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časopisu Z ráje do ráje!
 Jistě si vzpomenete, že v čísle 4/13 jsem se v Úvodníku 
zmínil, že ve svých rukou držíte poslední číslo …. – což mno-
hé jistě zaskočilo. Neskutečné se stalo skutečností a časopis 
„běží“ dál, a to díky našemu Bohu!
 Mezitím vyšlo další číslo 1/14 a nyní číslo 2/14. V ce-
lém vesmíru, ale také i na Zemi se náhodně nic neděje! To 
proto, že veškeré dění má ve svých rukou Ten, který řídí – na 
jejich drahách – nesčíslné množství hvězdných světů (gala-
xií) a „ani jeden z nich se neztrácí.“ Iz 40. 26
 Bude-li Pán chtít, časopis bude vycházet spíše jako 
„občasník“, a ne jako „periodikum“, jak tomu bylo v minu-
losti. 
 V  tomto čísle dostáváte poselství br. Teda Wilsona, 
předsedy Generální konference, promluvené na výročním 
zasedání Výkonné rady GK 12. října 2013 v  Silver Springs, 
USA.
Poselstvím byli osloveni nejen přítomní delegáti, ale součas-
ně i my, členové celosvětové církve ASD, a to slovy Písma, 
ze Zjevení Jana 18, 1-4, abychom závěrečné evangelium - 
poslední výstrahu světu - „hlásali v lásce Boží a osvěcovali 
Zemi Jeho slávou“. Tato myšlenka v jeho výzvě byla zdůraz-
něna několikrát.
 Ve svém poselství poukázal bratr Wilson na knihu 
Velký spor, ve které je zmínka, týkající se odstranění SOBOTY 
z  Božího zákona papežstvím, a nás vyzývá, abychom my, 
jako ASD, sobotu opět vyvýšili a postavili na místo, které jí 
podle práva náleží. Máme ji postavit na svícen, aby osvítila 
celou Zem – její temná místa! To znamená, že světlo 4. při-
kázání – Soboty - musí být především v nás: „Tak svěť světlo 
vaše…“

MILÍ ČTENÁŘI,

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 20
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Nezávislý časopis Z  ráje do ráje sleduje 
misijní účel. Časopis vychází nepravidel-
ně. Cena jednotlivého výtisku je 30 kč plus 
poštovné. Redakce a případní spolupra-
covníci pracují bez nároku na odměnu. 
Rádi bychom zasílali časopis na sběrné 
adresy, snížíme tím náklady na poštovné 
a uspoříme spoustu práce. Máte-li zájem, 
můžete si časopis objednat na adrese re-
dakce. Žijeme v čase, kdy se dějiny toho-
to světa uzavírají, jdeme přímou cestu za 
Bohem, naším Vykupitelem. Časopis mů-
žete nabídnout svým sousedům, známým 
a spolupracovníkům. Mnozí z  nich jistě o 
radostné zvěsti evangelia neslyšeli.
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»Ale když příjde ten 
Duch pravdy, uvedeť 
vás ve všelikou 
pravdu. Nebo nebude 
mluviti sám od sebe, 
ale cožkoli uslyší, 
toť mluviti bude; 
ano i budoucí věci 
zvěstovati bude vám.
Onť mne oslaví; nebo 
z mého vezme,
a zvěstuje vám.«

Jan 16, 13.14
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V průběhu těchto sezení 
jste byli již mnohokrát 
vítáni, ale my chceme, 
abyste se zde oprav-

du cítili dobře, jako doma. Toto 
společenství je váš domov. Jsme 
jedna rodina. Když jste byli před-
tím dotazováni, kolik z  vás žije 
mimo USA, nebo pracuje mimo 
USA, nebo kdo pocházíte z  jiné 
země, bylo zdviženo skutečně 
sedm osmin rukou zde přítom-
ných. Jsme skutečně světovou 
rodinou v  Ježíši. A já bych chtěl 
osobně mnohým, mnohým z  vás 
poděkovat za neuvěřitelnou po-
hostinnost, kterou jste Nancy 
a mně prokázali během našich 

cest po světě. Náš dík přichází 
z  nejhlubších pohnutek v  srdci. 
Jsme opravdovou rodinou.
Rád bych také ocenil přítomnost 
některých dřívějších vedoucích: 
Kazatele Jana Paulsena, který je 
mezi námi, Kazatele Matthewa 
Bediako a jiných. Dva preziden-
ti divizí dnes nemohou být me-
zi námi. Kazatel Paul Ratsara je 
doma a připravuje se na pohřeb, 
který se bude konat zítra. Jedná 
se o pohřeb jeho ženy. Chtěli by-
chom ho a jeho rodinu zahrnout 
do svých modliteb. Také Israel 
Leito, vedoucí Inter-americké di-
vize, mezi námi dnes není, proto-
že bdí u lůžka svého syna, který 

HLÁSEJTE V LÁSCE BOŽÍ 
PRAVDU A OSVĚCUJTE ZEMI 
JEHO SLÁVOU

ROČNÍ ZASEDÁNÍ VÝKONNÉ RADY GK 2013 . 12. ŘÍJNA 2013

TED N. C. WILSON

PŘEKLADY MANUSKRIPTŮ S NĚKTERÝMI DOPLNĚNÍMI V PŘEDNESENÉ PŘEDNÁŠCE.
NEPŘELOŽENÉ: DĚKOVNÁ ŘEČ HUDEBNÍKŮM A RŮZNÝM JINÝM OSOBÁM.
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projevuje jisté známky zlepšení. 
Za to jsme také vděčni.
Chci však také přivítat dnes 
dopoledne každého z  vás k  na-
šemu společnému rozjímání 
nad Božím slovem. Jedná se o 
silné poselství, které mám pro 
vás dnes připraveno. Je vyvoze-
no ze Zjevení a z  malé knížeč-
ky, s  pouhou jednou kapitolou, 
která předchází Zjevení, kniha 
Judy. Téma našeho ročního za-
sedání je probuzení a prorocká 
pravda. Najděte si tedy spolu se 
mnou Zj 18, verše 1-4 a tam čteme:
 „Potom pak viděl jsem anděla se-
stupujícího z nebe, majícího moc 
velikou a země osvícena byla od 

slávy jeho. I vzkřikl silně hlasem 
velikým, řka: Padl, padl Babylon 
ten veliký, a učiněn jest příbyt-
kem ďáblů a stráží každého du-
cha nečistého a stráží všelikého 
ptactva nečistého a ohyzdného. 
Nebo z  vína hněvu smilstva jeho 
pili všichni národové, a králové 
zemští smilnili s  ním, a kupci 
zemští ze zboží rozkoší jeho zbo-
hatli. I slyšel jsem jiný hlas z ne-
be, řkoucí:Vyjděte z  něho, lide 
můj, nemějte účast na jeho hří-
ších, abyste nepřijali z jeho ran.“  
Bůh povolal církev adventistů 
sedmého dne ke zvláštnímu po-
slání: Aby hlásali světu nádherné 
poselství vykoupení, a to v  sou-

TED N. C. WILSON, 
PŘEDSTAVENÝ CELOSVĚTOVÉ 

CÍRKVE ADVENTISTŮ 
SEDMÉHO DNE
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vislosti se Zjevením 14. V  urči-
tém způsobu spočívá hlavní bod 
našeho letošního sezení v komu-
nikaci: Jak mů žeme toto nádher-
né poselství zprostředkovat dru-
hým. Bůh chce, aby se lidé, ale 
také my, dozvěděli, že Kristus, 
náš Vykupitel a naše spravedl-
nost slouží jako Velekněz ve sva-
tyni svatých, skutečně existující 
nebeské svatyni, a brzy přijde. 
Jsme povoláni připravit svět na 
poslední soud, který se bude 
konat ve velmi blízké budouc-
nosti! Přeje si, abychom nádher-
nou zprávu o Jeho spravedlnosti 
předávali dále; lidé mají vědět, 
že náboženské organizace se od 
pravého biblického uctívání od-
vrátily a odpadly od Božího plá-
nu. Naším úkolem je přivést lidi 
zpět k  Bohu a k  pravému uctívá-
ní. K  tomu patří, že to, co nám 
Bůh říká, také dodržujeme. Jsme 
povoláni, abychom byli součástí 
tohoto uskutečňování -  volali 
lidi z  Babylonu ven v  Boží objí-
mající pravdu, k tomu patří, aby-
chom také přijímali Jeho autori-
tu Stvořitele a v úctě ji dodržova-
li a také Jeho pečeť, sobotu, jako 
přiznání se před světem k  tomu, 
že Boha milujeme a chceme mu 
vzdávat čest. Všechny tyto věci 
jsou obsahem tohoto jedinečné-
ho poselství, které nám, adven-
tistům sedmého dne, bylo dáno 

