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ÚVODNÍK

Byl jsem přítomen 
krátkému zamyšlení 
kazatele na tento verš. 
Poukázal na extrémy 

liberalistů na jedné straně a na 
extrémy konzervativců na straně 
druhé. Pokusil se najít řešení pro 
soužití obou skupin. Použil k tomu 
citovaný verš. Smysl celé úvahy byl, 
že je dobré vzít něco z leva, něco 
z prava a jít zlatou střední cestou. 
Jinak řečeno, cestou nejmenšího 
odporu. Čas vše vyřeší. Proč se 
dostávat do střetových situací. 

Vraťme se k úvodnímu verši. 
K plnému pochopení významu 
verše bude dobré přečíst si tuto 
kapitolu od začátku. Již sám 
nadpis kapitoly zní: „Požehnání 
plnitelům a zlořečení přestupníkům 
zákona“. Verš 10. nám objasňuje, že 
poslušnost Izraele povede k tomu, 
že všechny okolní národy se ho 
budou bát, a bude na něm zřetelně 
vidět, že je to Boží národ. Od začátku 
Bůh zamýšlel, aby Izrael ukazoval 

okolním národům na živého 
Boha a odvedl je od modloslužby.  
5M 28,13: „I ustanoví tě Hospodin za 
hlavu a ne za ocas, a budeš vždycky 
vyšší a nikdy nižší, když poslouchati 
budeš přikázání Hospodina Boha 
svého, kteráž já dnes tobě přikazuji, 
aby ostříhal a činil je.“

Verš 14. předchází verš 13., ve 
kterém se říká, že tě Hospodin 
ustanovil za hlavu a ne za ocas. 
Národ izraelský měl mít vedoucí 
úlohu mezi národy a neměl být 
přívěskem. Ale bylo to podmíněno: 
„Budeš-li poslouchati přikázání 
Hospodina Boha svého, která já 
přikazuji tobě, abys jej ostříhal a 
činil je“. A pokračuje dále: „Neuchýlíš 
se od žádného slova ani na levo, či 
napravo“. Posuď sám milý čtenáři, 
jedná se o střední cestu? V žádném 
případě, Bůh ti sice dává možnost 
výběru, ale ve smyslu plnění 
jeho požadavků nebo neplnění. 
 
                   POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ  4. 
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5M 28,14: „A neuchýlíš se od žádného slova, kteráž já dnes přikazují tobě, 
ani na pravo, ani na levo, odcházeje po bozích, abys jim sloužil“.
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» Zdaliž jsem já Bůh jen z blízka? 

dí Hospodin. A nejsem Bůh i zdaleka? 

Zdaž se ukryje kdo v skrýších, 

abych já ho neshlédl? dí Hospodin. 

Zdaliž nebe i země já nenaplňuji? 

dí Hospodin. Slýchávamť, 

co říkají ti proroci, kteříž prorokují 

lež ve jménu mém, 

říkajíce: Měl jsem sen, 

měl jsem sen «

Jer. 23, 23-25
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ÚVODNÍK

Nejde zde v žádném případě vzít 
jen trošku z Desatera a trošku 
od satana a jeho přisluhovačů. 
Buď a nebo. Nemylme se, žádná 
střední cesta neexistuje. Satan 
neustále našeptává a tvrdí to, co 
již prohlašoval před vzpourou 
v nebi. Totiž, že Boží zákon je 
nespravedlivý a nedá se dodržet. 
Sobota? Neber ji tak vážně. 
Bůh to tak přísně nemyslel. 
Začátek sobotního dne, snad 
práce v pátek na odpolední 
směně, sobotní nákupy, jít si 
sednout v sobotu odpoledne do 
restaurace, nebo po dopolední 
pobožnosti v zimě vyrazit přímo 

Snad si někteří řeknou, že to ale vše 
platilo pro starý Izrael. Pro nás tyto 
požadavky neplatí. Za nás zemřel 
Ježíš Kristus, který naplnil zákon, 
my ho již nepotřebujeme plnit. Co 
nám říká apoštol Pavel u Ř 8,4?: „Aby 
spravedlnost zákona vyplněna byla 
v nás, kteříž nechodíme podle těla, 
ale podle Ducha“. Aby spravedlnost 
zákona byla vyplněna v nás ….. To 
znamená, že nestačí smrt Ježíše 
Krista za naše přestoupení zákona, 
ale že i já musím zákon naplňovat. 
Zákon nebyl nikdy zrušen, 
ale v Nové smlouvě je znovu 
autoritativně potvrzen a Ježíšem 
Kristem rozšířen.
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s lyžemi na sjezdovku, 
to nevadí. A co cestování 
v sobotu na dovolenou 
do cizích zemí?

„Modlete se, aby vaše 
utíkání nebylo v zimě 
ani  v  sobotu“.  Dalo 
b y  s e  uvé s t  d a l š í 
m n o ž s t v í  p ř í k l a d ů 
satanova našeptávání a 
svádění. Nechci nikoho 
o b v i ň o v a t .  V š i c h n i 
máme Bibli, známe 
Boží požadavky i svoje 
povinnosti k Bohu. Nebo 
povinnost i  nemáme 
žádné, a má je jen Bůh 
k nám?
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Není to dávno, kdy v sobotní škole 
se jedna sestra divila, že desatero 
Božích přikázání je pro nás 
závazné. Byla kazatelem vyučena 
a s Desaterem seznámená v tom 
smyslu, že má jen doporučující 
úlohu.

Přečtěme si, co píše apoštol Jan 
v 21. kapitole 6 verši: „On pak 
řekl jim: Zavrztež siť na pravou 
stranu lodi, a naleznete. I zavrhli, 
a hned nemohli ji táhnout pro 
množství ryb.“ Petr se večer vydal 
s několika jinými učedníky lovit 
ryby. Lovili celou noc a ráno se 
vrátili s prázdnou. Přitom Petr 
byl povoláním rybář. Když se 
vrátili, stál na břehu jeden muž, 
kterého neznali. Ten jim dal 
radu a oni ho poslechli. Rada 
byla jednoduchá. Hoďte sítě na 
pravou stranu lodě. Pro rybáře 
k nepochopení. Loď široká snad 
dva, nebo tři metry, téměř u břehu 
a k tomu pokročilá dopolední 
doba. Udělali, co jim bylo řečeno 
a síť nemohli vytáhnout, protože 
byla plná ryb. Pak teprve poznali 
Ježíše. Proč uposlechli v jejích 
očích nesmyslnou radu, aniž by 
kladli otázky, nebo i odporovali? 
Poznali působení Božího ducha 
a podřídili se Jeho vůli? Na 
tomto místě se přece měli                           
setkat s Ježíšem.

Zamýšlím se nad tím, proč si 
mnohdy říkám, Pane, ono to 
tak nejde, udělejme to tak a tak, 
nebo udělejme úplně něco jiného. 
Učedníci nehodili síť na záď lodě 
nebo na její levou stranu, ale tam, 
kde jim bylo řečeno. Nevymýšleli 
jinou cestu, která by snad byla 
v jejich očích logická, jednoduchá, 
přijatelnější atd. Neřekli, my 
nejsme žádní záčatečníci, my 
jsme profesionálové.

Dnes bychom si mohli říci, jsem 
již 20, 40 i více let pokřtěný, 
studoval jsem teologii, dosáhl 
jsem dvojnásobného doktorátu, 
profesury atd. Nechci tím říct, 
že takové lidí nepotřebujeme, 
ale chtěl bych jen připomenout, 
že máme dávat dobrý pozor na 
jejich výklady Písma. Nebudeme 
souzeni, zda jsme uvěřili výkladu 
toho, či onoho doktora nebo 
kazatele, ale podle toho, co po 
nás požaduje Bůh ve Slově Božím. 
Vlastníme Bible a můžeme 
denně studovat tak, jak to dělali 
Berienští.

Závěr:
Bible učí jen o dvou cestách, 
široké, vedoucí k zahynutí a úzké, 
vedoucí k životu věčnému. █   

JAROSLAV JUŘICA
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Žijeme v době konce. Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje, že 
poměry se rychle mění a budoucnost je nejistá. Jsem přesvědčen 
o tom, že v naší přípravě na opětný Kristův příchod je dnes 
důležitější, než kdy jindy, abychom si opět připomněli naše 

jedinečné lékařské misijní dílo, kterým nás pověřil Bůh, a které dnes 
označujeme jako komplexní (nebo celostní) zdravotní službu, a poselství 
o zdravotní reformě využili kterýmkoli možným způsobem k tomu, 
abychom vedli lidi ke kříži, k našemu Velkému Lékaři – Kristu. 
Zdravotní reforma a komplexní zdravotní služba nejsou evangelium, je to 
poselství od Spasitele, který pro nás vedl dokonalý život, zemřel a vstal 
z mrtvých, který nás dnes zastupuje ve svatyni svatých, skutečné nebeské 
svatyni, a brzy se vrátí zpět, aby nás vzal s sebou domů. Budeme spaseni 
jeho milostí a spravedlností, jak to představuje služba ve svatyni ve všech 
svých aspektech.

