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chci vás všechny co nejsrdečněji pozdravit.

Čas rychle běží. Každým novým dnem jsme sice blíže k vy-
touženému příchodu Pána Ježíše, ale jsme připraveni na tu-
to událost? Odevzdali jsme se cele Jemu? Chceme, aby už 
opravdu přišel? 
Přivést sama sebe zpět k  dokonalosti, ve které byl člověk 
stvořen, je ohromným úkolem života – úkolem, kterému 
musí být všechno ostatní podřízeno. Tak jako je Bůh do-
konalý v nebesích, tak by člověk měl být dokonalý na Zemi. 
Ideálem křesťanské povahy je podobnost Kristu, jak máme 
napsáno např. u:

MAT. 5,48
JAKUB 1,4
JOZUE 24,14

Veškerá pravá poslušnost vychází ze srdce. Kristus konal 
všechno srdcem. Podvolíme-li se, ztotožní se Kristus s našimi 
myšlenkami a cíli a přizpůsobí naše srdce a mysl své vůli tak, 
že provádění našich vlastních rozhodnutí bude jen v souladu 
s poslušností Kristu. (Touha věků, E:G:White, str. 471)
Podle výzvy bratra T. Wilsona máme usilovně prosit o vyli-
tí Ducha svatého, který nám otevře obzor, v němž budeme 
ještě blíže a lépe vidět a slyšet Jeho hlas. Pán Ježíš bude mo-
ci přijít. Tímto budeme konečně blíže cíle, který máme stále 
před sebou.
Přeji vám i sobě poslušnost Božího zákona a trpělivost sva-
tých nechť je naším znamením. 

Redakce

MILÍ ČTENÁŘI,
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Nezávislý časopis Z  ráje do ráje sleduje 
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poštovné. Redakce a případní spolupra-
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Rádi bychom zasílali časopis na sběrné 
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»Nebojž se, nebo jsem 
já s tebou; nestrachujž 
se, nebo já jsem Bůh 
tvůj. Posilním tě, a 
pomáhati budu tobě, a 
podpírati tě budu pravicí 
spravedlnosti své.
Nebo já, Hospodin Bůh 
tvůj, ujal jsem tě za tvou 
pravici, a pravímť: Neboj 
se, já tobě pomáhati 
budu.«

Izaiáš 41,10.13
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Milí bratři a sestry v Kristu,
jako předseda Generální konference adventistů 
sedmého dne jsem plný naděje, protože vím, že tato 
církev je v Božích rukou. On je jejím Zakladatelem, jejím 

Vůdcem, jejím Kapitánem, jejím Generálem a její Hlavou. On toto 
hnutí vedl v minulosti, pečuje o ni v dnešní době a povede ji mocně 
do budoucnosti. Náš Stvořitel, Vykupitel a přicházející Král je jedinou 
nadějí církve pro dnešek, zítřek a pro věčnost. Ve své prozřetelnosti 
tuto církev určil pro jedinečné poslání a ona má splnit tento účel, 
k němuž ji Kristus povolal k životu.

BOHEM POVOLANÉ 
PROROCKÉ HNUTÍ

TED N. C. WILSON, 
PŘEDSTAVENÝ CELOSVĚTOVÉ 

CÍRKVE ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE
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Adventisté sedmého dne jsou Bohem povolané prorocké hnutí.  
Nejsme jen nějakou jinou denominací v oblasti náboženských hnutí. 
Jsme hnutím doby konce, s  cílem pro dobu konce, s  poselstvím pro 
dobu konce a posláním pro dobu konce pro celou zemi. Tato církev je 
Boží církví.

To neznamená, že by církev neměla své výzvy. Ty ona zcela určitě má. A 
já budu dnes otevřeně mluvit o některých, ale navzdory těmto výzvám 
je Duch svatý mocnější v působení a vítězství církve bude jisté.

CÍRKEV JE TĚLO KRISTOVO

V  ev. Matouše, 16,18 řekl Ježíš:(na té skále) „vzdělám církev svou, a 
brány pekelné nepřemohou ji.“ Tato církev není nějakou lidskou, 
lidmi utvořenou, byrokratickou organizací, jak by se někteří mohli 
domnívat. Na základě svých vlastních slov vybudoval Pán Ježíš svou 
církev a „brány pekelné ji nepřemohou.“
Dle 1.ep. Korintským, 12. kapitoly,  je církev Kristovým tělem. Dle 
Efezským 5 je církev ženou Kristovou, dle 1. Petr. 2 je církev Kristovým 
duchovním domem. V 1. Petrově 2,9 označuje apoštol Boží církev jako 
rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý (lid získaný 
do vlastnictví).

Boží prorokyně ostatků, Ellen White, to vyjádřila takto: „Církev je 
pevnost Boží, útočištné město Boží, které Bůh udržuje v  odbojném 
světě. Každé zrazení církve je zradou na Tom, jenž vykoupil lidstvo krví 
svého jednorozeného Syna…  Posílá své anděly, aby sloužili jeho církvi, 
a brány pekla nemohou přemoci jeho lid.“   Skutky apoštolů 10 / AA 11

„Kristus drží svou církev ve svých rukou. Je jeho hradem, jeho 
útočištným městem na jedné planetě vzpoury. Ona je světlem 
v  temnotě, majákem v  noci a jasným světlem na temně osvětlené 
cestě, kterou máme před sebou. Ellen Whiteová pokračuje v  knize 
Skutky Apoštolů následujícími slovy, plnými důvěry: “Bůh podporuje 
svou církev v  dobách pronásledování, zápasů a temna. Ani mráček 
na ni nepadne bez Božího opatření. Jediný protivník, jehož by 
nepředvídal, nepovstane, aby mařil jeho dílo. Vše se uskutečňuje tak, 
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jak Bůh předpověděl. Bůh neponechává svou církev opuštěnou, nýbrž 
naznačuje v prorockých prohlášeních, co se stane a způsobuje to, co 
Duch Boží vnukává prorokům, aby předpovídali. Všechny úmysly 
Boží budou uskutečněny. Zákon Boží je spjat s trůnem Božím a žádná 
zlomoc jej nemůže zničit. Bůh vnukává pravdu a střeží ji a pravda 
zvítězí přes všechna protivenství.“   Skutky apoštolů 10 / AA 11-12

VÍTĚZSTVÍ NAD MOCNOSTMI TEMNA

Kristus a jeho církev budou na konci triumfovat. Ježíš ještě nikdy boj 
se satanem neprohrál. Na kříži zvítězil nad knížectvími a mocnostmi 
temnoty. Ty a já jsme na straně vítězů, jak je to popsáno v  jedné 
staré písni Sabiny Baring-Gould z  roku 1864 s  názvem: „Kupředu 
křesťanští vojáci“:

KORUNY A TRŮNY ZANIKAJÍ,
ŘÍŠE PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ,
ALE CÍRKEV JEŽÍŠOVA BUDE TRVAT VĚČNĚ.
BRÁNY PEKELNÉ NEMOHOU NIKDY NAD CÍRKVÍ ZVÍTĚZIT.
JEŽÍŠ TO ZASLÍBIL 
A ON DODRŽÍ TO, CO ZASLIBUJE.

Všichni démoni pekla nemohou a nebudou moci zmařit Boží záměry 
s jeho církví. Ježíšova církev na konci zvítězí. Jeho pravda bude jasněji 
zářit a zesílí, když se vyplní nejprve předpověď ze Zjevení v kapitole 18.: 
„a země byla osvícena od slávy anděla Božího.“

OKAMŽIK ROZHODNUTÍ

Americký básník, James Rusell Lowel, vyslovil jednu věčnou pravdu, 
když v  roce 1844, v  roce zrodu adventního hnutí, napsal následující 
slova. Ona platí dnes stejně, jako v  době, kdy je před desítkami let 
sepsal pod tímto nadpisem: SOUČASNÁ KRIZE. Text zní:         
„Jednou přijde na každého člověka a každý národ okamžik, kdy v boji 
pravdy proti klamu musí padnout rozhodnutí. V  boji pravdy proti 
klamu, pro dobro nebo zlo… Pravda vždy na popravišti, bezpráví vždy 



7

na trůnu. Avšak popraviště se v budoucnosti změní a za smutným 
neznámým bude stát ve stínu Bůh, jenž bdí nad těmi, kteří jsou jeho.“

ÚŽASNÝ RŮST

V této době vrcholu lidských dějin jsou všude na zemi vidět důkazy 
toho, že Boží pravda triumfuje nad silami zla. Vidíme jasné známky, že 
Ježíš vede svou církev od vítězství k vítězství.  Tímto se s vámi podělím 
o několik úžasných fakt. V  roce 1863 bylo založeno společenství 
Adventistů sedmého dne. Tehdy připadl jeden adventista sedmého 
dne na 356 000 lidí na zemi. Dnes přichází 1 adventista sedmého dne 
na 400 lidí na zemi. Trvalo 107 let, než církev dosáhla první milión 
členů. Dnes křtíme jeden milión lidí každý rok. Máme téměř 25 
miliónů lidí, kteří navštěvují našich 70 000 sborů a kteří navštěvují 
sbory po celém světě ve více než 200 zemích. To působí Bůh! Duch 
svatý pracuje pozoruhodným způsobem.