a které se v  trojandělském po-
selství ve Zjevení 14 a v poselství 
čtvrtého anděla ve Zjevení 18 na-
chází.
V knize Velký spor věků, GC 452, 
nacházíme následující výpověď, 
která stav věcí vysvětluje velice 
naléhavým způsobem: „Když pa-
pežství změnilo sobotu, odstra-
nilo tím z  Božího zákona pečeť. 
Pán Ježíš vyzývá své následov-
níky, aby ji obnovili tím, že vy-
výší sobotu čtvrtého přikázá-
ní na místo, které jí náleží jako 
památníku Stvořitele a symbolu 
jeho moci.“ K těmto třem andě-
lům se přidává čtvrtý anděl, o 
kterém jsme zrovna četli; jeho 
úkolem je navrátit nutnost pra-
vého uctívání Boha a učinit ji 
ještě naléhavěji a silněji cent-
rem. Ještě nikdy předtím nebyl 
tento popis Božího příkazu jeho 
poslední církvi na jednu stra-
nu a stavu světa na druhou, tak 
jasně aplikovatelný, jako na sou-
časnou dobu. Žijeme v  poslední 
době. Poselství ze Zjevení 14 a 18 
stojí v  úzké souvislosti s  odvíje-
ním událostí, jak o tom čteme ve 
Zjevení 13. Zde nacházíme popis 
šelmy; potom druhé šelmy, kte-
rá její moc používá, aby vztyčila 
obraz šelmy. V  posledních měsí-
cích jsme viděli, že proroctví ze 
Zjevení 13 je stále ještě tak reál-
né a živé, jako v době, kdy o tom 
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kázali naši pionýři. Pokud kdy 
byla doba, ve které bychom měli 
naši práci s  největší naléhavostí 
urychlit, pak je to NYNÍ! V  sí-
le čtvrtého anděla máme hlásat 
Boží pravdu v lásce a osvěcovat 
zemi jeho slávou.
Minulý týden jsme se účastnili 
dynamické mezinárodní konfe-
rence „Urban Mission“. Účelem 
této konference bylo poučit di-
vize, sdružení, misio nářská pole 
a sbory o tom, jak biblické plány 
a Duch prorocký mohou být po-
užity v misii ve velkých městech 
ve skutcích na celé zemi. O tom 
v  průběhu tohoto zasedání usly-
šíte ještě více. Jsem nadšen, když 
slyším o evangelistech a jejich 
přednáškách ve velkých měs-
tech jako je Sydney, New York, 
Lagos, Tokio, Mumbai, Londýn, 
Konshasa, Kairo, Kiew, Buenos 
Aires, Manila, Luanda, Ženeva, 
Mexiko City a mnohá další velko-
města. To vše se nachází v  uspo-
řádaném a strategickém plánu 
„Tell the World“ (Řekni světu). 
Základ, na kterém je postaven 
náš strategický plán, je probu-
zení a reformace. Toto zůstane 
základem až do doby, kdy přijde 
Ježíš.
Probuzení a reformace jsou naší 
největší potřebou – jak pro nás, 
jako jednotlivce, tak také pro 
církev. Probuzení a reformace 

odvádí naši pozornost na Boží 
povolání pro misii ve městech, 
přičemž všichni užíváme meto-
dy, které používal i Ježíš. K tomu 
patří také (nový program GK) 
„Compehensive Healt Ministry 
(obsáhlý program ve zdravotním 
oboru). Lékařská misionářská 
práce je naprosto rozhodující 
část konečného hlasitého volá-
ní. Je celistvým začátkem úzce 
spojujícím s  jinými aspekty na-
šich misionářských snah, které 
obsahují komplexní koncept. 
Všechny jednotlivé aspekty jsou 
začleněny a společně propoje-
ny. Nedělejte v  ani jediném oka-
mžiku chybu, abyste tyto mno-
hé programy a rozdílné stěžejní 
body vnitřně jedny od druhých 
oddělovali. Ne, jsou spolu všech-
ny propojeny a jsou vůči sobě ve 
vzájemném vztahu. Tím prová-
díme to, co Bůh své církvi dal za 
úkol, totiž dávat pravdu v  lásce 
dál, abychom zemi osvítili Boží 
slávou. 
Před několika měsíci jsem ob-
držel povzbuzující e-mail, od 
Norberta Zense,  pokladníka 
Mezievropské divize, s  informa-
cemi z  obchod ního obvodu círk-
ve. Norbert si udělal čas, aby mi 
dodatečně sdělil, co ráno četl 
v  Review and Herald ze 4.červ-
na 1889, kde Ellen White píše: 
„V naší době musí nastat velké 
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dílo a my nerozpoznáváme snad 
ani polovinu z toho, co Bůh chce 
pro svou církev.“ To je opravdu 
povzbuzující citát. Probuďme 
se, abychom rozpoznali, jak Bůh 
chce skrze nás dávat pravdu 
v lásce dále a jak chce zem osvítit 
svou slávou.
Avšak… co dáváme vlastně dále 
a jak? My, Adventisté sedmého 
dne, jsme povoláni být součás-
tí poselství čtvrtého anděla ze 
Zjevení 18, anděla, který sestoupí 
ve velké moci, aby hlásal pravdu. 
Máme se dotknout lidí každým 
možným způsobem – tištěnou 
literaturou, digitálními a elek-
tronickými technikami, médii, 
jako je televize / rádio / internet 
/ sociální sítě, osobním svědec-
tvím a misií, stejně jako veřejnou 
evangelizací.
Na této práci má hlavně velký 
podíl také účast nakladatelství. 
V  Publishing Ministry, str. 388, 
nám je řečeno: „Dílo toho urči-
tého anděla, který přijde z  nebe 
v  mocné síle a osvítí zemi svou 
slávou, bude z  velké části prove-
deno našimi nakladatelstvími.“ 
Přestože průmysl nakladatelství 
se dostal dnes kvůli internetu a 
změně zvyků čtenářů pod velký 
nátlak, přesto má být zveřejněná 
literatura v poslední době jednou 
z  nejdůležitějších metod, kterou 
chce Bůh dávat pravdu dál v  lás-

ce, a tak osvítit zem Boží slávou. 
Děkujeme Bohu, že v letech 2012 
a 2013, díky aktivitě celosvětové 
církve, mohlo být vytištěno více 
jak 140 milionů exemplářů růz-
ných verzí Velkého sporu věků, 
že mohly být rozdány; a tato kni-
ha byla přes internet více jak 26 
milionkrát stažena. Chceme toto 
roční zasedání využít jako příle-
žitost a Boha chválit za požeh-
nání při této nádherné činnosti, 
díky které bylo zaseto mnoho 
semen. Děkuji, že jste spolupů-
sobili s nebem a že jste pomáhali 
osvítit zemi Boží slávou. Tato ob-
rovská evangelijně-misionářská 
činnost přinese ovoce; a již při-
nesla – noví členové se připojili 
k církvi Božích ostatků. Bůh nám 
pomůže osvítit Zemi ještě jasněji 
Boží slávou – skrze slovo v  tiště-
né a digitální formě. 
Oddělení komunikace je každý 
den zaměstnáno mnohými medi-
álními činnostmi internetu, aby 
dávali Boží pravdu v  lásce dál a 
osvítili zem Boží slávou. Je sou-
částí čtvrtého anděla ze Zjevení 
18 a nabízí neuvěřitelné možnos-
ti, jak se dotknout života mnoha 
lidí v celém světě. 
Příští týden budeme poprvé při 
našem zasedání promítat film 
„Stvoření – Země je svědkem“, 
jedná se o projekt stvoření GK, 
koordinovaný přes oddělení ko-



9

munikace, přes náš Faith and 
Science Council (GK Grémium 
pro víru a vědu) a geologicko-
-vědecký institut. Místní sbory 
a média použitá naší církví bu-
dou toto nové video o stvoření 
používat při misionářských pro-
gramech ve svých sborech. Po 
ukončení tohoto videa o stvoření 
budou místní adventisté nabízet 
lidem velké množství dodateč-
ných programů, podle kterých se 
budou v jistém pořadí konat růz-
né aktivity a setkání, která jsou 
připravena v  ještě přímějším 
evangelijním stylu. Tento pro-
gram přivede lidi blíže k  Ježíši 
a jeho pravdě a zem osvítí Boží 
slávou.
Oddělení pro sobotní školu a do-
mácí misii nabízí mnohé meto-
dy, aby pomohly členům církve 
připojit se a dávat dále adventní 
poselství, které zem osvítí Boží 
slávou.
Oddělení pro zdravotní službu 
pomáhá každému sboru stát se 
zdravotním centrem svého sbo-
ru. Nabízí pomocnou ruku všem 
členům, nejen lékařskou odbor-
nou sílu, nebo zaplacené zaměst-
nance. Ale nabízí každému členu 
možnost, stát se součástí tohoto 
velkého misionářského progra-
mu ve zdravotním oboru, vše za 
účelem, aby země byla osvíce-
na Boží slávou. V  průběhu příš-

tích dnů se o tomto programu 
„Comprehensive Healt Ministry“ 
dozvíme ještě více.
Kazatelské oddělení nám pomá-
há zaměřit náš zrak na probuze-
ní a reformaci, na evangelizaci 
ve městech a mnoho jiných mož-
ností, aby země byla osvícena 
Boží slávou.
Oddělení pro ženy, pro děti a 
mládež, oddělení pro adventis-
tické pečovatele o duši (ve věze-
ní, v nemocnicích atd.), oddělení 
pro výchovu, pro práci s  veřej-
ností a náboženskou svobodu, 
oddělení pro domácnost – ti 
všichni se podílejí na integro-
vané evangelizaci. Před krátkou 
dobou jsem vedl rozhovory a 
konzultoval každé jednotlivé od-
dělení. Chtěl bych vám říct: Jsem 
hrdý na každé z  těchto GK oddě-
lení, protože zapojili sborové čle-
ny k aktivnímu vydávání svědec-
tví o Pánu Ježíši, aby Boží pravda 
a láska mohly být dány dál a ze-
mě byla osvícena Boží slávou.
Ostatní služby a zařízení, kte-
ré máme, jako ADRA, Adventist 
Healt International (zdraví), 
Adventiste Heritage Ministry 
(Pomníky atd.) ,  Adventiste 
Mision, Adventiste Review  a 
Adventiste World (časopisy), 
Adventist Risk Management (po-
jištění), Adventiste World Radio, 
Oddělení pro knižní přezkušo-
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vání, Biblický vědecký institut, 
knihy pro slepé, Geologicko vě-
decký institut, Hope Channel, 
Institut pro celosvětovou misii, 
Mezinárodní společnost pro zdra-
ví a přiměřenost, Mezinárodní 
společnost pro náboženskou 
svobodu, kanceláře archivu, sta-
tistiky a bádání a jiné - všichni 
pracují pro jeden cíl – dávat dál 
Boží pravdu v lásce a osvítit zem 
Boží slávou.
Instituce naší Generální kon-
ference,  ke  kterým patří 
Adventistický mezinárodní insti-
tut pro budování, Adventistická 
univerzita v  Afri ce, Andrews, 
Loma Lindě a Oakwoodu, stejně 
tak, jako nakla datelství Pacific 
Press a Review and Herald -  ti 
všichni mají ve své práci a ve 
svém povolání být zaměřeni na 
předávání Boží lásky dál, a na to, 
aby zem byla osvícena Boží slá-
vou.
Kanceláře předsedů, sekretářů a 
pokladníků slouží jen k  jediné-
mu cíli: Ke koordinování pravdy 
Boží v  lásce a k  osvícení Země 
Boží slávou. Divize, spolky a 
sdružení, misionářská pole, in-
stituce, organizace, místní sbo-
ry a každý jednotlivý člen by se 
měli cele odevzdat Duchu svaté-
mu ke zkoušce, aby skrze ně mo-
hl působit a osvěcovat zem Boží 
slávou. Měli bychom jásat a být 

