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Návrat KobyleK
Steve Wohlberg

(Webinar: White Horse Media, 2. prosince 2015)

Předtím, než začneme, bych chtěl přečíst zprávu o události, 
která nastala před pouhými dvěma hodinami – ne v Paříži, 
nebo jiných evropských městech – ale v mém domovském 
státě Kalifornii. Ve městě San Bernardino došlo k hromadné 

vraždě, kdy několik ozbrojených 
lidí zavraždilo asi 14 lidí. Stalo se 
to uvnitř zařízení, které pomáhá 
zdravotně postiženým lidem. 
Zůstává z toho rozum stát, že 
něco takového je vůbec možné. 
Některé z obětí byli lidé na 
invalidním vozíku. Pachatelé 
uprchli v tmavém autě. Je 
po nich vyhlášeno pátrání. 
Prozatím se neví, jestli 
tento zločin je v souvislosti 
s ISIS.

Ve mně to vyvolává 
podivný pocit , pro-
tože za nějakých  
16 dnů budu v těchto 
místech projíždět 
autem na cestě do 
jednoho shromá-
ždění v Loma 
Lindě.
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» Divím se, že jste tak rychle od toho, 
kterýž vás povolal v milost Kristovu, 
uchýlili se k jinému evangeliu. Kteréž 
není jiné, ale jsou někteří, ješto 
vás kormoutí, a převrátiti chtějí 
evangelium Kristovo. Ale abychom 
pak i my neb anděl s nebe kázal vám 
mimo to, což jsme vám kázali, prokletý 
buď. Jakož jsme prvé pověděli, a ještě 
znovu vám pravím: Jestliže by vám kdo 
jiné evangelium kázal mimo to , kteréž 

jste pžijali, prokletý buď «

Galatským 1. 6-9
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V těchto dnech slyšíme podobné zprávy prakticky denně. Otázky 
Islámu se zdají být hlavním tématem všech médií. A já bych chtěl  
o tomto předmětu hovořit asi půl hodiny a poté bychom otevřeli prostor 
pro otázky a odpovědi.

Abych pravdu řekl, je to téma, které jsem studoval v minulosti, ale 
v poslední době ho studuji s novým zájmem. Za poslední týden jsem 
přečetl několik knih a stále o tom přemýšlím v souvislosti s proroctvími 
z knihy Zjevení, především s kapitolou 9. Probouzím se ve dvě, ve tři 
hodiny ráno, a bez přestání o těch věcech uvažuji. Věřím, že mne Duch 
Boží ponouká k tomu, abych se těmito věcmi zabýval zevrubně. Píši na 
to téma knihu, ale ještě není dokončena. Nyní mám před sebou několik 
knih, které rozebírají otázky ISIS, Islámu a terorismu.

Hnutí ISIS (Islámský stát) vzniklo před několika lety jako odnož hnutí 
Al Qaeda. Jeho cílem je vytvořit islámský stát, a to nejen v oblastech 
Iráku a Sýrie, ale chce postupně proniknout celý svět jako náboženství 
všech lidí. Usiluje o realizaci zákona zvaného Sharia, který je postaven 
na islámu osmého století, čímž se chce vrátit do pouštního náboženství 
Mohameda. Tito protagonisté chtějí vrátit svět zpátky do středověké 
Saúdské Arábie. Provádějí hromadné, veřejné popravy lidí, křižování 
a jiné zvrácenosti, o kterých se těžko hovoří. Využívají sociální 
média k vyprovokování politiky reakce a jejich formy náboženského 
fundamentalismu.

Moje otázka je: Je tohle součástí biblického proroctví? Hovoří Boží 
Kniha o islámu? Zjevení, kap. 8 a 9 hovoří o sedmi troubeních. První 
čtyři troubení jsou popsána v kapitole 8, páté troubení v kapitole 9. 
Šesté troubení je také součástí deváté kapitoly.  Páté a šesté troubení 
jsou popsána jako „první a druhé běda“. 