Vidíte, že oživení je naší největší a nejnaléhavější potřebou. 
V posledních letech jsme výslovně poukázali na oživení, reformaci a 
poslání. Když mluvíme o oživení, máme na mysli každodenní duchovní 
probuzení v srdci a mysli jednoho každého z nás. Reformací myslíme 
to, že naši odevzdanost činit Boží vůli prohlubujeme a snažíme se ve 
všem, co děláme, abychom se líbili Ježíši.

K reformaci dojde tehdy, když budeme den co den naši vůli podřizovat 
Jeho vůli. On nám pak dá představu o tom, jak máme jako jednotlivci 
a jako církev chápat poslání. A pak se rozhodneme, že se mu v každém 
aspektu našeho života chceme líbit tím, že splníme to pověření.

NAŠE NEJVĚTŠÍ POTŘEBA

Potřebuje svobodná církev adventistů sedmého dne oživení a 
reformaci?  Nebo celý důraz na oživení a reformaci není nic jiného, 
než nový program společenství věřících? Boží posel pro ostatky, Ellen 
Whiteová, nenechává nikoho na pochybách, když říká: 
„Oživení pravé zbožnosti mezi námi je naší největší a nejnaléhavější 
potřebou. Tato snaha je naším prvořadým dílem. Musíme se opravdově 



1.2014

Z RÁJE
  DO RÁJE

TÉMA

8

snažit o obdržení Božího požehnání; ne proto, že Bůh by nebyl ochoten 
udělit nám své požehnání, ale proto, že nejsme připraveni je přijmout. 
Náš nebeský Otec je ochotnější dát svého Ducha svatého těm, kteří Ho 
o něj žádají, než když pozemští rodiče dávají dobré dary svým dětem. 
Ale naším úkolem je skrze vyznání, pokoru, pokání a upřímnou 
modlitbu splnění podmínek, za nichž Bůh zaslíbil, že nám udělí 
své požehnání. Oživení lze očekávat jen jako odpověď na modlitby.“ 
Vybraná poselství 97 / 1SM 121   Jaký nádherný citát! Oživení není 
pouze naší největší potřebou v dnešní církvi; ono je ve všech směrech 
naší největší potřebou a je nám řečeno, abychom se v prvé řadě o něj 
snažili.

TOUHA V SRDCI

Mohu vám dnes říci, po čem toužím? Jako předseda generální 
konference toužím po vylití Ducha svatého ve svém vlastním životě. A 
více než po něčem jiném toužím po vylití Ducha svatého v plnosti pro 
dokončení díla Božího na Zemi, aby se Ježíš mohl vrátit zpět. On je velkou 
nadějí. Dnes nepotřebujeme další a další programy pro církev, ani více 
financí, ani další instituce, ani více kázání prostřednictvím médií a 
nakladatelství, ať jakkoli důležitá jsou všechna tato zařízení.
 
Co ale nejvíce, nejnaléhavěji a nejnutněji potřebujeme, je vylití Ducha 
svatého. Prorok Zachariáš to říká takto: „Ne silou ani mocí, ale Duchem 
mým, praví Hospodin zástupů“. Chcete se se mnou, jako jiní vedoucí 
adventistů sedmého dne a členové na celém světě, před Bohem 
ve vážné modlitbě pokořit a prosit o mocné vylití Ducha svatého? 
Chcete s námi prosit Boha o plnost nebes? Chcete s námi hledat Boha 
ve vaší divizi, ve vaší unii, ve vašem sdružení, ve vaší misii, ve vašich 
místních úřadech a ve vašich sborech? Chcete Boha úpěnlivě prosit 
v  modlitebních skupinách, ve vašich rodinách, ve vašem domově a 
s ostatními členy sboru, aby se každý sbor stal domem modlitby? Bůh 
nás vyzývá v  těchto rozhodujících hodinách historie Země k  hlubší 
odevzdanosti. Toto není ten pravý čas na to, abychom si ve sboru 
pouze dělali hry. Je to ten pravý čas, abychom se zcela a naprosto 
zasvětili Ježíši a Jeho poselství.
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SJEDNOCENI K MODLITBĚ

K  oživení dojde, když strávíme čas s  Bohem v  modlitbě a ve studiu 
Bible. Z  tohoto důvodu uskutečnila církev tzv. modlitební iniciativu 
7-7-7 a celosvětově povzbudila adventisty sedmého dne, aby se 7 dní 
v týdnu, v 7 hodin ráno a v 7 hodin večer sjednotili k modlitbě. Stovky 
tisíc adventistů sedmého dne se účastní této modlitební iniciativy a 
prožívají obnovu. Jeden z  našich vedoucích v  Generální konferenci 
byl nedávno služebně v  Indonésii. Jeden řidič sdružení ho vzal na 
schůzku. Bylo sedm hodin večer a z hodinek řidiče se ozvalo pípnutí. 
Řidič řekl docela klidně: Nyní musíme opustit cestu a sjet ke kraji. Je 
sedm hodin večer a my se musíme spojit s adventisty na celém světě, 
kteří teď prosí o vylití Ducha svatého.

Laičtí pracovníci na celém světě se spojují s  vedoucími církve, aby 
hledali Boha v  modlitbě a studovali Jeho Slovo. Stovky tisíc dalších 
se podílí na Revived by His Word, na jednom programu pro denní 
studium Bible, který má vést církev celou Biblí až do Generální 
konference v  roce 2015 v  San Antoniu. Z  Brazílie je hlášeno, že 
takovým způsobem mnoho lidí přes internet využívá Twitter, aby si 
sdělovali své zkušenosti se studiem Bible pomocí programu Revived 
by His Word, procházejí kapitolu za kapitolou a píšou o svých denních 
pobožnostech, že počet Twitter připojení byl na 3. místě v celé zemi 
Brazílie. A přitom šlo o Twitter připojení na jakékoli téma, včetně 
nejznámějších televizních programů, filmů, sportu a světových 
hudebních akcí. Bůh působí v církvi adventistů!
 
Na mnoha místech se konají probuzení. Duch svatý je vyléván na 
skupiny mladých lidí, kteří hledají Boha v  modlitbě, studují Jeho 
Slovo a vydávají svědectví ke cti Jeho jména. Jsem velmi povzbuzen, 
když vidím mladé lidi, kteří se zcela zasvětili Ježíšovu dílu.
 
JAKÉ VÝSLEDKY PŘINESLY OŽIVENÍ A REFORMACE?

Oživení a reformace vedou až tam, že je vydáváno svědectví a 
reformace vždy vede k vydávání svědectví a k hlásání evangelia. Žádné 
pravé oživení nemůže existovat bez obnoveného nadšení získávat 
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duše. Dělá-li Bůh něco v  nás, bude dělat něco také skrze nás. Když 
Bůh dělá něco pro nás, pak je to proto, že chce něco udělat s  námi. 
Vidíte, stejně jako Petr, i my prohlašujeme: „Neboť my nemůžeme 
nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli.“ (Sk.ap. 4,20) S  apoštolem 
Pavlem prohlašujeme: „Neboť se nestydím za evangelium Kristovo; 
moc zajisté Boží jest k  spasení každému věřícímu…“ Řím. 1,16 A 
s  apoštolem Janem voláme: „Což jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme 
vám… (1. Jan 1,3)
Vy víte: Všechna probuzenecká a reformační hnutí v minulosti byla 
provázena významnými obdobími evangelizace a misie. To platilo 
nejen pro novozákonní dobu, ale také pro reformaci v  16. století 
s  Martinem Lutherem a dalšími reformátory, jako byl např. John 
Wesley a George Whitefield, kteří vedli probuzenecká hnutí v Anglii. 
Toto se také splnilo ve velkém adventním probuzení v Severní Americe 
a později v raných dějinách Svobodné církve adventistů sedmého dne.
 
