Médium jako prostøedek se stává poselstvím. Když se 
nás nìkdo zeptá, co jsme vèera veèer dìlali, odpovídáme: „Dívali jsme se na televizi“. A vìtšinou taková 
odpovìï staèí. Málokdo se zeptá: „ A na co jste se dívali?“ Na tom už tak moc nezáleží. Podstatné je, že jsme se 
dívali na televizi. Kvalita obsahu je nepodstatná. 
V západním svìtì, a platí to snad pøedevším pro Ameriku, je docela bìžné øíci: „V nedìli jdu do kostela.“ 
Tomu, kdo se ptá, taková odpovìï staèí. Co se bude v kostele dìlat, nebo jaké bude kázání, to už je vedlejší. 
Hlavnì že se jde do kostela. 
Dnešní náboženská zábava v nìkterých nejvìtších amerických církvích pøesahuje všechny myslitelné hranice a 
èasto nemá s køes�anstvím nic spoleèného. 
Nìkteøí køes�anští pracovníci a kazatelé tvrdí, že když se v církevní zábavì nìjakým zpùsobem dostanou do 
publika biblické principy, je všechno v poøádku. Na formì prý nezáleží. To je však nesmysl. Dnes se církve té-
mìø pøedhánìjí v tom, jak nalákat lidi do kostela, nebo do spoleèenství vìøících. Chtìjí nalákat i ty, kteøí nemají 
zájem o køes�anství, o bohoslužby, o kázání Božího slova. Proto jim radìji nabízejí  køes�anskou zábavu, která 
má nahradit (!) slyšení Božího slova. Jedna velká místní církev v jihozápadní èásti Spojených státù amerických 
investovala pùl miliónu dolarù do zaøízení, které vyrábí umìlý kouø, oheò, jiskry a laserové paprsky v tzv. Mod-
litebnì. Ti, kteøí toto zaøízení obsluhují, se byli školit v Hollywoodu. Pøi jednom nedìlním veèerním shromáž-
dìní se nechal kazatel tohoto sboru „vynést do nebes“ prostøednictvím dovednì ukrytých lanek, zatímco 
pìvecký sbor spolu s orchestrem zajistil patøièný hudební doprovod. K tomu si pøimysleme kouø, oheò a lase-
rové blesky. Úžasná podívaná! Zábava jedna radost, nabitý kostel! Co by tomu øíkal Spurgeon a Tozer? Co na to 
øíká svatý Bùh? 
Ptáte se, proè mluvím o Americe a cituji tamní autory? Jednak proto, že tam právì žiji a chci varovat. A jednak 
proto, že není zapotøebí pùl miliónu dolarù a zvláštního zaøízení k tomu, aby zpùsob „køes�anské zábavy“ 
pronikl do církve i u nás, v našich zemích. Dívají se Èeši a Slováci radìji na televizní film domácí produkce, 
anebo na americký Dallas? Co je lákavìjší ? A co je škodlivìjší? 
Násilná izolace od svìta, do které naše církve pøivedl komunismus, bude ještì dlouho patrná v urèité 
úzkoprsosti a „malomìš�áckosti“ v našich církvích. Potøebujeme širší teologický rozhled, ujasnìní základních 
biblických uèení a pøi tom všem veliké množství vzájemné tolerance. Skloubit pravdu s láskou nebylo nikdy 
snadné. Nemùžeme si však dovolit obìtovat jedno pro druhé, ani lásku pro pravdu, ani pravdu pro lásku. Církvi 
je vlastní obojí. Zároveò však je potøeba vidìt to, že americký vliv se dostává velice rychle i do zemí bývalé 
východní Evropy. Musíme si pøipomenout, že církev Ježíše Krista jako Jeho tìlo je rozšíøena po celém svìtì a 
vìøící lidi v našich zemích by mìlo zajímat, co se dìje v církvi jiných zemí, poznat to dobré i to horší. Komu-
nismus nás uvedl do umìle vytvoøené a násilné izolace, ze které se jen pomalu a tìžko dostáváme. Když 
hovoøíme o církvi, musíme o ní mluvit ve smyslu globálním, celosvìtovém. Považuji za tragédii, když vìøící 
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èlovìk øekne: „Jó, to je Amerika ( nebo Korea, apod.), u nás je to jiné.“ Asi to jiné je, ale zas tak moc ne, a pokud je to 
jiné, neznamená to nutnì, že je to lepší nebo horší. Církev Ježíše Krista je jedno tìlo, jeden organismus, kde 
jeden úd má vìdìt o druhém, o jeho problémech, i radostech, vítìzstvích i porážkách. Tolik na vysvìtlenou. 
 Nalákat co nejvíc lidí do kostela nebo modlitebny se stalo heslem doby. Velká návštìvnost zajiš�uje 
velké sbírky, velký pøíjem a otevírá velké možnosti. Možnosti èeho? Káže se tìm tisícùm, kteøí pøijdou, Boží 
slovo? Ozývá se z pøepychového jevištì takového kostela volání k pokání a k dùslednému následování Krista? 
Naneštìstí se tak zpravidla nedìje. To, že je návštìvnost vysoká, ještì vùbec v Americe neznamená, že to jsou 
všechno lidé, kteøí pøišli k poznání svého høíchu a pøijali Ježíše Krista jako svého Spasitele. Mnozí tam chodí za 
nevinnou køes�anskou zábavou jako do nìjakého klubu. Nìkteré megakostely vypadají nìkdy spíš jako luxusní 
hotely nebo rekreaèní podniky, vèetnì restaurace, kuželkových heren, bazénù, tìlocvièen apod. Zábava a 
rekreace jsou tu jednoznaènì v popøedí. 
To je všechno výsledkem mentality tržního hospodáøství nejhrubšího druhu. Církev je touto mentalitou hluboce 
zasažena. A toto všechno souvisí se základní otázkou poslání církve na svìtì. Jestli je tu církev jen proto, aby 
prodávala nìjaký svùj „výrobek“, pak je jistì správné, aby se øídila všemi osvìdèenými zákony volného trhu. 
Pokud se chce mìøit se svìtem, jestli si myslí, že musí se svìtem soutìžit o pozornost lidí, pak musí žít podle 
tvrdých zákonù marketingu. Svìt má co nabízet a má k tomu nesmírnì úèinné metody. Jestli si církev klade za 
svùj cíl odlákat co nejvìtší poèet lidí od svìtských zábav, musí jim nabídnout stejnì atraktivní zábavu 
náboženského charakteru. Tak to vidí dnešní zastánci nejnovìjších teorií o církevním rùstu. 
Co je na tom špatného?  Tak pøedevším církev není na svìtì proto, aby nabízela alternativní zpùsoby zábavy. 
Tím se ponižuje a zastírá pravý dùvod své existence. Nejsme prodavaèi, jsme Kristovi vyslanci (2 Kor. 5,20). 
Apoštol Pavel nám pøipomíná, že  

· Známe bázeò pøed Pánem --- láska Kristova nás váže ( zavazuje) … jsme novým stvoøením … a na místì 
Kristovì prosíme: Smiøte se s Bohem ( v.11; 14; 17; a 20). 

· Dále, místo aby megasbory, o kterých mluvím, konfrontovaly svìt s pravdou evangelia Ježíše Krista, 
propagují ty nejhorší prvky sekulární kultury. Nahrávají lidské touze po zábavì, a znásobují tak pøílišný 
dùraz na city, neutralizují lidskou mysl a rozum, dìlají z návštìvníka diváka. 

Zvìstování Božího slova ke spasení a k osobnímu a spoleènému duchovnímu rùstu má být hlavní náplní 
církevních shromážïìní. Jestli okolní svìt vidí církev jako náboženský zábavní podnik nebo spoleèenský klub, 
míjí se církev svým základním posláním. Jedna vìøící sestra to vyjádøila takto: 
„ Kdy už koneènì pøestaneme bavit kozly a zaèneme pást ovce?!“ 

 
TWR – Ota Vožeh, zapsal MUDr. P. Žídek  

 

"Zdaliž není slovo mé 
takové jako oheò,

dí Hospodin,
a jako kladivo rozrážející skálu?"
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„Vyjdìte z nìho, lide mùj...“ 
 
V tìchto dnech jsem pøemýšlel o slovech, která byla pøed 42 lety urèena mnì pøi vysvìcení na kazatele, 2 Tm 4, 2-4: 
  

„Kaž s lo v o  Bo ží, p o n o u ke j v  è as  n e b  n e  v  è as , tre s c i, že h øi, n ap o m ín e j, v e  v š í tic h o s ti a u è e n í. 
Ne b o  p øijd e  è as , že  zd rav é h o  u è e n í n e b u d o u  trp ì ti, ale  m ajíc e  s v rb lav é  u š i, p o d le  s v ý c h  
v las tn íc h  žád o s tí s h ro m ažï o vati s am i s o b ì  b u d o u  u è ite le . 
A o d v rátí�  u š i o d  p rav d y  a k b ás n ì m  s e  o b rátí.“ 

 

Nad tìmito slovy jsem se èasto zamýšlel. Je možné, že tato slova platí i pro nás, adventisty sedmého dne? Dneš-
nímu tématu jsem dal název „Vyjdìte z nìho, lide mùj...“, podle slov ze Zj 18, 4. Nedávno mnì nìkdo øekl, že 
slunce pøíliš silnì pálí (toho èasu dosahovaly rekordní teploty absolutního rekordu *), ale jaké to bude podle Zj 16,8.9a, 
kde se hovoøí o ètvrté ránì, kdy slunce bude pálit jako oheò? Touto studií vás chci dnes pøed touto ránou 
ochránit. Mnì už staèí dnešní žár slunce. Žár pøi ètvrté ránì nechci zažít. Touto ránou nebudou trpìt ti, kteøí se 
opravdu dennì znovu odevzdávají Kristu a zùstávají s ním ve spoleèenství, v pøípravì na Jeho pøíchod. 
Babylon je známý pojem, kterým jsme se jistì již èastìji zamìstnávali. Tento název najdeme jak v první, tak i 
v poslední knize Bible, je synonymem pro království, které se vzbouøilo proti Božímu království.  
Druhé andìlské poselství nám øíká: „Babylon padl, vyjdìte z nìho, lide mùj!“ V dnešní dobì má Bùh v Babylonì 
lidi, které chce zachránit. Proto nám, adventistùm sedmého dne, dal pøíkaz svìt varovat a vyvádìt lidi ven!  
Když jsem nad tímto veršem dále pøemýšlel, zjistil jsem, že my jsme také Jeho lid. Nepatøíme i my Bohu? Nejsme 
i my Jeho lid? Pak ale slova „Vy jd ì te  z n ì h o , lid e  m ù j“  neplatí jen lidem venku, na které tato slova rádi 
vztahujeme, ale platí zrovna tak pro tebe i pro mne. Je možné, že v sobotu jsme v Jeruzalémì, vzdáváme Bohu 
èest, ale pøesto šest dní v týdnu jsme v Babylonì. I my musíme vyjít z Babylona, opustit ducha tohoto svìta. 
Když se podíváme do Bible, Gn 11, tak zjistíme, že verš ètvrtý popisuje ducha, který vládl v Babylonì. V prvním 
verši stojí, že celá zemì mìla jednu øeè, tyto verše známe. Ètvrtý verš øíká: „ Nuže  v y s tav ì jm e  s o b ì  m ì s to  a 
v ì ži, je jic h ž v rc h  d o s ah al k n e b i? A tak u è iòm e  s o b ì  jm é n o ...“  Jaký cíl tenkrát mìli? Oslavovat sami sebe. 
To je i dnes velký problém našeho spoleèenství (církve). Mnohé slouží k oslavení lidí, místo k oslavì Boha. Na to 
si musíme dát pozor. V našem duchovním životì jde jen o oslavení Boha. I v dnešním shromáždìní.  
 

Když nevíme co Babylon je a jaký má význam, jak máme být pøed ním ochránìni? To považuji za velmi dùležité. 
Poznat Babylon mùžeme jen tehdy, když jsme poznali pravdu. Se známou Pilovou otázkou: „Co je pravda?“, se 
dnes èasto setkávám. Možná, že i nìkteøí z vás se ptají: “Co je pravda?“ Pochopili jsme evangelium opravdu 
správnì, tak jak nám je zjevil náš Pán ve svém Slovì? On mluví o vìèném evangeliu. To znamená, že evangelium 
je stále stejné, že se nemìní. Dnes právì tak, jako tehdy, i když se v souèasné dobì domníváme, že musíme 
dnešnímu sekulárnímu svìtu pøinést nìco jiného. Ale tomu já nevìøím, to je obrovský omyl. Poselství, které jsme 
dosud hlásali, platí i dnes. Duch svatý musí pohnout srdcem lidí, probudit je k následování Pána Ježíše. Já nemo-
hu skrze biblické hodiny nikoho obrátit. Mùžu jen rozsévat semeno, které mnì Bùh dal ve svém Slovì. Obrácení 
se mùže uskuteènit jen pùsobením Ducha svatého, dnes právì tak, jako døíve, každý den znovu. Proto nejde jen 
o to, jak poselství lidem podám. Boží poselství se také nedá zvláš� upravovat pro dnešní dobu, neklamejme se. 
Myslíme-li si to, podléháme velkému omylu. To mnì nìkdy velmi rmoutí.  
V Genesis v 11. kapitole máme zprávu o stavbì vìže, za úèelem „u è in it s i jm é n o “ , zviditelnit se, seberealizovat 
se, slovo pøes které mnozí klopýtají a nepochopili je. Co znamená „zviditelnit se“, upozornit na sebe? Nedávno 
jsem èetl v našem èasopise: „My se také musíme seberealisovat“. Tomu já nevìøím! Vìøím, že musíme upozornit 
na Boha, uskuteèòovat Boží vùli v našem životì, ne sami sebe prosazovat. Egoismus, sobectví, pýcha musí být 
spoutány pokorným srdcem. Dennì se modlím za to, aby mnì Bùh odejmul veškeré sobectví, pýchu a vše s tím 
spojené a daroval mnì Jeho pokoru. To je Boží milost a v té se musíme cvièit. Já vím, že když se za to budeme 
modlit, vyzkoušeli jste to také?, a pak se nám pøihodí právì to, co si nepøejeme, budeme se cítit pokoøeni. To 
nám moc nevoní. Je to však jediná cesta jak se nauèit pokoøe. Na cestì do k Božího království, do nebe, je 
pokora zapotøebí. 
„...abychom nebyli rozptýleni po celé zemi“, to byl dùvod pro to, že si chtìli uèinit jméno. Tehdy v Babylonì 
bylo sjednocení,  jedinou obranou proti živému Bohu. Dnes máme tytéž snahy. Když se podíváme kolem sebe, 
setkáme se s pojmy jako New Age (Nový vìk), Svìtová vláda, Nové svìtové náboženství, s nimi se stále setká-
váme. Je to øešení? Vìøíme tomu? Bible to neøíká. Bible mluví vždy o dvou skupinách lidí. Známe podobenství, 
která na toto rozdìlení poukazují, široká cesta a úzká cesta, kozli a ovce, široká brána a úzká brána. Bible nám 
ukazuje vždy dvì možnosti. Dnes najdeme všude v køes�anství ducha Babylonu, se projevuje ve vzpouøe proti 
Bohu. 
 

* poznámka pøekladatelky 
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Verš sedmý: „Pro to ž s s tu p m e  a zm ì �m e  jazy k 
je jic h , ab y  je d e n  d ruh é h o  jazy ku  n e ro zum ì l.“   
Verš osmý: „A tak rozptýlil je Hospodin odtud 
po vší zemi...“ 
Verš devátý: „Pro to ž n azván o  je s t jm é n o  je h o  
Bábel...“  
Bábel nebo Babylon, pod tím rozumíme pomatení, 
jazykový zmatek, chaos a rozptýlení. Tehdy požado-
val zedník od pøidavaèe maltu, dostal však kameny. 
A tak nebylo možné tímto zpùsobem stavbu dokon-
èit.  
Podobný problém je i na stavbì Boží øíše. Když ne-
chápeme, co nám Bùh øekl a neznáme pravdu, bude-
me stejnì zmateni, jako tenkrát stavební dìlníci v 
Babylonì.  
 

Pøi studiu jsem si zaznamenal šest bodù, které po-
ukazují na podstatné rysy Babylonu našich dnù.  
 

Pomník pýchy a hrdosti. Máme dùvod být py-
šní? Já ne. Mám jen dùvod být pokorný. Pýcha je 
nebezpeèná a pøesto jsme nìkdy pyšní. Nìkdy jsme 
pyšní na poznání pravdy, že jsme adventisty sed-
mého dne. To však není tak pøednost, jako odpo-
vìdnost. Jako jediná církev na zemi, která má zna-
lost plné pravdy evangelia, máme v dnešních dnech 
velkou zodpovìdnost za to, abychom lidi venku 
varovali: „Vyjïete z nìho, lide mùj, abyste neobcovali høí-
chùm jeho a abyste nepøijali z jeho ran.“ Rány pøijdou 
jednoho dne a nebude to už dlouho trvat, Boží dílo 
bude dokonáno a pøivedeno ke konci. Nechceme 
stát pøed hnìvem Božího soudu a jistì také nechce-
me, aby hnìv Boží stihl naše milé. Proto máme tu 
krásnou úlohu je varovat, poukazovat na pravdu 
evangelia.  
 

Pomník neposlušnosti. Bùh øekl, že se mají roz-
ptýlit a zem naplnit (Gn 1,28), ale oni mìli jiný plán.  
 

Pomník lidské moudrosti, vìdy, nadání, do-
vednosti a obratnosti. To prožíváme i v dneš-
ních dnech. 
 