V kapitole 8:13 čteme o třech „běda,“ která bych chtěl přečíst: „I viděl 
jsem a slyšel anděla jednoho, an letí po prostředku nebe, a praví 
hlasem velikým: Běda, běda, běda těm, kteří přebývají na zemi, pro 
jiné hlasy trub tří andělů, kteříž mají troubiti.“ Páté a šesté troubení 
představují první a druhé „běda“. O posledním „běda“ budeme také 
hovořit. 
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Skutečností je, že nesčíslná spousta biblických vykladačů všech dob 
interpretují páté a šesté troubení jako vzestup islámu. Tento výklad 
však je v poslední době zapomenut, protože povstává mnoho pastorů  
a teologů, kteří mají nové výklady. Ale původní výklady jsou nepopiratelné. 
Podívejme se na některé příklady:

John Foxe ve své knize Foxe’s Book of Martyrs (Foxeova kniha mučedníků), 
která je klasickým dílem křesťanské historie, autor říká: „Je nad slunce 
jasnou pravdou, že tohle je proroctví o islámském dobyvatelství.“

Komentátor Albert Barnes, jeden z předních biblických komentátorů, 
napsal: „S překvapivou jednomyslností vztahují komentátoři tuto věc na 
impérium Saracénů (arabských Muslimů), založené Mohamedem.“

Adam Clark, další známý komentátor proroctví, píše: „Janův popis 
armády kobylek s jistotou lépe souhlasí se Saracény, než s jakýmkoliv 
jiným národem, a je v souladu s Mohamedovými vojsky.

Matthew Henry, pravděpodobně nejznámější a nejuznávanější biblický 
komentátor na světě, říká, že „kapitola 9 a její armády kobylek je popisem 
mohamedánského impéria.“

John Wesley, zakladatel Metodistické církve: „Tohle všechno je 
v souladu s jatkami, kterých se Saraceni dopouštěli dlouhou dobu po 
Mohamedově smrti.

A existuje spousta dalších komentátorů na toto téma. Mám zde knihu  
E. B. Eliota, která je částí čtyřdílného cyklu jeho komentáře. 

Z novějších komentátorů bych jmenoval A. T. Jonese, T. M. Maxwella,  
a také knihu Uriáše Smitha Daniel and Revelation, kterou lze ještě snadno 
nalézt na stránkách Amazon.com.

V Knize Soudců, kap. 6:1-5 nacházíme jednu důležitou informaci 
v pozadí předmětu kobylek. Chci to citovat, než se vrátíme do Knihy 
Zjevení. V prvním verši nacházíme výrok, že Izraelci činili zlo. Stavěli 
se proti Boží vůli. A tak je Bůh vydal do rukou Madiánských na dobu 
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sedmi let. Hlavní myšlenkou je zde, že když lidé od Boha odcházejí, 
Bůh je nemůže ochraňovat před ďáblem a před silami zla. Bůh je vydá 
silám nepřítele, aby je ukáznil a ztrestal v úsilí přivést je k pokání.  
A pak ve třetím verši se dovídáme, že je napadali Madianští, Amalechité  
a lid z východu. A v pátém verši čteme, že přišli v tak velkém množství 
jako kobylky, že jich a jejich velbloudů byl bezpočet, a že vstoupili do 
země, aby ji zničili. Takže zde vidíme, že když Izraelci ztratili svou cestu 
s Bohem, bylo dovoleno, aby nepřítel napadl zemi a přišel v takovém 
množství, že to je zde přirovnáno ke kobylkám.

V Knize Zjevení, v kapitole 9, nacházíme tentýž scénář. Dnes nemáme 
tolik času, abychom mohli projít každou podrobností, ale doporučuji 
znovu knihu Uriáše Smitha Daniel and Revelation (Daniel a Zjevení) 
k podrobnému studiu. 

Zjevení 9:1 říká: „A anděl pátý zatroubil, i viděl jsem, že hvězda s nebe 
spadla na zem, a dán jest jí klíč od studnice propasti.“ Mnoho komentátorů 
vykládá tuto „studnici propasti“ z řeckého slova abyssos, jako opuštěné 
místo a vyprahlost. Mnozí z nich to aplikují na Saudskou Arábii.  
Verš 2: „Kterážto otevřela studnici propasti, i vyšel dým z té studnice, 
jako dým z pece veliké, i zatmělo se slunce i povětří od dýmu té studnice.“ 
V některých detailech se vykladači liší, ale v hlavní myšlence je mezi 
nimi shoda. V tomto dýmu vidí temnotu islámského náboženství. Dým 
zastínil slunce a povětří. Slunce je mnohokrát symbolem Krista. A když se 
podíváme na Korán, Mohamed nevěřil, že Ježíš je Synem Božím, nevěřil, 

že měl preexistenci před 
tím, než přišel na tento 
svět, nevěřil, že je Bohem a 
že Jeho smrt na kříži mohla 
očistit od hříchu. Islámské 
náboženství skutečně zate-
mňuje pohled na Krista. 