NÁDHERNĚ VYVÁŽENÉ

Víme, že komplexní zdravotní služba nebo lékařské misijní dílo je 
pravá ruka evangelia, Boží mocná pravá ruka. Pravá ruka představuje 
aktivitu a sílu, odhodlání a nasazení. Pravá – nebo pro leváky levá ruka 
- je pro všechno, co chceme dělat, velmi důležitá – je dobrou, názornou 
ukázkou toho, jak důležitá je dnes komplexní zdravotní služba pro církev 
adventistů sedmého dne při jejím celosvětovém misijním úsilí!
Ellen Whiteová vyjádřila vyváženost, která existuje mezi hlásáním 
evangelia a komplexní zdravotní službou, následujícími slovy: „Lékařské 
misijní dílo musí být tak úzce spjato s dílem evangelia jako ruka a paže 
s tělem.“ Potřebujeme hlásání evangelia, aby zdravotně-misijní dílo 
získalo na významu a stabilitě, a hlásání evangelia potřebuje lékařské 
misijní dílo, abychom předvedli praktické účinky evangelia. Pán chce, aby 
jeho dílo pokračovalo dále vyváženě a harmonicky. Jeho poselství musí 
být neseno do celého světa.“ (Dopis 135, 1899)

BOŽÍ MOCNÁ PRAVÁ RUKA
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NAŠE VĚRNOST JE ZALOŽENA NA JEHO VĚRNOSTI

Věrnost, kterou Bůh od nás v budoucnu očekává, se vždy opírá o Jeho 
věrnost vůči nám v minulosti. Když dal svému vyvolenému lidu na hoře 
Sinai svůj zákon, toto připomenul výslovně: „Já jsem Hospodin Bůh tvůj, 
kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu služby:“ 2.Moj. 20,12
Jako kdysi u izraelského lidu, očekává Bůh i dnes, že naše věrnost je 
založena na důvěře v Jeho vedení v minulosti a na Jeho učení, zejména 
pokud jde o využití skvělých příležitostí, které jsou spojeny s komplexní 
zdravotní službou.
Jak se můžeme poučit z minulosti, abychom se nechali vést Bohem, 
abychom Mu a Jeho prorokům důvěřovali a rozšiřovali vliv zdravotní 
služby Jeho církve a mezitím při hlásání trojandělského poselství 
prakticky pomáhali lidem? Vzpomeňme si na to, jak Bůh vedl Izraelity 
z Egypta.

ZKUŠENOST IZRAELITŮ

Ve 2. Mojžíšově, 14. a 15. kapitole čteme o nejúžasnějších událostech 
kolem záchrany před faraem a egyptským vojskem na Rudém moři. Boží 
lid byl radostí bez sebe. Ve 2. Mojžíšově 14,31 je napsáno: „Viděl také 
Izrael moc velikou, kterouž prokázal Hospodin na Egyptských. I bál se lid 
Hospodina, a věřili Hospodinu i Mojžíšovi, služebníku jeho.“
     Podíváme-li se na tento text, napadají nás následující body:
1. Velké dílo bylo viditelně potvrzeno.  2. Byl to Bůh, kdo konal toto dílo. 
3. Izraelité respektovali Boha a věřili mu (důležitý prvek, který má také 
dnes pro nás v církvi zásadní význam). 4. Věřili Božímu služebníkovi 
Mojžíšovi. Izraelité důvěřovali Božím prorokům – další důležitý prvek 
pro nás jako Boží církev v současné době.
Po zázračném zážitku u Rudého moře byli všichni nadšeni, dokud nebyli 
postaveni před velkou výzvu: Být v poušti bez vody. Tři dny putovali 
kolem, sem a tam, aniž by narazili na vodu. Nakonec přišli do Marah, ale 
voda tam byla hořká.
Tři dny předtím byli svědky Boží neobyčejné moci, kterou rozdělil vody 
Rudého moře, a oni věřili Bohu a důvěřovali jeho proroku. Ale během 
pouhých tří dnů se stala jejich euforie (příjemný pocit tělesné a psychické 
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pohody) beznadějí. Nevěřili ani Bohu, ani Mojžíšovi, nebo oblaku, který 
je na toto místo vedl a v noci je chránil jako ohnivý sloup.  
Tento oblakový nebo ohnivý sloup se dá srovnat s komplexní zdravotní 
službou, protože oba tvoří všezahrnující požehnání, tím že poukážou 
na skutečný účel a cíl: pochopit evangelium a mít úzký vztah k našemu 
Spasiteli.

VZESTUPY A PÁDY

Někdy se podobáme my, adventisté sedmého dne, Izraelitům v jejich 
zkušenostech – tím, že zapomínáme a váháme. V Izraeli se stále 
střídaly vrcholy vítězství a pády do hlubin reptání. Nejsou to také 
naše pokušení? Nezapomínejme, že Bůh nás povolal, abychom byli 
součástí mocného adventního hnutí. K tomu patří také jako hlavní 
součást hlásání evangelia - a podle Ellen Whiteové jako důležitý prvek 
závěrečného hlasitého volání – komplexní zdravotní služba.
Ve 2. Mojžíšově 15,24 čteme,  že lidé reptali proti Božím prorokům a ptali 
se: „Co máme pít?“ Člověk by si myslel, že tak brzy po vítězství u Rudého 
moře by jednoduše řekli: Podíváme se, co Bůh pro nás udělá.
V této situaci volal Mojžíš k Bohu. Když stojíme před výzvami a 
potýkáme se s problémy, vezměme si příklad z Mojžíše a volejme 
k Pánu. Jen v Bohu jsme silní. Ve verši 25 se říká, že „Hospodin mu 
ukázal kus dřeva. A když jej hodil do vody, voda zesládla.“ Poselství 
je jasné: Když tě Bůh žádá, abys ukázal lidem lepší způsob života, a ty 
se dostaneš do problémů, pak volej k Pánu – On ti ukáže řešení. On ti 
ukáže svou moc.
Tato pravda je v dalším verši ještě jednou zdůrazněna. Obsahuje 
jedno z nejskvělejších prohlášení o zdraví v Bibli: „Budeš-li opravdu 
poslouchat Hospodina, svého Boha, činit to, co on považuje za správné, 
řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak 
na tebe nedopustím žádnou nemoc, kterou jsem dopustil na Egypt – 
neboť já jsem Hospodin, tvůj lékař.“ 2.Moj.15,26 (B21)
Jak mocné prohlášení, které můžeme pro sebe využít! Využij nebeskou 
sílu tohoto verše, když rozmlouváš s druhými, když děláš něco pro 
podporu zdraví, když svědčíš o své víře nebo kážeš.
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SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST

Dnes se lidé všude ptají, co mají jíst a pít a jak by měli žít. Vzhledem 
k současné řadě mezinárodních krizí je pro nás, adventisty sedmého 
dne, nejvelkolepější příležitostí kázat spolu s apoštolem Pavlem: „Zdaliž 
nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého ve vás? Kteréhož máte od 
Boha a nejste sami svoji. Nebo koupeni jste za mzdu. Oslavujtež tedy Boha 
tělem svým i duchem svým, kteréžto věci Boží jsou.“. (1.Kor. 6,19-20)                                      
„Protož buď že jíte, neb pijete, aneb cokoli činíte, všecko k slávě Boží 
čiňte.“ (1.Kor. 10,31) Tyto výpovědi dávají spolu s prosbami apoštola Jana 
-  ve 3. ep. Jana, 2. verši: „Nejmilejší, žádám obzvláštně, aby ses dobře 
měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má“ – recept pro adventisty 
sedmého dne, aby započatým zdravým pohybem, který naší společnosti 
může pomoci, dosáhli nevídaným způsobem úplného zdraví: tělesného, 
duševního, sociálního a duchovního.

SOUČÁST TROJANDĚLSKÉHO POSELSTVÍ

Ty a já můžeme mocí Ducha svatého hlásat trojandělské poselství, uvedené 
ve Zjevení Jana 14,6-12. Zdravotní poselství a zdravotní dílo adventistů 
sedmého dne je navzájem těsně spojeno. Bůh má pro lidi plán, který se 
týká každého aspektu jejich života a začíná zdravím, aby jim mohla Boží 
mocná pravá ruka pomoci vždy lépe pochopit, co Kristus pro ně vykonal a 
koná po stránce duševní, sociální a především duchovní.
Ellen Whiteová napsala: „Čím více se blížíme ke konci času, tím více 
musíme postoupit v otázce zdravotní reformy a střídmosti a představovat 
ji ještě pozitivněji a rozhodněji. Musíme se neustále snažit o to, abychom 
vyučovali lidi, a to nejen našimi slovy, ale také naším životem. Pokud jsou 
zásady a život v souladu, potom působí silným vlivem.“
Volejme k Hospodinu jako Mojžíš, aby nás mohl použít v tomto posledním 
údobí světových dějin, ve kterém se společnost rozpadá, etické zásady 
mizí a sociální struktura povoluje. Kéž nám milost Boží pomůže, abychom 
měli podíl na znovuoživení a reformaci toho, oč ve zdravém životním 
stylu, v reformě života a komplexní zdravotní službě opravdu jde. Bůh 
touží po tom, aby toto životodárné poselství bylo slyšet po celém světě. █

TED WILSON
Přeložila: Bc. A. Hotová
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ZALOŽENÍ CÍRKVE OSTATKŮ

M á být církev po velkém odpadnutí ve středověku a po 
odpadnutí po reformaci ochráněna před „člověkem 
hříchu“? Může se stát, že tuto církev, jako poslední 
„chrám Boží“, stihne podobný osud na zemi, jaký postihl 

církev ve všech předešlých dobách? Prožije také odpadnutí od 
zákona a Boží pravdy dříve, než Ježíš přijde? Měl Pavel na mysli jen 
odpadnutí ve falešných církvích a náboženstvích? Co se ale musí 
stát dříve, než se bude moci duch „člověka hříchu“ usadit v chrámě 
Božím? Kdy se může dostat „člověk hříchu“ do Božího domu?
Pavel říká: 2Te 2,6.7: „A nyní co mešká, víte, totiž aby on teprve 
zjeven byl časem svým. Nebo již tajemství nepravosti působí, toliko, 
až by ten, jenž jej zdržuje nyní, z prostředku byl vyvržen.“ Pavel zde 
poukazuje na zřetelnou překážku, která brání „člověku hříchu“, 
aby se projevil s konečnou platností. Všimněme si: Na jedné straně 
je něco, (co ho zadržuje) a na druhé straně někdo, (kdo ho ještě 
zadržuje)!