Pomník ospravedlnìní ze skutkù. Spasení skrze 
skutky. Chceme si udìlat jméno. Sami si postaví-
me vìž, svoji cestu do nebe. Babylon symbolisuje 
padìlání náboženství, spasení skrze skutky. Každé 
náboženství, které uèí, že si mùžeme udìlat krok 
za krokem sami cestu do nebe, je duch Babylona. 
 

Pomník nevìry. Bùh prohlásil, že už nikdy žádná 
potopa nebude (Gn 9,11). Babylonští však stavìli 
vìž na ochranu, pøed potopou. 
 

Zfalšování skuteèné Boží øíše. Máme pro to 
pøirovnání. Mìsto Babylon mìlo mohutné stavby. 
Nabukadnezarùv otec Nabopolassar zahájil nej-
prestižnìjší stavební podnik, totiž pøestavbu Ete-
menanki, „Základu nebes a zemì“ jak se nazývala 
babylonská vìž, zdejší zikkurat. Nejvýznaènìjším 
faktorem této stavby bylo, že rozmìry postranních 
stìn základny se mìly rovnat celkové výšce bu-
dovy, pøibližnì 92 x 92 x 92 metrù. Ve støedu 

mìsta byly známé visuté zahrady, které patøí k 
sedmi divùm svìta. Støedem mìsta také protékala 
øeka. – Poznáváme, že to bylo napodobení nebes-
kého Jerusaléma. Babylon byl lidským pokusem 
uskuteènit nebe na zemi. Všude bylo zlato. Myslím 
na zlatý obraz z Daniele tøetí kapitoly, 30 m vy-
soký, 3 m široký, z èistého zlata. Nedokážeme ani 
posoudit, jakou cenu by to dnes mìlo. Nebudou 
v nebeském Jeruzalému ulice z èistého zlata? A tak 
vidíme, že existují silné paralely. Máme dvì hlavní 
mìsta: Jeruzalém, království Boží, Babylon, hlavní 
mìsto øíše zla. 
 „Babylon, to mìsto veliké“, stojí ve Zjevení. Kdo by 
nechtìl mít nebe na zemi? Já, ale ne skrze Baby-
lon.  

 

Když studujeme knihu Zjevení, nemìli bychom na 
tyto vìci zapomenout. Mají opravdu velký význam. 
Iz 13, 19: „I b ud e �  Bab y lo n , n ì kd y  o zd o b a krá-
lo v s tv í a o kras a d ù s to jn o s ti Kald e js ké , p o d o b n ý  
podvrácené So d o m ì  a Go m o øe .“   
Už tenkrát chtìl Alexander Veliký toto mìsto znovu 
postavit, zemøel však pøíliš brzy. Saddam Husain se 
chtìl pokusit v Iráku znovu Babylon postavit, ale 
došly mu v první válce v zálivu prostøedky, pak tam 
pøišli Amerièané, takže jeho úmysl se nemohl usku-
teènit. 
 

V Novém zákonì nalezneme sedm textù o Babylo-
nu. Tyto texty mají duchovní význam. Chceme-li 
rozumìt knize Zjevení, musíme znát opravdový vý-
znam Babylonu, nebo� v tom je klíè k pochopení 
duchovních výpovìdí knihy Zjevení.  
 

Lid izraelský byl sedmdesát let v babylonském zajetí. 
Po sedmdesáti letech byl vyzván, aby opustil Baby-
lon a vrátil se do Jeruzaléma. (Myslím pøitom na Zj 
18,4, verš, který jsme èetli na zaèátku.)  
Ezd 1, 2a.3a.5: „Toto praví Cýrus, král Perský: 
...Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, budiž 
Bùh jeho s ním a necha� jde do Jeruzaléma,... I 
povstali pøední z èeledí otcù z pokolení Judova a 
Beniaminova, knìží také i Levítové i každý, èí-
hož ducha vzbudil Bùh, aby šli k stavìní domu 
Hospodinova, kterýž jest v Jeruzalémì.“  
 

Kdo jde dnes do nebeského Jeruzaléma, kdo se pøi-
pravuje na Boží království, které Bùh pro nás pøipra-
vil? „...i každý, èíhož ducha vzbudil Bùh“, zde 
stojí napsáno. Všichni, kteøí se nechají vést Duchem 
svatým. Dennì se musíme Bohu odevzdat a dát se 
pod vedení Ducha svatého. Takoví byli ti, kteøí ten-
krát vyšli z Babylonu. To mìlo velký význam. Museli 
všechno opustit. Za tìch sedmdesát let se v Baby-
lonì zabydleli. Mìli tam tøeba svùj obchody, domy, 
vybudovali si jistou existenci a teï je Pán volá z Ba-
bylonu ven. Mìli všechno nechat stát a jít. V Jeru-
zalémì se za tìch sedmdesát let usadili jiní lidé, ne-
pøátelé lidu Izraelského. Mùžeme si tom více pøeèíst 
v knize Ezdráš. Toto vyjítí z Babylonu bylo spojeno 
s velkou obìtí.  
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Dnes to není jiné. Následování Pána Ježíše, opuštìní 
Babylonu dnes, chceme-li do království Božího, je 
též spojeno s velkou obìtí. Ježíš praví: „Tak zajisté 
každ ý  z vás , kd o ž s e  n e o d øe kn e  v š e c h  v ì c í, kte -
rý m iž v lád n e , n e m ùž b ý ti m ý m  u è e d n íke m .“(L 
14, 33) To znamená, kdo se nebude moci rozlouèit 
se vším, co vlastní, co dnes užívá, ten nemùže být Je-
žíšovým následovníkem. Pøijde hodina, kdy všechno 
budeme muset opustit, to nám øíká kniha Zjevení. 
Známe knihu „Velký spor vìkù“ a víme, co nás èe-
ká. „Kdo se nezøe kn e  v š e h o , c o  m á...“  
Téma Babylon ve Starém zákonì je zajímavé téma, 
ale v Novém  zákonì má pro nás zvláštní dùležitost. 
Apoštol Pavel nazval Øím Babylonem své doby (1P 
5,1). Apoštol Jan vidìl ve své zprávì, zaznamenané 
ve Zjevení, jak Babylon, tak i mìsto Øím, , nebo� to 
tenkrát byla panující moc. Vidíme to na symbolu 
zvíøete ve Zj 13. Ve Zj 12 je to totéž zvíøe, které 
pronásleduje ženu. K pronásledování Božího lidu i 
k usmrcení Božího Syna, když pøišel na tuto zemi, 
použil tehdy satan øímskou mocnost.  
Ve Zj 17 potkáváme tuto moc jako nevìstku Baby-
lon. Je tam napsáno, že má moc nad mnoha lidmi. 
(Zj 17,18). Ve verši tøetím, je církev pod touto mocí 
Øíma, zobrazena jako žena na šelmì, ve verši ètvr-
tém a pátém se hovoøí o matce, má tedy dcery. 
V dobì reformace se dcery pokoušely odpoutat, ale 
neopustily cele Babylon. Mnohé babylonské myšlen-
ky najdeme ve všech tìch rùzných církvích a sbo-
rech, které se nazývají protestantské. (My jsme se též 
nazývali protestanská církev, to se však zmìnilo, 
jsme teï evangelická církev. To zní úplnì jinak, mi-
moto jsme se tím tìm ostatním trochu pøiblížili.)  
Žel jsme museli zjistit, že mnohým se nedaøí Baby-
lon cele opustit. Dnes se moci temnosti nepokouší o 
to, aby nás napadly zvenèí, o to snažily v minulosti, 
vzaly lidem Bibli a už mìly temný støedovìk, protože 
svìtlo zhaslo, „m é  s lo v o  je  s v ì tlo  n a c e s tu “ , „Je-
žíš , s v ì tlo  s v ì ta“ . Když dnes vezmeme lidem svìt-
lo, tak máme zase temný støedovìk, i v církvi adven-
tistù sedmého dne. 
 

Kolik èasu máme ke studování Písma svatého?  
 

Satan mìl poradu se svými andìly. Šlo jen o jednu o-
tázku: Jak mùžeme adventní lid opravdu svést? „Mù-
žeme jim ponechat Bibli, ale bránit jim v ní èíst.“ 
Tato rada byla pøijata. To je i dnes ta nejprospìšnìjší 
metoda také pro nás, adventisty sedmého dne. Vši-
chni máme Bibli ve skøíni, ale mnozí ètou radìji no-
viny a dívají se na televizi. 
Kolik èasu si najdeme na Boží Slovo, pøestože žije-
me ve velmi vážné dobì, kdy je nutné se pøipravit na 
obèanství v nebeském království? Vždy jsem pova-
žoval svùj èas v dùchodu za zvláštní milost od Boha 
pro pøípravu na nebe. Je to opravdu doba milosti, 
jsi-li v dùchodu. Využij tento èas k pøípravì na Boží 
království!  
 

Vra�me se k myšlence: „Vy jï e te  z nì ho , lid e  m ùj...“ 
Ke konci vìkù k nám mají pøijít mnozí z rùzných 

církví, protože poslechli toto volání. Mou otázkou, 
úzkostlivou otázkou je: “Kdo se zúèastní tohoto vo-
lání, kdo bude volat?“ Jsme ještì pøipraveni zvì-
stovat trojandìlské poselství, nebo máme pøed 
tím strach? 
 

V mém sboru bratøi a sestry velice ušlechtilým zpù-
sobem zvìstovali trojandìlské poselství a byli za to 
káráni. To je pro nás, jako adventisty sedmého dne, 
nebezpeèné. Ano, vìøím, že to mùže být pro nás ne-
bezpeèné. Ale pokud budeme svìtit sobotu, tedy no-
sit toto vypálené znamení, budeme stejnì v oèích 
okolních církví sektáøi. Nedomnívejme se, že zbož-
nou cestou se z toho vyvlékneme a zízkáme jejich 
uznání a ocenìní; tak to bude, dokud budeme svìtit 
sobotu! 
 

Máme v USA velké sbory, které se rozhodly nás 
opustit a následovat Billa Hybelse, Willow Creek, 
vytváøet megasbory; mám o tom doma písemné zprá-
vy. Co se s nimi stalo? Slaví nedìli.  
 

Nežijeme v dobì, o které Ježíš øíká: „Vizte, aby vás 
n ì kd o  n e s v e d l!“? Je to první odpovìï, kterou Pán 
Ježíš dává na otázku uèedníkù: „Po v ì z nám , kd y  to  
bude a které znam e n í p øíc h o d u  tv é h o  a sko nán í 
s v ì ta? (Mt 24, 3.4) 
Svod nepøijde zvenèí. Zvenèí mnì nikdo nemùže 
svést, o to nemám starost. Dnes pøijde svod zevnitø. 
Musíte dávat pozor! Poèínejte si jako ti Berienští! 
Pøezkoušejte to, co vám dnes zvìstuji, zdali to sou-
hlasí! To jsme døíve dìlali. „A ti b y li u d atn ì jš í n e ž-
li T e s alo n itš tí, kte øíž p øijali s lo v o  Bo ží s e  v š í 
c h tiv o s tí, n a každ ý  d e n  ro zvažu jíc e  p ísm a, tak-li 
b y  ty  v ì c i b y ly .“  Jsme ještì živý lid adventní, jako 
jsme byli døíve? Tehdy jsme zkoumali a pøezkušovali, 
je-li to tak správné. Patøíš k Božímu lidu? Já se k nì-
mu poèítám a jsem pøesvìdèený adventista sedmého 
dne. Jsem pøesvìdèený, že jako jediné spoleèenství 
máme plné poznání pravdy. Od druhých spoleèen-
ství jsme toho hodnì pøejali. Našich 27 bodù víry 
nalezneme jednotlivì v rùzných církvích. Jeden bod 
víry však nenalezneme v žádné církvi, uèení o sva-
tyni, že Ježíš je náš veleknìz, to neznají. To se však 
musí od nás dozvìdìt, za pøedpokladu, že to známe.  
 

Charakteristickým znakem Babylona bylo vždy nu-
cení lidí k uctívání božstva. Bylo to u Nabukadneza-
ra, když postavil zlatý obraz, jde o to i dnes. Nám 
má jít o pravé uctívání. Máme za úkol varovat dnešní 
svìt pøed falešným uctíváním. Co èiní satan? Vší 
mocí chce Boží církvi zabránit vykonat tento úkol. 
Prožíváme to dnes doslova. Mùžeme mluvit o psy-
chologii, mùžeme vyjadøovat filosofické myšlenky, 
ale jen opatrnì s trojandìlským poselstvím. To je ne-
bezpeèné. Budeme za to pronásledováni, my však 
chceme žít v míru, nebo ne? Dílo nemùže být za-
konèeno aniž by pronásledování opravdu pøišlo, aniž 
by se lidé museli rozhodnout na základì jasného po-
selství. Nekoneèná Boží láska se projevuje tím, že 
nechce, aby lidé zahynuli v høíchu, v klamu. Bùh 
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chce, abychom lidem øekli plnou pravdu, aby se mo-
hli rozhodnout pro Krista. Plòme svùj úkol! To platí 
pro každého z nás, ne jen pro kazatele! Každý z nás 
musí být živým svìdkem pro Krista! Musíme být 
spoleènì pøipraveni varovat lidi, nejen v rodinì, v pøí-
buzenstvu, také v sousedství, všude, kde máme mož-
nost. Satan se bude pokoušet tak, jak to vždy èinil, 
zatemnit každý bod pravdy, týkající se Slova Božího, 
nebo Ježíše, aby lidé zùstali v nevìdomosti. Máme tu 
velikou, krásnou úlohu pøinést jim svìtlo pravdy. 
Všude, kde zabráníme pravdì, nebo si zacpeme uši, 
rebelujeme proti Kristu, jako babylonští. Babylon je 
duch vzpoury proti Bohu, odmítání Boha, poselství 
evangelia. 
Boží Slovo je støedem našeho poselství, které není 
specielnì pøizpùsobeno lidem dneška, je pøizpùsobe-
no lidem všech dob. Nenechme se svést. Dnes po-
tøebují lidé poznat, co je pravda! Jak jinak mohou 
pravdu pøijmout? „Já jsem ta cesta, pravda i 
živ o t.“  V Ježíši máme spasení. Mnozí mají ve svém 
uèení babylonské myšlení, babylonskou teologii. Mlu-
víme èasto o nové, moderní teologii. Zkoumal jsem 
ji, je to babylonská teologie, neexistuje žádná nová 
teologie. Body víry, které jsme vždy hlásali, které 
jsme poznali skrze Bibli, mají i dnes plnou platnost. 
Duch babylonský je nebezpeèný! Nalezneme jej i me-
zi Božím lidem. Kdo ještì dnes vìøí na vítìztví nad 
høíchem, jak o tom mluví Boží Slovo? Kdo vìøí pra-
vdì o svatyni, nebo pravdì o duchu prorockém? Kdo 
ète ještì knihy sestry White? Nejsou už zastaralé? 
Mnozí, by nedìlali takové hlouposti v našem díle, 
kdyby je èetli.  
V našem AdventEchu jsou doporuèovány knihy od 
Billa Hybelse (è. 2/2006). Trochu pravdy v nich je, 
to vím také, ale je to dìravá studna. Nemìli bychom 
jít k prameni, ke Slovu Božímu? Nedostali jsme, jako 
poslední církev, v Jeho prorokyni velký dar milosti? 
Nedostali jsme vše, co potøebujeme pro rùst církve, 
skrze Ducha prorockého? Studujme její knihy, s nimi 
nestaèí Bill Hybels držet krok. Jsou plné pravdy, pøe-
krásné pravdy, které mùžeme dùvìøovat, protože ji 
dal Bùh. Nepotøebujeme bìhat jinam a pøesto to èi-
níme. Chci tím dát jen pøíklad, že duch babylonský je 
také u nás. 
Zùstanu adventistou sedmého dne, neopustím cír-
kev, aby to snad nìkoho nenapadlo. Nìkteøí tvrdí, že 
naše církev je Babylon, jako to tvrdili reformovaní 
adventisté, to není, v žádném pøípadì. Ale duch ba-
bylonský je mezi námi.  
 

1Tm 4,1: „Du c h  p ak s v ì tle  p rav í, že  v  posledních 
è as íc h  o d v rátí s e  n ì kte øí o d  v íry  p o s lo u c h ajíc e  
d u c h ù  b lu d n ý c h  a u è e n í ï áb e lský c h .“  Komu je 
toto slovo urèeno? Církvím kolem nás, nebo advent-
ním sborùm? Toto místo v Bibli jsem chápal vždy 
tak, že apoštol Pavel nám pøes Timotea chce zøe-
telnì ukázat, jaká nebezpeèí na nás èíhají, jakým pro-
blémùm musíme èelit v dnešních dnech. Pavel zde 
hovoøí k naší církvi. Tenkrát bylo nebezpeèí smíšení 
uèení køes�anské víry s pohanským smýšlením. I dnes 

se nám nìkdy mùže stát, že toto smícháme dohro-
mady.  
 