NEÚČINNÉ VYDÁVÁNÍ SVĚDECTVÍ
 
Bez oživení a reformace jsou naše snahy vydávat svědectví neúčinné. 
Evangelizace bez oživení přináší chudé výsledky. Pouze moc Ducha 
svatého se může dotknout srdce a změnit život, ne naše síla. Obrácení 
je dílo Ducha svatého. Boží prorokyně ostatků píše jasně a zřetelně: 
Pán řekl, že jeho dílo se má dít „ne silou, ani mocí, ale Duchem 
mým“. Boží dílo má být dokončeno spolupůsobením nebeských a 
lidských pomocníků. Pokud se někdo spoléhá na sebe a budí dojem, 
že v Božím díle je sice aktivní, ale nepěstuje modlitbu, nepřináší jeho 
činnost nic. Kdyby se jen mohl podívat do kadidelnice anděla, který 
stojí na zlatém oltáři před trůnem, jejž obklopuje duha, uviděl by, že 
naše modlitby a úsilí musí být smíchány se zásluhami Ježíšovými; 
jinak budou bezcenné jako Kainova oběť. Kdybychom mohli vidět 
každou činnost člověka tak, jak se ukáže před Bohem, pak bychom 
viděli, že dílo, které on koná s mnoha modlitbami a které je posvěceno 
zásluhami Ježíšovými, obstojí ve zkoušce před soudem. (Review and 
Herald, 4. Juli 1893).

Pokud oživení a reformace se neprojevují ve vydávání svědectví, 
degenerují brzy k  pouhým sentimentálním proslovům a nakonec 
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vymřou úplně. Proto je v církvi kladen důraz znovu na evangelizaci. 
Každý člen je skvělý misionář, svědek Nejvyššího. Bůh jej pověřil, aby 
mluvil s ostatními o své víře.

KÁZÁNÍ VE MĚSTECH

Církev začala přikládat velký význam práci ve velkoměstech, 
aby získala milióny lidí v  asi 650 největších městech. V  loňském 
roce jsem měl radost, že mohu mít velkou sérii evangelizačních 
kázání v  hlavním městě New York. Sérii přednášek Revelation of 
Hope – Zjevení naděje, kterou jsem konal, byla jednou z asi 400 
evangelizačních shromáždění, která se konala v metropolitní oblasti 
New Yorku, jako součást obsáhlé evangelizace, aby hlavní město New 
York bylo osloveno evangeliem o Ježíši Kristu. Kazatelé, evangelisté 
a správci z celého světa se sešli v New Yorku a kázali spolu s místními 
správci slovo Boží. Kazatelé a členové církve tak významně vyzvali 
k  přijetí Ježíše Krista, přičemž On jim k  tomu dal sílu. Tato obsáhlá 
práce se týkala přípravy stovek laiků, aby byli schopni podílet se podle 
svých darů, které mají od Boha, na práci ve: zdravotní misii, v práci 
s  mládeží, v  biblické práci, v  udílení biblických hodin, v  distribuci 
literatury, v laické evangelizaci, v evangelizaci pro přátele a ve veřejných 
evangelizačních přednáškách. Výsledkem tohoto obrovského úsilí je, 
že bylo již pokřtěno více než 4000 lidí. 
Města po celém světě zažívají velmi podobné akce v jejich dané oblasti 
a dosahují podobných výsledků. Bůh působí ve městech, jako jsou: 
Londýn, Tokio, Manila, Moskva, New York, Nairobi, Johannesburgu, 
Indianapolis, Kinshasa, Lagos, Luanda,Sydney,Paříž, Mumbai, Cairo, 
Sao Paulo, Mexico City a v  mnohých, mnohých dalších. Desítky 
tisíc jsou křtěny, a to je teprve začátek. U příležitosti naší nedávno 
konané porady v  našem centru se delegáti shodli na dokumentu o 
evangelizaci na celém světě, aby ve více než 500 městech s  počtem 
obyvatel 1 milion nebo více, ve kterých je jen málo nebo žádní 
adventisté, byli adventisté posíleni nebo vypracovány projekty. Mnohá 
z nich nedovolují jakýkoliv způsob přímého vydávání svědectví nebo 
veřejných evangelizačních shromáždění. Výzva získat lidi v  těchto 
městech je obrovská. Ale náš Bůh je větší než tato výzva; on miluje lidi 
v těchto městech více, než si dokážeme představit! Trhá nám srdce, 
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když v  těchto městech žijí milióny lidí, kteří neznají Ježíše a Jeho 
pravdu pro poslední hodinu této země. Máme v plánu vytvořit stovky 
center, ve kterých můžeme mít vliv: čítárny, zdravotní střediska, 
vegetariánské restaurace, společenská centra a mnoho dalších, které 
by přesahovaly tyto aktivity v těžko dostupných místech.
V souvislosti s misií ve městech zahájíme komplexní zdravotní službu 
podle vzoru Ježíšovy služby. Povzbuzujeme každou církev k tomu, aby 
sloužila lidem v lásce a ve jménu Ježíšově zmírňovala útrapy lidí. Naše 
přednášky pro modlitební týden 2014 budou obsahovat příspěvky 
jako: „Sám dle Ježíšovy metody.“ V  misijní knize pro rok 2015 se 
bude jednat o celostní zdraví; a také v  roce 2015 bude každý sbor a 
společenství adventistů sedmého dne povzbuzovány k tomu, aby ve 
zvláštním týdnu zdraví nabídly lidem v jejich prostředí dar zdraví.

ÚŽASNÉ VÝSLEDKY

Bůh koná tak mnoho v této církvi, že jsem někdy ohromen. V krátkém 
čase, který máme společný, nemohu zmínit všechno. K  projektům, 
které svědčí o Boží moci, patří také projekt Velký spor. Stanovili jsme si 
cíl, distribuovat 50 miliónů knih, a věřili jsme, že to bude 100 miliónů. 
Ale Jeho mocí, Božím zásahem, jsme – jste -  distribuovali více než 140 
miliónů knih Velký spor v  různých verzích. Děkujme Bohu za tento 
neuvěřitelný rozmach Božího díla skrze knihu Velký spor věků, která, 
dle výpovědi E.G.White, byla knihou, kterou ona chtěla rozšiřovat 
více, než kteroukoli jinou z jejích knih. Tyto knihy bude číst mnoho 
miliónů lidí a ony jim budou dále pomáhat. Existuje tolik věcí, které 
mohou člověka povzbudit.

STOJÍME PŘED OBROVSKÝMI VÝZVAMI

Jako církev stojíme také před obrovskými výzvami. Zde zmíním jen čtyři, 
které mi působí vážné obavy; tím ale nechci říci, že tato duchovní zla a 
výzvy se týkají každého člena církve. Ale ony jsou natolik závažné, že 
jsou důvodem k obavám. Myslím na apoštola Pavla a na jeho slova na-
pomenutí ke starším efezské církve: „Nezamlčel jsem vám nic užiteč-
ného“. A pak dodal: „…ale oznámil vám veškerou Boží vůli.“ (Skutky 
apoštolů 20,20.27) Jako kazatel věřících celosvětové adventní církve 
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jsem nucen z lásky k církvi, a protože chci být věrný Jeho slovu, sdělit 
vám některé z mých starostí.

Znepokojují mě čtyři velké obavy pro dnešní církev a mohli 
bychom přidat další, ale tyto čtyři chceme zkoumat a podívat se na 
ně blíže: 

1. Ztráta identity adventistů sedmého dne u některých našich 
kazatelů a členů církve 

2. Narůstající světskost v mnoha našich sborech 
3. Nebezpečí nejednoty 
4. Duchovní samolibost a apatie, která vede k chybějící účasti na 

misii církve 
Tyto záležitosti mi působí obavy. Chci na ně reagovat a postupně 
vysvětlovat, co mám na mysli. 