Verš 3 dále říká: „A z toho 
dýmu vyšly kobylky na 
zemi, jimž dána jest moc, 
jakouž moc mají štírové 
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zemští.“ Tohle je zajímavé. Mám zde knihu E. B. Eliota s komentářem, 
který vám mohu přečíst. Kniha pojednává o proroctvích Knihy Zjevení. 
Eliot zde poukazuje na symboly z Knihy Daniel, kap. 7, kde lev byl 
symbolem Babylona, medvěd symbolem Médo-Perské říše, a leopard 
symbolem Řecka. On říká, že lev byl původním obyvatelem Babylona, 
domovem medvěda byly hory Médo-Perské říše, a že leopard byl velmi 
dobře znám v Řecku. Jeho myšlenkou tedy je, že Bůh používá symboly 
zvířat, která jsou domovem v těch národech, které mají představovat. 
Odtud pak jde ke kobylkám a štírům. Říká, že již samotné slovo „kobylka“ 
pro hebrejské ucho naznačuje Araba, protože kobylka v hebrejštině je 
arbe – velmi podobné slovu Arab (hebrejsky Arbi – pozn. překladatele). 
A pak Eliot dodává, že toto slovo označuje invazi arabské hordy. Podobně 
jako kobylky, i štíři mají svůj lokální domov, který Židovská mysl musí 
umístit do Arabské pouště.

Pro mne je významné, že Bůh používá symboly takových živočichů, kteří 
jsou typičtí pro určité země, a použití těchto kobylek a štírů ukazuje přímo 
na pouště rozprostírající se na východ od Izraele. I když se podíváte na 
Exodus, kapitolu 10, která popisuje oblak kobylek, čtete tam, že je přinesl 
východní vítr. Na východ od Egypta je samozřejmě Arábie.

Když budeme pokračovat v Knize Zjevení, čteme dále, že jim bylo „řečeno, 
aby neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, ani kterémukoli 
stromoví, než toliko lidem, kteří nemají znamení Boží na čelích svých.“ 
Zde je učiněn rozdíl – tak jako v dávných dnech doby Mojžíše, kobylky 
měly napadnout jen určitou třídu lidí. Neměly uškodit těm, kteří byli 
následovníky Boha.

Verš 5 pokračuje: „Dáno jest pak jim, ne aby je zabíjely, ale trápily za 
pět měsíců, a aby trápení jejich bylo jako trápení od štíra, když by uštkl 
člověka.“ Prorockých pět měsíců se rovná 150 letům. A my můžeme 
sledovat, že to je přibližně období, kdy následovníci Mohameda usilovali 
dobýt Konstantinopol, hlavní město Východořímské říše. Vytrvale na něj 
útočili, ale podařilo se jim to až v období „šestého troubení.“

Verš 7 říká: „Způsob pak těch kobylek podobný byl koňům připraveným 
k boji, a na hlavách byly jako koruny podobné zlatu, a tváři jejich jako 
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tváři lidské.“ Arabští 
nájezdníci nosili 
žluté turbany.  
„A měly vlasy 
jako vlasy ženské,  
a zubové jejich 
byli jako lvů.“ Tito 
bojovníci měli dlou-
hé vlasy. „Měli také 
pancíře jako pancíře 

železné, a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů, když množství koní běží 
k boji.“ Tohle byl také způsob jejich nájezdů. „Měly pak nad sebou krále, 
anděla propasti, jemuž jméno židovsky Abaddon, a řecky Apollyon.“ Obě 
tato slova znamenají buď zničení, nebo ničitele. Tohle je také typické 
pro to, co tito Saracéni dělali. Zabrali území, na kterých dnes nacházíme 
Turecko, Persii (Irák a Irán, včetně Sýrie) a dále některé Asijské země. 
Vstoupili také do Afriky, vpadli do velkých oblastí kolem Izraele, činili 
nájezdy do evropských zemí, a byli zastaveni teprve v r. 732 na hranicích 
Francie.