šťastní z toho, že je jedno kde ži-
jeme – všichni máme tentýž cíl a 
přednost být sjednoceni. 
Mike Ryan, odpovědný za stra-
tegické plánování a koordina-
ci těchto nádherných meziná-
rodních misí - Urban Mission 
Conference, která se zrovna 
konala, mi před nedávnem vy-
kládal o Jubě, Jihosudánu, a jak 
tam bylo vidět Boží vedení me-
zi věřícími. Každý sborový člen 
tam měl v  misii svoji speciální 
úlohu. V  Jubě bylo osm sborů 
a byly uprostřed procesu zalo-
žit dalších dvanáct sborů. Mezi 
členy sboru panovalo výjimečné 
nadšení. Každý věděl o cíli za-
ložit 12 nových sborů a všichni 
se zavázali nějakým způsobem 
spolupracovat, aby bylo cíle do-
saženo. Každý jednotlivec obdr-
žel svůj úkol a jako každá dobře 
sehraná skupina každý se dal do 
týmové práce. Bůh odměnil ten-
to evangelizační závazek a dnes 
tam je díky Bohu! – 12 nově za-
ložených sborů. Jsou udržovány 
církví díky krátkým vlnám rádi-
ové stanice – jediné krátkovlnné 
stanice v  celém městě! Chopme 
se iniciativy naplánovat progra-
my a aktivity, při kterých může 
každý člen přinést své duchovní 
dary a dát dál Boží pravdu!
Ale podívejme se ještě jednou, co 
za poselství my vlastně dáváme 
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dál – ať už je to při naší práci na 
venkově, nebo ve městech při ně-
jaké jiné aktivitě církve a jejích 
organizacích.
Probuzení a reformace se pro nás 
staly závažným úkolem. Tento 
koncept jsme si vyžádali a vážně 
jsme se snažili, aby byl skrze moc 
Ducha svatého realitou v  našich 
životech. V  předešlém čtvrtletí 
sobotní školy pro dospělé jsme 
studovali tematicky silnou řadu 
ve výpovědích, vypracovanou 
Markem Finleyem. Jaké to je po-
žehnání, studovat Boží slovo a 
rozpoznat, že jsme plně odkázáni 
v  životě na ospravedlňující a po-
svěcující moc Ježíše. Včera jsme 
postavili do centra zájmu téma 
ospravedlnění z víry. Každý z vás 
obdržel knížku „Cesta ke Kristu“ 
(Steps to Christ) / Cesta k  vnitř-
nímu pokoji. Chtěl bych vám 
říci, že tato knížka, bohatá na 
silné výpovědi, se 13 kapitolami, 
zprostředkovává tak neuvěřitel-
ným způsobem hloubku pozná-
ní o našem vztahu k Pánu  Ježíši. 
Nemohu pochopit, když někdo 
tuto knihu přečte a nedokáže 
najít pravý smysl svého živo-
ta v  Ježíši Kristu. Vezměte si tu 
knihu z  poličky. A přečtěte si ji. 
Zaměř svou pozornost obzvlášť 
na kapitolu 7 a 8. Zde je vysvětle-
na fantastická jednoduchost na-
šeho vztahu k  Ježíši, Jeho ospra-

vedlňující moc, Jeho posvěcující 
moc, vše je umožněno skrze Jeho 
spravedlnost.
Jakým požehnáním je sobot-
ní škola a úvahy sobotní školy! 
V  některých částech světa zaží-
vá sobotní škola nárůst, v  jiných 
částech oproti tomu potřebuje 
plné nadšení nové nastartová-
ní. Moji milí spolupracovníci ve 
vedení, měli bychom ze sobotní 
školy učinit nejúspěšnější evan-
gelizační misionářskou činnost 
v církvi adventistů sedmého dne! 
Když zde, kde jste doma, v ní ne-
pulzuje plně život, pak je potře-
ba ji probudit k novému životu a 
učinit z  ní znovu výstavní evan-
gelizační nástroj, pro který byla 
učiněna, a aby byla zaměřena na 
biblické studium a misii.
Ale zpět k  probuzení a k  refor-
maci. Daří se nám skutečně být 
před Bohem probuzeni a refor-
mováni a nechat se měnit, aby-
chom mohli Zemi opravdově 
osvítit Boží slávou? To je naším 
povoláním. Je úzce spojena s na-
ší připraveností se před Bohem 
pokořit a rozpoznat naši plnou 
závislost na něm. V  knize Velký 
spor věků, GC 463-464 čteme: 
„Dříve než na zem dopadnou 
konečné Boží soudy, dojde mezi 
Božím lidem k takovému oživení 
původní zbožnosti, jaké se ne-
projevilo od doby apoštolů. Na 
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Boží lid sestoupí Boží Duch a moc 
a mnozí se oddělí od těch církví, 
v  nichž láska ke světu potlačila 
lásku k  Bohu a jeho slovu.“ Jako 
součást Boží církve ostatků si 
musíme klást otázku: Trávíme 
každý den čas s Pánem  Ježíšem, 
aby se Jeho povaha mohla stát 
naší povahou? Aby Duch sva-
tý, který v  nás přebývá, nám 
umožnil být mu stále podobněj-
šími? Jsme skutečně závislí na 
Hospodinu a čteme Bibli, aby-
chom denně mohli být Jeho slo-
vem probuzeni a oživeni? Já sám 
se tohoto nádherného programu 
účastním, každý den čtu jednu 
kapitolu z  Bible. Je to nádherná 
zkušenost. Velký spor věků, GC 
478, nám říká: „Původní víra a 
zbožnost mezi Božím lidem mů-
že ožít pouze tehdy, když Boží zá-
kon zaujme opět místo, které mu 
náleží.“
Prosme opravdově o pozdní déšť 
Ducha svatého – účastníme se na 
modlitebních chvilkách v  7 ho-
din ráno, nebo v 19 hodin večer? 
Nebo v jakémkoliv čase – důleži-
té je jen, abychom prosili o vy-
lití Ducha svatého. Zasazujeme 
se o čistou biblickou pravdu a o 
Boha, nebo chceme vyhovět po-
žadavkům politiky a bojíme se 
veřejného ohrožení? Vkládáme 
svou důvěru v  pevné prorocké 
slovo a rozpoznali jsme, že knihy 

Daniel a Zjevení obsahují neuvě-
řitelná prorocká poselství, která 
v tuto hodinu Božího soudu musí 
být hlásána v  naprosté jasnosti? 
Stojíme na straně historického 
porozumění prorockého výkla-
du a stavíme se proti minulosti 
a budoucnosti? Jsme pevně roz-
hodnuti používat jen historicky 
biblické metody vykládání Bible 
a nepodléhat všem vtírajícím 
se vlivům do  našich sborů a vý-
chovných středisek, když mají 
historicky kritický kořen?
Velký spor věků GC 464 – 465 
dává následující odkaz: „Bůh 
se zjevuje lidem ve svém slovu. 
Všem, kdo toto slovo přijímají, 
je štítem proti satanovým pod-
vodům, zatímco opomíjení bib-
lických pravd – v  náboženském 
světě dnes tolik rozšířené – ote-
vírá dveře všemu zlému. Lidé do 
značné míry ztrácejí ze zřetele 
podstatu a důležitost Božího zá-
kona. Nesprávné chápání pova-
hy, trvalé platnosti a závaznosti 
Božího zákona vede k  mylným 
názorům na obrácení a posvěce-
ní a vyvolává úpadek zbožnosti 
v  církvích. Právě zde můžeme 
hledat důvod, proč v  dnešních 
oživeneckých hnutích schází 
Boží Duch a jeho moc.“ Bráníme 
se podlehnout svodu praktikami 
a přesvědčeními víry, které po-
cházejí z  mystiky a vloudily se 
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do křesťanství? Obstojíme všu-
dypřítomnému tlaku, učinit naše 
organizace a instituce většími a 
lepšími, abychom se přizpůso-
bili světským měřítkům o „veli-
kosti“, než  abychom uplatňovali 
jednoduché rozumné metody, 
které podle Boží vůle máme po-
užívat? Dopouštíme raději, aby 
tlak společnosti a politické ko-
rektnosti nás vedl do směrů, kte-
ré stojí v  protikladu k biblickým 
principům? Podléháme fascinaci 
osobního bohatství a pohodlné-
mu životu, než abychom oblékli 
pokoru a osobní připravenost 
k  oběti? Naplňujeme svůj život 
bezvýznamností tím, že ztrácí-
me svůj čas sebeuspokojujícími 
aktivitami, kde stojí ve středu 
uspokojování svého já? Nekážu 
jen vám, ale říkám to i sám  so-
bě. Velký spor nás napomíná na 
straně  GC 470: „Lidé, kteří pro-
žívají biblické posvěcení, proje-
vují pokoru. Uvědomí si – jako 
kdysi Mojžíš – úžasnou velikost 
Boží svatosti a uvidí svou vlast-
ní nehodnost jako protiklad 
Hospodinovy čistoty a úžasné 
dokonalosti.“
Dáváme dál jiné poselství, než 
vlastně chceme, způsobem, jak 
používáme internet, jak se dí-
váme na televizi, co nosíme za 
oblečení, čím trávíme čas, jakou 
hudbu posloucháme, nebo jak 