Jak mohu vìdìt, zdali jsem v Babylonì nebo ne? To 
je oprávnìná otázka. Jak mohu vìdìt, mám-li ducha 
babylonského, nebo ne? „Sami sebe zkušujte, jste-
li u  v íøe ; s am i s e b e  o h le d u jte . Èili s am i s e b e  
n e znáte , že  Je žíš  Kris tu s  je s t v  v ás ? Le è  js te  s n ad  
zav rže n i.“   Musíme se stále zkoumat, i já se stále 
musím pøezkušovat, stojím-li na pravdivém základì. 
Pravdu hlásat a pravdu žít. Hlásat pravdu je snad-
nìjší, než ji v našem životì uplatòovat. To, co dnes 
lidé potøebují vidìt, jsou vìøící, kteøí jen o lásce ne-
mluví, ale lásku uskuteènují a jsou tak živým svìde-
ctvím Boží lásky. Žel, musel jsem konstatovat, že 
nejvíce o lásce mluví lidé, i ve sboru, kteøí ji mají nej-
ménì. Lásku žít, je mnohem lepší. Svìdectví tvé lás-
ky je desetkrát cennejší, než tisíc slov k tvým bližním 
a sousedùm. Co naše mádež a dìti chtìjí poznat, je 
živá víra.   
Pøed nedávnem si mnì stìžoval jeden mladý kazatel, 
že mladí lidé, se zøídka rozhodnou pro køest, protože 
jsou velice kritiètí, pozorují rozpor mezi vírou a ži-
votem. Je správné, že jsou kritiètí, dávají pozor na 
to, co je pravda a co pokrytectví! Zjistil jsem, že kdy-
koliv vyuèuji mladé lidi, (za tøi týdny mám køest mla-
dé sestry), tak pravdu plnì pochopí a nemají žádné 
námitky proti sboru, protože vìdí, že tam jsou høíš-
níci a ne andìlé. Nikomu neøíkám, že když pøijde do 
sboru, tak tam najde nebe na zemi. Já také nejsem 
andìl. Všichni chybujeme. Když chceš být zklamán, 
tak jdi do sboru, tam budeš zklamán. Je to však dù-
vod, abych opustil Ježíše, nebo církev? Je to Boží 
škola, ve které máme rùst, kde se uèíme. Když toto 
mládeži poctivì øekneme, bude mnohem snadnìjší je 
získat pro evangelium. Mým cílem není jen to, aby se 
stali èleny sboru, ale hlavnì, aby udìlali smlouvu 
s Bohem. Ve sboru nejsou jen ti, kteøí budou spase-
ni, ne! Mnozí opustí naše sbory v poslední dobì. A 
jiní zase naplní prázdné øady. Mám jen starost, abych 
já zùstal. To mi nìkdy opravdu dìlá starost.  
Jistota spasení je dùležitá, mám ji jen skrze dùvìru 
v Krista, ne skrze sebe samotného. Jistota spasení 
není založena na dobrých skutcích. Jistota spasení 
existuje jedinì na základì absolutní dùvìry v Ježíše 
Krista. On nám chce darovat nový život. Jestliže se 
dennì znovu odevzdáme Kristu, budeme ochránìni 
pøed hìvivým soudem Božím.  
Babylonské pomatení má dnes rùzné formy, zvláštì 
v charismatickém hnutí, kterému mnozí již darovali 
srdce. Zažil jsem sbory, ve kterých probìhly „kurzy 
Alfa“. Cíl „kurzù Alfa“ je mluvení jazyky, žvatlání 
babyloòanù. Mùžeme takovými kurzy pomoci bra-
trùm a sestrám na cestì k nebesùm? Nikdy! Máme 
pravdu a spoléháme se na omyly a lži Babylonu. Ne-
ní to dìsné? Upøímnì s vámi o tom hovoøím, proto-
že mne to èasto silnì tíží a bolí. Proto bychom dnes 
my, kteøí jsme se zde shromáždili, mìli skuteènì ce-
lým srdcem stát v pravdì, nebo� chceme být obèany 
Božího království.  
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To také znamená pøinést obì�. Znám hodnì tìch, 
kteøí odstranili televizi, protože mìli strach, že 
nebudou pány nad televizními knoflíky. Jistì, to se 
mùže pøihodit. Televize je duch babylonský, tam se 
setkáváme se svìtem v zøetelné formì, skrze ne-
mravnost, lež a pøetváøku. My je pøijímáme a  nìkdy 
i do sebe nasáváme. Mùžeš si televizi ponechat, když 
zùstáváš pánem knoflíkù. Mnohé je v poøádku. 
Nìkteøí to však nezvládnou, pøedevším ten vypínací 
knoflík je tak malý, že se netrefíme. Proto si musíme 
dát pozor. Znám tento problém z vlastní zku-
šenosti, i pro mne je to nebezpeèí, musím se též 
pøemoci, než ho vypnu. Díváš se na zprávy a náhle 
se vylekáš, je to nìco co nevyhledáváš, ale je to zde a 
ty to pøijímáš. Není to jednoduché. 
2Tm 3,1-4: „To to  p ak v ì z, že  v  posledních dnech 
nas tan o u  è as o v é  n e b e zp e è n í. Ne b o  nas tan o u  
lidé sami sebe milující, peníze milující, chlubní, 
p y š n í, zlo le jc í, ro d iè ù  n e p o s lu š n í, n e v d ì è n í, 
b e zb o žn í, n e líto s tiv í, sm lu v  n e zd rže n liv í, 
u trh aè i, n e s tøe d m í, p laš í, kte rý m ž n ic  d o b ré h o  
milo není. Zrád c i, p øivážè iv ý , n ad u tí, ro zko š í 
m ilo vn íc i v íc e  n e žli m ilo vn íc i Bo h a.“   
To je program babylonského ducha. Jestli tím trpíš, 
nebo sám nìco z toho na sobì objevíš, buï na 
pozoru, je to duch babylonský. To nejsou vlastnosti 
Boží, to není ovoce Ducha svatého.  
V. 5.:“Majíc e  zp ù s o b  p o b o žn o s ti, ale  m o c i je jí 
zapírajíce. Od takových se odvracuj.“ Co to je za 
moc, kterou zapírají?  
„Živá�  je s t zajis té  øe è  Bo ží a m o c ná, a 
p ro n ikav ì jš í n ad  v š e liký  m e è ...“  Žd 4,12a.  
Síla Božího slova zmìní lidi, ne kazatel s jeho posel-
stvím. Mùžeme pozorovat ohromné zmìny u lidí, 
kteøí ètou Písmo svaté. Myslím na tu dívku, kterou 
pøipravuji ke køtu svatému. Ète dennì Bibli. Pùl roku 

jí dávám biblické hodiny. Studuje také knihy sestry 
White, pøeèetla tìch pìt základních knih. Má takový 
základ, že mnì èlenové sboru øekli: Ona je desetkrát 
dále, než my. To je pravda, to souhlasí. Má radost ze 
ètení Slova Božího, že poznala spoleèenství 
s Ježíšem. Skrze dvì možnosti máme spoleèenství 
s Ježíšem: Skrze Jeho Slovo, tím že mu nasloucháme 
a skrze modlitbu, když s Ním mluvíme, to je dialog. 
Kdo si jen jedno z toho vezme k srdci, je to málo. C. 
H. Spurgeon to znázornil následovnì: Je to jako na 
èlunu, když máme dvì vesla. Na jednom veslu stojí 
napsáno „Slovo Boží“ a na druhém „modlitba“. 
Když nìkdo vesluje jen jedním veslem, toèí se stále 
jen dokola, na jednom místì. Když se chceš dostat 
do cíle, musíš mít obì vesla. Máme ještì èas na 
studium Bible?  
2 Te 2, 9-12:“To h o  n e š le c h e tn íka, je h o ž p øíš tí 
jest podle mocného díla satanova, se vší mocí a 
d iv y  i zázraky  lživ ý m i, a s e  v š ím  p o d v o d e m  
nepravosti v tì c h , kte øíž h y n o u , p ro to  že  lásky  
p ravd y  n e p øijali, ab y  s p as e n i b y li. A p ro to ž p o š le  
jim  Bùh  m o c n é  d ílo  p o d v o d ù , ab y  v ì øili lži, a 
ab y  o d s o uze n i b y li v š ic h n i, kte øíž n e u v ì øili 
p ravd ì , ale  o b líb ili s o b ì  n e p rav o s t.“    
„...kte øíž h y n o u , p ro to  že  lásky  p ravd y  n e p øijali, 
aby spaseni byli.“ Z jakého dùvodu zahynou? 
Protože nepøijali lásku k pravdì, aby mohli být spa-
seni. Co je to „láska k pravdì?“ Poslušnost z víry. 
„...tu �  js o u  ti, kte øíž o s tøíh ají p øikázán í Bo žíc h  a 
v iry  Je žíš o v y “.  
Kéž nám Bùh dá milost, abychom opustili ducha 
babylonského, vyšli  Babylonu a nacházeli se v mìstì 
Jeruzalémì, až náš Pán pøijde ve své slávì.  
To ze srdce pøeji nám všem. Amen. 

Kázání bratra Küsel 
Ze zvukového záznamu z nìm. pøeložila L. Bendová.  

Biblické verše jsou podle Bible Kralické. 

"Rozsévaè rozsévá Slovo. ...

...Další jsou ti, kteøí slyší Slovo,

ale pak pøicházejí starosti tohoto svìta,

oklamání bohatstvím a

chtivost po dalších vìcech

a dusí Slovo,

takže se stává neplodným."
              Marek 4, 14.18.19
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Nadešel èas pro pøímá svìdectví 
 

Èas už pøíliš pokroèil, aby se mohlo i dále mluvit o 
vìcech, které lahodí uším. Pro každého adventistu 
nadešel èas, kdy se musí zamyslet nad dùsledky 
svìtáctví, pýchy, smìšováním tìlesného s duchov-
ním a vyvodit z toho dùsledky. Pøedevším kazatelé si 
musí uvìdomit, že vlažná kázání nepùsobí natrvalo. 
Spící èlenové církve už nepotøebují žádné uklidòující 
poselství. Nadešel èas pro probuzení. 

 

Jan Køtitel pøipravil cestu pro první pøíchod Pána 
Ježíše a úkolem adventního hnutí je pøipravit cestu 
pro druhý pøíchod Pána Ježíše v slávì. Pokud si 
myslíte, že Jan Køtitel byl pøíliš pøímoèarý nebo tvr-
dý a proto pøišel o hlavu, pak budete jistì proti 
tomu, aby se i dnes pozvedl jasný hlas, který Bùh 
oèekává od tìch, kterým svìøil poselství pro dnešek. 

 

Byl Jan pøíliš nešetrný, když samému králi Hero-
desovi vytkl jeho nezákonný vztah k ženì svého 
bratra? I kdyby tomu tak bylo, pak my musíme být 
ještì odvážnìjší. Zamysleme se, prosím, nad násle-
dujícími svìdectvími: 

 

„V dnešní dobì, kdy pøed druhým pøíchodem 
Krista bezbožnost dosahuje vrcholu, budou 
Boží vìrní kazatelé kázat ještì ostøeji, než Jan 
Køtitel. Leží pøed nimi dùležitá, zodpovìdná 
úloha. Bùh je neuzná jako své pastýøe, pokud 
budou kázat mírnì. Leží pøed nimi strašlivé 
„Bìda!“ 1T 321 
 

Budou náboženští vùdcové dneška schopni nést toto 
bøímì a nechají se korigovat jako v dobì Jana 
Køtitele? Mùžeme s urèitostí èekat stejnou nemrav-
nost od tìch, kteøí se v Laodiceji vyznaèují podob-
nou samospravedlností? Kdo se dnes odváží obvinit 
církev z neposlušnosti a úpadku? 
 

„V dobì, kdy vystoupil Ježíš se svým 
poselstvím pøed lid, nebylo jeho varování 
pøijato. Oznaèili ho za karatele (buøièe). Mysleli 
si, že ztratil rozum, když Boží vyvolený národ 
otevøenì nazval høíšníky, hady, zbílenými 
hroby. (Mat 23). Upozornil je, že na sebe 
pøivolávají Boží soudy. Satan a jeho andìlé 
jsou vždy proti jakémukoliv zpùsobu, který 
otevøenì kárá høích. Proto ti, kteøí jsou nepo-
svìcení, budou úhlavními nepøáteli tìch, kteøí 
své duše oèistili, a budou jim jejich práci ztì-
žovat, jak to jen pùjde.“ 3T 261 
 

V tìchto dnech zkoušky a rozhodování nebude mít 
duch strachu ve službì odpovìdných vedoucích 
kazatelù žádné místo. Pokud budou laskaví, mírní, 
blahosklonní jako Elí, povede to v závìru (nakonec) 
k jejich zavržení. Elí byl laskavý otec, ale byl pøíliš 
bojácný, aby zaujal nekompromisní stanovisko vùèi 
høíchu. Nikdy se nepostavil proti Boží vùli, ale chy-  

bìla mu pevnost charakteru a správnost úsudku 
k vynesení soudu nad høíchy vlastních synù. Protože 
nedovedl v pravou chvíli a na pravém místì oznaèit 
høích pravým jménem, Bùh ho opustil. 

 

„Høích je høíchem a spravedlnost je spra-
vedlností. Dnes musí jasnì zaznít varovné zvu-
ky pozounù. Žijeme v dìsnì bezbožném svìtì, 
kde samotné uctívání Boha je snižováno a 
z pobožností jakoby se vytratila ostražitost.“ 
4T 517 

 

Bùh bude mnohé pøátelské, blahosklonné kazatele 
volat k zodpovìdnosti za høíchy, které nemìli odva-
hu pokárat a vynést na svìtlo. 

 

„Když jsou høíchy mezi Božím lidem zjevné a 
kazatelé je pøesto nekárají a nechají je roz-
rùstat, jsou stejnou mìrou vinni jako høíšníci. 
Jsou za nì zodpovìdni a ponesou Boží ne-
libost, a s nimi celý sbor i církev.“ 3T 269 
„Ti, co mají málo odvahy vytknout zlo, nebo 
z neteènosti èi nevšímavosti nevynakládají 
øádné úsilí, aby udrželi v èistotì rodinu nebo 
církev, jsou zodpovìdni za zlo vzniklé násled-
kem toho, že neplnili svou povinnost. Za zlo, 
kterému jsme mohli zabránit uplatnìním své 
rodièovské nebo pastýøské autority, neseme 
stejnou zodpovìdnost, jako kdybychom je spá-
chali sami.“ PP 578 (434-435) 
 

Satan využívá prastaré lstivé taktiky a používá nepo-
svìcené kazatele i neobrácené èleny v církvi, aby je 
pøemohl. Žijeme skuteènì v závìreèném stadiu stra-
šného dramatu a budeme moci pozorovat satanovu 
celosvìtovou strategii. Kolik událostí ve svìtì nábo-
ženském a politickém probíhá souèasnì, kterým je-
dnotlivì ani nerozumíme a teprve, když je dáme 
dohromady, uvidíme za nimi obraz lstivého protiv-
níka. 
 

Vývoj jednotlivých událostí v církvi také probíhá 
jako dílèí èást modelu, který signalizuje blížící se zá-
vìr. Satan nemohl vymyslet nic lepšího než po-
malu podemílat samotné základy církve skrze 
kompromisy. Zároveò u mnohých vyvolává 
strach z fanatismu a zákonictví a místo toho 
nabízí „spasení z pouhé milosti“, které bylo 
ukonèeno obìtí Pána Ježíše na køíži.  
Dále bude zlehèováno posvìcení. V církvi se pro-
jevuje trend kazatelù køtít lidi, kteøí nevykazují znám-
ky opravdového znovuzrození. Do církve se tak vplí-
ží vliv svìtskosti, nezásadovosti a souèasnì církev 
zažívá explozi „nové teologie“. Svìtsky orientovaní 
èlenové na to nebudou pøipraveni a tak Boží církev 
v mnohém splyne se svìtem, a s liberální teologií. 
Moje srdce se obrací k tisícùm adventistù, kteøí už 
jsou unaveni putováním proti proudu tohoto odpad- 
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nutí, kteøí vidí nièení základù naší církve a hledají 
oporu ve svém osamoceném boji. Moje rada je stále 
stejná: Zùstaòte v církvi, a ve stálém denním spojení 
s Hlavou církve, Ježíšem Kristem skrze denní stu-
dium Jeho slova a modlitbu! Buïte ujištìni, že cír-
kev stojí na zdravých, historických, biblických zákla-
dech a nedìlejte žádné kompromisy! 

 

Tuto situaci v církvi vyøeší veliké tøíbení, které je 
pøed námi. Nikdo si dnes nedovede pøedstavit, jak 
bolestné to bude, až mnozí opustí církev. Satan vy-
støílí celý arzenál své munice na ty, kteøí mu budou 
stát v cestì. Zvláš� bude útoèit na otázku posvìcení 
a upuštìní od kompromisù. Pohne vším, èím se jen 
pohnout dá.  

 

Velká mìsta jsou hrozným semeništìm všech 
nejohavnìjších høíchù. Pomalu pøichází èas, kdy lid 
Boží bude muset opouštìt velkomìsta a hledat své 
útoèištì na venkovì. Peníze a majetky padnou a ti, 
kteøí dlouho váhali dát své prostøedky k dispozici 
Božímu dílu, budou nalezeni lehcí. I milióny dolarù 
adventistù by mìly být dnes dány do obìhu ve pro-
spìch posledních možností evangelizace. Každý, kdo 
dá k dispozici své peníze a bude spojen s Bohem pøi 
denním studiu a modlitbì, ztratí strach z posledních 
událostí. Ti, kteøí nepøerušili své spojení se svìtem, 
neobstojí v této zkoušce. 

 

Bùh volá Laodiceu k pokání, k pevnému setrvávání 
na základech, k lásce, k ospravedlnìní skrze Kristo-

vu krev a k vytrvalým prosbám o Ducha svatého. 
Jako Daniel musíme být vìrni i v malých 
vìcech. Musíme se uèit každý sám se podívat do 
tváøe i smrti. Skrze neotøesitelnou vìrnost za 
všech okolností bude duše posílena a ujištìna 
vítìzstvím.  Svìt  nás  pøestane  zaj ímat.  

 

Jak je to s tebou dnes? Èekáš ještì na další zna-
mení, aby ses ujistil, že konec je pøede dveømi? 
Ptej se sám sebe, jak daleko jsi na cestì po-
svìcení a pøípravy na druhý pøíchod Krista.  
Satan jako veliký podvodník nám nabízí falešnou jis-
totu, že to s námi není tak zlé. Ale pokud aspoò jed-
nu hodinu dennì nestrávíš se svým Pánem, neob-
stojíš! Hledej Boha teï, dokud ještì mùže být nale-
zen. 