1. N A Š E I D E NTITA

Zaprvé je velmi důležité mít na paměti, že církev adventistů sed-
mého dne je mnohem více, než jen nějaké další společenství víry. 
Dle Zjevení 10 ji Bůh nechává vzniknout ze zklamání v roce 1844, 
stejně jako novozákonní církev vznikla ze zklamání z  ukřižování  
Krista v r. 31 n.l. V obou případech nepochopili Ježíšovi následovníci 
proroctví; byli hořce zklamáni, že jejich očekávání se nesplnila.  
Avšak z  těchto zklamání vytvořil Bůh ve své prozřetelnosti hnutí 
božského určení, které mělo mít na svět vliv. Dle Zjevení 12,17 by se 
měly Boží děti, které žijí v posledních dnech, vyznačovat především 
tím, že zachovávají přikázání Boží a mají svědectví Ježíše Krista, které 
označuje anděl ve Zjevení 19,10 jako dar proroctví.

Dle Zjevení 14,6-12 má Boží církev doby konce v  prvé řadě hlásat 
poselství věčného evangelia ve spojení s  trojandělským poselstvím 
a druhým příchodem Ježíše Krista; zadruhé má prorokovat „všem 
národům, kmenům, jazykům a lidem“ a vyzývat je, aby uctívali svého 
Stvořitele tím, že budou zachovávat Jeho sobotu. Neexistuje žádné 
jiné náboženské hnutí na Zemi, které se hodí do tohoto modelu. 
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Neexistuje žádná jiná církev nebo společenství věřících, které by 
odpovídalo kritériím ze Zjevení 10, Zjevení 12, a Zjevení 14.

BOŽÍ SLOVO NEUTRALIZOVAT (ODSTRANIT, VYŘADIT)

Právě v  tomto bodě mám největší obavy. Příliš mnoho z  našich 
kazatelů a členů církve toto božsko-prorocké povolání, které Bůh 
nám, jako své církvi, dal, dosud nepoznali nebo na něj zapomněli. 
Tendence minimalizovat rozdíly vůči jiným denominacím, narůstá. 
V  některých sborech adventistů sedmého dne jsou vedena kázání 
jak v  typicky protestantských církvích. Mnohé z  toho souvisí se 
znevážením Bible jako Božího slova. Je tak důležité, abychom naše 
přesvědčení víry založili na Božím slově, přičemž ke studiu Bible 
používáme historicko-biblickou metodu a k  pochopení proroctví 
přistupujeme z historického pohledu. Boží slovo musí být základem 
našeho přesvědčení, naší víry a našeho praktického života. Duch svatý 
nás uvede do veškeré pravdy, když budeme studovat, modlit se a slyšet 
Boží hlas. Ten nám pomůže také trvale vytvořit naši adventní identitu. 
Nedostatek adventistické identity vedl dokonce některé tak daleko, že 
zpochybnili doslovný sedmidenní stvořitelský týden a celosvětovou 
potopu a snížili sobotu na odpočinek od stresu, místo aby v ní viděli 
v době konce znamení spojení se Stvořitelem a Vykupitelem. Někteří 
by rádi chtěli nově vysvětlovat proroctví Daniele a Zjevení, aby se více 
hodila pro současný model. Oni chápou historický výklad proroctví 
jako pozůstatek způsobu myšlení v 19. století.

CELÉ EVANGELIUM

Mám na mysli jasné prohlášení Ellen Whiteové:  „Celé evangelium 
je ve třetím andělském poselství, a v celé naší práci musíme pravdu 
představit tak, jaká je v  Ježíši. Moc pravdy pro naši dobu nesmí být 
ničím snížena. Třetí andělské poselství musí vykonat své dílo, a sice 
oddělit z  církví lid, který se staví na základnu věčné pravdy. Naše 
poselství je poselstvím,
ve kterém jde o život a smrt a my jej musíme ukazovat tak, jaké je, jako 
velkou Boží moc. Máme jej představovat v celé jeho účinné moci. Pak 
Bůh způsobí, že bude mít účinek. (Manuscript Releases, 1, str. 58)
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Vidíte, že musíme světu přinést poselství, které řeší otázky života a 
smrti. Adventisté sedmého dne sestavili jako Noe plán, aby připravili 
svět na jeho poslední hodiny. Máme úkol jako Jan Křtitel, a sice 
připravit svět na příchod našeho Pána. Nesmíme nikdy zapomenout, 
kdo jsme a proč jsme zde. Nemůžeme, nesmíme a nestaneme se jedním 
ze stovek náboženských hnutí s malým důrazem na dobu konce, které 
degeneruje proto, že nemá žádný jasný důvod pro svou existenci. Jsem 
si naprosto jistý, že toto adventní hnutí, pokud se nechá vést Ježíšem 
Kristem a bude věrné svému prorockému dědictví, na konci zvítězí. 
Prosím vás z  celého srdce, zůstaňte věrni výzvě, kterou vám Bůh 
jako adventistům dal. Stůjte cele na straně poselství, buďte naplněni 
Duchem svatým a vyjděte, abyste je sdělili světu. 

2 . SV Ě TS K Ý V LIV

To mě přivádí k mé druhé zdrcující obavě: Rostoucí vliv světského 
smýšlení v  našich sborech je alarmující. Ježíš mluvil o tom, když se 
modlil: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho 
zlého.“ (Jan 17,15) Apoštol Jan k  tomu dodal: „Nemilujtež světa, ani 
těch věcí, kteréž na světě jsou.“. Miluje-liť kdo svět, neníť lásky Otcovy 
v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jako žádost těla a žádost očí a 
pýcha života, toť není z Otce, ale jest ze světa. Svět pak hyne i žádost 
jeho, ale kdož činí vůli Boží, tenť trvá na věky.“  Jaké nádherné verše 
z 1. Jana 2,15-17  

Církev byla vždy v  nebezpečí, že ztratí svou perspektivu a 
nekompromisní věrnost k  Ježíši, když připustí narůstající tendenci, 
aby svět formoval její myšlení. Čím blíže přichází konec, tím více 
zvyšuje ďábel své úsilí v  této oblasti. Mám strach z  téměř naprosté 
záplavy světskosti, která proniká do mnohých sborů. Zásady, které 
kdysi adventisté sedmého dne zachovávali v  oblasti jídla, oblečení, 
rekreace a zábavy, stejně tak i ve svěcení soboty, se stále častěji stávají 
minulostí. Když se členové sboru zdobí jako lidé ze světa, když se 
oblékají jako svět, když milují to, co svět nabízí jako zábavu, když 
poslouchají hudbu tohoto světa a nechají se zaujmout hollywoodskou 
produkcí, pravá duchovnost se rozpadá a ďábel si získává přístup 
k duši. Když adventní zdravotní reforma, kterou tolik upřímných lidí 
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na zemi přijímá, je neúčinná, nebo je pokládána za zákonickou nebo 
fanatickou a už není výborným darem od milujícího Stvořitele, pak je 
něco úplně špatně.

SPASENÍ SKRZE JEŽÍŠE KRISTA

Dovolte mi dodat, že se nedostaneme do nebe tím, že se budeme 
stravovat určitým způsobem nebo že budeme naším zevnějškem 
ukazovat zbožnost. Budeme vykoupeni mocí Ježíše Krista a 
Jeho krví. Ale když Ježíš přichází do našeho života a mocně 
v nás působí, když On nám daruje ospravedlnění, poskytne nám 
tutéž sílu, která nám pomůže, že budeme mít smýšlení Ježíše Krista, 
posvěcení. Filipenským 2,5: „Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš.“ 
Vidíte, že jsme vyslanci Ježíše Krista, jak čteme ve 2.ep. ke Korintským 
5,20. Jsme světlem světa a solí země, jak nám sděluje evangelista 
Matouš v 5. kapitole. Ježíš říká: „Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby 
viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“

Miliony lidí na celém světě hledají něco jiného, než to, co mají. 
V hloubi svého nitra lidé cítí, že už toho mají dost, aby uspokojovali 
touhy svého srdce věcmi tohoto světa. Oni touží po skutečném, 
původním křesťanství. My je nikdy nezískáme, když se zřekneme 
našich zásad tím, že nebeské zásady snížíme na světskou úroveň. 
Musíme pozvednout úroveň.  Právě teď je ta správná doba, kdy si 
zásad vysoce ceníme. Svět je musí vidět. Chceme-li mít Ježíše v životě 
a v srdci, musíme dramaticky změnit způsob našeho života.
A to mě přivádí k další obavě:

3. N E B E ZPEČ Í  N E J E D N OT Y

V evangeliu Jana, 17. kapitole, se modlí Pán Ježíš za jednotu své církve. 
Satan provádí strategii, aby tuto jednotu napadl. On ví, že pokud je 
církev nejednotná, nebude efektivně plnit své pověření. S prorockou 
vizí nám Ellen White dala Bohem inspirovanou radu: „V jednotě je síla 
církve.  Satan to ví; on používá všechny své síly, aby vyvolával svár. 
On by chtěl vidět mezi členy církve nedostatek harmonie. Tématu 
jednoty bychom měli věnovat větší pozornost: (Vybraná poselství, 
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svazek druhý, 2SM 159) Tento citát nám dává nahlédnout do taktiky 
ďábla. On stahuje oponu a odhaluje své strategie. Pro zlo vynakládá 
všechny své síly, aby Boží děti přivedl do nejednoty a sporů. Tím chce, 
aby jejich úsilí k získání duší bylo zničeno.