utváříme své bohoslužby? V kni-
ze Selected Message II, str. 36 je 
vysvětlováno, že určité událos-
ti uvnitř církve, které nastaly 
v  minulosti, se budou v  posled-
ní době opakovat: „Pán mi uká-
zal … (Zde se tedy nejedná jen 
o myšlenky nějaké osoby, ale o 
vidění člověka) „… Pán mi uká-
zal, že události tebou popsané, 
které se staly v  Indianě (jednom 
státu USA), se budou krátce před 
koncem doby milosti opakovat. 
K  tomu patří křik s  bubny, hud-
ba a tanec. Smysly rozumného 
člověka budou takovým způso-
bem zamlženy nebo zmateny, že 
se již nemůže spolehnout na to, 
že se rozhodují pro správná roz-
hodnutí, a že to pak bude ozna-
čeno za působení Ducha svatého. 
Duch svatý se nikdy neprojevuje 
tímto způsobem metod, v  těchto 
prostorách a v  takovém blázni-
vém hluku. Je to spíše projev sa-
tana, aby své vychytralé metody 
zamaskoval, a  pomocí kterých 
chce oloupit čistou, upřímnou, 
povznášející, zušlechťující a po-
svěcující pravdu v této době.“
Jsme si vědomi toho, že v  našem 
světě existuje tolik různých kul-
tur – reprezentovaných skrze vás 
všechny, kteří zde dnes dopoled-
ne sedíte. Rozumíme tomu – ale 
naše bohoslužby bychom měli 
utvářet s  prostotou a s  pravdou, 
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tím že budeme do centra vše-
ho stavět Boží slovo a sami sebe 
budeme uvádět do souladu s  ne-
beskou kulturou. Jsme povolá-
ni hlásat trojandělské poselství 
a společně se čtvrtým andělem 
osvěcovat zemi Boží slávou a hlá-
sat pravdu v lásce. Avšak děláme 
to skutečně?
Podívejme se na pár odstavců 
v  krátkém listě Judy, abychom 
se dozvěděli, jak můžeme ta tři 
andělská poselství a poselství 
čtvrtého anděla skutečně v  lásce 
dávat dál.
 Verše 3 a 4: „Nejmilejší, všec-
ku snažnost vynakládáte na to, 
abych vám psal o obecném spa-
sení, musil jsem psáti, vás napo-
mínaje, abyste statečně bojovali 
o víru, kteráž jest jednou dána 
svatým. …“ (Bojovat znamená se 
vší vážností hájit, domáhat se o 
ni, přít se o ni, pro ni pracovat, 
činit něco konstruktivního) „… 
Neboť podešli někteří lidé (vlou-
dili se mezi vás) bezbožní, prve 
již dávno poznamenaní k  tomu 
odsouzení; kteříž to milost Boha 
našeho přenášejí v  chlípnost, a 
toho, kterýž jest sám Hospodin, 
Boha a Pána našeho Jezukrista 
zapírají.“
Bůh nás skrze Judu napomíná, 
abychom naši víru brali skuteč-
ně vážně a abychom ji vážně há-
jili, pokud chceme pravdu v  lás-

ce dávat dále a osvítit zemi Boží 
slávou. Zasazujme se o velké bib-
lické pravdy, které utvořily naše 
poselství Adventistů sedmého 
dne tím, čím je. Neprohýbejte 
se pod kdejakým větrem učení, 
který zavane církví a nestojí na 
pevném biblickém základě: „Je 
psáno“ a „Tak mluví Pán“. Jsou 
lidé uvnitř i mimo církev, kteří 
by rádi chtěli změnit věroučné 
body adventistů, které nám jsou 
již dlouho svaté, a tím by chtěli 
změnit samotné bytí a charakter 
církve Adventistů sedmého dne. 
Jsou lidé, kteří chtějí milost Boží 
změnit v  něco ostudného, čímž 
Ježíše zapírají, přestože předstí-
rají, jak jeho jméno ctí.
 Buďte si vědomi, bratři a sestry, 
že 28 věroučných bodů a pravd 
této církve mají Ježíše Krista ve 
svém středu a v  každém ohledu 
jsou založeny na Bibli. Braňte a 
chraňte vzácné adventní posel-
ství tělem i životem“; poskytne 
vám nyní i na věčnosti život, 
protože je slovem Páně, které se 
stalo tělem – toto adventní po-
selství je Ježíšovo poselství. Když 
budeme pravdu dávat lidem dál, 
lidem, kteří Krista neznají, mu-
síme se chránit před tím, aby 
se svět nedostal do církve a její 
úkol nezneutralizoval a nezboj-
kotoval. Testimonies to Minister, 
str. 265: „Církev nesmí nikdy ne-
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chat svět vstoupit do svých řad, 
nesmí s  ním vstoupit do man-
želství a uzavřít s  ním svazek 
jednoty. Tímto způsobem bude 
církev opravdu zničena, a jak je 
psáno ve Zjevení 18,2, stane se 
„vězením všech nečistot a nená-
viděných ptáků“. Spolčením se 
světem ztratí naše instituce na 
ceně a stanou se nevěrohodný-
mi; důvodem je, že k  těmto svět-
ským elementům, potom, co byly 
připuštěny a byla k  nim utvoře-
na důvěra, jako k učením, která 
si zaslouží respekt a velkou úctu, 
když jsou ve svých pozicích činní 
jako školitelé, vedoucí nebo no-
sitelé zodpovědnosti, zatímco zá-
roveň zcela jistě stojí pod vlivem 
ducha moci a temnosti …“ Co je 
to za odpovědnost, se kterou jsou 
konfrontováni vedoucí v  našich 
vzdělávacích městech a institu-
cích? Čistou pravdu Božího po-
selství mají udržovat nejen ve 
vlastním smýšlení, ale mezi sbo-
rem učitelů, studentů a ostat-
ním personálem. Konstatujeme, 
že zde popsaný nešťastný vývoj, 
který je naprosto možný, není 
skutečností v našem životě, v na-
šich sborech, v  našich organiza-
cích a jiných institucích. 
Verše 5-8: „Protož vidělo mi se 
vám to připomenouti, kteříž jed-
nou již o tom víte, že když Pán 
lid svůj z  země Egyptské vysvo-

bodil, potom ty, kteříž nevěřící 
byli, zatratil. A ty anděly, kteříž 
neostříhali svého knížectví, ale 
opustili příbytek svůj, k  soudu 
velikého toho dne vazbou věč-
nou pod mrákotou schoval. Jako 
Sodoma a Gomora a okolní měs-
ta, když podobným způsobem, 
jako i tito, v  smilstvo se vydali a 
odešli po těle cizím, předložena 
jsou za příklad, pokutu věčného 
ohně snášejíce. Taktéž podobně i 
tito, jako v  hluboký sen pohříže-
ní, tělo zajisté poškvrňují, pan-
stvím pak pohrdají a důstojnosti 
se rouhají.“
Bůh si přeje, abychom ho ctili 
a přijali jeho láskyplné milosr-
denství, které nám prokazuje. 
Izraelité, kteří se od Pána od-
vrátili, byli zničeni, a andělé, 
kteří svého Pána zamítli, budou 
stejně tak zničeni, a také každý, 
kdo koná smilstvo, jako činili 
v  Sodomě a Gomoře. Schválení 
homosexuality, která se dnes na-
chází v  mnoha společenstvích, 
není nic jiného, než staré smil-
stvo ze Sodomy a Gomory, kte-
ré stojí v  naprostém protikladu 
k  Božímu slovu;  a podle výpo-
vědi Bible povede k  tomu, že ni-
kdo z  nich neobdrží věčný život, 
kdo odmítne Boží láskyplné a 
zachraňující snahy ho od tohoto 
hříšného jednání odvrátit. Pán 
používá také silná slova proti 
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všem těm, kdo Bohem směřova-
nou autoritu ignorují nebo se jí 
protiví. Boží varování platí nám 
všem, nezávisle na tom, o jaký 
hřích se konkrétně jedná; pro-
tože my jsme všichni hříšníci a 
potřebujeme Vykupitele. Ať už 
jsou naše hříchy jakékoliv, když 
přijdeme k Ježíši a pokorně a v lí-
tosti padneme u nohou kříže, on 
nám odpustí, očistí nás od všech 
nečistot a daruje nám skrze svou 
sílu vítězství nad hříchem! To je 
nanejvýš důležité, že zůstáváme 
v  blízkosti Boží a jsme ukotveni 
v jeho pravdě, jinak nemůžeme 
jeho pravdu dávat dál a osvěco-
vat Zemi jeho slávou. 
Následující výpověď v  Testi mo-
nies to Ministers, str. 270-271, 
má obzvlášť pro nás, kteří se při-
bližujeme konci času, význam: 
„Na Zemi existují jen dvě třídy li-
dí: takoví, kteří jsou Ježíši Kristu 
poslušni, kteří se ke svému 
Mistru obracejí a nečiní nic než 
Jeho vůli, která působí ke spá-
se jejich vlastní duše a ke spá-
se všech těch, kteří s  Ním jsou 
spojeni, kteří se nazývají podle 
Ježíšova jména…“ (to je jedna 
třída a ta druhá:) „… Děti nepo-
slušnosti.“ Vykonávejme Boží 
pokyny, dané nám jako jeho lidu, 
poslušně, zatímco dáváme Boží 
pravdu v  lásce dál a osvěcujeme 
zemi Boží slávou. 