 

„Jakmile se s Kristem dennì pravidelnì set-
káváš, spojí se tvoje srdce s Jeho srdcem, 
tvoje vùle se rozplyne v Jeho vùli, tvùj duch 
bude zajedno s Jeho Duchem, myšlenky budou 
v souladu s Jeho myslí… Budeme žít Jeho život, 
odìni Jeho spravedlností. Pak budeme na-
plnìni vdìèností a chválou a náš život bude 
mít zvláštní svìžest. Naše modlitby se budou 
formovat v rozhovor s Bohem a budeme s Ním 
mluvit jako s pøítelem. Naše srdce bude hoøet 
a budeme v denním spoleèenství s Ním jako 
Enoch.“  COL 312,129 
 

J. Crews, USA, evangelista CASD 

Poèetní  r ù s t   c í r k v e  
 

Nikde v Písmu neèteme o tom, že by se církev mìla 
snažit pøilákat lidi ke Kristu tím, že by jim nabídla 
køes�anství jako pøitažlivou životní alternativu! Evan-
gelium není žádná alternativa. 

· A není v n iko m  jin é m  zác h rana, n e b o �  n e n í 
pod nebem jiného jména daného, lidem 
v n ì m ž b y c h o m  m ì li b ý t zac h rán ì n i. (Sk 4,12). 

Evangelium nemusí být atraktivní ve smyslu 
„svìtských atrakcí“. 

·  Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu 
pohoršení … (Ø 9,33) 

· Ne v ì øíc ím  je  to  kám e n , kte rý  s tav ite lé  zav r-
hli... n aráže jí, p ro to že  js o u  n e p o s lu š n í s lo v a 
…. (1Pt 2,8) 

Evangelium pohoršuje, protože narušuje naši auto-
nomii, konfrontuje naši pýchu, usvìdèuje ze høíchu, 
vede k zásadním životním zmìnám. Proto se evan-
gelium nedá „prodávat“. Ten, kdo se o to snaží, kom-
promituje pravdu. Církev si musí stále pøipomínat, 
že není prodavaèem evangelia, nýbrž zvìstovatelem 
Pravdy. 
Poèetní rùst církve je samozøejmì souèástí Boží-
ho plánu s církví na svìtì, ale ne za každou cenu. 

Uvedu citát jistého George Peterse, který o poèet-
ním rùstu církve øíká: 
„Poèetní rùst mùže vyvolat klamné zdání. Mùže se jednat jen 
o umìle vyvolané hnutí, o jakýsi duchovni „kulturismus“, pøi 
kterém skuteèný organický rùst schází. Mnohá masová hnutí 
v dìjinách nebyla právì nièím jiným. Lidé byli hromadnì 
získáváni pro køes�anství, pokøtìni a pøièlenìní k církvi, i 
když osobnì neprožili skuteèné pokání a obrácení. Tento 
pøístup k práci evangelia nemá mnoho spoleèného 
s køes�anstvím Nového zákona a s církví biblické knihy 
Skutkù. V mnoha pøípadech je taková expanze køes�anství 
poznamenána kompromisy evangelia.“ 
Taková povrchní církev je pak plná pohanských 
prvkù, povìr a praktik. Dochází k vytváøení køes�an-
sko-pohanských spoleèenství.“ 
Nikde v Písmu neèteme nic o tom, že by si církve a 
sbory mìly stanovit poèetní cíle s ohledem na rùst 
svých spoleèenství. Apoštol Pavel vidí církevní rùst 
takto:  
„Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bùh dával rùst. Tedy ani 
ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou nìèím zvláštním, 
ale Bùh, který dává rùst.“ 1K 3,6-7 
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Zkušenost ukazuje, že když se církev soustøedí 
na hloubku služby, Bùh se postará o její šíøku. 
Když nám bude záležet pøedevším na duchov-
ním rùstu, Bùh zpùsobí rùst poèetní. Vždy� je to 
tak logické: k èemu nám je poèetní rùst, když èleno-
vé našich sborù nejsou plnì oddáni Ježíši Kristu? 
Máme-li vysokou návštìvnost jen proto, že lidi dob-
øe pobavíme, ve chvíli, kdy nebudou s naší zábavou 
spokojeni, odejdou. Tato skuteènost pøirozenì vede 
k nekoneènému závodìní o co nejkvalitnìjší køes�an-
skou zábavu v církvi. 
 

Soudobý církevní pragmatismus, který se propaguje 
ve velkém, vznikl, lidsky vzato, z dobrých pohnutek. 
Donald McGavran, který je považován za jakéhosi 
„otce moderního hnutí církevního rùstu“, si všiml na 
jedné stranì toho, že církev neroste dostateènì ry-
chle, a na druhé stranì si uvìdomil, že se vynakládá 
plno èasu, energie a finanèních prostøedkù na cír-
kevní èinnost, která nepøináší žádané výsledky. Jeho 
poznatky však vedly k názoru, podle nìhož se každá 
èinnost církve mìøí úspìšností nebo neúspìšností s o-
hledem na dosažení vytèených cílù. To, co není úspìš-
né, musí pryè. Když církev neroste, dìláme nìco 
špatnì a musíme vymyslet dokonalejší metodu.  
McGavranovým žákem je Peter Wagner, kterého jis-
tì už mnozí u nás znají buï z jeho publikací, nebo 
alespoò podle jména. Wagner se neskrývá s tím, že 
pragmatismus je základ soudobého hnutí církevního 
rùstu. V jedné ze svých knih píše: 
„Hnutí církevního rùstu kladlo vždycky dùraz na pragma-
tismus, navzdory veškeré kritice. Není to takový druh prag-
matismu, který by kompromitoval uèení nebo etiku … Je to 
jakýsi „posvìcený pragmatismus“, který nemilosrdnì zkoumá 
tradièní metodologie  a programy tím, že klade nepøíjemné 
otázky. Jestliže nìkterý druh církevní práce nedosahuje žá-
daných výsledkù, posvìcený pragmatismus tvrdí, že je tu nìco 
špatného, co se musí napravit.“ 
Wagner sice tvrdí, že „posvìcený pragmatismus“ ne-
kompromituje ani biblické uèení, ani etiku. Zároveò 
však bez obalu øíká, že „cíl posvìcuje prostøedky“. Co ji-
ného než cíl by mohlo svìtit prostøedky? Jestliže metoda, které 
používám, dosahuje žádaného cíle, je to dobrá metoda. Jestliže 
žádaného cíle nedosahuje, jak ji mohu ospravedlnit?“  
 

Je to pravda, ptáme se?! Jistìže není! Nikde v Pís-
mu nenajdeme vybídnutí k tomu, aby si církev 
pøed sebe kladla poèetní cíle! Moderní hnutí cír-
kevního rùstu klade pøed církev špatný cíl, a proto i 
metody dosažení tohoto cíle jsou špatné, nebiblické. 
Jiný z hlavních zastáncù a propagátorù soudobého 
hnutí církevního rùstu, Barna, píše ve své knize 
„Církevní marketing“ toto: 
„Je pøímo kritické, držíme-li se základního principu køes-
�anské komunikace; posluchaè, nikoli poselství, je svrchova-
ným pánem. Jestliže naše reklama lidi zastaví a pøinutí je 
k zamyšlení nad tím, co øíkáme, musíme pøizpùsobit své po-
selství potøebám posluchaèe.“ 
Co kdyby se takovým pragmatismem øídili starozá-
konní proroci? Pøedstavme si napøíklad Jeremiá-
še, který zvìstoval Boží slovo celých 40 let bez 

nìjaké zvláštní odezvy. Jeho spoluobèané mu vy-
hrožovali smrtí, když nepøestane prorokovat (11,19-23). 
Jeho vlastní rodina a pøátelé se proti nìmu spolèili 
(12,6), existovala proti nìmu tajná spiknutí (18,20-23), 
byl zbit a dán do okovù (20,1-2), pøátelé se mu chtìli 
mstít (20,10), byl neprávem obvinìn z toho, že je zrád-
cem národa (37,13-14), trpìl hladem, byl vìznìn a 
kdyby se za nìj nebyl pøimluvil etiopský pohan, Jere-
miáš by býval ve vìzení zemøel. 
Dovedeme si pøedstavit, že by se byl Jeremiáš 
snížil k pragmatickému zpùsobu služby? 
Dovedeme si ho pøedstavit, že by zmìnil kon-
frontaèní zpùsob svého zvìstování? Umíme si 
ho snad pøedstavit, jak organizuje zábavu pro 
lidi jen proto, aby si ho pøišli poslechnout? 
Snažil se nìjak zpopularizovat Boží poselství? 
 

Ani apoštol Pavel se nesnížil ke komerènímu zpù-
sobu zvìstování evangelia. Ve svém prvním listì 
Korintským píše známá slova: 
„Také já, bratøí, když jsem pøišel k vám, nepøišel jsem vám 
hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. 
Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Krista 
Ježíše, a to toho ukøižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, 
v bázni a v mnohém chvìní. Mé slovo a má zvìst nespoèívaly 
v pøesvìdèivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Du-
cha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské mou-
drosti, ale na Boží moci.“ (2,1-5). 
Vìøícím v Tesalonice píše: „Mluvíme ne tak, jako by-
chom se chtìli zalíbit lidem, ale tak, abychom se zalíbili 
Bohu, který zkouší naše srdce. Jak víte, nikdy jsme nepoužili 
lichocení ani jsme nebyli chtiví zisku – Bùh je svìdek! Ne-
hledáme ani slávu od lidí, od vás ani od jiných“. 1Te2;3-6 
Všechny pøedkládané metody zvìstování evangelia 
musíme zkoumat ve svìtle Písma. Úspìch nemùže-
me vždycky mìøit poèetnì. Pragmatik nutnì kom-
promituje pravdu, když se øídí jen a jen zákonem ú-
spìchu a neúspìchu podle lidských mìøítek. Písmo 
je jediným objektivním a správným mìøítkem veške-
rého našeho jednání. Poèetní rùst církve není spo-
lehlivým mìøítkem Božího jednání a požehnání. Mù-
žeme mít plný sbor, plný kostel lidí, a pøece to mùže 
být sbor, kde se nezvìstuje Boží slovo v moci Ducha 
Božího a v pravdì. Mùže to být sekta nebo nábožen-
ský spolek, kde tøeba vùbec není jmenován Ježíš 
Kristus. 
 

Radikální zastánci soudobého uèení o rùstu církve o-
krádají církev o její prorockou úlohu. Dìlají z církve 
populistickou organizaci, do níž se získávají èlenové 
a v zájmu získání co nejvìtšího poètu èlenù propa-
gují církevní atmosféru, která má být co nejvíc pøá-
telská, naklonìná nevìøícím lidem, atraktivní pro 
každého. Takový trend odvádí lidi ze sborù, které 
jsou vìrné Písmu, a odvádí sbory od biblických zá-
sad shromažïování a služby. George Barna by rád 
vidìl církev jako místo, které by nahradilo místní ho-
spodu, kam by si lidé rádi chodili popovídat u skle-
nièky limonády, kde by se rozebíraly lokální a celo-
svìtové problémy a kde by nìjakým zpùsobem také 
mohlo zaznít tu a tam evangelium. 
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Církev není lidský výmysl.  
 

Církev také není lidským majetkem.  
 

Církev není organizace, není to klub, není to 
èítárna, není to kulturní dùm.  
 

Církev není nìjaké fórum pro nejširší veøejnost.  
 

Církev je Tìlo Kristovo (lK 12,27)!  
 

Církevní shromáždìní jsou urèena pro spoleèné 
uctívání Boha a pro vzdìlávání v Božím slovì.  

 

Nevím, jestli si to dost dobøe uvìdomujeme, že kon-
cept církevní služby, která spoèívá v tom, že zveme 
lidi do shromáždìní vìøících je pomìrnì nový. Nic 
takového v Písmu nenajdeme. Zdá se, že apoštol Pa-
vel vidí návštìvu nevìøícího ve shromáždìní vìøících 
spíš jako výjimku (1K 14,23). Prvotní církev se schá-
zela k „uèení apoštolù, ve spoleèenství, v lámání 
chleba a modlitbách“. (Sk 2;42) Spoleèné scházení 
bylo pøedevším za úèelem uctívání a oslavování Bo-
ha a ke vzdìlání, ke vzájemnému povzbuzení v živo-
tì víry. Evangelizace nevìøících probíhala pøedevším 
mimo církev, v každodenním životním prostøedí jed-
notlivcù. Pán Ježíš Kristus vyslal uèedníky k evan-
gelizaci tìmito slovy: „Jdìte tedy a uèiòte mými uèedníky 
všechny národy.“ (Mt 28;19). 
Jdìte! Církev nemá èekat, až se do kostela nebo do 
modlitebny dostane nevìøící, aby mu bylo zvìstová-
no evangelium teprve tam. Evangelizaèní práce nespo-
èívá v tom, že zveme lidi do shromáždìní. Naší po-
vinností je jít do svìta, nést evangelium tam, kde lidé 
žijí a pracují a kde se rekreují. Mám zato, že snahy o 
co nejatraktivnìjší bohoslužby v kostelech a modli-
tebnách jsou výrazem neochoty a nepøipravenosti 
vìøících svìdèit o Ježíši Kristu ve svìtì, na praco-
vištích, ve školách, na ulicích, v parcích, na koupa-
lištích, v malých mìstech a vesnicích.  
Byl jsem nedávno v jednom shromáždìní, kde jsem 
si nemohl nevšimnout pozoruhodného nápisu. Byl 
to vlastnì takový velký transparent, který visel nad 
dveømi, jimiž se vycházelo po shromáždìní ven. By-
lo na nìm napsáno: Pamatuj, vstupuješ na misijní 
pole! Každý z nás by mìl vìdìt, že ze spoleèného 
shromáždìní církve vycházíme ven do svìta, který je 
misijním polem. Dùsledný život víry každého vìøí-
cího je sám o sobì svìtlem a solí tomuto svìtu.  
Názor, podle kterého marketing patøí k rùstu církve, 
je nebiblický, teologicky nemùže obstát. Je to názor, 
jehož zastánci tvrdí, že dobøe zabalený výrobek se 
lépe prodává. Zastánci moderních teorií církevního 
rùstu tvrdí, že totéž platí v církvi, ve službì evange-

lia. Takový názor na jedné stranì naprosto odpo-
ruje biblickému uèení a svrchovanosti Boží 
v otázce spasení èlovìka a na druhé stranì poni-
žuje nevìøícího, který jakoby nevidìl pod lákavý 
obal nabízeného „zboží“. A zároveò se tím 
evangelium ponižuje na úroveò zboží, èímž 
jednoznaènì není! 
Když udìláme z evangelia zboží, lidé si také budou 
myslet, že prostì mohou jít do církve „na nákup“. 
Budou-li „cítit potøebu“ slyšet Boží hlas, zajdou si 
do kostela. A jestli jim jedna církev nebude vyho-
vovat, zajdou do jiné, kde je „kvalitnìjší zboží“, ne-
bo „zboží, které jim vyhovuje víc“. Následování 
Ježíše Krista? Urážka køíže Kristova? Poslušnost 
Božího slova ? Èistý morální život? Pokání? Zmìna 
života? To je vedlejší. Hlavnì, když se tam „ dobøe 
cítím“. Slyšíme ještì dnes vùbec volání apoštola Pa-
vla, který se ptá: „Ale jak mohou vzývat toho, v nìhož ne-
uvìøili? A jak mohou uvìøit v toho, o kom neslyšeli? A jak 
mohou slyšet bez toho, kdo hlásá?“ Ø 10;14 
Sborový rùst, stejnì jako rùst celé církve – jak po 
stránce duchovní, tak po stránce poèetní - je dílem 
svrchovaného Boha, není to zásluhou žádné stra-
tegie, žádné metody, když sbor roste. My se chceme 
a musíme spokojit s vìrným a pravdivým zvìstová-
ním Božího slova, a Pán se postará o rùst, stejnì ja-
ko tomu bylo v prvotní církvi: „A Pán  d e nn ì  
p øid ával k je jic h  s p o le è e n s tv í ty , kte øí b y li za-
c h raò o ván í.“  Sk 2,47 
V dubnu 1889 mìl Charles Spurgeon jedno ze svých 
posledních kázání, ve kterém znovu dùraznì varoval 
pøed zesvìtštìním církve. Øekl v nìm mimo jiné to-
to: 
„Kd e  je  d n e s  s v ato s t Bo ží c írkv e ? Ne m á s nad  
b ý t s v ato s t c írkv e  m ì øítke m  je jíh o  v liv u  v e  s v ì tì ? 
Kdyby byli všichni, kdo se hlásí ke Kristu, 
sku te è n ì  Je h o , p o s v ì c e n i Bo žím  Du c h e m , v e  
s v é m  každ o d e nn ím  živ o tì  d o m a i v  zam ì s tnání, 
církev by se znovu stala mocnou silou v tomto 
s v ì tì . Bo ží s v atí s e  p ráv e m  m o h o u  rm o u tit n ad  
nedostatkem duchovnosti a svatosti v církvi. 
Jin ý m  na to m  vùb e c  n e zále ží. Já v  to m  v š ak 
vidím projev smrtelného malomocenství.“ 
Bùh i nás dnes vyzývá slovy apoštola Pavla : 
„Milo v an í, o è is �m e  s e  o d  každ é  p o skv rn y  tì la i 
d u c h a, d o ko návajíc e  s v é  p o s v ì c e n í v  bázni 
Bo ží.“  (2K 7,1) 
 