CO, NEBO KDO MUSÍ BÝT ODSTRANĚN??

Jak to vysvětlíme? Co se děje uvnitř a vně naší církve?! To, co zadržuje 
„člověka hříchu“ a stojí mu v cestě, je na jedné straně jeho pohled 
na Ježíšovu církev a na druhé Duch svatý, který působí v církvi i na 
církev, pokud je ještě na této zemi.

2. TESSALONICENSKÝM 2. KAPITOLA A
ČAS PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA

Studijní podklady vypracované br. A. Krakolinigem 
část 2. 

Fo
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Co říkají evangelické a charismatické výklady? Je velmi 
důležité, abychom věděli, že celá protestantská teologie staví na 
nanebevstoupení! Dále věří, že v budoucnosti bude církev vzata do 
nebe, a tím bude také odňat Duch svatý z této země. Teprve pak bude 
moci vystoupit pravý Antikrist a svými velkými znameními a divy 
svádět lidi, kteří byli zanecháni na zemi. 
Teprve potom bude satan činit divy i v Ježíšově jménu. Když dnes konají 
křesťané divy v Ježíšově jménu, je to Ježíš, který působí tyto zázraky. 
Satan by neměl mít možnost působit zázraky skrze lidi, kteří vzývají 
Ježíšovo jméno. To bude možné teprve tehdy, až bude církev vzata 
z této země na nebesa. Z tohoto důvodu charismatické hnutí pokládá za 
nemožné, že by zázraky, které se dějí v charismatických křesťanských 
církvích, měly něco společného se satanovou mocí!
Tato představa a výklad 2Te 2. kapitoly, jsou, mimo jiné, tím největším 
svodem křesťanství! Milióny opravdově věřících křesťanů budou jím 
ukolébány a zavedeny do falešné jistoty. Uvěří, že antikrist doby konce 
přijde se svými svody, kterými by mohl svést i vyvolené, teprve tehdy, 
až bude církev vzata do nebe. To také znamená, že velké soužení, 
popsané u Matouše, ve 24. kapitole, a u Daniele, ve 12. kapitole, přijde 
až po tomto tajném nanebevstoupení. S tímto názorem se setkáváme 
ve veškeré evangelické a charismatické literatuře!
Z pohledu knihy Zjevení to znamená, že čas 7 pečetí, 7 troubení, 7 ran, 
období obou šelem a obrazu šelmy ze Zjevení 13. kapitoly, nastanou 
až po nanebevstoupení. Ježíšova církev bude tedy předčasným 
nanebevstoupením ušetřena všech svodů, pronásledování a doby 
soužení.
Tito křesťané jsou ovšem přesvědčeni, že doba soužení se v plné 
míře dotkne židovského národa, který si Bůh v době konce znovu 
vyvolí. Proti němu budou bojovat všechny antikristovy síly. Pro ně 
také platí, že se mají modlit, aby jejich utíkání nebylo v zimě, nebo 
v sobotu! (Mt 24,20).              
Jako adventisté máme toto všechno vědět, abychom mohli ostatní 
křesťany varovat před satanovými svody. Také bychom to měli vědět 
proto, abychom poznali, v jakém omylu se nachází charismatické a 
evangelické hnutí, s nímž se dnes stýká stále více adventistů, protože 
si myslí, že se s ním musí spřátelit!Fo
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ADVENTISTICKÉ VYSVĚTLENÍ PŘEKÁŽKY VE 2TE 2. KAPITOLE

Jaké vysvětlení podává naše teologie o tom, co musí být odstraněno, 
aby se „člověk hříchu“ mohl cele projevit? Mnozí vykladači míní, že 
Pavel měl tenkrát na mysli Římskou říši, která musí padnout dříve, 
než vyroste malý roh (papežství).
Položme si otázku, zda Římská říše mohla být skutečně překážkou 
odpadnutí v rané církvi. Může být politický systém v poslední 
konsekvenci překážkou odpadnutí od víry v církvi? Víme, že již v rané 
církvi bylo odpadlictví v plném proudu, a to ještě za celosvětové vlády 
Říma. Pavel by musel přece říci, že se objevuje tajemství rouhání. Co 
mohl mít jiného na mysli, než odpadnutí a falešná učení, která se již 
místy začala šířit!
Ga 1,6-9: „Divím se tomu, že tak rychle od toho, kterýž vás povolal 
v milost Kristovu, uchýlili jste se k jinému evangelium, kteréž není 
jiné, ale jsou někteří, ješto vás kormoutí a převrátiti chtějí evangelium 
Kristovo. Ale bychom pak i my neb anděl s nebe kázal vám mimo to, což 
jsme vám kázali, prokletý buď. Jakož jsme již pověděli, a ještě znovu 
pravím: Jestliže by vám kdo co jiného kázal mimo to, což jste přijali, 
prokletý buď.“
Položme si otázku, co může bránit odpadnutí, které by mělo nastat 
v naší církvi? Co ochrání člověka před odpadnutím, od ducha a moci 
bezzákonnosti? To nedokáže žádný politický systém. Podle mého 
názoru se to může stát jen dvěma způsoby. Co musí zmizet, aby se 
„člověk hříchu“ zabydlel v naší církvi?
1. Co odpadnutí ještě zdržuje? – je to Slovo Boží, které je pravda! 

Pokud se křesťan a církev (sbor) drží pevně Slova, nemůže ten zlý 
nic udělat, ani je svést velkými divy a zázraky!

2. Kdo odpadnutí ještě zdržuje? – Může to být jen Ježíš Kristus, 
který je sám pravdou! Pokud se křesťan pevně drží Ježíše a 
učiní jej středem své víry, On jej také ochrání před svody a před 
bezzákonností! Proto také Pavel říká, že mohou být svedeni jen ti, 
kteří nepřijali lásku k pravdě, tzn. i lásku k Ježíši a Jeho Slovu. 

2Te 2,10-12: „A se všelikým podvodem nepravosti v těch, jež hynou, 
protože lásky pravdy nepřijali, aby spaseni byli. A protož pošle jim Bůh 
mocné dílo podvodů, aby věřili lži, a aby odsouzeni byli všickni, kteříž 
neuvěřili pravdě, ale oblíbili sobě nepravost.“
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Stejnou myšlenku nacházíme v knize Zjevení Janovo 3,10: „Nebo jsi 
ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, 
kteréž přijíti má na všecken svět, aby zkušeni byli obyvatelé země.“
Apoštol Pavel říká, že Ježíš nepřijde dříve, dokud nenastane odpadnutí 
a nebude zjeven „člověk hříchu“ a neusedne v Božím chrámě! Mělo by 
k něčemu takovému skutečně dojít ve sborech CASD? Měla by tam být 
pošlapána pravda? Měl by se objevit duch bezzákonnosti? Je tato doba 
skutečně před námi? Bylo to již někdy předpovězeno? Pozorujeme 
již něco? Odpadnutí v církvi v době konce nám představuje Duch 
prorocký pod pojmem „Obraz posledního tříbení“. Mohl bych citovat 
spoustu výpovědí od EGW, ale uvedu zde jen některá:
„Když přijde ten den, ve kterém bude Boží zákon zneuctěn a církev 
bude tříbena ohněm, aby všichni ti, kteří bydlí na zemi, byli vyzkoušeni, 
mnoho těch, kteří vypadali jako ryzí, se připojí ke svůdcům a zrádcům 
svatých“. (ABC VI. 1065)
„Nyní je čas, aby Boží lid prokázal zásadní věrnost. Když budeme 
obhajovat víru v Ježíše a jeho zákon, pak by mělo být naše úsilí vřelejší 
a naše odvaha a pevnost nepohnutelná. Naše zkouška spočívá v obraně 
pravdy a spravedlnosti v době, kdy nás již většina opustí, v době kdy 
malé množství bojovníků bude bojovat bitvu Páně.“ 5T 136
„V každé krizi víry podlehnou někteří lidé pokušení. Boží navštívení 
pročistí velké množství věřících, a odvane je jako suché listí.“ 4T 89
Tomuto tříbení bude ještě předcházet zvláštní odpadnutí! Chtěl bych 
doporučit dvě knihy: „Rozhodnutí u Jordánu;“ a „Ledová hora před 
námi“.
Znamení posledního odpadnutí v církvi ostatků (Falešná 
reformace nepřítele ZP 206)
Zavržení sloupů naší víry; reorganizace církve; odstoupení od 
základních pravd; vznik nové organizace; sepsání knih zcela jiného 
druhu; rozšíření systému intelektuální filozofie; velké dílo falešných 
učitelů ve městech; zlehčování významu soboty i Boha; odstranění 
všeho, co se postaví proti novému hnutí; vedoucí budou řešit, zda 
ctnost je lepší než neřest; působení neposvěcených kazatelů, falešná 
proroctví. (TM 409) nenávist Svědectví! (AB 47).
Zbavení věrných kazatelů svojí funkce nevěřícími a pochybujícími 
členy církve (ZP 353);
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„Je hodně těch, kteří ztratili horlivost a posvěcení a odvrátili se od rostoucího 
světla. Zdráhali se chodit v pravdě, protože neprosili, aby její posvěcující 
síla působila na duši. Měli by se změnit a toužit po tom, aby dosáhli svatý 
a vysoký cíl, který požaduje Boží slovo. Jsou však ztraceni. Mnoho kazatelů 
a členů se nachází ve tmě. Mají vedoucího, který ztratil z očí světlo světa. 
Jejich hřích se měří milostí a pravdou, tak jak to vyhovuje jejich chápání, 
což jim dostačuje.“
„Bůh volá svůj lid, aby si stanovil vyšší cíle. Církev musí chtít něco podniknout 
s těmi, kteří otevřeně pohanili Krista, přičemž se však dovolávali velikosti 
své víry. Dostali pravdu do nebezpečí. Byli nevěrnými hlídači. Božímu dílu 
udělali ostudu a zneuctili ho. Nastala doba, kdy se struska a špína musí 
odstranit, aby se zaskvěla čistá pravda. Církev Kristova je povolána k tomu, 
aby její lid byl svatý a mocný, získal si jméno a chválu na celém světě.             
Za 13,1. „V ten den bude otevřena studnice domu Davidovu a obyvatelům 
Jeruzalémským, k obmytí hříchu i nečistoty.“
„Mezi Božím lidem, kterému jsou svěřeny svaté pravdy, nastalo obrovské 
odpadnutí. Víru Božího lidu, jeho službu a skutky musíme stále srovnávat 
s tím, jaké by mohly být, kdyby jeho snaha mířila stále kupředu v jednotě 
milosti a pravdy.“ (ZP 388)?