Nyní je ten správný čas, aby správci, kazatelé a členové církve se 
sjednotili v  Kristu a pod praporem pravdy, aby světu hlásali Jeho 
poselství. Bůh dal církvi adventistů sedmého dne božsky inspirovanou 
církevní organizaci a vzájemné dohody, popřípadě církevní řád, 
které nám pomáhají pod vedením Ducha svatého být zajedno jako 
celosvětová rodina. Ignorovat tyto vzájemné dohody, to porušuje 
posvátný odkaz a vytváří zbytečně svár. Modlím se o to, abychom 
všichni odložili své osobní názory pro blaho Kristova těla a abychom 
šli společně kupředu do království Božího.

4 . DUC H OV N Í OC H A B LOS T

A teď poslední z  mých hlavních starostí: Rostoucí duchovní apatie 
a samolibost, které převládají v  životě mnoha vedoucích a členů 
církve – a já musím zahrnout sama sebe. Mnoho adventistů je 
zřejmě zasaženo duchovní ochablostí.  Musíme sami sebe zkoumat, 
abychom se ujistili, že Bůh skutečně v nás působí, a to si říkám také 
sám sobě. Nedávné průzkumy ukázaly, že drtivá většina členů církve 
věří hlavním bodům věrouky adventní církve. Nezpochybňují 
vlastně 28 základních věroučných článků, ale je nápadná rostoucí 
samolibost ve sdílení jejich víry.

Jsou apatičtí, pokud jde o vydávání svědectví. Oni sice věří, ale 
nepodílejí se prostě na misii církve. Patří spíše do skupiny neúčastníků, 
než do skupiny účastníků. Nemají žádný oheň v  kostech! Vášeň 
sdělovat svou víru v Ježíše Krista je jim stejně tak dobrá jako cizí. Nic 
je nenutí. 

RŮST DUCHOVNĚ

Moji bratři a sestry, bez aktivní účasti ve službě pro Pána Ježíše 
nebudeme duchovně růst. Boží prorokyně to nemohla zřetelněji 
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vyjádřit, než následujícími slovy: „Život církve závisí na tom, jak věrně 
plní poslání, kterým ji Kristus pověřil. Pokud jeho dílo zanedbává, 
bude duchovně slábnout a upadat. Tam, kde chybí snaha pomáhat 
druhým, vyhasíná láska a vytrácí se víra.“ Jak důležitý citát z Touhy 
věků, DA 825.

Zapojení se do díla je řešením pro apatii. Jak říká Boží prorokyně: „Tam 
kde se aktivně nepracuje pro jiné, tam mizí láska a slábne víra.“ Takže 
pokud chcete být duchovně živí, zapojte se do díla! Chcete-li pulzující 
život modlitby, zapojte se do díla! Pokud si chcete více cenit Božího 
slova, zapojte se do díla! Chcete-li mít hlubší lásku k druhým, zapojte 
se do díla! Chcete-li zažít, že lidé jsou získáváni pro Ježíše Krista, 
zapojte se do díla! Pokud chcete zažít, že Ježíš brzy přijde, zapojte 
se do díla! Jan viděl zástup statisíců adventních vedoucích a členů 
církve na celém světě, kteří se aktivně podílejí na misii církve. Bůh by 
chtěl použít tebe a mne, aby prorocká pravda pro dobu konce se 
dostala do všech koutů světa, a zvláště do velkých metropolitních 
center světa. To se děje misijní prací ve velkých městech. V této práci 
je použita každá forma komplexní městské evangelizace, ale také jsou 
nabízeny rozsáhlé zdravotnické služby a je používáno mnoho dalších 
metod.

ODKAZY NA PŮSOBENÍ DUCHA SVATÉHO

Úkol je velký, ale Bůh má všechno ve své ruce a vede své děti. Má církev 
problémy? Zcela jistě; ale vidím, že Duch svatý působí mocně mezi 
svými dětmi. Vidím, že Duch svatý právě teď koná něco zvláštního ve 
své církvi. Vidím znamení toho, že Duch svatý působí, aby připravil 
církev na příchod Ježíše a brzký návrat našeho Pána. Bratři a sestry, 
vyzývám jak vás, tak i sebe, abychom se plně odevzdali Ježíši Kristu. 
Prosím vás, abyste přijali prorockou výzvu,   kterou  Pán Ježíš  dal této 
církvi, své  církvi  ostatků,  adventní  církvi, církvi, která v adventním 
hnutí kráčela vpřed. Vyzývám vás, aby úroveň vašeho vlastního života 
byla vysoká. Vyzývám vás, aktivně se podílet na tom, abyste vydávali 
svědectví o našem Pánu, protože očekáváme brzký návrat Ježíše Krista. 
Chcete se nyní rozhodnout k tomu, abychom se společně pomodlili?
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„Náš Otče v  nebi, přicházíme v  této chvíli k  tobě; uvědomujeme si, 
že události se dramaticky stupňují, aby nám ukázaly, že prorocké 
výpovědi v knihách Daniele, Zjevení Jana, v ev. Matouše a na jiných 
místech v  Bibli nás přivádějí krátce před návratem Ježíše Krista do 
doby rozhodování. A tak nám pomoz, Pane, abychom byli s Tebou cele 
spojeni. Pomoz nám, abychom každý den na Tebe spoléhali. Pomoz 
nám při studiu Tvého Slova, při studiu Ducha proroctví, v  našem 
životě modlitby. A, Pane, využij, prosím, všechna tato úžasná spojení 
s Tebou k tomu, abychom jiným mluvili o této víře, abychom se podíleli 
na mnohých aktivitách v našich místních sborech a na celém světě, a 
abychom upřednostňovali trojandělské poselství a poselství čtvrtého 
anděla ze Zjevení Jana 18. kapitoly a objasňovali je lidem kdekoli na 
světě. Pane, prosím Tě o Tvé požehnání pro každého člena sboru, pro 
mladé i staré v adventní církvi. Buď s těmi, kteří přicházejí do našich 
sborů, ale možná ještě nejsou členy. Buď s  těmi, kteří se zajímají o 
biblickou pravdu. A pomoz nám, Pane, pomocí misie ve velkoměstech 
a na venkově použít každý možný způsob, jak se dostat k lidem. Pane, 
sešli na nás Ducha svatého. Sešli pozdní déšť, abychom se doopravdy 
podíleli na posledním velkém adventním hnutí, které bude toto 
poselství hlásat, abychom Tobě, ó Bože, všude na Zemi vzdávali čest a 
slávu. Děkujeme Ti, že nás slyšíš a že jsi zaslíbil, že se brzy vrátíš. My 
Tě o to ve jménu Ježíše Krista prosíme.“ 

Amen.
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RUKU V RUCE 
S JEŽÍŠEM