TWR – Ota Vožeh, 
zapsal MUDr. P. Žídek  
 

„Kde je dnes svatost Boží církve? Nemá snad 
být svatost církve mìøítkem jejího vlivu ve 
svìtì? Kdyby byli všichni, kdo se hlásí ke 
Kristu, skuteènì Jeho, posvìceni Božím Du-
chem, ve svém každodenním životì doma i 
v zamìstnání, církev by se znovu stala moc-   
 nou silou v tomto svìtì.“ 

C. H. Spurgeon 
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Jsme u pramene a pøesto žízníme. 
 
Jdeš do shromáždìní a oèekáváš kázaní, které by tì 
mìlo nasmìrovat k upevnìní víry a k pøípravì na 
brzký pøíchod Ježíše. Jsem pøesvìdèen, že chceš být 
na Nové zemi. Jsem pøesvìdèen, že tam nechceš být 
sám, ale chceš mít sebou také svùj manželský pro-
tìjšek, své dìti, pøátele, známé, sousedy a ještì mno-
ho jiných lidí ze svého okolí. Jsem pøesvìdèen, že 
strávíš hodnì èasu na kolenou v touze po naplnìní 
svého pøání. Mnohdy malomyslníš, jsi duchovnì 
prázdný (vyhoøelý), jdeš do sboru v oèekávání du-
chovni posily, a… Jindy jdeš do sboru s radostí ale 
také v hloubi duše se ptáš, jaké bude kázání, jestli 
splní tvoje oèekávání; protože máš sebou nìkoho, 
kdo jde s tebou po prvé do shromáždìní. Je ti v tom 
pøípadì jedno, jaké uslyšíš kázání, když máš vedle se-
be takového èlovìka? Jsem pøesvìdèen, že není. 
Záleží ti na tom, i když takového èlovìka vedle sebe 
nemáš? Možná ano, možná ne. Snad si øekneš, že 
žijeme v dobì konce, a už to jiné nebude. Mám od-
vahu øíci svùj názor kazateli? Mlèím-li, nesu za u-
padající stav vinu i já. Ozvu-li se, jsem nazván kriti-
kem. Kritizovat se nesmí. Ale poznaná pravda za-
vazuje. 
Která témata nejèastìji slyšíme z kazatelny? Láska a 
opìt láska. Láska opièí a jiné napodobeniny, které již 
vùbec láskou nejsou, láska v barvì rùžové a v po-
dobných zabarveních, ale schází temné barvy, láska 
kárající. Kázat o nich, je nepopulární, dejme lidem 
to, co si pøejí, co zní sladce v jejich uších. Mt 12, 
36.37: „Øíkám  vám  ale , že  z každ é h o  p rázd n é h o  
s lo v a, kte ré  lid é  øe kn o u , b ud o u  sklád at ú è ty  
v soudný den. Svými vlastními slovy budeš o-
s p rav e d ln ì n , s v ý m i v las tn ím i s lo v y  b u d e š  o d -
souzen.“  
Na církevní škole ASD ve Friedensau (Nìmecko) je 
studentùm teologie doporuèována kniha (jedna 
z mnohých): Ratschläge für Prediger, (Rady kaza-
telùm) od C.H.Spurgeona. Kniha obsahuje 21 pøed-
nášek pro studenty. Jsou to základní požadavky a zá-
roveò praktické rady pro kazatele. Napø. jak a co 
mají kázat, zpùsob pøednesu za rùzných okolností 
atd. Uvedu jen malou ukázku z 21. kapitoly s náz-
vem: „Co je úèelem a cílem kázání“. 
Kazatel musí zvìstovat všechny pravdy související s osobou a 
dílem Kristovým. Proto musí velmi vážnì a ostøe mluvit o zlu, 
které pùsobí høích... Ukáže, že høích je pøestoupením zá-
kona, že vyžaduje potrestání a že Bùh ukázal svùj odpor vùèi 
høíchu. Kazatel nezachází s høíchem jako s nìèím bez-
významným, jako s neštìstím, ale ukáže ho v pravé høíšné 
podobì. Jde do podrobností a vzpomene rozšíøené høíchy sou-
èasnosti, jako je opilství, lhaní ve formì pomluv, které všude 
zvedá svou hlavu, nemravnost, atd…Vysvìtlí deset pøikázáni 
a jednej podle Božího pøíkazu: „Ukaž mému lidu jeho 
pøestoupení a domu Jákobovu jeho høíchy“. Ukaž, tak jak to 
dìlal náš Pán, duchovní smysl zákona. Ukaž, jak je pøe-
stupován zákon zlými myšlenkami a žádostmi. Dotkne se to 

srdce mnoha pøestupníkù. Starý Robert Flockhart èasto øí-
kával: „Pokud neudìláme ostrou špièkou jehly zákona dír-
ku, nemùžeme šít hedvábnou nití evangelia“. Zákon pøichází 
nejdøíve, tak jako jehla, a táhne za sebou ni� evangelia, proto 
kaž o høíchu, ospravedlnìní a soudu. Používej èasto pøíklady 
z 51. Žalmu. Ukaž, že Bùh miluje pravdu…Nikdo si ne-
oblékne šat Kristovy spravedlnosti døíve, dokud nesvlékne 
„odìv“(fíkové listy) zbabìlosti, nikdo se neumyje v pramenu 
milosti døíve, dokud nepozná svoji neèistotu. …Radìji se 
mluví o úctì k èlovìku a jeho potøebách…Bratøi, nenechte se 
svést touto klamnou pøedstavou, která vede jen k malému 
poètu obrácených. Slibovat lidem jen všechno dobré a pøitom 
zamlèet nebo zeslabit lidem utrpení zatracení.... 
Svým posluchaèùm musíš ukazovat na spravedlnost Boží, na 
jistotu, že všechno zlo bude potrestáno. Pøedkládej jim uèení o 
pøíchodu Ježíše Krista, ne jako zvláštní proroctví, nýbrž jako 
vážnou skuteènost. Kaž, jak pøijde Pán svìt soudit ve spra-
vedlnosti,…jak bude rozdìlovat ovce od kozlù. Pavel kázal o 
pøicházejícím soudu tak, že se Felix tøásl. Tyto pravdy jsou 
také i dnes plné síly. Evangeliu vezmeš sílu, když mu odejmeš 
jeho hrozbu odplaty…Høíšník nebude zachránìn v temnotì 
(nevìdomosti), nýbrž z temnoty…Necením si kázání, která 
jen hlásají: Vìø, vìø, vìø. Je zcela správné, že tìm lidem v té 
temnotì øíkáš, èemu mají vìøit. Musí následovat pouèení, ji-
nak se stává nabádáni k víøe smìšné a bez užitku. 
Mnohdy musíš mluvit také jiným tónem, ne jenom uèit, do-
kazovat pøemlouvat, nýbrž také hrozit a mluvit o Božím 
hnìvu nad neochotou èinit pokání. Vžij se do nebezpeèí, které 
hrozí lidem žijícím bez Boha. Nenechej je v klidu v jejich 
høíších, klepej stále na jejich srdce, klepej, jako když jde o ži-
vot. Tvoji úzkost, snahu a starost o nì, Bùh požehná v jejich 
probuzení. 
Jsem pøesvìdèen, že k tìmto radám, srozumitelným 
jak laikùm tak i studovaným teologùm, není zapotøe-
bí komentáø.  
Jakým principem se øídí dnešní církev ASD?* Tento princip 
má tøi základní body, které jsou nutné pro generaci žijící 
v postmoderním svìtì. 
1) Sbor musí být orientovaný na vztahy. Tzn, že 

kvalita našich vztahù silnìji ovlivní budoucnost 
sboru, než kvalita našeho uèení. V minulosti 
jsme vynaložili hodnì úsilí na to, abychom uká-
zali, že naše uèení je správné. Pro budoucnost je 
dùležitìjší ukázat správný život a naše vztahy u-
vnitø i vnì sboru. 

2) Sbor musí být orientovaný na zážitek. Tzn, že li-
dé se cítí oslovení, když poøady (bohoslužby) se 
stanou emocionálním zážitkem mezi nimi a Bo-
hem. 

3) Sbor musí být orientovaný na obrazy (symboly). 
Tzn, obrazy (symboly) mají v 21. století vìtší sí-
lu než slovo. Pøíbìhy vedou postmoderního èlo-
vìka døíve ke zmìnì života, než jednotlivé dù-
kazy biblickými verši. 

Mùžeme konstatovat, že v kázáni slyšíme radìji pøí-
bìh èi povídku k tématu, než patnáct biblických 

* Wir in Südbayern (srpen 2006)
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veršù. (Bible se stává zbyteènou.) Osobní zkušenost 
stojí výše než racionální vysvìtlování, pluralita je dù-
ležitìjší než jedineènost, spiritualita je více žádaná 
než fakta, pocit je dùležitìjší než potøeba víry, krea-
tivita je žádanìjší než funkènost, obrazy a symboly 
získávají na významu. (Kabaretní scény a mnohdy 
sarkastické formulace, èasto také i od církevních 
èinovníkù, charismatické chvalozpìvy s opakujícím 
se textem, patøí k nim i bicí nástroje aj.) 
Je zde ale další problém. Postmoderní mladý èlovìk 
je otevøený všemu spirituálnímu a mystickému. Ne-
oddìluje duchovní od svìtského. Jako církev, která 
si nárokuje šíøení „vìèného evangelia do celého svìta“ 
neuspìjeme u postmoderního èlovìka. Proto musí-
me víru nahradit pluralitou. Proto si každý èlovìk volí 
takového Boha, který odpovídá jeho pøedstavám. 
Toto jsou základní body misie CASD pro šíøení vìè-
ného evangelia celému svìtu.  
Zamysleme se nad tím, zda to odpovídá metodì, 
kterou používal Ježíš na této zemi. Zhodno�me náš 
postoj k tomuto vývoji. Mlèení znamená souhlas. 
Vra�me se k Mistru Janu Husovi. Kdyby Mistr Jan 
Hus nekritizoval špatnosti v církvi, kdyby se M. Lu-
ther neozval proti mylnému uèení a neøádùm v cír-
kvi, nastala by reformace? Díky tìmto a mnoha ji-
ným mužùm víry, mùžeme mít dnes vysoký stupeò 
poznání Boží vùle, která byla zjevena všem, kdo po 
ní touží.  
 
Další ukázka je ze Spurgeonovy autobiografie. Po-
pisuje jak se mladièký Spurgeon díval na kázání teh-
dejších kazatelù Božího slova. V této dobì mìl 16 
nebo 17 rokù. Podívejme se, co píše v knize „Alles 
zur Ehre Gottes“ na str. 33. (nìm. vydání): 
 
Mùj uèitel teologie 
 
První vyuèovací hodinu teologie mi dala kuchaøka ve škole 
v Newmarketu, kde jsem byl zamìstnán jako pomocný uèitel. 
Byla to dobrá duše, která èetla každé èíslo èasopisu The Go-
spel Standdart. (Živé evangelium) Èasopis vycházel jednou 
mìsíènì a mìl za úkol bojovat proti náboženským omylùm. 
Tato žena milovala nìco velmi krásného: pravdivé Kalvínovo 
uèení; ale výklad dovedla pìknì opepøit. Èasto jsme spolu 
diskutovali o milosti a o osobním vyvolení svatých, jejich 
jednotì s Kristem, schopnosti vytrvat až do konce a o významu 
živé zbožnosti. Vìøím, že jsem se od ní dovìdìl více, než by 
mì mohlo nauèit šest doktorù teologie toho druhu, který dnes 
máme. Jsou køes�ané, kteøí si vychutnávají a vnitønì prožívají 
své náboženství. Získají tak hlubší poznání, než by jim moh-
ly dát všechny knihy pøeètené za celý život. 
Kuchaøka v Newmarketu byla v Božích vìcech zkušená a 
nauèila mì daleko více než kazatel v církvi, kterou jsme 
navštìvovali. 
„Proè chodíš právì do toho shromáždìní?“ zeptal jsem se jed-
noho dne. 
„Nemám jinou možnost, když chci navštívit bohoslužby“, 
znìla její odpovìï. 
„Bylo by lepší zùstat radìji doma, než poslouchat takové ne-
smysly“, namítl jsem. 

„Snad“ a pak pokraèovala: „Chodím ráda na bohoslužby i 
když tam nic duchovního nezískám. I slepice èasto hrabou na 
hromadì odpadu aby našly jediné zrníèko. Tøeba žádné sice 
nenajdou, ale hrabáním se cvièí. Kromì toho je hrabání za-
høeje.“  
Tak mi tato stará dáma jasnì ukázala, že i duchovnì chudá 
kázání kterým naslouchala, posilovala její duchovní schopnosti 
a zahøívala jejího ducha. 
Jindy jsem jí øekl, že jsem v celém kázání nenašel jediné 
zrníèko a zeptal jsem se, jak se vedlo jí. 
„Dnes to bylo lepší“, øekla, „nebo� všechno, co kazatel øekl, 
jsem si jednoduše obrátila, a pak teprve jeho øeè byla skuteè-
ným evangeliem“. (C. H. Spurgeon 1834 – 1892) 
Oba citáty jsou zhruba stopadesát let staré. Když je 
ètu, pøipadají mi, jako by byly napsány vèera. C.H. 
Spurgeon byl velice èinný a pilný kazatel Božího 
slova. V autobiografii také øíká, že nedokáže pocho-
pit své kolegy, kteøí si stìžují, jak jsou pøetížení, když 
musí mít ètyøi až pìt kázaní za týden. On jich mìl 
bìžnì ètrnáct, nìkdy i osmnáct. K tomu je ještì nut-
no dodat, že chodil pìšky nebo jezdil s koòským po-
tahem. Tehdy nebyla rychlá služební auta, tak jako 
jsou dnes. A což telefon, fax a elektronická pošta. 
Dalo by se øíct, že vymoženosti naší doby nìkolikrát 
zrychlí zvìstování evangelia.  
C. H. Spurgeon neabsolvoval žádný semináø, do 14 
let navštìvoval, dá se øíci, kvalitní základní školu 
s pøípravou na povolání uèitele a pak byl dva roky na 
soukromé škole v Maidstone. (Anglie) Potom na-
stoupil zamìstnání pomocného uèitele. Od 17 let 
pravidelnì kázal. Jeho kázání nebyla ledajaká, ale 
plnì odpovídala tomu, co na zaèátku èlánku poža-
duje od svých studentù. Pøesto, že neabsolvoval 
žádný semináø èi vysokou školu (nikde ho nepøijali), 
založil sám prorockou školu pro výchovu kazatelù 
s vysokými nároky, které jsou až dodnes dávány za 
vzor. C. H. Spurgeon kázal nejen v baptistických 
kostelech, ale i na volných prostranstvích. Návštìv-
nost se poèítala na tisíce, dokonce ve Walesu byl od-
hadovaný poèet 30 000 až 50 000 návštìvníkù. Nì-
kdy musel mít i dvì kázání za sebou, protože se lidé 
nevešli do daných prostorù. V jeho 26 letech, po 
návštìvì Paøíže, kde mìl bohoslužby od 7. do 9. 
února 1860, o nìm napsal mimo jiné Dr. Grand-
pierre v køes�anském èasopise ¼Esperance,: „Jako teo-
log uèí jasnou a hmatatelnou teologii. Jako øeèník je jedno-
duchý, zøetelný a káže s plnou mocí. Stavba jeho kázání je 
jasná…neunavuje. Je možné ho dlouhé hodiny poslouchat.“ 
To byla kázání C.H.Spurgeona. Jak teprve pùsobivá 
byla kázání Ježíšova. Nezávidím lidem, kteøí slyšeli 
mluvit Ježíše, ap. Pavla a s odstupem èasu Mistra Ja-
na Husa, Luthera, Spurgeona a jiné vìrné muže 
Boží, mám v srdci jen smutek nad tím, co nám pøi-
nášejí naši vysoce vzdìlaní kazatelé a profesoøi z ad-
ventních semináøù a univerzit. Vzpomínám na slova 
jednoho zemøelého bratra, který øíkal: „To, co je nám 
dnes pøedkládáno, to není ani mléko, to jsou limonády“.  
Na hutný pokrm vzpomínají jen nìkteøí èlenové 
starší 60 let. Mladá generace již ani nezná význam 
slov „hutný pokrm“. Jednoduše se øekne, dnes je ji-
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dokonèení strany 38:

Co dìlat? 
 

Správnì bychom mìli oslovit kazatele, aby svá kázaní pøízpùsobili celé biblické pravdì, ale kdo z posluchaèù má 
odvahu to pøímo øíct, a který kazatel je ochoten obsah svých kázání pozmìnit? Víme vùbec, co by mìli kazatelé 
pozmìnit? Jaké poselství oèekáváme? Evangelium, to znamená radostnou zvìst o milosti a odpuštìní. To je v po-
øádku. Byl to také Ježíšùv pøíkaz. Ale je to vše, co høíšník potøebuje slyšet? Je milost nepodmínìná, jak se to opa-
kovanì tvrdí? Podívejme se blíže jak to s evangeliem zaèalo. 

 
Co bylo døíve: evangelium, nebo poslušnost – milost, nebo soud? 

 

Když byli první lidé postaveni do ráje, byly jim pøedstaveny podmínky života v poslušnosti. Byli s naprostou 
vážností varování pøed následky neposlušnosti. Když porušili zákon, nedostali okamžitì milost, ale èekal je soud. 
Byli vyhnání z ráje. Teprve potom se jim dostává milost. Byli seznámeni s evangeliem, které je informovalo o 
možnosti návratu do ztraceného ráje. 
 