Verš 12 mluví o lidech vedou-
cích do bludu. „Tiť jsou na ho-
dech vašich poškvrny, kteříž 
s  vámi hodujíce bezstoudně, sa-
mi se pasou.“ Juda je přirovnává 
k  mrakům bez vody, neplodným 
stromům, divokým mořským vl-
nám, z  dráhy vykolejeným hvěz-
dám. Ve verši 16 říká: „Tiť jsou 
reptáci stýskaví, podle žádostí 
svých chodíce, jejichž ústa mluví 
pýchu, pochlebujíce osobám pro 
svůj užitek.“ Verše 18 a 19 dávají 
důkaz: „Nebo pověděli vám, že 
v  posledním času budou posmě-
vači, podle svých bezbožných žá-
dostí chodící. Toť jsou ti, kteříž 
se sami odtrhují, hovadní, Ducha 
Kristova nemající.“
Když rozšiřujeme Boží pravdu 
v  lásce dál a osvěcujeme zem 
Boží slávou, bude se ďábel po-
koušet vnést rozvratné pro-
blémy a předsudky, totiž skr-
ze nespokojenost a hádavost 
vzbudit rozbroje. V Testimonies 
to Ministers, str. 270 slyšíme 
obvinění: „Jak politováníhod-
né a smutné je vidět lidi, kteří o 
Duchu Božím něco věděli a tak pl-
ně padli světu do náruče, nechali 
se od světa přemluvit a ovlivnit 
a byli odkázáni na světskou pří-
zeň, aby dosáhli moci a úspěchu! 
Jak se Ježíši odcizili, jak jsou pl-
ní sebedůvěry, jak plní sebeslávy, 
plní uspokojení a jak krátkozrací 
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jsou v  pohledu na duchovní po-
stoj!“ Chtěl bych vám říci, že si to 
beru osobně k  srdci. A doufám, 
že vy tak činíte též.
Juda nám dává klíč k  tomu, 
jak můžeme Boží pravdu dávat 
v  lásce dál a osvěcovat zem Boží 
slávou. Ve verších 20 a 21 jsme 
důrazně vyzýváni: „Ale vy, nej-
milejší, vzdělávajíce se na té nej-
světější víře své, v Duchu svatém 
modléce se. Ostříhejte se v  lásce 
Boží, očekávajíce milosrdenství 
Pána našeho Jezukrista k  věčné-
mu životu.“
Když Boží pravdu dáváme v  lás-
ce dále a osvěcujeme zem Boží 
slávou tím, že ostatní a sebe sa-
mé připravujeme na Ježíšův pří-
chod, neměli bychom připustit, 
aby nás někdo odvrátil v  jakéko-
liv době od našich ctihodných a 
pevných odevzdaných biblických 
pravd, kterým my, adventisté 
sedmého dne, věříme. Když jste 
přijali adventní poselství, které 
proťalo naše srdce strhující ra-
dostí, a pokud jste v  minulosti 
lpěli na pravdě, pak se nenechte 
svést do pokušení, abyste i pou-
ze v  tom nejmenším něco mě-
nili, když čtete „Tak říká Pán“. 
Nečiní tak … Jihoamerická divi-
ze, Středoamerická divize, Evro-
Africká divize, Spojené státy 
středovýchodní a severní Afriky, 
Izraelská pole, Západní a středo-

africká divize, Východo- a stře-
doafrická divize, Jihoafrická-
I n d i c k o - O c e á n s k á  d i v i z e , 
Jiho asiatická divize, Severo- 
Pacifická divize, Jihoasijská pa-
cifická divize, Jiho-pacifická 
divize … Dávejte Boží pravdu 
v  lásce dál a osvěcujte zem Boží 
slávou, zatímco Ježíšův návrat se 
blíží stále víc.
Testimonies to Ministers, str. 300: 
„Chci vám říci, že Pán v  tomto 
posledním díle …“ (Tím je myš-
leno hlasité volání) „… bude pů-
sobit takovým způsobem, který 
v  porovnání se starým pořádkem 
naprosto přesahuje rámec.“ Víte, 
věnujeme mnoho času plánování 
věcí, a to bychom měli také činit. 
„Misii ve velkých městech“ – víte, 
jsem tak nadšen tímto dokumen-
tem, který v  následujících hodi-
nách obdržíte. A chtěl bych vám 
říct, že všechny tyto plány, všech-
ny tyto aktivity nemohou být ani 
v  nejmenším srovnávány s  tím, 
co učiní Bůh – přečtu nyní ten ci-
tát dál: „… bude působit takovým 
způsobem, který v  porovnání se 
starým pořádkem přesahuje na-
prosto rámec a určitým způ sobem 
všem lidským plánům odporuje; 
Bůh použije cesty a prostředky, 
skrze které bude zcela jasné, že 
on sám vzal otěže do svých rukou 
…“ (Víte, tak jak se řídí koňský 
povoz) „… že on sám vzal otěže 
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do svých rukou. Pracovníci bu-
dou udiveni nad jednoduchými 
metodami, které použije, aby své 
dílo ospravedlnění uskutečnil a 
přivedl ke konci.“ 
Juda končí překrásným způso-
bem svůj dopis tím, že vzdává 
Bohu čest. Jako bod vrcholu osla-
vení vysvětlují verše 24 a 25, kdo 
je ten, na koho se obracíme a ko-
ho máme milovat a vážit si ho, ja-
ko Jediného, kdo nás vysvobozu-
je, ospravedlňuje, nás posvěcuje, 
nás buduje a nám pomáhá Boží 
úžasnou pravdu v  lásce předávat 
a osvěcovat zemi Boží slávou. On 
nám pomůže, aby se nám to po-
dařilo. „Tomu pak, kterýž mocen 
jest, zachovati vás bez úrazu a po-
staviti před obličejem slávy své 
bez úhony s  veselím. Samému 
moudrému Bohu, Spasiteli naše-
mu, budiž sláva a velebnost, cí-
sařství i moc, i nyní i po všecky 
věky. Amen.“ Jaký nádherný způ-
sob osvítit zem Boží slávou!
Když jsem před nedávnem byl na 
Tahiti, obdržel jsem od osmileté 
Menahere několik nádherných 
řádků, které jsou pro mne vel-
mi cenné. Menahere osvětluje 
zemi skutky Boží slávy. Obdržel 
jsem tento malý lístek ve fran-
couzštině, ale přeložím vám ho. 
Menahere napsala: „Těším se 
moc, že tě vidím … a chci ti říct, 
že tě mám ráda a přeji ti šťastnou 

cestu … prosím tě, abys prosil za 
mou rodinu a obzvlášť za mého 
bratra … který opustil církev, a 
za mého otce, … který není ad-
ventistou. Je mi osm let a věřím 
v  Boha, stejně jako moje mamin-
ka … děkuji ti a myslím na tebe 
v mých modlitbách.“

Jakou víru a jaké odevzdání má os-
miletá Menahere. Kde je naše víra 
a naše odevzdání se? Jsme cele od-
hodlaní dávat Boží pravdu v  lásce 
ostatním dál a osvěcovat zem slá-
vou? Je naše víra silná v  Pánu ne-
bo je od ďábla neutralizována?
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Přibližujeme se konci stále blíž 
a jsme si vědomi, jak ďábel vy-
nakládá každé úsilí, aby v  sou-
vislosti s  naším poselstvím a na-
ším povoláním způsobil zmatek. 
Proto věřme v neotřesitelné Boží 
slovo a v  jeho zaslíbení pevně, 
aby nás mohl učinit skutečnými 

posly. Skutky apoštolů, AA 600: 
„Kristus pověřil církev svatým 
úkolem. Každý její člen by měl 
být nástrojem, jehož prostřed-
nictvím by Bůh mohl předávat 
světu poklady své milosti a ne-
vyzpytatelné Kristovo bohatství. 

Ze všeho nejvíce touží Spasitel po 
pomocnících…(a já bych to chtěl 
ještě jednou zdůraznit) Ze všeho 
nejvíce touží Spasitel po pomoc-
nících, kteří by představili světu 
jeho Ducha a povahu. A svět ze 
všeho nejvíce potřebuje, aby li-
dé projevovali Spasitelovu lásku. 
(tyto nástroje jsme já a ty) „… Celé 
nebe čeká na muže a ženy, skrze 
které může Bůh zjevit moc křes-
ťanství.“
Jsi dnes tímto mužem, touto že-
nou? Jsem jím? Jsi připraven do-
volit Bohu, aby skrze tebe dával 
dál svou pravdu a lásku, a tím 
osvěcoval zem jeho slávou, tím, 
že vzdáš Kristu čest, když vy-
zdvihneš jeho spravedlnost, jeho 
službu ve svatyni, jeho sobotu, 
jeho trojandělské poselství, jeho 
poselství čtvrtého anděla na pod-
stavec a budeš jeho blízký příchod 
urychlovat, abys osvítil zem Boží 
slávou s  pomocí jeho moci a síly, 
pak vstaň, prosím, nyní se mnou. 
Když zde stojíme před Pánem, pak 
stojíme v pokoře před Tím, kdo je 
mocný a kdo tě chrání před pády a 
klopýtnutím … před všemoudrým 
Bohem a Tím, komu vzdáváme 
čest, komu náleží sláva, majestát, 
moc a panství, nyní a na věčnost 
… Ježíši Kristu, našemu Pánu! 