Toto proroctví velmi zapadá do historické skutečnosti. Verš 12 říká: 
„Bída jedna pominula, a aj, přijdou ještě dvě bídy potom.“ Když pak 
dojdeme do šestého troubení, nacházíme tam, že čtyři andělé, kteří drželi 
mocnosti zla kolem řeky Eufrates, byli uvolněni. Verš 15 říká, že třetina 
lidí byla zmordována. Jejich armády byly bezpočetné. Také to hovoří  
o jejich barvách – červené, modré a žluté, což jsou arabské barvy. Dále 
tam vidíme, že z jejich úst vycházel oheň, dým a síra. Interpreti v tom vidí 
odhodlanost k dobývání světa.

V posledních dvou verších čteme: „Jiní pak lidé, kteří nejsou zmordováni 
těmi ranami, nečinili pokání ze skutků rukou svých, aby se neklaněli 
ďáblům a modlám zlatým a stříbrným, i kamenným i dřevěným, kteříž ani 
hleděti nemohou, ani slyšeti, ani choditi. Aniž činili pokání z vražd svých, 
ani z trávení (vražd) svých, ani ze smilstva svého, ani z krádeží svých.“ 
Je to podobné, jako kobylky v Knize Exodus nebo Knize Soudců, které se 
staly metlou proti lidem přímo od Boha. Božím záměrem pro tyto soudy, 
přicházející na lid, bylo, aby je přivedl k lítosti nad svými hříchy. Oni však 
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neposlechli, odmítli činit pokání – a to je to, co nám je řečeno ve zbytku 
této kapitoly.

Je velmi jasné z historie i z výroků biblických komentátorů, že v deváté 
kapitole Knihy Zjevení, tj. páté a šesté troubení, se důsledně jedná  
o první a druhou fázi islámské dobyvačnosti.

V kapitole 8:13 však vidíme, že hovoří o třech „běda“, které mají přijít na 
zemi. V kapitole 11:14 říká, že druhá bída pominula a třetí bída přijde 
rychle. Text zde nespecifikuje, co tato bída znamená. Zdravý rozum 
nám však napovídá, že jestli první fáze znamenala arabský islám, druhá 
fáze otomanský (turecký) islám, a že tyto kobylky a štíři způsobily 
hrůzostrašné škody, pak třetí bída bude pravděpodobně podobná těm 
prvním dvěma.

A zde je jeden kritický bod: Proroctví o 1260 letech u Daniele 7, Daniel 
12, Zjevení 11, 12 a 13. Historikové, kteří chápou páté a šesté troubení 
jako boje islámských dobývání, také vykládají toto proroctví (1260 
let) ve vztahu k povstání a vládě římského katolicismu – papežského 
Říma. Jeho vzestup k politické moci nastal v roce 538. A toto datum 
je také počátkem tohoto prorockého období. Mohamed se narodil  
v r. 570 a zemřel v r. 632. Islám se po jeho smrti zmocnil Arábie během 
následujícího století. Ovládl většinu severní Afriky, Persii, rozsáhlé 
části Asie, většinu území, které dnes nazýváme moderním Tureckem, 
a postupoval také do Evropy. Hlavním bodem zde je, že na začátku 
vzestupu římského katolicismu to byl také islám, který nabýval na moci 
jako Boží metla. Obě tyto mocnosti vyrůstaly ve stejnou dobu. V r. 1798 
bylo papežství smrtelně zraněno (na konci období 1260 roků). V roce 
1840 také Osmánská říše ztratila svou moc. A to byl konec šestého 
troubení. Při pátém troubení obě mocnosti vyrostly do velkých rozměrů, 
a při šestém troubení se obě zhroutily.