V Bibli opakovanì nacházíme podmínky Boží milosti. Stále znovu a znovu èteme: „Když ... / Pak ...“; když 
budeš èinit to i ono, pak Já, Bùh, ti požehnám! (napø. Iz 58; Mt 10,32; Lk 11,4;) Odpùrci takové milosti jdou 
ihned na barikády a vytýkají jejím hlasatelùm vymyšlenou tezi o tom, že prý pak nepotøebují Ježíše, že se sami 
spasí svou poslušností. Bible øíká úplnì jasnì, že za høích (tøebas jen jediný za celý život) je smrt, a že pouze 
Ježíšova krev mùže høíšníka spasit a ne dobré skutky. Ovšem bez poslušnosti zákona nemùže být nikdo 
omilostnìn, tak jako nemùže byt omilostnìn zlodìj, který dále krade. (Jk 2,18-24) 

 
Co tedy dìlat, když z kazatelen neslyšíme celou pravdu o spasení? 

 

Poselství, které jsme jako adventisté sedmého dne obdrželi, se skládá z evangelia a tzv. trojandìlského poselství. I 
když obì úzce souvisí, pøece jen neznamenají totéž. Vysvìtlovat zde obsah evangelia považuji za zbyteèné, proto-
že ho každý slyšel nesèetnìkrát v kázáních a probíral v úkolech sobotní školy. V dalším pojednání se chci 
dotknou trojandìlského poselství, a to jen toho tøetího. Øekl jsem, dotknout, protože k plnému vysvìtlení by 
bylo zapo-tøebí napsat celou knihu. Chci pouze poukázat na princip, kterým je možné si prohloubit chápání 
hloubky tohoto poselství. 
 

Jak je známo, tìžištìm prvního poselství je naplòující se proroctví, které vede k probuzení z duchovního spánku. 
„Bojte se Boha, nebo� pøišla hodina soudu Jeho ...“  
 

Druhé poselství vede k odlouèení se od babylonsko-pohanských zvykù, které se pod rouškou køes�anství 
vloudily do našeho náboženského života.  
 

Tøetí andìlské poselství, jako ovoce jeho vlivu, konèí slovy, „Tu� jest trpìlivost svatých, tu� jsou ti, kteøíž ostøíhají 
pøíkázání Boží a víry Ježíšovy!“ V knize „Zkušenosti a vidìní“ od E. G. White, v kapitole „Poselství tøetího andìla“ 
a „Ukonèení poselství tøetího andìla“ je zdùraznìn Zákon Boží jako mìøítko posvìcování, které nakonec vede 
k zapeèetìní pro život vìèný. Je tedy zøejmé, že poslušnost Zákona je podmínkou pro milost Boží. Také z toho 
vyplývá, že znalost obsahu Zákona je životnì dùležitá, a že jeho hloubku nepochopíme nad Biblí u stolu s mouè-
níkem a kávou. 
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ná doba, a situace je vyøešena. Když mám po sobot-
ním kázání „Božího slova“ smutek v duši, pak si vzpo-
menu na slova Spurgeonovy uèitelky teologie. Bylá to jen 
prostá a Bohu vìrná duše, která se dokázala orientovat 
v Boží pravdì. Když to dokázala ona, øeknìme si, mu-
sím to dokázat také i já a ty. Máme Ježíše Krista, který 
je vždy pøipraven mì i tobì pomoci. Zaslíbil to, je tøe-
ba jen pevnì Jeho zaslíbení vìøit. Studujme dennì Boží 
slovo, které nás orientuje správným smìrem. Pán po-
žehná naše snažení. 

Jaroslav Juøica 

 



 
Pøíklady prohloubení jednotlivých pøíkázání. 

 

1. Je zøejmé, že kdo staví nìkoho nebo nìco nad Boha, pøestupuje první pøíkázání. To ovšem není vše. 
Èteme: „Nebudeš míti jiných bohù vedle mne!“ (správný pøeklad) Z toho vyplýva, že toto pøikázání nedovoluje 
souèasnì uctívat vedle pravého souèasnì i jiného boha. Kdo, na pø. slaví vánoce, které se pùvodnì slavily na 
poèest cizího boha, Bále, (boha slunce – satana), nebo svìtí køes�anské velikonoce, které míchají Beránka se 
zajícem, jako symbolem plodnosti, také pøestupuje první pøikázání. 
 

2. Druhé pøikázání nezakazuje pouze klanìní se nìjakému náboženskému symbolu. Na pø. jíž samotná 
výroba køíže a jeho umístìní na èestné místo je také narušením onoho zákazu. (3M 26,1; 5M 27,15 – kral.) – „a 
jej tajnì vztyèil“ (hebr.) 
 

3. Tøeti pøikázání, v pøesném pøekladu, hovoøí o zneužívání Božího jména. Kdo miluje, nebo provozuje 
diskotékovou, tvrdou svìtskou hudbu, ve které se bez konce opakuje jméno „Ježíš“, také pøestupuje toto pøi-
kázání.  
4. Den sobotní patøí Bohu a trvá celých 24 hodin. V padlých církvích, které považují nedìli za den Pánì, 
se nedìle liší od všedních dnù pouze tím, že vìøící jdou na jednu nebo dvì hodiny do kostela. Kdo stejným zpù-
sobem naplòuje sobotu, také narušuje ètvrté pøikázání. 
 

5. Kdo pìstuje pýchu, dopouští se také porušení pátého pøikázání. 
 

6. Kdo nepomùže, když mùže, také pøestupuje šesté pøikázání. 
 

7. Když si manželé nenajdou èas pro spoleèné rozhovory, dopouští se také høíchu proti sedmému 
pøikázání. 
 

8. Kdo pracuje nepoctivì, okrádá druhé, také pøestupuje osmé pøikázání. 
 

9. Kdo se neteènì staví k pomluvám, které poškozují druhého, také porušuje deváté pøikázání. 
 

10. Kdo sice druhému nezávidí, ale jeho úspìch mu nepøeje, také pøestupuje desáte pøikázání. 
 

Toto byla jen malá ukázka toho, jakým smìrem je tøeba se ubírat, když chceme poznat hloubku Božích pøiká-
zání, hloubku, o které se snad neuslyší z kazatelny. K tomu je zapotøebí pøedevším chtìní spojené s upøímnou 
modlidbou, dále Bibli, konkordanci a trpìlivost (Zj 14,12). Velkou pomocí je spoleèné studium s takovými 
bratry a sestrami, kteøí mají opravdový zájem o biblické pravdy, pasivní nespokojenosti nestaèí. 
 

Život v poslušnosti zákona má nesmírný význam. Lucifer se vzbouøil proti Bohu a obvinil Ho, že Jeho zákony 
nejsou dobré a nedají se zachovávat. (Jobova kniha, 1. a 2. kapitola). Bùh mohl rebelujicího Lucifera ihned 
znièit, protože vìdìl, kam jeho vzpoura vede. A pøece, ve své velké lásce nechal zlo narùst do té míry, až se celý 
vesmír pøesvìdèí, že život bez Božího zákona vede k celkovému znièení veškeré fauny a flóry. Bùh si dal také za 
cíl dokázat, skrze svùj vìrný lid, že zákon se dá zachovávat, dokonce i ve velmi tìžkých podmínkach, jaké dnes 
ve svìtì panují. Ovoce takového Božího jednání vede k tomu, že poslušnost Jeho zákonù se dìje z pøe-
svìdèení a z lásky - ne ze strachu. Také v celé nekoneèné budoucnosti již nikoho nenapadne 
zopakovat vzpouru proti Božím øádùm, protože se všichni mohli pøesvìdèit o správnosti Jeho jedi-
neèných a moudrých požadavkù pro dokonalý život v míru a spravedlnosti.  
 

„Ne  každ ý  kd o ž m i øíká: Pan e , Pan e , v e jd e  d o  králo v s tv í n e b e s ké h o , 
ale  te n , kd o ž è in i v ù li O tc e  m é h o , kte rý ž v  nebesích je!“ 

Mt 7,21 
 

„O  p øikázán íc h  Tv ý c h  p øe m y š lim  a p atøim  n a s te zky  Tv é . 
o te v øi o è i m é , ab y c h  s p atøo v al d iv n é  v ì c i z zákona Tvého.“ 

Ž 119, 15.18. 
 

Samuel Daniel 
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Koloským 2,2-4

"Chci,
abyste povzbuzeni
v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili
a plnì poznali Boží tajemství, jímž je Kristus;
           v nìm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání.
Øíkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými øeèmi."
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N e u v e ø e j n ì n ý  d o p i s  n a k l a d a t e l s t v í m  A D V E N T  O R I O N .  
 

ADVENT ORION 
Roztocká 5 
160 00 Praha – Sedlec 
 

Reagují tímto na èlánek v Adventu 07/04 pojednávajícím o Kurzech Alfa v Církvi  ASD. Hned na zaèátku se musím pøiznat, že nevím 
co znamená to zvláštní logo s padajícím mužem, kterého valí k zemi otazník! Nemùže zvládnout nìco, o èem se domníval, že si 
s tím hravì poradí? 
 

Po pøeètení zmínìného èlánku o Alfì se ptám: Kdo z èlenù CASD byl tak „odvážný“ navštívit nìkde seance, ve kterých se tyto (prý) 
evangelizaèní kurzy praktikují a pak v nich donést do našich sborù tento cizí oheò, zapálený ne svatým Bohem, jako kdysi na 
Eliášovì oltáøi? Pøece „evangelizace Alfa“ nemá své koøeny (pùvod) v adventním hnutí, ale v øadách charismatikù! Nestaèí nám sta-
ré adventní zpùsoby? Jsou pro nás zastaralé? 
 

Skuteènost, na kterou se autor èlánku (Jiøí Tomášek, kazatel a èlen výboru èeského sdružení CASD) odvolává, že kurzy Alfa jsou 
všude ve svìtì tak populární, a to ve všech církvích… – neznamená, že se jedná o dílo Boží. Takovou evangelizací nepovìøil Pán 
své následovníky! Nezapomínejme, že pravému oživení, bude pøedcházet falešné, zpùsobené satanem. (Jer 23,32) 
 

Úžasné množství tìchto aktivit (pøes 20 000) na celém svìtì, s poètem absolventù kolem 5 miliónù nás varuje: nepostoupíš po 
množství (2M 23,2), nebo� málokdy platí, že „vìtšina má pravdu“. Odvolávka autora na to, že je to populární evangelizaèní systém 
ve všech církvích, vede k otázce: Mají tyto církve ve svém uèebním programu pravdy Trojandìlského poselství se svatyni v nebi, 
sobotu a dalšími Biblickými pravdami? Netáhnou všechny tyto církve za jeden provaz, kterým je ekumenizmus? Potøebujeme my 
vùbec jejich osnovy kurzù Alfa? Jsme už tak duchovnì chudí a mizerní, že se musíme uèit v jejich škole? Náš Bùh, který je pánem 
soboty nás vyzývá: „Uète se ode mne…! Oni se uèí od svého boha – nedìle! 
 

Jelikož Kristus má své ovce i v „jiných ovèincích“ a ony slyší Jeho hlas, pak rozpoznávají v Alfì velké nebezpeèí a jako takovou ji od-
mítají a tímto svým postojem nás zahanbují! Uvedu stanovisko jednoho z nich: „Alfu považují za velmi nebezpeènou. Je napø. pro 
svoji „nedoktrinálnost“ schválena Janem Pavlem II. jako vhodný nástroj evangelizace. !Zápas o duši è.78. øíjen 2003) Zmínìný 
èasopis nezastupuje žádnou církev. Vydávají jej Steigerovi, Praha. 
 

Pro informaci uvedu ze ZoDu nìkolik perlièek, které by mìly odradit každého, kdo chce (chtìl by) Alfou evangelizovat svìt: 
 

1) Kurzy Alfa byly vytvoøeny v anglikánském sboru Trinity Brompton (HTB) v r. 1977 Charlesem Manhamem… V roce 1981 John 
Irvin tyto kurzy zredukoval na deset lekcí a pøidal k nim víkend o Duchu svatém… V roce 1990 se kurzù ujal Nicky Gumbel, 
anglikánský vikáø… 
2) Kurzy se tìší doporuèení církevních vùdcù od katolíkù po tzv. charismatiky… Byly schváleny Janem Pavlem II. Jako vhodný ná-
stroj svìtové evangelizace, který slouží ke sbližování církví, zejména katolíkù a protestantù. (V tomto duchovním Babylónì nemáme 
co dìlat. Tam není naše místo!) 
3) Pro mnohé úèastníky je rozhodujícím momentem sobotní víkendový veèer. To je èas, kdy Nicky Gumbel pozve Ducha svatého, 
aby úèastníci byli naplnìni Duchem svatým… (Ptám se: jakým, kterým, od koho…?) 
4) Tak vzniklo nejvìtší charismatické, celosvìtové oživení, zvané „Torontské požehnání. Na tìchto shromáždìních docházelo bìžnì 
k masovému smíchu a jevùm, jako štìkání…lidé øvali jako lvi, syèeli jako hadi…(Projeví se tento fenomém postupem doby i u adven-
tistických praktikantù? Nezapomeòme, že satan je velice trpìlivý vyèkávat u cest kudy se chodí k nám.) 
5) Z èeských vedoucích pak kurzy Alfa na propagaèních materiálech chválí snad všichni pøedstavitelé køes�anských církví, vèetnì 
psychologa Jary Køivohlavého.(velice preferovaný církvi ASD….pozn. redakce) 
6) V kurzech Alfa se mluví o jiném Duchu svatém, než kterého nám pøedstavuje Písmo… 

(Tolik z èlánku ze ZoDu, mající nadpis Kurzy Alfa, evangelium pro tøetí tisíciletí?) 
 

Domnívá-li se kdo, že v evangelizaèních kurzech Alfa, slavících vítìzný triumf po celém svìtì, ve všech církvích, pùsobí moc Boží, 
mýlí se podobnì jako kdysi obyvatelé Samaøí, kteøí byli nadšeni evangelizaèními úspìchy, Šimona èarodìje. (Sk 8,9.10) 
 

Divím se, jak mùže nìkdo na stránkách Adventu propagovat tak pochybnou evangelizaci jakou Alfa je! (které požehnal i samotný 
papež) Ježíš neevangelizoval zábavným zpùsobem, ani smíchem, legracemi nebo dobrým jídlem, jak je to v Adventu pøedloženo. 
Pøece evangelizace – radostná zvìst o Božím království, není pobavení se u plného stolu dobrého jídla (Ø 14,17), které vede k pøí-
jemnému rozpoložení, a pak byli dobøe naladìni na zvìst (evangelia) Božího slova! 
 

Kdysi Ježíš øekl svým posluchaèùm: Hledáte mne ne proto, že jste divy vidìli, ale že jste jedli chleby a nasycení jste. (J 6,26) 
 

Na závìr se vracím k logu, které pøedstavuje potácejícího se muže. Domnívám se, že se potácí pro požití opojného nápoje z ba-
bylonského kalicha (Zj 14,8). Daniel však, aby si zachoval èistou mysl a jasnou soudnost, odmítl víno, aby se jim neposkvrnil, pøesto, 
že bylo královské! 
 

Pøejímat a vnášet do našich øad evangelizaèní oheò z pohanského Olympu, zvaného Alfa, je totéž, co uèinili Nádab a Abiu, když do 
svých kadidlnic vložili oheò cizí, èehož jim Hospodin nepøikázal. (3M 10,1) 
 

Mìjme proto bedra svá pøepásaná a svíce hoøící (L 12,35), aby satan skrze kurzy Alfa nezpùsobil hrozné odpadnutí OMEGA, pøed 
kterým nás varuje Boží posel, sestra E.G.White! 
 

Kováèik Ján                                                                                         ...............................  V Janovicích, dne 30. záøí 2004 
Janovice 300 
739 11 Frýdlant n.Ostr. 
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Kurzy ALFA 
 

Jak jsou pøedstaveny na internetové stránce 
 
 

Vítáme Vás na stránkách vìnovaných kurzùm Alfa. 
 
 

 
 
 
Iniciativa "kurzy Alfa" - krátký praktický úvod do køes�anské víry, pøipravovaný pro lidi mimo církev nebo na 

jejím okraji. Alfa dává pøíležitost zkoumat køes�anskou víru v uvolnìném, nenátlakovém, ale myšlenky 

provokujícím prostøedí. Hlavní rysy: pøátelské, s humorem a pøitom hluboké. Každý týden je pøipra-

vována veèeøe v pøíjemném neformálním prostøedí, následuje pøibližnì tøicetiminutová sonda do základních 

témat praktického køes�anství, pøedeslaná krátkým hudebním úvodem. Poté mùžete posedìt u kávy èi èaje v 

debatních skupinkách. Smyslem kurzu je pøedstavit køes�anství praktickým a srozumitelným zpùsobem, 

blízkým dnešní dobì. 

 
 
V kostce: 

A - Alfa je pro každého, kdo se chce dozvìdìt nìco praktického o køes�anské víøe 

L - Legrace a neformální atmosféra. Køes�anství je možno poznávat zábavným a zajímavým 

 zpùsobem. 

F - Filé èi øízky - spoleèná veèeøe a obèerstvení dává pøíležitost poznávat druhé. 