Toto je zkušenost z první misijní cesty hned po letní dovolené. 
Na obrázku je jeden z místních obyvatel, po rozhodnutí pro 
Ježíše, a přichází dopředu pro Bibli v jejich jazyce.
V pátek, třicátého srpna 2013, jsme se vydali na misijní 

cestu do Gopalgonj , kde sídlí Misie Církve Adventistů Sedmého Dne 
pro Jižní Bangladéš, a do místních vesnic v okresu Godaypur. Asi po 
dvou hodinách jízdy jsme dorazili k Padmě – deset kilometrů široké 
řece, která nemá v tomto místě žádný most a tak trajekty zaopatřují 
přepravu aut a autobusů z jedné strany na druhou. Toho dne byla 
řeka po úmorných deštích rozvodněná a silný proud znemožňoval 
přejezd.  Zařadili jsme se za kolonu vozidel, jejichž řidiči marně čekali 
na šanci, dostat se na druhý břeh již od sedmé hodiny ranní.  Když 
jsem se dozvěděl, že žádný trajekt se ten den ještě nepřeplavil, byl jsem 
připraven se otočit a jet nazpět tak, jak se to rozhodlo udělat mnoho 
řidičů kolem. Rozhodl jsem se však i v této situaci pokořit a odevzdat se 
do Božích rukou a z celého srdce jsme se všichni modlili. Bůh odpověděl! 
Krátce po naší modlitbě jsme dostali informaci, že malý průzkumový 
člun vyjel zjistit podmínky na řece a možnost   přeplavení.  Znovu  jsme  
se  usilovně  modlili.  Najednou  jsme  byli  nasměrováni k jednomu 
z  nájezdů na trajekt.  Naše vozidlo bylo vecpáno mezi auta a řidiče, 
zuřivě usilující o místo na jediném trajektu! A tak jsem se modlil: „ 
Pane Ježíši, toto je tvá misijní cesta, prosím, uvolni a otevři nám cestu.“ 
Boží silná a jistá ruka nás zaparkovala na trajektu a během pár minut 
jsme se plavili přes řeku. Bylo nám zřetelně jasné, že náš nebeský Otec 
slyšel naše modlitby a z očí nám tekly slzy vděčnosti. Pro Boha 
není nic nemožné. Když jsme dorazili do cíle, vyložili jsme naše 
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plátno, promítačku a další potřebné věci na vhodném otevřeném 
prostranství a mnoho lidí začalo přicházet ze všech stran. 
Najednou se však zatáhla obloha a černé mraky pokryly nebe od 
obzoru k obzoru. Blesky se předháněly jako exhibice přírodního 
ohňostroje a hlasité burácení přidávalo celému představení na síle. 
Měli jsme před sebou velké shromáždění, čekající slyšet „dobrou 
zprávu“, ale počasí se rapidně měnilo k horšímu. Co dělat? Opět jsme 
se modlili a posíleni ve víře jsme začali náš program. Nevěděli jsme 
však, že v několika okamžicích budeme znovu svědky zázraku. 
Bůh použil silný vítr k rozehnání temných mračen a rozprostřel 
nad námi nádherný baldachýn zářivých hvězd. V deset hodin 
večer jsme vyzývali naše posluchače, po slyšení o Ježíšově brzkém 
příchodu, k tomu, aby odevzdali své životy nebeskému Králi. Většina 
přijala toto pozvání. Znovu jsem se modlil, zazpívali jsme několik 

JEDEN Z MÍSTNÍCH OBYVATEL, PO ROZHODNUTÍ PRO JEŽÍŠE A
PŘÍCHÁZÍ DOPŘEDU PRO BIBLI V JE JÍCH JAZYCE.
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písní a opět jsem přítomné posluchače vyzval, aby přišli kupředu, 
pokud touží dát svůj život Pánu Ježíši. Domnívám se, že celý zástup se 
pohnul kupředu. Rozdali jsme všechny Bible v bengálštině a s místním 
kazatelem založili skupinu studia Bible a skupinu přípravy na křest. 
Sloužíme mocnému Bohu, který způsobuje velké divy přímo před 
našimi zraky. V neděli, když jsme se chystali na cestu zpátky do Dhaky, 
byli jsme varováni, abychom nejeli stejnou cestou, protože trajekty 
se neplavily posledních 27 hodin. Údajně nekonečná kolona vozidel 
marně čeká na transport. Cítil jsem, že budeme muset jet jinou trasou, 
která k naší cestě přidá nějakých 300 km a mnoho hodin. Modlili jsme 
se však během jízdy, a když jsme se dostali na rozhodující rozcestí, byli 
jsme nasměrováni na cestu k řece. S vírou jsme tedy pokračovali dál 
a vjeli přímo na trajekt bez zastavení! Žádné kolony, žádná vozidla, 
žádné čekání! Náš úžasný Spasitel činí zázrak za zázrakem ...

Děkuji vám všem za vaše modlitby a pomoc našim duchovně i fyzicky 
hladovým „maličkým“ v Bangladéši.
Pracovat společně pro Pána a Spasitele je tou největší poctou. Být Jeho 
svědky teď i navěky je velkou předností.

MATOUŠ 25:40
A ODPOVÍDAJE KRÁL, DÍ JIM: AMEN PRAVÍM VÁM: COŽKOLI 
JSTE ČINILI JEDNOMU Z BRATŘÍ TĚCHTO MÝCH NEJMENŠÍCH, 
MNĚ JSTE UČINILI.

ZJEVENÍ 22:4,14,17
A TVÁŘ JEHO VIDĚTI BUDOU, A JMÉNO JEHO BUDE NA ČELÍCH 
JEJICH.
BLAHOSLAVENÍ, KTEŘÍŽ ZACHOVÁVAJÍ PŘIKÁZANÍ JEHO, ABY 
MĚLI PRÁVO K DŘEVU ŽIVOTA, A ABY BRANAMI VEŠLI DO 
MĚSTA.
A DUCH I NEVĚSTA ŘKOU: POĎ. A KDOŽ SLYŠÍ, RCIŽ: PŘIĎ. 
A KDOŽ ŽÍZNÍ, PŘIJDIŽ, A KDO CHCE, NABEŘ VODY ŽIVOTA 
DARMO.
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Rád bych se s vámi podělil o překrásnou zkušenost z této 
soboty.
V Bangladéši jsou politické nepokoje a od soboty rána 
vyhlásili 72hodinový hartal (celonárodní stávka), což 

představuje demonstrace s násilím, explozemi a zapalováním vozidel, 
rozbíjením a drancováním obchodů, takže je velmi nebezpečné 
vyjíždět ven a cestovat.
Přesto jsme připravili na sobotu v jedné naší slumové škole velké 
shromáždění se křtem. 
Pozvali jsme všechny obyvatele ze sousedství naší školy, což jsou 
vesměs muslimové a hinduisté.  
I přes nebezpečí hartalu přijel pro nás okrskový kazatel a také někteří 
křtěnci, kteří se nezalekli překážek, jeli s námi.
Z kliniky jsme cestovali klinickým vozem s modlitbou, aby nás náš Pán 
chránil před explozemi, do kterých se můžeme na cestě snadno dostat. 
Díky Bohu jsme bezpečně dorazili na místo a s modlitbou jsme 
připravovali naši školu na celý program.
Byl jsem mile překvapen velkou účastí našich muslimských a 
hinduistických sousedů.
Prostranství naší školy bylo velmi rychle zaplněno a začali jsme 
zpěvem a chválou Boha za Jeho dobrodiní a ochranu na všech cestách 
v těchto nebezpečných dobách politického napětí.
Celá pobožnost proběhla s velkým Božím požehnáním a velmi 
pěknou reakcí všech přítomných nekřesťanů.
Po modlitbě jsme všem rozdali banány a pozvali jsme je na odpolední 
program. 
Ti, kteří zůstali, byli svědky nádherné atmosféry křtu a přijetí 
nových členů do adventní sborové rodiny. Naši noví členové dostali 
Bible v jejich jazyce a také se s námi podělili o svou osobní zkušenost 
s Bohem.

VŠECHNO MOHU V KRISTU, 
KTERÝ MNE POSILUJE. FIL 4:13
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Po jednoduchém občerstvení se brzy prostranství naší školy znovu 
plnilo místními obyvateli a mnohými dětmi.
Zpívali jsme společně, a pak jsme se s nimi dělili o principy zdravého 
životního stylu, jak to známe pod názvem 
NEW START program.
Lidé s velkým zájmem velmi pěkně reagovali a vedli jsme je k novým 
rozhodnutím a přijetím zdravotních principů do jejich života. 
Čas rychle míjel, začalo se stmívat, a chtěl jsem na závěr vybrat nějaký 
dobrý program na završení celého odpoledne, a stále se mi dral do 
mysli DVD program “Final Events”  
o závěrečných událostech a druhém příchodu Pána Ježíše. Nechtěl 
jsem zpočátku tento program při prvním setkání s novými lidmi 
spustit. 
Ale po tiché modlitbě a krátké poradě s mými spolupracovníky jsme 
s vírou otevřeli tuto DVD prezentaci. 