MLUVENÍ JAZYKY!

Fanatismus, náboženská extáze, vzrušení, falešné mluvení jazyky a 
hlučné pobožnosti jsou považovány za milostivé dary od Boha. Mnozí se 
jimi nechají svést. Ale toto ovoce se v žádném případě neprokázalo jako 
dobré. Mt 7,16: „Po ovocích jejich poznáte je. Zdaliž sbírají z trní hrozny, 
aneb z bodláčí fíky?“ 
„Fanatismus a hlučné vystupování platí za zvláštní znamení víry. 
Mnozí jsou spokojeni s bohoslužbou teprve tehdy, když prožijí něco 
povznášejícího a obšťastňujícího. Jsou připraveni nechat se unášet 
pocity, ale taková setkání na nás nemají příznivý vliv. Jakmile pomine 
citové opojení, pocit neuspokojení je větší než před bohoslužbou, 
protože pocit štěstí nepochází ze správného pramene. Bohoslužby, které 
vedou k duchovnímu růstu, mají sváteční vážnou atmosféru a vedou 
ke zkoumání srdce. Každý se snaží poznat sám sebe a učí se s pokorou 
poznávat Krista.“ (IT 412, 1864)
Všimni si, co říká EGW o budoucím vývoji v této oblasti:
„Bůh mi ukázal, že události, ke kterým došlo ve státě Indiána (v adventním 
sboru), se budou opakovat krátce před ukončením doby milosti. Ukáže 
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se mnoho nesmyslného. Musíme počítat s hlučnými hudebními nástroji 
(bubny), tanci a hudbou. Vynalézavost rozumem obdařených lidí bude tak 
nepředvídatelná, že jim nebude možno svěřit žádná rozhodnutí …“.
„Evangelium se na světě nerozšíří mluvením jazyky, ale kázáním evangelia.“ 
(Probuzení a co potom … str. 57)
Z toho, že k takovým rozhodnutím v našich sborech v USA, Austrálii, 
Skandinávii, Německu a jinde již dávno došlo, vidíme, jak blízko jsme se 
dostali k ukončení doby milosti. Jakou úlohu bude hrát hudba v tomto 
falešném probuzení?

SVÁDĚNÍ HUDBOU

„Podobné události, které se udály ve státě Indiana, se budou opakovat 
na konci doby milosti. V mnohých sborech padnou všechny zábrany a 
bohoslužby se budou vyznačovat fanatickým křikem, primitivní hudbou 
a pohyby v extázi. I mnozí rozumní lidé budou tak zmateni, že nebudou 
schopni se zodpovědně rozhodnout.…
Chraňme se před věcmi, které nám při pobožnostech satan předkládá jako 
dary Ducha svatého oděné zbožností. Takové slavnosti nepřinášejí žádné 
požehnání.“ FG 2, 37/2 SM. 36. 38 (1900) 159/160.
„Nedávejme prostor zvláštním senzacím, neboť nám brání přijímat 
skutečné působení Ducha svatého. Bůh neočekává žádné senzace, nýbrž 
rozvážné a důstojné chování.“ FG 2, 43/2 SM, 42 (1988)

ZÁZRAKY JAKO ZNAMENÍ FALEŠNÉHO  PROBUZENÍ

K poslednímu falešnému probuzení dojde skrze zázraky. Na vrcholu 
svého svádění bude satan moci konat zázraky, které mu dříve nebyly 
dovoleny.
„Nedejme se klamat. Brzy dojde k ohromujícím událostem, které bude 
provádět satan… Sešle na lidi nemoci a pak je náhle uzdraví. Tato zdánlivá 
uzdravování budou pro adventní lid zkušebním kamenem.“ (Probuzení a 
co potom str. 55)
„Způsob Ježíšovy práce spočívá v kázání Slova a v zázračném uzdravování, 
kterým zbavoval lidi utrpení. Ale mně bylo ukázáno, že nemůžeme pracovat 
stejným způsobem, protože satan ukáže svoji moc také skrze zázraky. Boží 
služebníci nemohou dnes konat Boží dílo pomocí zázraků, neboť satan si 
nepravým zázračným uzdravováním přivlastňuje Boží moc.“ SM II. 54.
„Satan, obklopený anděly, bude tvrdit, že je Bohem a bude konat různé 
zázraky, aby, bylo-li by to možné, svedl i vyvolené. Boží děti neuvěří satanovu 
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zázračnému působení. Zkoušené Boží děti najdou sílu ve znameních,                   
o kterých se hovoří ve 2M 31,12-18.“  Z III 243.
„Před koncem věků bude satan činit ještě větší divy. Pokud bude moci, potud 
bude dělat zázraky.“ GO 107.
Všechny tyto zázraky, včetně mluvení jazyky v charismatickém hnutí 
i v celosvětovém spiritismu, jsou v plném rozkvětu. Již léta zachvacují 
v celosvětovém měřítku i naši církev! Rovněž hinduismus a buddhismus 
nestojí stranou tohoto vývoje. Také Guru konají pozoruhodné zázraky! 
Dokonce i mnozí vyvolení budou těmito zázraky a projevy svedeni. Mnoho 
sborů na celé zemi prožívá podobné svody! Mnozí hledají duchovní 
domov v charismatické bohoslužbě v církvi i mimo ni. V Americe, 
Austrálii, Skandinávii, Německu atd. hovoří – blábolí stále více kazatelů 
jazyky a praktikují charismatické bohoslužby. Mnoho sborů je rozděleno 
a prochází velkou krizí!
Všechny tyto události nám ukazují, že „člověk hříchu“ se nachází ve své 
konečné fázi! Ale celé dění ještě nedosáhlo svého nejvyššího bodu! V čem 
spočívá vrchol všech svodů? S čím je nutno počítat? … „Člověk hříchu“ se 
bude vydávat za Boha!

SATAN SE ZJEVÍ JAKO KRISTUS!

K tomu tématu si přečtěte knihu „Myšlenky ke knize Zjevení“ str. 107-
110 D a „Velký spor věků“ str. 592
Až k této události dojde, bude již pro většinu lidí pozdě! Obzvláště pro 
ty, kteří si nezamilovali Ježíše a Jeho Slovo. Přestože nám Bible podává 
velmi přesný přehled událostí, přece budou mnozí touto událostí velmi 
překvapení. Tito lidé nevyužili správně čas přípravy. Budou čekat až do 
posledního okamžiku! Bible přece říká: „Nyní je čas přípravy“! Podle toho 
již musí Ježíš stát přede dveřmi! Znamení poslední generace mluví jasnou 
řečí! K odpadnutí dochází u mnoha adventistů a křesťanů nepozorovaně a 
stupňuje se. Toto odpadlictví v církvi a sborech je přípravou na poslední 
pronásledování, k němuž musí dojít před vztyčením obrazu šelmy, aby 
nakonec vyústilo v konečný obraz šelmy!!! Velký spor věků str. 444 (443-
445)

Jaké mají být další cíle zjevení se satana jako Krista?
1. Potvrzení, že svěcení neděle je správné;
2. Poslední start k pronásledování věřících;
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Úplné svedení bude možné jen tehdy, když Boží lid opustí křesťanské 
pravdy, když nebude pěstována láska k pravdě.
• Máš lásku k pravdě ty?
• Kolik času a zájmu věnuješ Ježíši a Jeho Slovu?
Nechť tě to povzbudí k tomu, abys znovu otevřel své srdce Spasiteli a 
Jeho Slovu!

DODATEK

Kdy se člověk stává v očích členů jiných církví zákoníkem?

• Když světí sobotu místo neděle;
• Když konzumuje čisté pokrmy;
• Když nepije alkohol;
• Když platí desátky místo církevní daně; (v SRN)
• Když nenavštěvuje diskotéky, karnevaly, netančí, nesleduje brutální 

�ilmy atd…;

Kdy mohou členové CASD obviňovat jiné členy CASD ze zákonictví?

• Když si např. v sobotu nekoupíš zmrzlinu;
• Když nesleduješ v sobotu televizi;
• Když nejdeš v sobotu lyžovat nebo plavat do veřejné plovárny;
• Když v sobotu nehraješ fotbal, tenis atd..;
• Když v sobotu nenavštěvuješ sportovní pořady;
• Když nepiješ zrnkovou kávu;
• Když zcela odmítneš alkohol i v malých dávkách;
• Když nenosíš žádné šperky a nepoužíváš barevnou kosmetiku;
• Když odmítáš předmanželské sexuální vztahy;
• Když nenavštěvuješ taneční zábavy, diskotéky atd….;
• Když neposloucháš rockovou a jinou tvrdou hudbu;
• Když nejíš maso a mléčné výrobky, atd…;

Jsou to znamení zákonického člověka?
Jsme zákoničtí, když žijeme důsledně podle těchto základních 
zásad?