Následuje modlitba v  malých skupin-
kách a společná píseň
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 Když my v otázce soboty nemáme jasno, kdy ji za-
čínat a končit a jak ji od všedních dnů oddělit, a kdy mají 
zaměstnanci v pátek práci končit, jaké světlo vysíláme do 
svého okolí o její závaznosti a svatosti? A nezapomeňme 
ani na vlastní děti! Co se od nás naučí? Když světlo, dané 
nám v této otázce, světlem nebude, jak potom svítíme ji-
ným? U Matouše 6, 23b čteme: „Jestliže tedy světlo, které 
je v tobě, je tma, sama tma jaká bude“?
 „Snížíte-li úroveň, abyste zabezpečili popularitu a 
zvýšili počet, a pak se budete z  tohoto přírůstku radovat, 
prokážete tím velkou zaslepenost. Kdyby byl počet důka-
zem úspěchu, satan by si mohl dělat nárok na výbornou, 
neboť na tomto světě mají jeho následovníci převážnou 
většinu.“5T 31
Bratr T. Wilson dále zdůraznil, že PROBUZENÍ a 
REFORMACE je nejnaléhavější potřebou pro členy círk-
ve, abychom se v  horlivých modlitbách dožadovali vylití 
POZDNÍHO DEŠTĚ – Ducha svatého.
 Bůh dává k dispozici nejrůznější technické vymo-
ženosti: rozhlas, TV, internet, mobil…. Kolik z této techniky 
pro evangelizaci měli k  dispozici první křesťané, včetně 
Pavla a dalších apoštolů? Posuďte sami!
 „Zdaliž jsme vám přísně nepřikázali, abyste neučili 
v tom jménu? A aj, naplnili jste Jeruzalém učením svým…“ 
Sk 5, 28.
 „V moci divů a zázraků, v  síle Ducha Božího, tak, 
že jsem od Jeruzaléma vůkol až k  Illyrické zemi naplnil 
evangeliem Kristovým“. Ř 15. 19.
 Nezůstává naše evangelizační činnost daleko za ni-
mi, přestože máme k dispozici všechny dosažitelné tech-
nické pomůcky? I když dle statistiky k 19. prosinci 2013 byl 
počet členů církve 18 milionů!
 Jak je vidět, na počtu členů nezáleží, ale na vedení 
Duchem svatým.
 Pak se předseda GK velice kladně zmínil o knize 
Velký spor, když v letech 2012/13 jí bylo vydáno a rozšíře-

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 2
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no více než 14 miliónů kusů! Kromě toho počet stažení této 
knihy z  internetu je 26 miliónů. To je velice povzbuzující 
zpráva i pro nás: „ Pouštěj chléb svůj po vodách….“  Kaz 11. 1
 Pastor Ted Wilson mluvil o důležitosti sobotní ško-
ly a vyzýval, aby se stala „nejúspěšnějším evangelizačním 
nástrojem“. Tuto vymoženost jiné církve nemají, a proto 
nám ji mohou právem závidět!
 Členové, kteří přišli do církve v pozdější době, neví 
nic o tom, když v době zákazu jsme biblické úkoly nemě-
li zabezpečeny tiskárnou, ale že byly pracně rozepisovány 
na psacích strojích!
 Bratr nás nabádá k  REFORMACI A OŽIVENÍ, k  pr-
votní víře, horlivosti, věrnosti a k lásce ke starým advent-
ním pravdám a zásadám. Řekl: „Braňte a chraňte převzác-
né adventní poselství tělem i životem…“ Mohou se dějiny 
opakovat? Proč taková výzva a důraz na „staré pravdy“? A 
pak pokračuje: „Jsou lidé uvnitř i mimo církev, kteří by rá-
di chtěli změnit věroučné body adventismu…“ To je váž-
né upozornění, které mi připomíná událost, jež se stala 
v době Ellen Whiteové, Danielse, předsedy GK, Dr.Kelloga, 
Ballangera a dalších na počátku 20. století. V té době urči-
tí vlivní mužové chtěli církev přetvořit „ke svému obrazu“. 
Nastala kritická situace.
 Bratr Lewis R. Walton ji popsal ve své knížečce 
OMEGA II – Boží církev na pokraji. V oddílu „Falešná tvr-
zení o reformě“ a „reorganizaci“ je uvedeno právě ono va-
rování br. Wilsona.
„Nepřítel duší se snažil přijít s domněnkou, že mezi ad-
ventisty sedmého dne se má uskutečnit velká reforma-
ce, a že tato reformace bude spočívat ve vzdání se nauk, 
které stojí jako pilíře naší víry, a bude se zabývat proce-
sem reorganizace. Kdyby se taková reforma uskutečni-
la, jaký by byl její výsledek? Zásady pravdy, které Bůh ve 
své moudrosti dal církvi ostatků, by byly odloženy. Naše 
náboženství by se změnilo, Základní zásady, které udr-
žovaly dílo za posledních 50 let, by byly považovány za 
omyl. Vznikla by nová organizace. Byly by napsány kni-
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hy nového řádu…. Sobota by byla samozřejmě znevážena, 
jakož i Bůh, který ji ustanovil. Ničemu by nebylo dovole-
no stát v cestě tomuto novému hnutí“.  1SM 204 (Selected 
Messages 1, 204)
 E. Whiteová varovala nejen před tehdejší situací, ale 
psala i o té, která bude hrozit církvi doby konce. Z toho dů-
vodu, jak napsala, „se chvěla o svůj lid“. To, co jí bylo zje-
veno, bylo odpadnutí OMEGA – proto ten její strach. Nám 
však zanechala odkaz naděje, s  níž můžeme začít tento 
zápas. „Naší zkouškou bude, abychom obstáli mezi obránci 
pravdy a spravedlnosti, když nás většina opustí, abychom 
bojovali Hospodinův boj i s několika málo bojovníky, kteří 
zůstanou věrní“.  5T 136
 Na její varování bychom neměli, zvlášť v  této do-
bě, zapomínat! Tak tomu rozuměl i br. Walton. Nevidí to 
podobně i br. Ted Wilson, když se o tom zmínil? Neboť, 
tak se zdá, že na horizontu se odpadnutí a nevěra stále víc 
vynořují a přibližují…  Stůjme proto na zásadách posvátné 
víry, ke které se dopracovali pod vedením Ducha svatého 
průkopníci adventismu.
 Přesto se ptám: Zjevil Bůh už vše ze svého Slova, 
zvláště pak z knihy Daniel a Zjevení? Anebo může mít ješ-
tě něco „v záloze“? A odhalí to, až doba „dozraje“? Uvedu 
zde několik příkladů:
„Světlo, kterého se nám dostalo v třetím andělském posel-
ství, je pravé světlo. Znamení šelmy je přesně to, co bylo 
zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co souvisí s touto 
otázkou, a neporozumíme tomu, dokud se svitek nerozvi-
ne úplně…“   6T 17                                           
 „Kdo se upřímně snaží konat vůli Boží a úzkostlivě dbá 
světla, jehož se mu dostalo, tomu se dostane většího světla. 
Takové duši bude poslána nějaká hvězda nebeské záře, aby 
ho vedla do vší pravdy“. VLB 226/GC 312
 Dále Ted Wilson varoval před „spolčováním se se 
světem“…, před schvalováním homosexuality…, před bub-
ny, které nemají místo v naší bohoslužbě, a to na základě 
výroku z knihy  2SM 37:
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„Pán mi ukázal, že se budou odehrávat věci přímo před 
koncem zkoušky – všude bude plno křiku s bubny, hud-
bou a tancem…Duch svatý se nikdy neprojevuje takovým 
způsobem… To je satanova práce…“
 Z knihy Svědectví pro kazatele bratr Wilson citoval: 
„Církev nesmí nikdy nechat svět vstoupit do svých řad, ne-
smí s ním vstoupit do manželství a uzavřít s ním svazek 
jednoty“.  TM 265
 Na základě uvedených varování se ptám: Neruší 
někde naše pobožnosti hluk bubnů? Jsme imunní vů-
či světskému vlivu v  rodinách, i ve sborovém společen-
ství? Nejsou některé sbory zapojeny do aliančních jednot? 
Uvažujme! Nenamlouváme se s  nimi? Křesťané v  těchto 
seskupeních se ubírají „jinou cestou“, než kráčíme my, než 
kterou nám Bůh ve svém Slovu ukázal.
Co říci závěrem…
po zdůraznění některých myšlenek předsedy naší církve? 
Chci je uzavřít několika myšlenkami: Naší předností, ale 
i povinností v této době je – horlivě žádat o vylití Ducha 
svatého, přislíbeného Ježíšem. Máme vysoko vyzvednout 
prapor SOBOTY. Pro přijetí POZDNÍHO DEŠTĚ musíme 
být kvalitně charakterově připraveni. Toto „požehnání ne-
bes“ nás pak připraví na Ježíšův příchod, na který se jistě 
těšíme!
„Starý Izrael byl před vstupem do Kanaánu zdržován ne-
věrou a vzpourou 40 let. Ty samé hříchy způsobily zdržení 
a zapříčinily i to, že současný Izrael nevešel do nebeského 
Kanaánu…Nevěra a světskost, nedostatek posvěcení… nás 
zdržuje na tomto hříšném a smutném světě po tak mnohá 
léta!“  Ev 696
Jak dlouho tu chceme ještě zůstávat? Vždyť v  nebesích 
jsou příbytky připraveny! Pán přijde ve svůj čas a brány 
nebes budou otevřeny těm, kteří budou hotovi!

JÁN KOVÁČIK. 
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TO SLOVO POCHÁZÍ Z LATINY A ZNAMENÁ SVĚTLONOŠ, NOSITEL SVĚT-
LA. JEDINÁ ZMÍNKA V PÍSMU, (MYŠLENA TÍM ČESKÁ BIBLE KRALICKÁ), JE 
ZAZNAMENÁNA U IZ. 14,12. TOTO MÍSTO UVÁDÍ SLOVO LUCIFER JAKO 
JEDINÉ A JENOM JEDENKRÁT ZMÍNĚNÉ. TO JE OVLIVNĚNO VULGÁTOU, 

LATINSKÝM PŘEKLADEM BIBLE, A VŠECHNY STARŠÍ ČESKÉ PŘEKLADY SE DRŽÍ TO-
HOTO SLOVA, ČÍMŽ ZČÁSTI NEPŘESNĚ PREZENTUJÍ SKUTEČNOU PROBLEMATIKU 
VĚCI SAMÉ. 
HEBREJSKÉ SLOVO „HÉLEL“ =ZÁŘÍCÍ. HÉLEL NENÍ ANI JMÉNO, ANI TITUL, ALE 
VÝRAZ, KTERÝ POPISUJE VYCHLOUBAČNÝ POSTOJ BABYLONSKÉ DYNASTIE KRÁLŮ 
NABUCHODONOZOROVY ÉRY. (IZ. 14, 4 – 21). BABYLONŠTÍ KRÁLOVÉ ZMIŇOVANÉ 
ÉRY BYLI PYŠNÍ A CTIŽÁDOSTIVÍ, ZARPUTILÍ NEPŘÁTELÉ, NEPŘÁTELÉ BOHA JAHVE. TO 
BYLO TAKÉ PŘÍZNAČNÉ PRO ODPŮRCE BOHA IZRAELE, JEMUŽ SE NEUSTÁLE PROTIVIL 
TEN, KTERÝ JE KRALICKÝMI NESPRÁVNĚ NAZVÁN LUCIFER – SVĚTLONOŠ.