A - A zeptat se mùžete na cokoli. Debatní skupinky jsou pøíležitostí k povídání nejen o tématu 

 veèera. 
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Co konkrétnì jsou kurzy Alfa? 
Køes�ané každý týden pøipravují 
veèeøi v pøíjemném neformálním 
prostøedí, následuje pøibližnì 
tøicetiminutová sonda do základ-
ních témat praktického køes�an-
ství, pøedeslaná krátkým hudeb-
ním úvodem. Poté mùžete pose-
dìt u kávy èi èaje v debatních 
skupinkách kolem 12 lidí. Chce-
te-li, po celou dobu zùstanete 
pouze nezávislým pozorovate-
lem.  
Spoleèenská atmosféra je pøí-
jemná a uvolnìná, zaznívají 
vtipy. Na spoleènì stráveném 
dni, èi víkendu, je pøíležitost 
klást podrobnìjší otázky a lépe 
poznat druhé, tøeba pøi spoleèné 
zábavì. Smyslem kurzu je pøed-
stavit køes�anství praktickým a 
srozumitelným zpùsobem, blíz-
kým dnešní dobì. Lidé pøichá-
zející èasto z odlišného prostøedí 
zkoumají, zda existuje Bùh nebo 
má-li život nìjaký smysl. Pøi-
cházejí s otázkami jako "co se 
stane až zemøu?", "jak odpus-
tit?" nebo "má pro mì nìjaký 
praktický význam Ježíš?" Za 
kurz nejsou kromì spoleèného 
výjezdu vybírány žádné poplat-
ky, dobrovolnì je možno pøispìt 
na pøipravované veèeøe a zakou-
pit si mùžete související litera-
turu. Zdrojem financí jsou jinak 
dobrovolné sbírky mezi vìøícími 
a sponzorské dary. 
 

„Možná jste ve spoleèenství pro-
žili, že jste s „evangelizací“ na 
dnì. I pro vás, kterých se to týká, 
pøináší tento èlánek dobrou no-
vinu: je tu nový vítr, který oblétl 
Evropu a už ho máme i u nás. 
Není to nová metoda – nejde 
totiž o zpùsob, ale o moc Ducha 
– v tom jsou Alfa opravdu 
charismatické.“  
Tomáš Dittrich, šéfredaktor „Ži-
vota víry“ 
 
Co o Alfì øíkají mimostojící  
 

Tento zpùsob zvìstování je zalo-
žen na principu tzv. evangeli-
zace Boží mocí – nejde totiž o 
zpùsob, ale o moc Ducha – kte-
rou je nesena i tzv. tøetí vlna, 

poèatá americkým charismatic-
kým vùdcem Johnem Wimbe-
rem, a která vyústila v mohutnou 
obnovu Torontského požehnání, 
projevující se zejména v Toron-
tu a v Pensacole. V této obnovì 
se ani tak nejedná o zvìstované 
poselství, jako spíše o zprostøed-
kování prožitku s Duchem sva-
tým.  

Kazatelé se na konferencích 
tohoto typu vìtšinou nemodlí 
za pokání nebo konkrétní po-
tøeby lidí, ale zvou Ducha sva-
tého, aby jednal teï! a víc! 
v oèekávání, že se dostaví o-
kamžité projevy, vìtšinou hla-
sitý smích a padání naznak.  
 

Kdo by snad stále pochyboval o 
tom, že Torontské manifestace 
jsou nedílnou souèástí kurzù 
Alfa, nebo že k nim jsou lidé 
povzbuzování, nech� zváží 
v kontextu následující Gumbe-
lovu promluvu na párty kurzu 
Alfa, kde popisuje projevy Du-
cha, kterého vyzývá, aby mezi 
úèastníky pøišel: 
„Ježíš øíkal…že církev je jako… 
hostina a slavnost a na slavnosti 
se každý cítí dobøe. Je zde zá-
bava a smích… Proè by na nej-
vìtší slavnosti ze všech nemìl 
být smích? A to je, co vidíme 
dnes, smích a veselí a lidé jsou 
opilí - ne vínem, Pavel øíká ne-
opíjejte se vínem, ale buïte na-
plnìni Duchem. Pøijï na párty, 
kde se mùžeš opít u Boha… 
Vèera veèer jsem byl na párty 
podobné této, kde bylo plno cír-
kevních vùdcù a pozvali jsme 
Ducha, aby pøišel…byla to párty 
Ducha svatého. Bylo to místo le-
grace. Církev by mìla být pár-
ty.“  
Gumbel N., Session 13,  
White Alpha training manual, 
str. 63-68; Video 5, Talk 14  
 

Nìkteøí konzervativnìjší køes�a-
né se sice obdivují úspìšnosti a 
popularitì kurzù Alfa, nejsou 
však pøíliš výše popsaným zku-
šenostem naklonìni. Mají proto 
sklony kurzy upravit tak, aby lé-
pe vyhovovaly jejich pojetí 
evangelia. Pøed takovýmito zá-

sahy, zejména do formy poøá-
dání kurzù, Millar i Gumbel 
varují. Ti, kdo chtìjí kurzy poøá-
dat, proto musejí procházet spe-
ciálním školením, resp. konfe-
rencemi, které po celém svìtì 
vùdci HTB poøádají. Proto je 
velmi dùležité se celostátních 
konferencí úèastnit.  
 
Tvùrce souèasné podoby kurzù 
Alfa, Nicky Gumbel, øíká, že 
„zaèít s Alfou bez úèasti na 
konferenci je jako chtít øídit 
auto, ve kterém není motor.“  
Stejnou obavu sdílí i národní 
koordinátor kurzù Alfa pro Èes-
kou republiku, když varuje, že 
nám „jako Èechùm s národní 
povahou individualistù a š�ou-
ralù hrozí nebezpeèí, že budeme 
Alfu kazit.“ 
 

V obavì pøed „svévolnými“ zá-
sahy se proto kurzy staly i pøed-
mìtem ochrany, vymezující pou-
ze „pøípustné“ minoritní adapta-
ce.  
 

Zachovat veškeré uèení tvùrcù 
kurzù Alfa, vèetnì „víkendu 
s Duchem svatým“, je však zce 
la nezbytné:  

„Název „Alfa“ nebo podobné 
názvy se nemají použít ve 
spojení s žádným jiným køes-
�anským kurzem,… aby se za-
jistila stejnost a celistvost kurzu 
Alfa a aby se udržela dùvìra 
v kurzy, které jsou obsažené 
v seznamu Alfa. Nevýznamné 
zmìny... se mohou týkat pouze 
délky proslovù nebo poètu setká-
ní. Alfa je sérií pøibližnì 15 
proslovù, které se konají v ur-
èitém èasovém období, vèetnì 
víkendu nebo dne mimo a jejich 
uèení je založeno na veškerém 
materiálu v Otázkách života.“ 
Alpha News, No. 14, November, 
1997 – Februar, 1998, str. 4 
 
Jinými slovy, kurzy Alfa mu-
sejí pøedat posluchaèùm ve-
škeré uèení jejich tvùrcù a 
v nièem podstatnìjším se ne-
smìjí odchýlit. Køes�ané, kteøí 
v nich slouží, je nemohou nijak 
modifikovat. 
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Záporné ohlasy 

Od protagonistù „Alfy“ se však 
již nedozvíme, že se kurzy staly 
též pøedmìtem ostré kritiky 
zejména amerických a britských 
fundamentalistù a konzervativ-
ních evangelikálù. Napø. Chris 
Hand z Christian Research Net-
work, apologetické služby, která 
vznikla jako obrana pøed ma-
sivním šíøením Torontského 
požehnání v Anglii, publikoval 
rozsáhlou studii, kde se snaží 
mj. dokázat, že se v kurzech 
Alfa mluví o jiném Duchu sva-
tém, než kterého nám pøedsta-
vuje Písmo, a že konverze, které 
jsou tímto duchem vypùsobeny, 
nejsou konverze o kterých se 
píše v Bibli. Podobnì Richard 
Fisher z americké Personal Free-
dom Outreach došel k závìru, že 
Gumbel vede konvertity k esote-
rickým zkušenostem a fakticky 
potvrzuje Handovy závìry. 
 Fisher R., The Alpha Course, 
Final answer or fatal atraction?, 
Saint Louis, Missouri , PFO, 
1998 –, 
http://www.pfo.org/alpha-cr.htm 
 

Johnatan Bayes, pastor nezávislé 
evangelikální církve Stockton-
on-Tees v Teesside je shovíva-
vìjší, a pøes svoji podrobnou a 
kritickou doktrinální analýzu 
pøiznává, že kurzy obsahují e-
vangelium, avšak vidí zde jako 
problém „charismatizaci círk-
ve“. Navrhuje proto použít kur-
zy Alfa jako výchozí materiál, 
který by bylo možné upravit, 
avšak s politováním konstatuje, 
že z hlediska ochrany kurzù to 
není možné. Prestižní interne-
tový Apologetic index obsahu-
je celou škálu kritických èlán-
kù, varujících pøed New Age 
v køes�anském kabátì, jiným 
evangeliem a vzmáhající se ne-
pravou církví, v souvislosti 
s kurzy Alfa. 
 

http://www.gospelcom.net/apolo
geticsindex/a09.html  
 

Jedná se zde o mimoøádnou 
evangelizaci v „nekonfrontaèní 
formì“, u které je bìžné, že se 
dotyèný neobrátí na základì 
vyuèování o Ježíši Kristu, ale 
na základì vyuèování o Duchu 
svatém a prožitku po jeho 
pozvání na kurz. Není to tedy 
zvìst o smrti a vzkøíšení Ježíše 
Krista, která zpùsobí zkuše-
nost obrácení – navíc nikdo 
není nikým „tlaèen“, po nikom 
není „vyžadováno“ pokání, 
nikomu není „øeèeno èemu má 
vìøit“. Nikomu není ani divné, 
když lidé, kteøí zatím ani 
nemusejí Krista znát, se obra-
cejí po duchovní zkušenosti 
s Duchem, který se manife-
stuje štìkáním jako pes, chro-
chtáním jako prase nebo sy-
èením jako had. Za pøipo-
mínku stojí skuteènost, že aè-
koliv je tento Duch nazýván 
svatým, projevuje se zvuky 
zvíøat, která rozhodnì v Písmu 
jako svatá popsána nejsou. Pes 
je symbolem odpadlictví (Fp 
3,2), vepø je symbolem falešné 
obìti (Iz 66,3) a had je sym-
bolem satana (Zj 12,9). 
 V Písmu jsou také popsány 
dva pøípady démonizace zví-
øat. Jedním z nich je had (Gn 
3) a druhým vepø. (L 8,33).  

Nový Zákon dokonce na dvou 
místech popisuje spoleènì zvíøa-
ta (psa a prase), jejichž zvuky se, 
dle èasopisu Times, objevily na 
kurzech Alfa v Londýnì: 

„Pøihodilo se jim to, co øíká 
pravdivé pøísloví: 'Pes se vrátil 
k vlastnímu vývratku' a umytá 
svinì se zase válí v bahništi.“ 
(2P 2,22) 

„Nedávejte psùm, co je svaté. 
Neházejte perly pøed svinì, nebo 
je nohama zašlapou, otoèí se a 
roztrhají vás.“ (Mt 7,6) 

Dá se zde v této souvislosti 
mluvit o skuteèných obráce-
ních? Ti nejmírnìjší kritici zde 
vyjadøují obavy, že mnoho lidí 
se obrátilo spíše „ke køes�ans-

kému zpùsobu života, než ke 
Kristu“. Lewis I., The Alpha 
Course, Evangelicals Now, 
December, 1995. Ti radikál-
nìjší však prohlašují, že si 
Antikrist pøed svým pøícho-
dem pøipravuje církev, která 
jej bude následovat (Zj 17,5).  

Závìr 

Snad by se nìkdo mohl zeptat, 
jak je možné, že se kurzy s tak 
podivným pozadím tak masovì 
mezi církvemi šíøí? A jak je 
možné, že tolik církevních pøed-
stavitelù, kteøí byli døíve tak 
obezøetní, jsou nyní otevøení vì-
cem, o jejichž podstatì možná 
nemají potuchy? Vždy� ještì 
v první polovinì devadesátých 
let se proti Torontskému pože-
hnání jasnì vyslovily nejménì 
dvì evangelikální církve. A to 
Církev bratrská, která v roce 
1995 zveøejnila opatrnými slovy 
volené zamítavé stanovisko a 
Apoštolská církev, která, ve stej-
ném roce, vìnovala kritice 
tohoto fenoménu tøi následná èí-
sla svého èasopisu, kde se pøi-
hlásila k varování bývalého su-
perintendenta Assemblies of 
God, týkajícího se hnutí svatého 
smíchu.  
 
Uèení, že v poslední dobì má 
dojít k probuzení – aèkoliv je 
v pøímé kontradikci k mnoha bi-
blickým pasážím (napø. 1Tim 
4,1; 2Tim 3,1-5; Ju 1,18; 1J 
2,18; Mk 13,22; Mt 24,11 atd.) - 
však nìkdy pùsobí tak silnì, že 
církevní pøedstavitelé jsou vy-
èerpání hledáním zpùsobù, ce-
stováním za požehnáním a shá-
nìním tìch pravých øeèníkù, aby 
ono probuzení pøivedli na svìt, 
že ztrácejí obezøetnost. Pøitom 
nepomohlo ani svazování terito-
riálních duchù, nepomohlo zá-
stupné vyznávání høíchù, ne-
uspìla ani evangelizace službou 
ani sjednocování pastorù a 
neuspìla ani série návštìv 
jihoamerických evangelistù. Ny-
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ní je tu snad koneènì již nìco 
zaruèeného!  
Tomáš Dittrich mluví o novém 
vìtru (kolikátém již?) a Michal 
Vanìk, pastor „Slova Života“ pí-
še, že „Alfa pùsobí probuzení, 
probuzení, které se sice šíøí ne-
nápadnì, na venkovì i ve mì-
stech…“ 

Každá zaruèenì úspìšná metoda 
zvìstování evangelia, která k nám 
ze zahranièí dorazila, byla vždy 
èekateli na probuzení uchopena 
jako prapor, kterým vzrušenì 
mávali vyznávajíce, že nyní má-
me to nejèerstvìjší zjevení pro 
probuzení, které Bùh právì svì-
øuje prorokùm své církve. Avšak 
každá takováto radost se zatím 
ukázala jako pøedèasná a pro-
roctví jako falešná. Zanechala 
však za sebou rozbité sbory a 
nìkdy i celé církve. Paradoxnì 
tak dochází k situaci, že od-
padnutí mnohých vìøících v po-
sledních èasech, o kterém Písmo 
jasnì svìdèí, mají na svìdomí 
Ti, kteøí dané verše ignorují a 
naopak z celé své síly „uskuteè-
òují“ probuzení.  
Touha po probuzení je sama o 
sobì chvályhodnou vìcí, avšak 
pøipomeòme si, co se psalo 
v „Životì v Kristu“, když letniè-
ní pøedstavitelé podrobili ma-
nifestace Ducha biblické ana-
lýze. Nahlédnìme do èlánku od 
George Wooda, vedoucího sborù 
Assemblies of God v USA, mu-
že, který též vroucnì toužil po 
probuzení: 
 
„Všichni se dnes modlíme, aby 
nás Bùh nádhernì probudil a 
zmocnil svou církev, aby nesla 
svìdectví jeho jména do celého 
svìta…Ó Bože, pošli nám ta-
kové probuzení!“ 
 
Dr. Wood však dal jasnì na 
srozumìnou, jak o hnutí svatého 
smíchu a podobných manifesta-
cích klasiètí letnièní smýšlí:  

„Mezi všemi pøíklady radosti ne-
ní v Bibli žádné tvrzení, že by se 
lidé nekontrolovatelnì smáli 

v davu uctívajících spolu s mno-
ha dalšími smìjícími se nebo 
padajícími na zem, neschopnými 
se pøestat smát. Když obhájci 
zjistili, že v Písmu není vzor pro 
moderní charismatický jev na-
zývaný svatý smích… zaèali uk-
azovat na Sk 2 a zvát lidi, aby se 
„napili u Joele“. Obra�me se na 
Skutky 2. Vidíme smích uèedníkù 
na den letnic? Chechtali se, 
smáli se od plic nebo šlo o 
nìjakou jinou formu smíchu?… 
Obhájci probuzení smíchu vy-
vodili, že dav si myslel, že byli 
opilí, protože se smáli. Ale to 
Skutky 2 neøíkají… Text… nikde 
neuvádí výskyt smíchu: bylo to 
mluvení v jiných jazycích, co 
vyvolalo rùzné reakce zazna-
menané Lukášem… Jestliže se 
církev smála ve Sk 2, pak se brzy 
„snížila“ ke kázání – výrazný 
kontrast proti nìkterým ukázkám 
souèasného jevu, kde smích buï 
vytlaèí pøíležitost pro kázání 
nebo ho stále pøerušuje. O 
Letnicích bylo 3.000 spasených 
a pokøtìných, ne 120 pøilepe-
ných na podlaze ve smíchu.“  
Wood G., Probuzení smíchu, 
„Život v Kristu“, 8/1995, str. 11-12 

 
Nakonec Wood varoval letnièní 
pøed východním mysticismem 
New Age, který by hledající lidi 
pøivádìl do zmìnìného stavu 
vìdomí, kde racionalita je sn-
ížena a vìøící pluje do božského 
omu – jogínského stavu mentální 
prázdnoty. Zcela na závìr  trilo-
gie, kterou Apoštolská církev 
zveøejnila na pokraèování ve 
svém èasopise, vyslovil i proroc-
ké varování: 
 
„Jakmile opustíš zkušenost, 
která je zakoøenìná v Písmu, 
abys zakusil nìjakou další, je 
pravdìpodobné, že se budou 
ještì rozvíjet extrémní projevy. 
Všimnìte si souèasného jevu: 
v nìkterých charismatických sbo-
rech zaèalo øvaní až štìkání. 
Øvaní je vysvìtleno jako „Lev 
z Judy“. Nevím, co pøedstavuje 
to štìkání. Vím, že když duch 

proroka je poddán proroku (1K 
14,32), pak jistì duch toho, kdo 
øve nebo štìká, je mu také pod-
dán. Nìkdy potøebujeme vìci 
nazývat pravými jmény. Nevá-
hám øíci, že štìkot a øev jsou 
„divné“. Buï to pøichází z chyb-
né lidské pøedstavy (lidské tìlo 
je schopné dìlat rùzné vìci) 
nebo je to ïábelský øev a štìkot 
jeho psù“.  
Wood G., Probuzení smíchu, 
„Život v Kristu“, 10/1995, str. 4-5 
Závìrem uveïme i slova národ-
ního koordinátora Alfy v ÈR, 
jak si on - pokud se nemluví o 
„vyslovenì pøíjemném“ a „niko-
ho k nièemu nenutícím“ evange-
liu „plného pohody u spoleè-
ného jídla“ - pøedstavuje skuteènou 
evangelizaci: 

„…Ježíš Kristus…uèedníky vy-
zýval, aby druhé pøimìli k tomu, 
aby pøišli… Ježíš lidem hrozil 
peklem, protože vìdìl, v jakém 
jsou nebezpeèí. Nepoøádal èajo-
vé dýchánky – žil za pochodu, v 
realitì konfliktu o lidské duše. 
Proto mìla jeho slova naléha-
vost, proto se nerozpakoval.“  
Dittrich T. in: „Sekta, tradice a 
øád“, „Život víry“, prosinec, 
roèník 10, 1999, str. 15  
 
Církevní pøedstavitelé, kteøí jsou 
za šíøení kurzù Alfa ve svých 
církvích zodpovìdní, by si mìli 
být vìdomi výše uvedených 
skuteèností, zejména pak toho, 
že obrácení je zde postaveno na 
prožitku s duchem, kterého jeho 
autoøi ztotožòují s pùvodcem 
manifestací Torontského pože-
hnání. Navíc jakékoliv odchyl-
ky, èi adaptace, které by vedly 
k jinému uèení, èi podstatné 
zmìnì formy, než jsou pre-
zentovány na kurzech Alfa, jsou 
nepøípustné. 
 