Přeložil: Jaroslav Juřica
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DUCH PROROCKÝ

Z PERA 

ELLEN G. WHITE

Vzhledem k době, ve které žijeme, je 
na místě nejen opakovat známější a již 
dříve publikované rady, ale tyto zprávy 
také současně zdůraznit podrobnějším 
poučením…

„Bylo mi ukázáno, že nevěra ve 
Svědectví tak silně vzrůstá, jak lid 
odpadá od Boha. Zachvátila všechny 
naše řady, celé pole. Pouze někteří vědí, 
co naše sbory očekává. Viděla jsem, že 
v přítomnosti nás Pán snáší, nikdo však 
nemůže říct, jak dlouho to bude trvat. 
Nikdo neví, jak veliká milost nám byla 
vyměřena.“ (5T 76)
„V této strašlivé době, právě teď před 
druhým příchodem Ježíše Krista, musí 
Boží věrní kazatelé přinášet ještě ostřejší 
svědectví, než bylo hlásáno Janem 
Křtitelem. Mají před sebou odpovědné 
a důležité dílo, a ty, kteří mluví příjemné 
věci, Bůh neuzná za své pastýře. Na nich 
spočívá strašné běda.“ ( 1T 321)
„Přesto jsou lidská srdce zatvrzelá. 
Nepoznávají varovný hlas Boží. Nechtějí 
vyhledat jediné útočiště před nastávající 
bouří. Mnozí, kteří byli postavení 
na hradby Sionu, aby orlím zrakem 
vyhlíželi blížící se nebezpečí a pozdvihli 
svůj varovný hlas, sami usnuli. Právě 

ti, kteří měli být v hodině nebezpečí 
nejúčinnější a nejbdělejší, zanedbávají 
svoji povinnost a přivodí tím krev jiných 
lidí na sebe.“ (5T 234)
Můžete projevit velkou horlivost 
v misijním úsilí, avšak protože je 
zkaženo sobectvím a příchutí vlastního 
„já“, je to v Božích očích ničím, protože 
je poskvrněnou, zkaženou obětí. 
Jestliže dveře srdce nejsou otevřené 
pro Ježíše, jestliže On nezaujímá chrám 
duše, jestliže srdce není naplněno jeho 
božskými vlastnostmi, lidské skutky, 
když budou váženy na nebeských 
váhách, budou nalezeny „Lehkými“. 
Kristova láska vás činí bohatými, mnozí 
si však neuvědomují hodnotu jeho 
lásky. Neuvědomují si, že duch, kterého 
pěstují, postrádá Kristovu tichost a 
pokoru, je zbaven lásky, která by jej 
učinila potrubím světla. (MS33, 1894)
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Blud žije z pravdy

Satan bude pracovat s klamem tak, že představí množství 

bludů, které zatemní pravdu. Blud nemůže existovat sám 

o sobě a brzy by zanikl, kdyby se nepřisál jako parazit ke 

stromu pravdy. Blud čerpá svůj život z Boží pravdy. Lidské 

tradice se jako pohyblivé bakterie přichytí Boží pravdy 

a lidé pak na ně pohlížejí jako na její součást. Pomocí 

falešných nauk satan získá oporu, okouzlí lidskou mysl 

a povede k tomu, že lidé budou zastávat teorie, které se 

nezakládají na pravdě. Lidé směle učí lidským nařízením; 

a když se tradice předávají po celé věky, nakonec v lidské 

mysli zakoření. Avšak ani pod tlakem doby se z bludu 

nestane pravda, ani závažnost doby nezpůsobí, aby se 

z rostliny pravdy stal plevel. Strom pravdy nese vlastní 

pravé ovoce, a tím ukazuje svůj skutečný původ a povahu. 

Blud také přináší své ovoce a ukazuje se, že je jiné, než 

ovoce rostliny nebeského původu. (RH 22.10.1895)
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SVĚDĚCTVÍ

NADEŠEL ČAS  
PRO PŘÍMÁ SVĚDECTVÍ 

J. CREWS, USA 
EVANGELISTA CASD

Foto: František P.

Čas už příliš 
pokročil, aby 
se mohlo i 
dále mluvit 

o věcech, které lahodí 
uším. Pro každého 
adventistu nadešel čas, 
kdy se musí zamyslet 
nad důsledky světáctví, 
pýchy, směšováním 
tělesného        s duchovním 
a vyvodit z toho důsledky. 
Především kazatelé 
si musí uvědomit, že 
vlažná kázání nepůsobí natrvalo. Spící členové církve už nepotřebují žádné 
uklidňující poselství. Nadešel čas pro probuzení.

Jan Křtitel připravil cestu pro první příchod Pána Ježíše a úkolem 
adventního hnutí je připravit cestu pro druhý příchod Pána Ježíše 
v  slávě. Pokud si myslíte, že Jan Křtitel byl příliš přímočarý nebo 
tvrdý a proto přišel o hlavu, pak budete jistě proti tomu, aby se i dnes 
pozvedl jasný hlas, který Bůh očekává od těch, kterým svěřil poselství 
pro dnešek.
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Byl Jan příliš nešetrný, když samému králi Herodesovi vytkl jeho nezákonný 
vztah k ženě svého bratra? I kdyby tomu tak bylo, pak my musíme být ještě 
odvážnější. Zamysleme se, prosím, nad následujícími svědectvími:

„V dnešní době, kdy před druhým příchodem Krista bezbožnost dosahuje 
vrcholu, budou Boží věrní kazatelé kázat ještě ostřeji, než Jan Křtitel. Leží 
před nimi důležitá, zodpovědná úloha. Bůh je neuzná jako své pastýře, pokud 
budou kázat mírně. Leží před nimi strašlivé „Běda!“ 1T 321

Budou náboženští vůdcové dneška schopni nést toto břímě a nechají se korigovat 
jako v době Jana Křtitele? Můžeme s určitostí čekat stejnou nemravnost od 
těch, kteří se v  Laodiceji vyznačují podobnou samospravedlností? Kdo se 
dnes odváží obvinit církev z neposlušnosti a úpadku?

„V době, kdy vystoupil Ježíš se svým poselstvím před lid, nebylo jeho 
varování přijato. Označili ho za karatele (buřiče). Mysleli si, že ztratil 
rozum, když Boží vyvolený národ otevřeně nazval hříšníky, hady, 
zbílenými hroby. (Mat 23). Upozornil je, že na sebe přivolávají Boží soudy. 
Satan a jeho andělé jsou vždy proti jakémukoliv způsobu, který otevřeně 
kárá hřích. Proto ti, kteří jsou neposvěcení, budou úhlavními nepřáteli 
těch, kteří své duše očistili, a budou jim jejich práci ztěžovat, jak to jen 
půjde.“ 3T 261

V těchto dnech zkoušky a rozhodování nebude mít duch strachu ve službě 
odpovědných vedoucích kazatelů žádné místo. Pokud budou laskaví, mírní, 
blahosklonní jako Elí, povede to v závěru (nakonec) k  jejich zavržení. Elí 
byl laskavý otec, ale byl příliš bojácný, aby zaujal nekompromisní stanovisko 
vůči hříchu. Nikdy se nepostavil proti Boží vůli, ale chyběla mu pevnost 
charakteru a správnost úsudku k vynesení soudu nad hříchy vlastních synů. 
Protože nedovedl v pravou chvíli a na pravém místě označit hřích pravým 
jménem, Bůh ho opustil a zlomil si vaz.

„Hřích je hříchem a spravedlnost je spravedlností. Dnes musí jasně 
zaznít varovné zvuky pozounů. Žijeme v  děsně bezbožném světě, kde 
samotné uctívání Boha je snižováno a z pobožností jakoby se vytratila 
ostražitost.“ 4T 517
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Bůh bude mnohé přátelské, blahosklonné kazatele volat k zodpovědnosti za 
hříchy, které neměli odvahu pokárat a vynést na světlo.

„Když jsou hříchy mezi Božím lidem zjevné a kazatelé je přesto nekárají a nechají 
je rozrůstat, jsou stejnou měrou vinni jako hříšníci. Jsou za ně zodpovědni 
a ponesou Boží nelibost, a s nimi celý sbor i církev.“ 3T 269 „Ti, co mají málo 
odvahy vytknout zlo, nebo z netečnosti či nevšímavosti nevynakládají řádné úsilí, 
aby udrželi v čistotě rodinu nebo církev, jsou zodpovědni za zlo vzniklé následkem 
toho, že neplnili svou povinnost. Za zlo, kterému jsme mohli zabránit uplatněním 
své rodičovské nebo pastýřské autority, neseme stejnou zodpovědnost, jako 
kdybychom je spáchali sami.“ PP 578 (434-435)

Satan využívá prastaré lstivé taktiky a používá neposvěcené kazatele i 
neobrácené členy v  církvi, aby je přemohl. Žijeme skutečně v  závěrečném 
stadiu strašného dramatu a budeme moci pozorovat satanovu celosvětovou 
strategii. Kolik událostí ve světě náboženském a politickém probíhá současně, 
kterým jednotlivě ani nerozumíme a teprve, když je dáme dohromady, 
uvidíme za nimi obraz lstivého protivníka.

Vývoj jednotlivých událostí v církvi také probíhá jako dílčí část modelu, který 
signalizuje blížící se závěr. Satan nemohl vymyslet nic lepšího než pomalu 
podemílat samotné základy církve skrze kompromisy. Zároveň u mnohých 
vyvolává strach z fanatismu a zákonictví a místo toho nabízí „spasení z pouhé 
milosti“, které bylo ukončeno obětí Pána Ježíše na kříži. Dále bude zlehčováno 
posvěcení. V  církvi se projevuje trend kazatelů křtít lidi, kteří nevykazují 
známky opravdového znovuzrození. Do církve se tak vplíží vliv světskosti, 
nezásadovosti a současně církev zažívá explozi „nové teologie“. Světsky 
orientovaní členové na to nebudou připraveni a tak Boží církev v mnohém 
splyne se světem, a s liberální teologií.