Písmo ukazuje, že tvor, který je obecněji znám pod méně lichotivým jménem satan, se tak 
nejmenoval vždycky. Toto popisné jméno dostal proto, že zaujal vzpurný postoj a vzepřel 
se Bohu, vládci nebes a neměl k tomu nejmenší důvod nebo příčinu. Víme jen, že spouštěcím 
mechanizmem byla pýcha. Ta, jakmile začne působit, je počátkem katastrofy. Jak. 1,15.

PRAPŮVODNÍ OZNAČENÍ

V místě, kde popisuje Bible tuto stvořenou bytost, (Iz 14,12) je použito hebrejské slovo „hé-
lel“, jak jsme už poznali. Neznamená to ale, že on sám takovou záři vydával a byl jejím 
zdrojem. Chce se tím poukázat pouze a hlavně na to, jakou funkci zastával v pořadí slu-
žebností okolo Božího trůnu. 
Někteří, jež vycházejí doslovně z textu Iz 14,12, mají dokonce za to, že v textu popisova-
ná bytost může být Venuše. Je to jasně zářící hvězda na ranní obloze, nemá ale vlastní 
světelnou energii. Tu jí propůjčuje Slunce. Takže tato teze nemá natolik přesvědčující vlast-
nosti, abychom ji mohli přijmout. (Lutherův překlad tohoto místa má místo českého překladu 
„Lucifer“ německé slovo „Morgenstern“, což znamená „jitřní hvězdu“.) Různými zápletkami 
kolem tohoto textu, zejména pak zmíněného slova „hélel“ spolu s jitrem, a jak už bylo zmí-
něno -  vlivem Vulgáty - se dospělo ke zkreslujícím závěrům.

LUCIFER
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CO JE PRAVDA?

A kde ji najít? Kam obrátit svoji pozornost? A mluví se vůbec někde o této zajímavé proble-
matice? To chceme společně ve stručnosti probádat a podepřít několika nezvratnými důkazy.
To, že jsou některé závěry týkající se tohoto problému tak říkajíc „na vodě“, to už víme. Chybí 
nám ta správná druhá polovina „rádoby“ tajenky. Podíváme-li se pozorně a soustředěně 
do Bible, dojdeme k uklidňujícímu poznání, a co víc, ke správnému a sotva vyvratitelnému. 
Samotný Ježíš dává na domnělý problém odpověď až na samém konci Bible, která je pro 
nábožensky orientované lidi (křesťany) spolehlivým zdrojem poznání.
On sám (Kristus) o sobě říká, že On, ne Venuše nebo Lucifer, je onou hvězdou jasnou a 
jitřní. Zj 22,16. Žádné světlo nemá zprostředkovaně. Všechno je jeho vlastní. Nic zprostřed-
kovaného. Byl to Kristus, který zářil Izraelitům na cestu v noci a zastiňoval je ve dne. Právě 
tak popisuje Písmo příhodu Mojžíše, když pobýval 40 dní na hoře Sinaj v bezprostřední pří-
tomnosti Hospodina, Boha Izraele. Pobýval tam tak dlouho, že i jeho tvář potom zářila těžko 
snesitelným jasem, který nemohl snést lid, očekávající Mojžíše, pod úpatím pohoří. Jeho tvář 
nezářila z jeho vlastního zdroje, ale zprostředkovaně. Čím déle pobýval u zdroje, tím více 
jasu a záře vstřebával do sebe, až zářil tak, že lidé to nemohli snést. On neměl svůj vlastní 
zdroj záře. Podobně tomu bylo i s tím, který je chybně jmenován jitřní hvězdou. Ale o tom už 
bylo referováno. Tou hvězdou jasnou a jitřní byl Ten, který to o sobě prohlašuje, viz Zj.22,16. 
Také o sobě říká v evangeliu, které psal Jan, minimálně dvanáctkrát, že On je ten samý, jako 
Stvořitel JAHVE, když říká v řecky psaném evange-
liu EGO EIMI, což je jedno a totéž jako JHVH. Tím 
vlastně říká: Já jsem zdroj světla a záře. Zdá-li se, že 
někdo tak září, potom je to světlo jen zprostředkova-
né, ne jeho vlastní. Pán Ježíš byl světlem od nepaměti, 
je jím stále a bude jím i v budoucnu. On o sobě říká: 
„Já jsem světlo světa“ (Jan 8,12.) Tentýž pisatel 
říká: „On byl to pravé světlo …“ (Jan 1,9.) A na 
konci své pozemské mise říká: „Dána jest mi všeliká 
moc na nebi i na zemi“. (Mat 28,18.) To potvrzuje 
Starý zákon, že vždycky tomu tak bylo. (Žalm 8,7). 
On byl, je a bude „hélel-zářící“. Má k tomu moc! 
Z  toho potom důkazně vyvozujeme: Jen teze biblicky 
doložitelné jsou správné a spolehlivé, dnes, v každém 
okamžiku měnícího se světa názorů a skutečností. 
Taková je tedy pravda o tom, který se snažil a stále se 
snaží připravit Ježíše o prioritu a slávu. On měl slávu 
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od nepaměti. Satan si přisvojoval to, co mu nikdy nenáleželo. Když poznal, že proti první 
osobě Božství neuspěl a uspět nemůže, obrátil své úsilí proti jiné části Božstva v domnění, 
že stalo-li se člověkem, snad uspěje. Když poznal, že ani v tomto případě neuspěl, zaměřil 
svoji pozornost na ty, kteří tomuto projevu Božství zůstali věrní. A mámí je různými naukami 
a nesprávnými náboženskými domněnkami dodnes.

SATAN

Na mnoha místech starozákonních Písem je používán tento výraz. Znamená: odpůrce. 
Čemu odporoval, jak a proč, o tom už byla řeč. Tak je nazýván ten, o kterém stále běží 
naše zamyšlení. Ne ale ve všech místech jde přímo o satana. Aniž bychom zabíhali do 
problematiky hebrejské mluvnice a gramatiky, stačí, když řekneme, že ne vždy se jedná o 
osobu námi dosud sledovaného odpůrce Božího, a tedy ďábla, jak je v mnoha případech 
jmenován. Někdy se může jednat o nesprávné a špatné způsoby jednání a chování. Ty jsou 
ale také inspirovány oním odpůrcem dobra a správného životního projevu, byť by se jedna-
lo o konkrétní osobu člověka. Uvedená místa si mohou zájemci o hlubší studium posoudit a 
promyslet: 1 Sam. 29,4; 2 Sam. 19, 21.22; 1Král. 5,4; 11, 14. 23. 25.
Naproti tomu v knize Job 1,6 je odkaz na toho, jenž je v Bibli tak nazýván proto, že se pro-
tiví a odporuje božským záměrům. To rozlišení, kdy je to sám odpůrce a kdy je to zprostřed-
kováno přes nějaké, kupříkladu jiné tvory, řeší poměrně složitá hebrejská mluvnice a grama-
tika. Nás to ale nemusí vzrušovat. To celkem spolehlivě poznáme z kontextu. Ale ještě jednu 
poznámku, domnívám se, že podstatnou. Písmo ukazuje, že se takto nenazýval vždycky.
Tvor, který se stal satanem, byl původně stvořen jako dobrý a dokonalý, spravedlivý duchov-
ní tvor. Za prvé: byl přece v přítomnosti nebeských bytostí a v přítomnosti Boží. Za druhé: 
všechno, co vyšlo z Boží stvořitelské ruky, bylo dobré. Nejen dobré, dokonce velmi dobré. 
Tak zhodnotil sám Stvořitel svoji práci. (1Moj. 1,31.) Můžeme říci, že bylo-li všechno takové 
po šesti dnech na zemi, bylo všechno takové i v nebi. To je argument proti těm, kteří zneuží-
vají, a to prosím záměrně a zcela účelově, také biblickou tezi, že není důsledku bez příčiny. 
To je sice pravda a sám s tím souhlasím. Jenomže v tomto případě, jak jsme poznali, žádná 
příčina nebyla, takže by ani nemohlo dojít k důsledku – ke vzpouře a odporu. 
Později, když byl stvořen člověk, se pozornost a těžiště odbojnosti soustředily na zemi a 
člověka a trvají dodnes.
    