ŠKOLA NA ULICI
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Cítil jsem mocné působení Ducha svatého, jak se dotýká našich srdcí.
Reakce muslimů a hinduistů byla nad naše očekávání.
Když jsem na závěr dal výzvu, jestli by někdo z přítomných chtěl 
žít na té překrásné Nové Zemi a chtěl přijmout Pána Ježíše do srdce 
a dovolit Mu, aby jej připravil na Jeho brzký druhý příchod, tak se 
téměř všichni přihlásili s živou odpovědí. 
Zpívali jsme píseň Rozhodl jsem se pro Ježíše a pak znovu jsem 
výzvu opakoval s tím, aby všichni, kteří se dnes opravdově rozhodli 
následovat Pána Ježíše Krista, přišli dopředu a přijali dárek na novou 
cestu života s Ním.
Ke stolu se nahrnulo tolik lidí, že jsem neměl zdaleka pro všechny 
knihu “Cestu ke Kristu” od EGW, kterou jsme s sebou měli.
Pak po modlitbě za tuto skupinu, která knihu dostala, jsme otevřeli 
třídu studia Božího Slova a této knihy od EGW s přípravou na křest.
Náš mocný Pán a Spasitel dnes učinil mnoho zázraků před našimi zraky.

KŘEST - SRPEN 2013
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Vytvořil nádhernou duchovní atmosféru, kde jsme cítili mocné 
působení Ducha svatého na lidská srdce.
V bezpečí nás přivedl zpět na kliniku a domů. 
Nikomu se nic nestalo.  Přežili jsme cestování během nebezpečného 
hartalu, a dostali jsme překrásné dary od našeho Spasitele - naše nové 
bratry a sestry, nové přátele, kteří se také dnes rozhodli přijmout našeho 
Spasitele a studovat Jeho Slovo, aby se mohli stát Jeho syny a dcerami.
Modlete se za nás, jak dál pokračovat v misijní službě v této 
komplikované době, abychom byli stále pod mocnou ochrannou a 
vůdčí Pravicí našeho Pána a Spasitele a mohli přinášet hojné ovoce 
k slávě našeho nebeského Otce. 

IS 41:10
NEBOJ SE, NEBO JSEM JÁ S TEBOU; NESTRACHUJŽ SE, NEBO JÁ 
JSEM BŮH TVŮJ. POSILNÍM TĚ, A POMÁHATI BUDU TOBĚ, A 
PODPÍRATI TĚ BUDU PRAVICÍ SPRAVEDLNOSTI SVÉ.

JAN 15:16
NE VY JSTE MNE VYVOLILI, ALE JÁ JSEM VÁS VYVOLIL, A 
POSTAVIL, ABYSTE ŠLI A OVOCE PŘINESLI, A OVOCE VAŠE ABY 
ZŮSTALO, ABY ZAČ BYSTE KOLI PROSILI OTCE VE JMÉNU MÉM, 
DAL VÁM.

SK 1:8 
ALE PŘIJMETE MOC DUCHA SVATÉHO, PŘICHÁZEJÍCÍHO NA 
VÁS, A BUDETE MI SVĚDKOVÉ, I V JERUZALÉMĚ, I VE VŠEM 
JUDSTVU, I V SAMAŘÍ, A AŽ DO POSLEDNÍCH KONČIN ZEMĚ.

SK 18:9-10
I ŘEKL PÁN V NOCI U VIDĚNÍ PAVLOVI: NEBOJ SE, ALE MLUV A 
NEMLČ.
NEBO JÁ S TEBOU JSEM, A ŽÁDNÝŤ NESÁHNE NA TEBE, AŤBY 
ZLE UČINIL; NEBO MNOHO MÁM LIDU V TOMTO MĚSTĚ.

Boží požehnání vám všem přeje
Váš bratr a spolupracovník na vinnici Boží
MILAN MOSKALA missionary to Bangladesh
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DOBA KONCE

Až skončí poselství třetího anděla, přestane se Kristova 
milost přimlouvat za hříšné obyvatele světa. Boží lid 
splnil svůj úkol, obdržel „pozdní déšť“, „čas odpočinutí“, 
rozvlažení od Hospodina, a je připraven pro nastávající 

dobu zkoušky. Andělé spěchají sem a tam. Anděl, vracející se ze 
země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. Na svět přišla závěrečná zkouška 
a všichni, kdo zůstali věrni Božím přikázáním, dostali „pečeť živého 
Boha“. Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské 
svatyni. Pozvedne ruce a pronese silným hlasem: „Dokonáno jest!“ 
Zástupy andělů složí své koruny, když Ježíš Kristus slavnostně 
oznámí: „Kdo škodí, škodiž ještě; a kdo smrdí, smrdiž ještě; a kdo jest 
spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a svatý posvětiž se ještě.“ (Zj 22,11) 
Případ každého člověka již bude rozhodnut, buď k životu, nebo 
k smrti. Ježíš Kristus vykonal smíření za svůj lid a vymazal jeho 
hříchy. Doplnil se počet občanů jeho království. „Království, panství 
a velikost království pod celým nebem“ budou dány dědicům spasení 
a Pán Ježíš bude vládnout jako Král králů a Pán pánů.
Až opustí nebeskou svatyni, zahalí obyvatele země temnota. V té 
době budou muset věřící žít před svatým Bohem bez přímluvce. 
Moc, která dosud zadržovala bezbožné, přestane působit, a satan 
bude mít nad zatvrzelými lidmi neomezenou nadvládu. Boží 
trpělivost skončí. Svět odmítl Boží milost, pohrdl Boží láskou a 
pošlapal Boží zákon. Bezbožní lidé zašli za hranici Boží milosti. Boží 
Duch, kterému tvrdošíjně vzdorovali, od nich nyní odešel. Nebude 
je chránit Boží milost a budou vydáni napospas satanu. Satan pak 
zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží andělé 
přestanou zadržovat vichřice lidských vášní, najednou se projeví 
všechno zadržované napětí. Celý svět bude zatažen do strašnější 
zkázy, než byla zkáza starého Jeruzaléma.
Jediný anděl usmrtil všechny prvorozené v Egyptě a naplnil zemi 
smutkem a nářkem. Když David přestoupil Boží příkaz tím, že 
nechal sečíst lid, způsobil jediný anděl strašnou zkázu, jako trest za 
jeho hřích. Stejnou moc, kterou projevili Boží andělé, projeví - až to 