Moje srdce se obrací k tisícům adventistů, kteří už jsou unaveni putováním 
proti proudu tohoto odpadnutí, kteří vidí ničení základů naší církve a hledají 
oporu ve svém osamoceném boji. Moje rada je stále stejná: Zůstaňte v církvi, 
a ve stálém denním spojení s  Hlavou církve, Ježíšem Kristem skrze denní 
studium Jeho slova a modlitbu! Buďte ujištěni, že církev stojí na zdravých, 
historických, biblických základech a nedělejte žádné kompromisy!



23

Tuto situaci v církvi vyřeší veliké tříbení, které je před námi. Nikdo si dnes 
nedovede představit, jak bolestné to bude, až mnozí opustí církev. Satan 
vystřílí celý arzenál své munice na ty, kteří mu budou stát v  cestě. Zvlášť 
bude útočit na otázku posvěcení a upuštění od kompromisů. Pohne vším, 
čím se jen pohnout dá. 

Velká města jsou hrozným semeništěm všech nejohavnějších hříchů. 
Pomalu přichází čas, kdy lid Boží bude muset opouštět velkoměsta 
a hledat své útočiště na venkově. Peníze a majetky padnou a ti, kteří 
dlouho váhali dát své prostředky k dispozici Božímu dílu, budou nalezeni 
lehcí. I milióny dolarů adventistů by měly být dnes dány do oběhu ve 
prospěch posledních možností evangelizace. Každý, kdo dá k dispozici 
své peníze a bude spojen s Bohem při denním studiu a modlitbě, ztratí 
strach z posledních událostí. Ti, kteří nepřerušili své spojení se světem, 
neobstojí v této zkoušce.

Bůh volá Laodiceu k pokání, k pevnému setrvávání na základech, k  lásce, 
k ospravedlnění skrze Kristovu krev a k vytrvalým prosbám o Ducha svatého. 
Jako Daniel musíme být věrni i v malých věcech. Musíme se učit každý sám 
se podívat do tváře i smrti. Skrze neotřesitelnou věrnost za všech okolností 
bude duše posílena a ujištěna vítězstvím. Svět nás přestane zajímat.

Jak je to s  tebou dnes? Čekáš ještě na další znamení, aby ses ujistil, že 
konec je přede dveřmi? Ptej se sám sebe, jak daleko jsi na cestě posvěcení a 
přípravy na druhý příchod Krista. Satan jako veliký podvodník nám nabízí 
falešnou jistotu, že to s námi není tak zlé. Ale pokud aspoň jednu hodinu 
denně nestrávíš se svým Pánem, neobstojíš! Hledej Boha teď, dokud ještě 
může být nalezen.

„Jakmile se s Kristem denně pravidelně setkáváš, spojí se tvoje srdce s Jeho 
srdcem, tvoje vůle se rozplyne v  Jeho vůli, tvůj duch bude zajedno s  Jeho 
Duchem, myšlenky budou v souladu s Jeho myslí… Budeme žít Jeho život, 
oděni Jeho spravedlností. Pak budeme naplněni vděčností a chválou a náš 
život bude mít zvláštní svěžest. Naše modlitby se budou formovat v rozhovor 
s  Bohem a budeme s  Ním mluvit jako s  přítelem. Naše srdce bude hořet 
a budeme v denním společenství s Ním jako Enoch.“  COL 312,129 █
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TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ

NEBEZKÝ ÚKAZ-TŘI LETÍCÍ ANDĚLÉ           

O A b r a h a m o v i , 
s t a r o z á k o n n í m 
patriarchovi a otci víry 
vydal Bůh nádherné 

svědectví: „Nebo znám jej, protož 
přikáže synům svým a domu 
svému po sobě, aby ostříhali cesty 
Hospodinovy, a činili spravedlnost a 
soud.“ (1M 18,19)
Dřív než se Bůh rozhodne učinit 
něco, co se týká naši Země, případně 
člověka, svůj úmysl sdělí tomu, 
koho si za svého mluvčího zvolí. 
On člověka nikdy nezaskočí svým 
jednáním, neboť „nečiníť zajisté 
Panovník Hospodin ničeho, leč by 
zjevil tajemství své služebníkům 
svým prorokům.“ (Am 3,7)
Když se Bůh rozhodl uvést na svět 
potopu, sdělil to svému služebníkovi 
Noemovi, který to tehdejším lidem 
nejen oznamoval, ale na důkaz toho 
stavěl i koráb (loď, archu), jak mu 
poručil Bůh.
Jelikož byl Abraham před Bohem 
spravedlivý, proroctví o zničení 

Sodomy a Gomory sdělil Bůh právě 
jemu. Den před zkázou těchto měst, 
přišli k němu tři andělé, podobající se 
třem mužům, kteří mu tuto záležitost 
oznámili. (1M 18)
V knize Zjevení ve 14. kap. je také 
záznam o třech nebeských andělích, 
poslech, kteří ovšem nepřišli osobně 
na Patmosu k Janovi, ale spatřil je ve 
vidění, letí cí jakoby „po prostředku 
nebe.“ (Zj 14,6-11)
To, že na obloze (nebi) pozorujeme 
hvězdy, měsíc, slunce nebo jiné 
vesmírné jevy, je jaksi přirozené. 
Ale vidět letí cí anděly, to se vymyká 
našemu chápání a možnostem. 
Ale i to se může stát, andělé to 
mohou učinit, neboť jsou k tomu 
přizpůsobeni. Jenže v Janově případě 
se nejedná o skutečný „let“ ale o 
něco jiného.
Vidění o „letí cích“ andělích se podobá 
snu, ve kterém Jákob, utí kající před 
svým rozhněvaným bratrem Ezaem, 
viděl zvláštní scénku: „Vyšed pak 
Jákob z Bersabé, šel do Cháran. 



2525

I trefil na jedno místo, na kterémžto 
zůstal přes noc…I viděl ve snách, a 
aj, žebřík stál na zemi, jejížto vrch 
dosahoval nebe, a aj andělé Boží 
vstupovali a sestupovali po něm.“   
(1M 28,10-12)
Každý jistě pochopí, že se nejedná o 
skutečnost, nýbrž o obraznou řeč, ze 
které lze pochopit, že Bůh o nás ví, 
ať jsme kdekoliv a v jakékoliv situaci, 
že On bdí nad námi a Jeho andělé 
nás doprovází a chrání.
Podobně i Janovo vidění tří andělů, 
letících středem nebe, zjevuje 
symbolickou řečí určitý Boží záměr, 
týkající se obyvatel naší Země. A 
„prostředkem nebe“ znamená, že to 
mají všichni vidět a slyšet! Pokusíme 
se s pomocí Bible rozšifrovat 
symboly, uvedené v těchto verších.

ZVLÁŠTNÍ POSLÁNÍ ANDĚLŮ  
V BOŽÍM PLÁNU SPÁSY

O andělích, jak se zdá, nejvíce 
pojednává poslední kniha Bible 
– Zjevení. Zde, ve 14. kap. 6-10 
zjišťujeme, že andělé jsou pověřeni 
řízením zvláštního programu 
v Božím plánu záchrany člověka, 
podobně jako ministři spravují jim 
přidělené určité resorty.
V uvedených verších vystupují tři 
andělé, ohlašující lidem velice 
důležitá poselství, týkající se jejich 
životů – života a smrti!

Tito andělé, vykonavatelé Božího 
plánu, mají na zemi své lidské 
spolupracovníky, kteří ze studia 
svatých Písem pochopili, oč se 
jedná a tato poselství zvěstovali 
„obyvatelům země“, ve srozumitelné 
řeči. Je to podobné, jako když 
Ježíš pověřil své apoštoly hlásáním 
evangelia, které jim svěřil před svým 
odchodem do nebe a které měli nést 
celému světu (Sk 1,8)

POSELSTVÍ PRVNÍHO ANDĚLA:  „Uviděl 
jsem jiného anděla letět prostředkem 
nebe. Měl věčné evangelium, aby 
je zvěstoval obyvatelům Země, 
každému národu a kmeni, jazyku a 
lidu. Volal mocným hlasem: Bojte 
se Boha a vzdejte mu čest, neboť 
přišla hodina jeho soudu. Klanějte se 
tomu, jenž učinil nebe, zemi, moře i 
prameny vod.“ (Zj 14, 6-7, Žilka)

Zde je obsaženo několik důležitých 
bodů:
a)   Je zde zdůrazněno, že se jedná 
o „věčné evangelium“. Bůh je věčný, 
On se nemění a nemění se ani 
Jeho pravdy obsažené v Bibli. Toto 
evangelium obsahuje radostnou 
zvěst o Ježíši Kristu, který nás vykoupil 
z beznadějné situace, do které jsme 
byli uvrženi hříchem Adama a Evy.