Více o historii, uèení a praxi 
Torontského požehnání v èešti-
nì, naleznete na: 

http://mujweb.cz/www/apologet/
index_studie.htm 

Sestavil Jaroslav Juøica 
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Blížící se krize 
E. G. White 

 
„I ro zh n ì v al s e  d rak n a tu  že n u , a š e l b o jo -
v ati s  jin ý m i z s e m e n e  je jíh o , kte øíž o s tøíh ají 
p øikázán í B o žíc h  a m ají s v ì d e c tv í Je žíš e  
Krista“ (Zj 12,17). V blízké budoucnosti uvidí-
me, jak se tato slova naplní, až se protestantské 
církve spojí se svìtem a s papežskou mocí proti 
tìm, kteøí zachovávají pøikázání Boží. Tentýž 
duch, který ovládal papežence v døívìjších do-
bách, pøivede protestanty k tomu, aby podobnì 
postupovali vùèi tìm, kteøí zachovají vìrnost 
Bohu.  
Církev a stát nyní konají pøípravy k budoucímu 
boji. Protestanté pracují tajnì, aby postavili ne-
dìli do èela, jak to uèinili katolíci. V celé zemi 
(USA) buduje papežství své pyšné a mohutné 
stavby, v jejichž tajemných hlubinách se má o-
pakovat døívìjší pronásledování. Ve velkém mì-
øítku je tak pøipravena cesta onìm lživým zázra-
kùm, jimiž by satan, kdyby to bylo možné, svedl 
i vyvolené.  
Naøízení proti lidu Božímu bude velmi podobné 
tomu, které vydal Asverus proti Židùm v dobì 
Ester. Perský výnos vzešel ze zášti Amana vùèi 
Mardocheovi. Ne, že by mu Mardocheus ublížil, 
ale odepøel mu prokázat poctu, která náležela 
pouze Bohu. Králova rozhodnutí proti Židùm 
bylo dosaženo falešným plánem a nesprávným 
vylíèením tohoto zvláštního lidu. Satan nastrojil 
plán, aby zbavil svìt tìch, kteøí si uchovali zná-
most pravého Boha. Ale jeho úklady byly zma-
øeny protichùdnou mocí, která panuje mezi syny 
lidskými. Mocní andìlé, byli povìøeni, aby chrá-
nili Boží lid a úklady jejich protivníkù se padly 
zpìt na jejich vlastní hlavy. Protestantský svìt 
dneška vidí v malé skupinì svìtitelù soboty Mar-
dochea sedícího v bránì. Jejich charakter a cho-
vání, vyjadøující úctu k zákonu Božímu, jsou ne-
ustálou výèitkou tìm, kteøí zavrhli bázeò pøed 
Pánem a pošlapali Jeho sobotu. Nevítaný vetøe-
lec musí být nìjakým zpùsobem odstranìn  
z cesty. 
Tentýž násilnický duch, který v minulých do-
bách strojil úklady proti vìrným, stále se po-
kouší zbavit svìt tìch, kteøí se bojí Boha a za-
chovávají Jeho pøikázání. Satan by chtìl vzbudit 
nevoli proti skromné menšinì, která svìdomitì 
odmítá pøijmout populární zvyky a tradice. Muži 
vysokého postavení a vážnosti se budou spojo-
vat s nezákonnými a nièemnými, aby se radili 
proti lidu Božímu. Bohatství, talent a výchova se 
spojí, aby lid Boží zahrnulo pohrdání. Proná-
sledující vládcové, kazatelé a èlenové církve se 
spiknou proti nim. Slovem a perem, vychlou-

báním, hrozbami a výsmìchem se budou snažit 
znièit jejich víru. Falešnými pøedstavami a zlo-
stnými provoláními budou podnìcovat vášnì 
lidí. Protože nemohou pøedložit žádný dùkaz 
vyjádøený slovy „tak praví Písmo“ proti za-
stáncùm biblické soboty, uchýlí se k diskri-
minujícímu naøízení, aby tento nedostatek napra-
vili. Aby si zajistili popularitu a pøízeò, vyhoví 
zákonodárci žádosti o nedìlní zákon. Ten, kdo 
se bojí Boha, nemùže pøijmout žádné naøízení, 
které by porušilo jedno z pøikázání Desatera. Na 
tomto bojišti se odehrává poslední veliký boj 
sporu mezi pravdou a bludem. O jeho výsledku 
nejsme na pochybách. Ale jako za dnù Mardo-
chea, Pán chce i dnes obhájit Svou pravdu a 
Svùj lid. 
Naøízením, vynucujícím si papežské ustanovení 
k pøestupování Božího zákona, se náš [americ-
ký] národ plnì odvrátí od spravedlnosti.  
Když protestantismus natáhne svou ruku pøes propast, 
aby uchopil ruku øímské moci, když podá ruce spiri-
tismu, když pod vlivem tohoto trojnásobného spojení 
naše zemì (USA) zavrhne zásady své ústavy jakožto 
protestantské a republikánské vlády a uèiní opatøení pro 
hlásání papežských lží a bludù, tehdy poznáme, že 
pøišel èas pro neobyèejné satanovo pùsobení a že konec je 
blízko. 
Jako byl vpád øímského vojska pro uèedníky zna-
mením nadcházející zkázy Jeruzaléma, tak toto 
odpadnutí mùže být pro nás znamením toho, že 
hranice Boží trpìlivosti dosáhla svého vrcholu, 
že míra nepravosti našeho národa [Ameriky] je 
naplnìna a že andìl milosti je pøipraven odletìt, 
aby se již nikdy nevrátil. Pak lid Boží bude uvr-
žen do trápení a úzkosti, které proroci popsali 
jako èas Jákobova soužení. Køik vìrných proná-
sledovaných stoupá k nebi. A jako krev Ábelova 
volala ze zemì, tak také zazní volání z hrobù 
muèedníkù, z hlubin moøe, z horských jeskyní, z 
klášterních kobek: „Až dokud, Pane svatý a pravý, 
nesoudíš a nemstíš krve naší nad tìmi, kteøíž pøebývají 
na zemi?“ (Zj 6,10). 
Pán koná Své dílo. Celé nebe je v pohybu. 
Soudce vší zemì brzy povstane a obhájí svou 
pohrdanou autoritu. Peèe� vysvobození bude 
vtisknuta tìm, kteøí zachovávají Boží pøikázání, 
kteøí ctí jeho zákon, a odmítají pøijmout zname-
ní šelmy nebo jejího obrazu.   
Bùh zjevil, co se bude odehrávat v posled-
ních dnech, aby Jeho lid mohl být pøipraven 
èelit bouøi odporu a hnìvu protivníkù. Ti, 
kteøí byli varováni pøed nadcházejícími u-
dálostmi, nemají neèinnì oèekávat pøichá-
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zející bouøi, a tìšit se tím, že Pán v den 
soužení bude chránit Své vìrné. Máme být 
jako lidé èekající na Svého Pána, ne  
v neèinném oèekávání, ale jako ti, kteøí  
s neochvìjnou vírou horlivì pracují. Nyní 
není èas, abychom svoje myšlenky zamì-
stnali vìcmi ménì dùležitými. Zatímco lidé 
spí, satan pracuje, aby vìci uspoøádal tak, že 
lid Boží nenalezne ani spravedlnost ani 
milost. Nedìlní hnutí si nyní v skrytu razí 
cestu. Jeho vedoucí skrývají svùj pravý ú-
mysl, a mnozí, kteøí se pøipojili k tomuto 
hnutí, nepoznají, kam tento spodní proud 
smìøuje. Jejich vyznání je vlídné a zdánlivì 
køes�anské, ale jejich øeè bude zjevovat du-
cha draka. Je naší povinností konat vše, co 
je v naší moci, abychom odvrátili hrozící ne-
bezpeèí. Mìli bychom usilovat o zbourání 
pøedsudkù, abychom stáli pøed lidmi v pra-
vém svìtle. Mìli bychom jim ukázat, oè 
skuteènì jde a takto nejúèinnìji protestovat 
proti opatøením, jež mají omezovat svobodu 
svìdomí. Mìli bychom zkoumat Písmo, 
abychom mohli obhájit svojí víru.  
Prorok praví: „Be zb o žn í zajis té  b e zb o žn o s t 
p ác h ati b u d o u , an iž c o  p o ro zum ì jí kte øí  
z n ic h , ale  m o u d øí p o ro zum ì jí“ (Da 12,10b). 
Kdo pøistupuje k Bohu skrze Krista, ten vidí 
pøed sebou dùležité dílo. Nyní je èas uchopit rá-
mì naší posily. Všichni kazatelé a vìøící by se 
mìli nauèit Davidovu modlitbu: „Je s t è as , ab y  
s e s  p øiè in il, Ho s p o d in e ; zru š ili záko n  tv ù j“ 
(Ž 119,126). 
„Kn ì ží, s lu že b n íc i Ho s p o d in o v i, a�  p laè í 
m e zi s íò c í a o ltáøe m , a øe kn o u : Od p u s � , ó  
Hospodine, lidu svému, a nevydávej 
d ì d ic tv í s v é h o  v  p o h an ì n í“ (Jl 2,17a). Bùh se 
vždy zastával Svého lidu v jeho nejvìtší nouzi, 
když se zdálo, že není nadìje na odvrácení zká-
zy. Intriky zlých lidí, nepøátel církve, jsou podro-
beny Jeho moci a všeovládající prozøetelnosti. 
On mùže pùsobit na srdce státníkù; On mùže 
odvrátit hnìv prudkých a nespokojených lidí, 
kteøí jsou plni nenávisti vùèi Bohu, Jeho pravdì 
a Jeho lidu, On dokáže poruèit vodám. Modlit-
ba pohne paží Všemohoucnosti. Nekoneèný 
Tvùrce, který udržuje nebeské hvìzdy v jejich 
poøádku, jehož slovo ovládá vlny svìtového 
moøe, se zastane Svého lidu, jestliže k Nìmu 
 s vírou volá. On zadrží mocnosti temna do-
kud nebude celému svìtu hlásáno varovné 
poselství, a dokud ti, kteøí na nì dbali, ne-
budou pøipraveni k boji. 
Žalmista praví: „Zajis té  i h n ì v  è lo v ì ka c h v áli-
ti tì  m u s í, a o s tate k zu øivo s ti zkro tíš “ (Ž 76,11). 
Bùh chce, aby se vyzkoušená pravda dostala 

na veøejnost, aby byla pøedmìtem bádání a 
diskusí, i kdyby mìla být v opovržení. My-
šlení lidí musí být vyburcováno. Z každého 
sporného bodu, èi každé výèitky a pomluvy 
uèiní Bùh prostøedky vybízející ke zkoumá-
ní a probuzení myslí, které by jinak spaly. 
Tak tomu bylo kdysi v dìjinách Božího lidu. Po-
nìvadž se tøi Hebrejci odmítli klanìt velkému 
zlatému obrazu, jenž dal postavit Nebúkadne-
zar, byli vrženi do ohnivé pece. Bùh ale chránil 
Své služebníky uprostøed plamenù. Pokus donu-
tit je, aby se klanìli modlám, ukázal na existenci 
pravého Boha pøed shromáždìnými knížaty a 
hodnostáøi mohutné Babylonské øíše. 
Tak tomu bylo i s výnosem, že se lid nesmí mo-
dlit k žádnému jinému bohu, jen ke králi. Když 
Daniel, vìren svému zvyku, tøikrát dennì pøed-
kládal své modlitby Bohu nebes, vzbudil svým 
jednáním pozornost knížat a vladaøe. Mìl pøíle-
žitost mluvit sám za sebe a ukázat, kdo je pra-
vým Bohem, mohl odùvodnit, proè se mají kla-
nìt toliko Bohu. Mohl poukázat na povinnost 
vzdávat Bohu chválu a projevovat Mu odda-
nost. Danielovo zachránìní ze lví jámy bylo dal-
ším dùkazem toho, že Bùh, kterému slouží, je 
pravým a živým Bohem. 
Také zajetí apoštola Pavla pøineslo evangelium 
ke králi, knížatùm a vladaøùm, kteøí by je jinak 
nikdy nepoznali. Veškeré úsilí umlèet pravdu, 
bude sloužit jen k tomu, aby se pravda šíøila. 
Vznešenost pravdy se násobí každým dalším bo-
dem jejího odhalení. Blud potøebuje utajování a 
maskování. Obléká se do andìlských šatù, ale 
každý projev jeho skuteèné povahy zmenšuje je-
ho vyhlídku na úspìch. 
Lid, který Bùh uèinil strážcem Svého zákona, 
nesmí ukrývat Jeho svìtlo. Pravdu je tøeba hlásat 
v temných místech svìta. Pøekážkám se musí èe-
lit a musí se pøemáhat. Mohutné dílo je svì-
øeno tìm, kteøí znají pravdu. Ti by mìli úpìn-
livì prosit Boha, aby jim nyní pomáhal. Láska 
Kristova musí pronikat jejich vlastním srdcem. 
Musí na nì být vylit Duch Kristùv a musí se pøi-
pravit, aby mohli obstát na soudu. Když se Bo-
hu zasvìtí, bude jejich snahy provázet pøe-
svìdèivá síla, s jejíž pomocí dokáži vysvìtlit, 
aby její poznání vniklo do mnohých srdcí.  
 
Nesmíme už déle spát na satanovì tajemné pù-
dì, ale musíme použít všech svých sil a využít 
každé pøednosti, kterou nám darovala Prozøe-
telnost. Poslední varovné poselství má být zvì-
stováno „všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i 
lidu“ (Zj 14,6) (V anglickém textu, i v Bibli kralické, 
stojí doslova: „lidem a národùm, a jazykùm i králùm 
mnohým“ Zj 10,11b); a je nám dáno zaslíbení:



Je   -   zu dra - hý         Je   -   zu,         vì   - ènì chci být            tvým,            ti  - chý, èi - stý,

sva    -   tý dej        a�  se  -  be             zøím.           Pro  - stý vše  -  ho             høí - chu,           

prost od  svì - ta             zlob,          srd  -  ce  mé,  o        Je   -  zu,        jak   chceš sám    o  -        zdob.

Ve skvìlé spoleènosti 
Pronásledování nebude namíøeno proti tìm, kteøí nemají žádné spoleèenství s Bohem 
a nemají tedy ani žádnou mravní sílu. Ale naopak, obrátí se proti vìrným a Bohu 
oddaným, kteøí nedìlají svìtu ústupky a neøídí se jeho názory, nestojí o jeho pøízeò ani 
uznání. Náboženství, které podává živý dùkaz o svatosti, odmítá pýchu, sobectví, 
lakomství a každou jinou høíšnost, bude svìtem a povrchními køes�any nenávidìno… 
Nebo� i Ježíš musel snášet nepochopení, a to v mnohem vìtší míøe než my. Jen 
skuteènì hrdinné duše se osvìdèí, když budou stát osamoceny, a nakonec si dobudou 
nehynoucí korunu. (YI 22. kvìtna 1904). 
 
Mnozí se nechají svést (1Tim 4,1)  
„Mnozí tzv. køes�ané - adventisté sedmého dne, jsou pokládáni za spolehlivé a vìrné 
vyznavaèe. Je to však proto, že pro své vyznání nebyli pronásledováni… Když však 
pøijde den, kdy Zákon Boží bude pošlapán a církví budou otøásat zkoušky, které 
podstoupí všichni vìøící, velká èást tìch, kdo se pokládají za upøímné, bude svedena 
klamem a zradí. Tito lidé se pak stanou jako našimi nejúhlavnìjšími pronásledovateli.“ 
(RH 8.6.1897; 6BC 1065) 
 

2. Jezu, drahý Jezu, k sobì táhni blíž,
    svìta pokušení a� nesvodí již.
    Na své pevné skále, raè mne ustavit,
    poslušnì jak dítko za Tebou chci jít.

3. Jezu, drahý Jezu, touto svìta tmou
    slaviti chci stále velkou milost tvou.
    Potom dej a� vezmu v nebesích svùj díl,
    kde jsi svému stádci mìsto pøipravil.
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