SHRNUTÍ                                                                                                                                               

Nevíme toho mnoho o tvoru, který je v Písmu nazýván několika jmény. Není to ani tak 
důležité znát, v jakém pořadí jdou. Ze zmínek v Písmu, kterých je devadesát jedna, je ale 
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zřejmé, že to byl andělský druh, určený k mimořádným úkolům. Takovým byl satan hned 
po svém stvoření. Je nepochybné, že muselo jít o někoho, kdo byl ve své slávě i postavení 
vznešenější a vyšší než týrský král. Protože však se ve svých projevech a charakterech 
v mnohém shodovali, používá Písmo tohoto příměru (Ez 28.13.15.) To, co je popisováno 
v těchto verších, tam týrský král nikdy nebyl. Proto je nepochybné, že jde o toho, o kterém 
uvažujeme. Je to takzvaná typologická shoda. Avšak to, co nám Písmo o něm zjevuje, 
stačí k  tomu, abychom byli před ním opatrní a na pozoru. Nepotřebujeme vědět o něm 
podrobnosti, které budí přílišnou pozornost a zvědavost. Tak může kdokoli dopadnout, 
podobně jako Eva v  ráji. Jen neuvěřitelně hloupý a naivní člověk by předpokládal, že 
Bůh člověka tehdy nevaroval, kupříkladu pomocí andělů, jak to také dělával jindy. Je-li 
nazýván babylonský král a satan hebrejským slovem „hélel“, jak je v  původním textu 
zapsáno, satanovo záření bylo způsobeno tím, jak pobýval v bezprostřední blízkosti Boží 
– ve zdroji záře, a plnil povinnosti, ke kterým byl „pomazán -určen“ (Ez 28.14.) podobně 
jako Mojžíš. Babylonská království byla ve starověku velkými zářivými hvězdami na poli-
tickém a občanském nebi dějin. Byla skutečně nejlepší, nejbohatší, blízko zdrojů bohatství 
a pomyslného světla.
Bible nám také zjevuje, že se nemáme divit tomu, že se satan může zjevovat i jako anděl 
světla (2Kor.11.14.) Tedy tak, jak působil v době svého prvotního určení (verš 14.) To 
už není ale jeho původní záře. Tu ztratil hned, jak se začal protivit svému Stvořiteli. Potom 
musel opustit postupně své místo a jeho záření skončilo. Projevuje-li se tak přesto někdy, 
není to pravá záře, ale podvod. Dokáže to způsobit tak, že podvede a oklame člověka. 
Tak to dělal po svém vyhoštění z nebe vždycky. (2 Tes.2.10.1)
V souvislosti se světlem a jeho zářením je zde nakonec ještě jedna poznámka. Mezi téměř 
třinácti výroky, které zaznamenal Jan, když Ježíš říkal o sobě „Já jsem“(Ego eimi), 
zaznělo také „Já jsem světlo světa“. O tom už byla zmínka (Jan 8.12). Nyní ale při-
chází jisté protiřečení. „Vy jste světlo světa“ (Mt.5.14.) Co je tedy pravda? V sousledu 
našeho uvažování je pravdou obojí. Dokud budou lidé (křesťané) tak blízko zdroje světla 
(Ježíše), budou také zářit a svítit, podobně jako Mojžíš. Otázkou lehce zodpověditelnou 
je, proč křesťané nejsou světlem.  Příliš se vzdálili od původního zdroje mnoha vazbami, 
naukami a teoriemi, které nemají nic společného s  Kristem. Vráti-li se křesťané zpět ke 
zdroji, budou zase „hélel-zářící“. 
Bude-li se mnohému čtenáři zdát, že k tomuto zajímavému tématu by bylo možné ještě více 
dodat, nechť si sám dotvoří ucelenější pohled na tento problém. Ale pozor! Jen ve světle 
biblických kritérií. Jinak hrozí velké nebezpečí podvodu. Nezapomeňte, že bez Bible se po-
hybujete na nebezpečné cestě. Satan to moc dobře ví a využívá toho. 
  
FRANTIŠEK POSLUŠNÝ
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BANGLADÉŠ

Milý bratře, sestro, co nejsrdečněji Vás zdravím a posílám Vám 
nejčerstvější zprávu z  misijní cesty mezi buddhisty a mezi 
kmenem Tripura. Ve dnech 01.-03. března 2014.

Před chvilkou jsme se vrátili z  misijní cesty a jsem velmi vděčný 
našemu Pánu, který nám mimořádně bohatě požehnal.
Nejenže nás chránil na velmi dlouhé, náročné a nebezpečné cestě, ale 
také jsme mohli vstoupit na území, které je nepřístupné pro cizince, 
pouze s povolením policie a vojska. Díky Pánu, že jsem tato povolení 
dostal, a mohli jsme vjet na Hill Track, na území, kde žijí velmi skromní 
a duchovně vyhladovělí buddhisté. Žel, jsou zde i teroristé. 

Pastor Daniel, předseda Východobengálského sdružení, nás vedl spolu 
se svým sekretářem a pokladníkem.
Jeli jsme vysvětit nově postavenou modlitebnu. Bratr Daniel mě má 
rád a prosil mě už dlouho, abych byl přítomen při vysvěcení a také měl 
hlavní dopolední kázání při této vzácné příležitosti.

Celá cesta byla velmi zajímavá, dostali jsme se na území kmene Tripura. 
Je to kmen z Indie, který zasahuje také na bangladéšské území.
Tito skromní lidé jsou otevřeni pro Pána Ježíše a je mezi nimi hodně 
křesťanů; a také ve vesnici Kathalchora je pěkný sbor našich bratří a 
sester.
Cestou jsme potkávali členy jejich kmene, oblečené do jejich tradičního 
oblečení.
Také ve sboře to bylo velmi patrné. Ženy měly speciální dlouhé barevné 
sukně, typické pro jejich kmen. Nosí koše na zádech, ve kterých mají 
různá břemena.
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Bydlí v hornatém kraji, kde jsou kopce s prudkým stoupáním. I když 
jejich kopce nejsou vysoké,
ohrožují je divocí sloni, kteří také napadají lidi a rozbíjejí jejich hliněné 
domečky.

Prožili jsme velmi krásnou a bohatou sobotu. Náš Pán seslal mimořádné 
požehnání, a když jsem na závěr kázání dal výzvu, je-li zde někdo, kdo 
dnes dal své srdce Pánu Ježíši, tak jsem byl velmi překvapen, kolik 
mladých lidí přišlo dopředu; a některým z  nich jsem mohl dát Bibli 
v bengálském jazyce a někteří se rozhodli dát se pokřtít.

Po dopolední pobožnosti jsme měli krásný křest 8 mladých lidí, kteří 
spojili své životy s naším úžasným Spasitelem. Chvála Pánu za zázraky, 
které činí před našimi zraky.
Místní kazatel už tyto lidi připravoval. Měli biblické vyučování, a tuto 
sobotu se rozhodli pro křest. Proto pastor Daniel, předseda sdružení, 
je pokřtil.
Byla to velmi nádherná chvíle. Celé nebe se raduje a my s ním.

ROZHODNUTÍ PRO KŘEST.
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Odpoledne jsme jeli do další vesnice Noyapara. Chvála našemu 
Bohu, který nás vede od vesnice k vesnici, od osady k osadě s Jeho 
mocným Slovem, které přináší obrovskou pomoc do životů místních 
obyvatel.
V druhé vesnici jsme byli přivítáni jejich tradičním způsobem s jejich 
hudebními nástroji.
Pán nás vedl do své modlitebny, která byla úplně plná, a ještě hodně 
lidí stálo venku a naslouchalo Boží zvěsti.
Po prezentaci o Druhém příchodu našeho Spasitele jsem znovu dal 
výzvu, kdo se dnes rozhodl pro Pána Ježíše, ať přijde dopředu. Měl 
jsem ještě asi 5 Biblí, Nový Zákon a Cestu ke Kristu, vše v jejich jazyce. 
Byl jsem velmi mile překvapen, kolik lidí přišlo dopředu a někteří se 
také rozhodli pro křest přímo v tuto sobotu.
  Spolu s  místním kazatelem jsem se hned na místě domluvil na 
otevření biblického studia a přípravy na křest.

Náš úžasný Spasitel činí velké zázraky před našimi zraky. Byla 
to velká radost. Celá vesnice nás velmi mile přijala, škoda, že 
jsme neměli více času s  nimi pobýt. Museli jsme z  tohoto území 
odjet před setměním. Přesto moc děkuji Pánu Ježíši za nádhernou 
zkušenost a moc působení Ducha svatého, který otevřel srdce 
mnohých přítomných. Ti velmi krásně odpovídali na Jeho působení 
k životnímu rozhodnutí následovat Pána Ježíše.

Jedna paní hinduistka byla tak zasažena Božím Slovem, že se také 
rozhodla ke křtu. Byla připojena k celé skupině.

Modlete se nadále za nás. Plánujeme další misijní cestu na jih Ban-
gladéše, do oblasti Satkira. 

Pán Vám bohatě žehnej.
Izaiáš  60:1

Váš bratr a spolupracovník
Milan Moskala z Bangladéše

LAICKÁ MIS IE
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POZ VÁNÍ

na biblické setkání s br. Dr. MILANEM MOSKALOU

ve dnech 18.07.-20.07.2014

Téma:

STUDIUM ZJEVENÍ A 3AP

VE SPOJENÍ SE

ZDRAVOTNÍM POSELSTVÍM

Setkání se uskuteční v Domě zahrádkářů ve Frýdlantě nad 

Ostravicí, ulice Za hřbitovem. Začátek bude v pátek v 15 hodin 

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

zájemce o ubytování (cena za noc a osobu je 180 Kč), aby se 

dopředu přihlásili buď telefonicky na číslech 776 767 827, 558 681 

363 ve večerních hodinách, nebo písemně na adresách

elektronické pošty: jaromar66@vodafone.de

jaromar66@volny.cz

Adresa redakce: M. Juřica, Lubenská 630, 73911 Frýdlantn.Ostr.



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.
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cena 99,00 kč + porto

Příběhy Davida 
Gatese
díl 1.

Dobrodružstvi a nebezpečí 

tam, kde je nebe blízko.

Formát A5, 180 stran, 
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Kniha Job 

Cílem této knihy je ukázat 
čtenáři, jak je možné vstoupit 
do života vítězství nad 
skličujícími problémy.

Armin Krakolinig

Formát A4, 180 stran
Tvrdé desky:
cena à 70,00 Kč + porto
Měkké desky:
cena à 50,00 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