Už na rajské půdě, když člověk 
zhřešil, čteme zaslíbení o příchodu 



26 1.2015
Z RÁJE 
  DO RÁJE26

TROJANDĚLSKÉ POSELSTVÍ

Zachránce, který hadovi (satanu) 
rozdrtí hlavu (1M 3,15). Když byl 
Ježíš ukřižován, satan Mu nemohl 
učinit více, než „dotknout“ se Jeho 
paty, což neznamená zničení, o které 
ďábel usiloval.
Kdežto Ježíš, který vyšel z hrobu jako 
Vítěz, satanovi rozdrtil jeho hlavu. 
On je poražený nepřítel, který sice 
žije, působí, svádí, ale „dožívá“!

b)    To t o  „v ě č n é  e v a n g e l i u m “ 
o záchraně v Kristu má být doručeno 
všem obyvatelům naší Země – 
národům velkým i malým, ale i 
etnickým skupinám, bílým, černým 
i žlutým. Boží láska to tak zařídila: 
„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna 
svého jednorozeného dal, aby každý, 
kdož věří v něho, nezahynul, ale měl 
život věčný.“ (J 3,16)

c)  Hřích na naší Zemi devastuje 
lidstvo do takové míry, že se Bohu 
vzdaluje stále více. Lidé se nebojí 
Boha, posmívají se Jeho existenci, 
nectí ho, rouhají se a v Jeho jménu 
páchají mnohé zlo. Jenže Boží mlýny 
melou pomalu, ale jistě!

d)  Další důležitý bod této zvěsti je 
uveden slovíčkem „neboť“ (protože) 
„přišla hodina soudu jeho.“ Zde 
uvedený soud je konán z Boží strany. 
Propadne mu každý, kdo se stavěl proti 
Němu a zavrhl spasení v Kristu. Záznamy 

v nebeských „knihách“ jsou vedeny 
přesně o každém člověku po všechny 
věky. On jediný soudí spravedlivě. On 
není přijímač osob.

Dobře víme, jak zkorumpované jsou 
lidské soudy a kolik nespravedlnosti 
je v nich. Advokáti vysekají 
„pokroucenými“ paragrafy i toho 
největšího zločince. Tak se stává, 
že viník bývá osvobozen a nevinný 
odsouzen. Ke kolika justičním omylům 
došlo v lidském soudnictví!
Věčné evangelium nás má na tento 
soud připravit. Informuje nás jak 
máme žít, abychom v den soudu 
dosáhli milost, protože jsme vírou 
přijali Ježíše Krista za svého Spasitele.

e)   Závěr tohoto andělského poselství 
uvádí důvod, proč se máme klanět 
Bohu. On je totiž stvořitel nebes, 
se vším co nebesa v sobě zahrnují 
(jiné světy a jejich obyvatelé, kteří 
nezhřešili, andělé…) On stvořil i naši 
Zem a vše co je na ní i v ní, včetně nás 
lidí. Kolik vědeckých dohadů, které 
se často vzájemně vylučují existuje 
o vzniku života na Zemi. Kdyby vědci 
věřili Bibli, která jako jediná podává 
pravdivou informaci, nemuseli by 
tápat v nepodložených dohadech!
Máme svého Boha – Stvořitele a své 
předky nemusíme hledat v evoluci 
a v opicích, jak je to úžasné! Proto 
je naší povinností a předností ctít 
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Tvůrce a v pokoře se před Jeho 
Majestátem sklánět.

POSELSTVÍ DRUHÉHO ANDĚLA:   
„Jiný, druhý anděl následoval a volal:  Padl, 
padl veliký Babylon, který opájel všechny 
národy vínem vášně a necudnosti.“              
/  (svého smilství), Zj 14,8, Žilka /    Tento 
anděl nás informuje o „pádu velikého 
Babylona“. Slovo „Babylon“ je velice 
známé a snad ani není jazyk, v němž by 
se nevyskytovalo. Znamená zmatek a 
chaos. Jeho původ sahá až k počátku 
lidských dějin po potopě, kdy si lidé chtěli 
vybudovat město s věží sahající až do nebe. 
V té době všichni mluvili jedním jazykem, 
který po rodech zdědili po Adamovi. 
Bůh jejich práci překazil tím, že jim 
zmátl řeč, přestali si rozumět. Když 
například zedník žádal cihly, pomocníci 
se domnívali, že chce třeba maltu, 
nebo něco jiného. Takže vzpoura proti 
Bohu dopadla tragicky. Velkolepý plán 
se nikdy neuskutečnil.
Druhý anděl hovoří o duchovním 
Babylonu, náboženském systému, 
který tvoří především odpadlé 
křesťanské církve a náboženské 
společnosti ,  které přestaly 
respektovat celistvost Božího 
zákona, jak jej podává Bible, zvláště 
pak čtvrté přikázání, pojednávající o 
svatosti sobotního dne odpočinutí.  
(2M 20,8-11) To ovšem není vše. Tyto 
církve a náboženské společenství 
převzaly do svého učení různé 

pohanské prvky, které mají svůj 
původ právě v zakladatelích onoho 
Babylona o němž byla řeč. Jedná se o 
učení o nesmrtelnosti, růženci, křest 
malých dětí, uctívání dne Slunce 
(neděle, Sonntag, Sunday), kult 
svatých a kult kříže, kult mrtvých a 
modlení se k nim a mnohé další věci, 
které nemají v Bibli své opodstatnění. 
(nejsou založeny na Bibli)
Pád novodobého duchovního 
pohansko-křesťanského systému je 
neodvratný. To, co není z Boha, musí 
padnout. Tuto pravdu řekl už kdysi 
moudrý učenec Gamaliel (Sk 5,34-39). 
Víno „necudnosti a smilství“ pochází 
právě z těchto nebiblických nauk. 
Kdykoliv židovský národ přijal do svého 
náboženského systému pohanské 
zvyky, Bůh to kvalifikoval jako duchovní 
smilství (Sd 2,17, 8,27)
Kde hledat kořeny tohoto duchovního 
odpadlého systému? Tuto záhadu 
nám pomůže rozluštit bibl. text ap. 
Petra a komentář k němu, který 
vysvětluje, jaké město měl Petr na 
mysli, když se o Babylonu zmiňoval. 
V 1Pt 5.13. (Petrů) čteme: „Církevní 
obec Babylónská, vyvolená jako vaše, 
posílá vám pozdravy, rovněž Marek 
můj syn.“ Vysvětlující poznámka je 
taktéž z překladu NZ Dr. Petrů:
Dr.Petrů vysvětluje, co znamená 
slovo „Babylónská“. Říká: „Petr nemá 
na mysli Babylon v Mezopotámii, ve 
starověku tak slavný…Babylonem 
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nazývá apoštol Řím. Podobal se totiž 
starému Babylonu jak světovládou, 
tak mravní zkažeností“.
Která duchovní mocnost měla 
v temném středověku, své sídlo 
v tomto „Věčném Městě“, na břehu 
řeky Tibery a diktovala celé Evropě? 
Tato mocnost tam doposud sídlí a 
opět udává tón nejen ve sjednocené 
Evropě, s vlajkou dvanácti hvězd, 
ale její síť je vržena na celý svět! 
Touto mocností není nic jiného než 
papežství.
Skutečnost, že pád a zničení tohoto 
„velikého Babylona“ je neodvratný, 
oznamuje i další anděl: „Jeden silný 
anděl zvedl kámen jako veliký žernov 
a hodil jej do moře se slovy: „Takto 
s prudkostí bude hozen Babylon, to 
veliké město a víckrát nebude po 
něm ani památky.“ (Zj 18,21)

TŘETÍ ANDĚL ZVĚSTUJE VELICE 
ZÁVAŽNÉ POSELSTVÍ: „Jiný, třetí 
anděl, následoval a volal mocným 
hlasem: „Kdo se klaní šelmě a její 
soše (obrazu) a přijme znak na čelo 
nebo na ruku, bude píti víno Boží 
vášnivosti (hněvu), a bude mučen 
ohněm a sírou před svatými anděly 
a před Beránkem…“ (Zj 14,9.10)

a)   Tento anděl varuje každého 
člověka před klaněním se šelmě. 
Koho tato šelma reprezentuje? 
V bibl. řeči šelma představuje 

určitou mocnost, říši, stát. Například 
babylonská říše byla znázorněna 
lvem (Da 7 kap.) Archeologické 
vykopávky tuto skutečnost potvrzují, 
neboť na mnoha nalezených reliéfech 
a výzdobách jsou zobrazeni právě lvi. 
(Podobně i ČR má lva za svůj symbol).

V této výstraze třetího anděla se 
jedná o šelmu – mocnost – kterou 
podrobněji popisuje kniha Zjevení 
13,1-10. Je to mocnost nábožensko-
politická, která vyrostla na římské 
půdě po rozpadu Říše římské. Vládla 
nad Evropou ve středověku a před 
její moci se třásli všichni panovníci. 
Běda každému, kdo by se postavil 
proti ní! Nebyl to nikdo jiný než 
papežský Řím.

b)   Poselství třetího anděla varuje 
před klaněním se soše (obrazu) 
této šelmy. Už kdysi babylonský král 
Nabuchodonozor dal zhotovit zlatou 
sochu a vyzval, lépe řečeno nutil 
lidi všech národů a jazyků žijících 
pod jeho žezlem, aby se této modle 
klaněli. Neuposlechnutí znamenalo 
fyzickou likvidaci v ohnivé peci.       
(Da 3. kap.)

Nabízí se otázka: Kdo v současnosti 
tuto sochu na počest papežství 
postaví a bude nutit obyvatelstvo 
Země, aby se jí klanělo, přičemž 
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neuposlechnutí bude bez milosti 
trestáno smrti?