INSP IRACE
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Bůh dovolí - také zlí andělé. Tyto síly jsou již připraveny a čekají jen 
na Boží svolení, aby všude šířily zkázu.
Lidé, kteří zachovávali Boží zákon, budou obviněni, že zapříčinili 
rány, které dopadly na svět a budou považováni za příčinu strašných 
přírodních pohrom, válek a krveprolévání mezi lidmi, které naplní 
svět bídou. Moc, provázející poslední varovné poselství, vyvolává 
zlobu bezbožných. Jejich zášť se projeví proti všem, kdo přijmou toto 
poselství, a satan ještě více rozdmýchá nenávist a pronásledování.
Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a 
protože se církve spojí se světskými úřady, aby vynutily uctívání 
neděle, stane se předmětem všeobecného zatracování malá 
menšina, která bude vytrvale odmítat podvolit se názoru většiny. 
Zazní požadavek, aby nebyla tolerována menšina, která se staví 
proti nařízení církví a státnímu zákonu, protože je lepší, aby trpělo 
několik lidí, než aby celý národ upadl do zmatku a nezákonnosti. 
Stejně argumentovali před více než 1900 lety představitelé 
židovského národa proti Kristu. Prohnaný Kaifáš prohlásil: „Jest 
užitečné nám, aby jeden člověk umřel za lid, a ne, aby všecken tento národ 
zahynul.“ (J 11,50) To bude rozhodující argument. Nakonec bude proti 
světitelům pravé soboty vydáno nařízení, které určí, že si zaslouží 
nejpřísnější trest a po určité době budou moci být odsouzeni k smrti. 
Katolicizmus ve Starém světě a odpadlý protestantismus v Novém 
světě budou postupovat společně proti lidem, kteří dodržují všechna 
Boží přikázání.
Satan obviňuje Boží lid za hříchy, které spáchali, a Bůh mu dovoluje, 
aby jeho lid do krajnosti zkoušel. Jejich víra a důvěra v Boha i jejich 
vytrvalost bude tvrdě zkoušena. Když sledují svou vlastní minulost, 
jejich naděje se tenčí. V celém svém životě vidí totiž jen málo dobrého. 
Plně si uvědomují svou slabost a nehodnost. Satan se je snaží děsit 
pomyšlením, že jejich případ je beznadějný, že jejich nečistotu nelze 
nikdy odstranit. Doufá, že se mu tak podaří zničit jejich víru, že pak 
podlehnou jeho pokušením, a přestanou být věrní Bohu.
I když Boží věrní budou obklopeni nepřáteli, kteří je budou chtít 
zničit, nebudou se bát utrpení pro pravdu, ale toho, že nevyznali 
všechny hříchy a zda kvůli nějakému jejich nedostatku se na nich 
bude moci splnit Spasitelovo zaslíbení: „Jáť tebe ostříhati budu od 
hodiny pokušení, kteréž přijíti má na všecken svět.“ (Zj 3,10) Kdyby Boží 
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následovníci měli jistotu, že jim Pán odpustil všechny hříchy, nebáli 
by se mučení a smrti. Ukáže-li se však, že nejsou hodni Boží přízně, 
a ztratí-li život díky svým povahovým nedostatkům, bude tím 
zneuctěno svaté Boží jméno.
Nyní, kdy náš Velekněz koná dílo smíření za nás, musíme usilovat o 
dokonalost v Kristu. Náš Spasitel se ani myšlenkou nepoddal moci 
pokušení. Satan hledá v lidských srdcích slabá místa, která může 
využít. Když někdo pěstuje hříšnou náklonnost, satan ji zužitkuje pro 
svá pokušení. Pán Ježíš o sobě řekl: „Jde Kníže tohoto světa, ale nemáť 
nic na mně.“ (J 14,30) Satan nedokázal najít na Božím Synu nic, čím by 
nad ním mohl zvítězit. Boží Syn zachovával přikázání svého Otce a 
nebylo v něm hříchu, kterého by satan mohl využít ve svůj prospěch. 
V takovém stavu musí být lidé, kteří chtějí obstát v době soužení.
však nebude sveden. Učení tohoto falešného Krista nebude souhlasit 
s Písmem. Bude žehnat ctitelům šelmy a jejího obrazu, tedy lidem, o 
nichž Bible říká, že na ně bude vylit Boží hněv.
Navíc, Bůh satanu nedovolí, aby přesně napodobil způsob Kristova 
příchodu. Spasitel upozornil své následovníky, že budou v této 
oblasti vystaveni podvodům, proto jednoznačně popsal způsob 
svého druhého příchodu: „Nebo povstanou falešní Kristové a falešní 
proroci, a činiti budou divy veliké a zázraky, tak aby v blud uvedli, (by 
možné bylo,) také i vyvolené. ... Protož řeknou-liť vám: Aj, na poušti 
jest, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte. Neb jakož blesk vychází od 
východu slunce, a ukazuje se až na západ, takť bude i příchod Syna 
člověka.“ (Mt 24,24-27.31; 25,31; Zj 1,7; 1 Te 4,16.17) Skutečný příchod 
Pána Ježíše nebude možné napodobit. Budou o něm vědět všichni 
lidé, celý svět ho uvidí.
Pouze lidé, kteří opravdově studují Písmo a zamilovali si pravdu, 
budou chráněni před velkým klamem, který ohrozí celý svět. 
Pomocí Biblického svědectví odhalí zamaskovaného podvodníka. 
Každý člověk bude vyzkoušen. Pravý křesťan se projeví tím, jak bude 
odolávat pokušením. Je dnes Boží lid tak pevně zakotven v Božím 
slovu, že odmítne spoléhat na své smysly? Bude v kritické chvíli 
spoléhat výhradně na Bibli? 

ELLEN G. WHITE,
VSV, kapitola 39 (zkrácené)



1.2014

Z RÁJE
  DO RÁJE

»BŮH SI PŘEJE, ABYCHOM V KAŽDÉ 

UŽITEČNÉ PRÁCI I V KAŽDÉ ŽIVOTNÍ SITUACI 

NAŠLI POUČENÍ O JEHO PRAVDĚ. PAK 

NAŠE KAŽDODENNÍ ČINNOST NEBUDE 

POHLCOVAT VŠECHNY NAŠE ZÁJMY A ČAS 

A NEBUDE NÁS ODVÁDĚT OD BOHA. BUDE 

NÁM NEUSTÁLE PŘIPOMÍNAT NAŠEHO 

STVOŘITELE A VYKUPITELE. BUDEME 

BOHA POZNÁVAT NA KAŽDÉM KROKU A 

MYŠLENKY NA NĚJ PROSTOUPÍ VŠECHNY 

NAŠE KAŽDODENNÍ RADOSTI, STAROSTI I 

POVINNOSTI. ZAHLÉDNEME BOŽÍ SLÁVU A 

PŘIJMEME JEHO POŽEHNÁNÍ.«

ELLEN WHITE, PERLY MOUDROSTI, STRANA 7
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POZ VÁNÍ
na studijní setkání s br. ARMINEM KRAKOLINIGEM,

které se bude konat ve dnech 04.04.- 06.04.2014 ve Frýdlantě 

n.O., „Dům zahrádkářů“ ,ulice Za hřbitovem. Začátek bude v pátek 

v 15 hodin a ukončení v neděli ve 13 hodin. O stravu je postaráno. 

Prosíme zájemce o ubytování (cena za noc a osobu je 150 Kč) aby se 

přihlásili buď telefonicky na čísle 558 681 363 ve večerních hodinách 

nebo písemně na adrese redakce a na adresách elektronické pošty 

jaromar66@vodafone.de, nebo jaromar66@volny.cz

Objednávky, a to i starších zvukových záznamů (MP3), zasílejte na 

adresu redakce, případně na adresy elektronické pošty. Nahrávky 

jsou zdarma, prosíme jen o úhradu poštovného. Adresa redakce: 

M. Juřicová, Lubenská 630, 73911 Frýdlant  n. Ostr.

STUDIJNÍ TÉMA: SVATYNĚ – SVATYNĚ SVATÝCH

Prosím, vezměte si s sebou úkoly ze čtvrtého čtvrtletí minulého 

roku, tj. roku 2013. Je to velmi závažné téma, ve kterém nejsme 

jednotní. Každý, komu není lhostejné, jak chápat důležitá naučení 

Bible pro dobu konce, je k tomuto studiu s bratrem A. Krakolinigem 

srdečně zván.



Ten, který přichází
Takové je poselství, které nabízí 
lidem Bible. Představuje Ježíše 
Krista pověřeného navrátit světu 
jeho skutečný úděl. Ohledně 
tohoto tématu však panují jen 
samá nedorozumění! Jak divná 
tvrzení jsou často přičítána na 
účet Písma svatého! A přesto, 
čteme-li je správně, poselství 
Bible je nádherně srozumitelné, 
vyvážené, moudré. 

Formát A5, 280 stran, 
cena 99,00 kč + porto

Příběhy Davida 
Gatese
díl 2.

Dobrodružstvi a nebezpečí 
tam, kde je nebe blízko. 
Volné pokračování knihy 
Misijní pilot od téhož autora.

Formát A5, 180 stran, 
cena 99,00 kč + porto

Příběhy Davida 
Gatese
díl 1.

Dobrodružstvi a nebezpečí 

tam, kde je nebe blízko.
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Aktuální výklad  
obrazu šelmy a 
šelmy z propasti 

na základě textu Zjevení 
a Ducha proroctví.

Armin Krakolinig

Formát A4, 40 stran,
cena 35,00 kč + porto

Studijní jitřenka I
leden-červen

Studijní jitřenka II
červenec-prosinec

Sestaveno z citátů  Ducha 
prorockého

Pavel Toman
Tel:  461 722 304;
731 466 485
pro objednání

Formát A5, 520 stran, 
cena à 100,00 kč + porto

Dostává se vám do rukou 
knížka, která není velká svým 
rozsahem, ale spíše obsahem. 
Na jejích stránkách autor 
dnešním mladým lidem 
poutavě vypráví o tom, co 
jejich dědové a otcové museli 
často prožít, aby mohli zůstat 
věrní svému Bohu.

Erich Theodor Laufersweiler

Formát A5, 220 stran, 
cena 100,00 kč + porto

Joe Crews
Zakladatel vydavatelství
Amazing Facts

Přemýšlím o tom, co 
musím učinit pro ty, kteří 
patří k církvi ostatků.

„a nevíš, že jsi bídný, 
a mizerný, i chudý i 
slepý, i nahý...“

Formát A5, 50 stran,
cena 10,00 kč + porto

PůlnoČní volání
A R M I N K R A KOL I N IG

Poselství pro poslední 
generaci. Ježíšův návrat se 
stále přibližuje. Naplnění 
proroctví o dění ve všech 
sférách našeho života by nás 
mělo udržovat v bdělosti.

Formát A5, 131 stran, 
cena 70,00 kč + porto