Odpověď najdeme ve druhé části 
Zjevení 13,11-18, Šelma, která je zde 
uvedena, se na první pohled zdá být 
neškodná, ale…má charakter draka 
a podle toho bude jednat. Jsou to 
USA – kdysi protestantská Amerika! 
To už nejsou ti protestanté, jejichž 
praotcové v ní nalezli útočiště, právě 
před papežským pronásledováním 
v Evropě!
Tito „věřící“udělají obraz římské 
šelmě tím, že vydají státní zákon o 
povinném svěcení neděle. Neděli 
totiž zavedla římskokatolická církev 
místo biblické soboty a tuto věrouku 
zakotvila ve svém katechizmu.  
Akt „smíření“ mezi protestantskou 
Amerikou a římským stolcem 
se uskutečnil, když si americký 
president podal ruku s papežstvím. 
Stali se nerozlučnými partnery.

c)   Třetí upozornění se netýká jen 
klanění se šelmě nebo jejímu obrazu, 
ale jde o přijetí jejich znamení! 
Přijímat toto „znamení“ znamená 
smýšlet, jednat, rozhodovat se a 
pracovat podle učení a směrnic 
odpadlého Babylona a jeho příznivců.

Každý člověk obdržel od Boha 
svobodnou vůli, takže se může 
svobodně rozhodnout, jestli bude 

ctít Boha, respektovat Jeho Zákon 
i přes různé sankce, které na něj 
uvrhnou zákony těchto dvou šelem, 
nebo se bude řídit učením, které 
nabízí padlý Babylon a pak propadne 
Božímu hněvu, o kterém se 
pojednává ve Zjevení v 16. kapitole. 
Křesťanská pisatelka komentuje 
výstrahy tří andělů těmito slovy: 
„Když Bůh posílá lidem tak důležitá 
upozornění, která symbolicky 
ohlašují andělé letící středem nebe, 
pak od každé rozumné bytosti 
vyžaduje, aby tato poselství brala 
vážně. Tresty určené ctitelům šelmy 
a její sochy by měly vést všechny 
lidi ke studiu proroctví, aby poznali, 
co je to znamení šelmy a jak se 
mu vyhnout. Většina lidí si však 
zacpává uši, aby neslyšela pravdu, a 
raději poslouchá bajky.“ E.G.White,  
The Great Controversy, 594)

„Jak si kdo ustele, tak si i lehne“ 
– říká přísloví. Podobně i věčný 
úděl každého člověka zaleží na 
témže principu: Kdo setrvá v koalici 
„velikého“ Babylona a půjde za 
šelmou a jejím obrazem, ztratí věčný 
život, který nabízí Ježíš. Kdo se 
však rozhodne pro Ježíše, který nás 
vykoupil, bude s Ním přebývat celou 
věčnost! Co má v tvých očích větší 
hodnotu? █

JÁN KOVÁČIK                        (2009)
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Veľký spor vekov - skúsenosti
Predávali sme knihy v Podhájskej. Pán Boh sa k nám opäť priznal a poznali 

sme, že je potrebné rozširovať knihu Veľký spor vekov.
Raz pri predaji na pešej zóne v Nových Zámkoch, prišla jedna pani a hovorila, že od 

nás dostala knihu zdarma, ktorá ju veľmi zaujala. Súhlasila s tým, čo je tam napísané. 
Vravela, že je to trochu ťažké čítanie, ale veľmi ju to zaujíma a najradšej by vedela už 
koniec. Kniha VSV sa zapáčila aj jej kolegyni z práce, no nemali doteraz kontakt, kde 
si ju kúpiť, či zohnať. Tak bola veľmi šťastná, že nás našla a že sme jej mohli dať ďalšie 
knihy pre kolegyňu a pre jej dcérku, ktorá je v Anglicku. Nech je Božie meno oslávené.     
  Dnes na Podhájskej sme rozdali 22 kusov tejto vzácnej knihy. Jedna pani, 
ktorá dostala túto knihu, vrátila sa asi o hodinku a pýtala ďalšiu, či by 
sme jej mohli dať pre jej susedku, lebo veľmi by chcela aj ona túto knihu. 
     A ešte sa zastavila pri knihách jedna rodinka, manželia a asi 20-ročný syn českej 
národnosti. Syn si všimol knihu Cesta Lásky od EGW (Túžba vekov) a hovoril, že je 
to veľmi dobrá kniha, ktorú čítal, mal ju od niekoho požičanú. Tak sme nadviazali 
rozhovor o týchto knihách. Ponúkli sme im český Veľký spor vekov a tiež ďaľšie 
knihy z Drámy vekov staršieho vydania v českom jazyku, ktoré sme práve mali 
k dispozícii, nakoľko na Podhájsku chodí veľa Čechov. Chýbala iba jedna z nich - 
Skutky apoštolov. Knihy prijali s veľkým potešením a radosťou, a zvlášť, že ich môžu 
mať vo svojom jazyku. 
                                                                                                                                august 2014, Oravcovi

Sestra EGW v knihe „S evangeliem od člověka k člověku Poslové naděje“ napísala:

20. kapitola: Naše obsiahle knihy s posolstvom:

Knihy, ktoré prinášajú poznanie o odpadnutí satana: „Bola som poučená, že 
sa teraz majú vo veľkom rozširovať dôležité knihy, v ktorých je odhalený satan a 
jeho odpadnutie v nebi, lebo takto sa o tom dozvie mnoho ľudí. "Patriarchovia 
a proroci", Daniel a Zjavenie a "Veľký spor vekov" sú potrebnejšie, než 
kedykoľvek predtým. Mali by sa omnoho viacej rozširovať, pretože sa v nich kladie 
dôraz na pravdy, ktoré otvoria oči mnohým...“ RH 16.2.1905

„Tieto knihy prinesú poznanie. Obsahujú dôležité posolstvo, ktoré 
musí preniknúť k ľuďom. Je svetlom, ktoré Boh predkladá svojmu ľudu. 

Veľký spor vekov - 
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Boží anjeli pripravia ľudské srdcia pre prijatie týchto kníh.“ Special Instruction 
Regarding Roayalties 7,1899

„"Veľký spor vekov" má väčšiu cenu ako striebro a zlato. Kniha "Veľký 
spor vekov" by sa mala rozširovať vo veľkom. Je v nej zahrnutá minulosť, 
prítomnosť i budúcnosť. V hlavných rysoch prináša záverečné výjavy 
ľudských dejín a stáva sa mocným svedkom pre pravdu. Rozširovanie 
tejto knihy mi leží na srdci viac než šírenie ktorejkoľvek inej, ktorú som 
napísala. Lebo v tejto knihe sa uvádza posledné varovné posolstvo svetu 
jasnejšie, ako v ktorejkoľvek inej mojej knihe.“ Leter 281,1905

„Boh obrátil moju pozornosť k veciam, ktoré sú dôležité pre túto dobu a 
siahajú až do budúcna. Tieto slová boli povedané ako príkaz: „Napíš do knihy 
tie veci, ktoré si videla a počula, nech sa dostanú ku všetkým ľuďom, lebo je 
na dosah doba, kedy sa budú opakovať minulé dejiny.“ Prebúdzala som sa o 
jednej, o druhej, o tretej hodine v noci, pod vplyvom určitej myšlienky, ktorú 
som vnímala akoby hovoril Boží hlas...

Bolo mi ukázané... že sa mám venovať určitým statiam pre zväzok "Veľký 
spor vekov". Varovanie sa má dostať tam, kde sa živí poslovia nedostanú a má 
vzbudiť záujem u mnohých o dôležité udalosti, ktoré sa stanú v závere dejín 
tohto sveta.“ Latter 1,1890

„Knihu "Veľký spor vekov" hodnotím viac než zlato a striebro a veľmi 
si prajem, aby sa dostala k ľuďom. Keď som písala rukopis pre túto knihu, 
uvedomovala som si prítomnosť Božích anjelov.“ Latter 56,1911

Najväčší úspech až v budúcnosti: „Na základe terajšieho rozširovania 
knihy "Veľký spor vekov", to nemôžeme hodnotiť celkovo. Niektorí sa pri jej 
čítaní prebudia a majú odvahu okamžite sa pripojiť k tým, ktorí zachovávajú 
prikázania Božie. Ale omnoho väčší je počet tých, ktorí nechcú zaujať svoj 
postoj, dokiaľ sa v nej predpovedané udalosti nezačnú odohrávať. Naplnenie 
niektorých proroctiev potom ovplyvní ich vieru, že sa naplnia i ostatné. Až 
v závere diela bude zem osvietená slávou Pána, a mnohí ľudia si pod týmto 
vplyvom ujasnia i svoj postoj k Božím prikázaniam.“ MS31, 1890.

Knihy s jednoznačným vplyvom: „Boh mi dal poznanie, ktoré je obsiahnuté 
v knihách "Veľký spor vekov" a "Patriarchovia a proroci". Toto poznanie bolo 
nutné k tomu, aby sa ľudia prebudili a pripravili na Veľký Boží deň, ktorý je 
pred nami. Tieto knihy obsahujú priamu Božiu výzvu pre ľudí. Hovoria k ľuďom 
s plamennými slovami, ktorými zdôrazňuje, aby očakávali jeho príchod. Svetlo, 
ktoré Boh podáva v týchto knihách nesmie zostať utajené...“ █



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.
 
Dobrodružství 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. 
 
Dobrodružství a nebezpečí  
 
tam, kde je nebe blízko.
 
Formát A5, 180 stran, 
cena 99,00 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 
věrni 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 
ARMIN KRAKOLINIG 
 
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 

Kniha Job 
 
Cílem této knihy je ukázat 
čtenáři, jak je možné vstoupit 
do života vítezství nad 
sklíčujícími problémy.
 
Armin Krakolinig 
 
Formát A5, 180 stran 
Tvrdé desky: 
cena à 70,00 kč + porto 
Měkké desky: 
cena à 50,00 kč + porto

Studijní jitřenka l 
leden-červen 
 
Studijní jitřenka ll 
červenec-prosinec 
 
Sestaveno z citátů Ducha 
prorockého 
 
Pavel Toman 
Tel: 461 772 304; 
731 466 485 
pro objednání 
 
Formát A5, 520 stran, 
cena à 100,00 kč + porto