Papež František nedávno navštívil Ameriku. Jak vidíme, není pochyb 
o tom, že smrtelná rána se uzdravuje. Studium třinácté kapitoly nás 
poučuje o úspěšném uzdravování této rány, a o celém světě jdoucím za 
touto šelmou.
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Římská rána se uzdravuje, a zde je kritický bod, kterému se nemohu 
vyhnout. Islám je zpět s pomstou. Cíl Islámského státu je uvést moderní 
svět do stavu středověkého islámu. A zde vidíme něco, co je rozdílné 
dokonce i od Al Qaedy. ISIS chce kalifát, velké území, kde chtějí vládnout 
podle zákona Sharia, a chtějí to rozmnožit do celého světa tak, aby vláda 
ISIS byla v podstatě vládou této planety. Klima, které takto vytvářejí, 
způsobuje, aby se vytlačila z lidstva svoboda náboženství. Ve světě politiky 
se hovoří o sledování muslimů v Americe, co se dá udělat k ochraně 
našich hranic, abychom ochránili naše obyvatelstvo, jaké zákony máme 
v tomto směru vytvořit, co máme udělat s mešitami, jak se máme postavit 
k hrozbě, která je reálná v Evropě a snaží se rozšířit i k nám do Ameriky. 
Toto klima způsobuje, že se vzdalujeme od náboženské svobody a od 
autority naší Ústavy. Lidé jsou vystrašeni a chtějí být ochráněni. Nikdo 
nechce být zastřelen. A tak naše svoboda víry a svědomí je v sázce, když 
se rozhodujeme, jak odpovíme na vzestup ISIS.

A nejen to. Vzhledem k tomu, že ISIS je tak kruté, extrémní a divoké, 
vznikají politické strategie k potírání extremismu, které mohou snadno 
být použity také proti těm, kteří kážou pravdu – těm, kteří nejsou 
„politicky vhodní.“ A tak zákony o oddělení státu a církve, autorita 
Ústavy, náboženská svoboda, svoboda projevu – všechny tyto zásady se 
postupně oslabují kvůli hrozbě ISIS a terorismu. To všechno nás posunuje 
k naplnění Zjevení 13, které nám říká, že nikdo nebude schopen kupovat 
nebo prodávat, pokud nepodléhá znamení šelmy a neklaní se jí. Já vidím 
nový nápor papežství a nový nápor islámu jako naplnění těchto proroctví.

 V těchto posledních hodinách vidíme mohutné vzkříšení papežství 
i islámu. Nový nápor islámu v současné době umožňuje papežství 
ustavit nedělní zákon, jak jsme o tom hovořili při jiné příležitosti.  
Je to pokus působit proti změnám klimatu, pokus pomoci lidstvu proti 
terorismu, proti ISIS. Agitace ve směru nedělního zákona se v denních 
zprávách zesiluje, jak to v současné době vidíme. Všechny tyto věci k nám 
přicházejí ve stejnou dobu. 

Než otevřeme diskusi, dovolte, abych se ještě zmínil o několika věcech. Dne 
13. listopadu 2015 jsme byli v Paříži svědky něčeho, co by se dalo nazvat 
„lidské jatky“ ve velkém. Jedním z míst, kde nastalo toto vraždění, byl 
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koncertní sál. Vystupujícím souborem byla rocková skupina z Kalifornie. 
Nemohu se ubránit pomyšlení, že to, co se dnes stalo v Kalifornii, má 
nějakou souvislost s koncertem této skupiny. Tito teroristé mají velmi 
převrácené myšlení. Je možné, že to je součástí útoku na Kalifornii.

Poslechněte si tohle: „Stalo se to v 9:40 večer, tři ozbrojení muži vrazili do 
této koncertní haly, když kalifornská rocková skupina začala hrát jednu ze 
svých oblíbených skladeb. Skladba je jmenuje Kiss the Devil – Dej polibek 
ďáblu.“ (z článku v časopisu Daily Mail v Anglii). Viděl jsem některé 
fotografie toho, co se tam dělo těsně předtím, než začalo vraždění. Je to 
šokující. Skupina právě začíná hrát skladbu „Dej polibek ďáblu“ a v té 
chvíli teroristé začnou střílet a vraždit návštěvníky koncertu jednoho po 
druhém. Není v tom pro nás poučení? Já jsem přesvědčen, že ano. Lekce, 
kterou nám to dává, je, že jestliže si lidstvo zvolí znovu a znovu opouštět 
Boha a připojit se k ďáblu, pak Bůh není schopen je ochránit od takových 
situací.

Když si Izrael ve starých dobách volil převrácené cesty zla, tehdy na ně 
dopadly hordy z východu jako metla, řádící právě tak jako madiánské 
kobylky. Nepřehlédněte tento detail – když si Izraelité zvolili zlo, tehdy 
na ně dopadla „metla kobylek.“ Ve Zjevení kap. 9 říká, že nad nimi byl král. 
Toto slovo bylo přeloženo z hebrejského a řeckého slova ničitel.

V knize Vítězství lásky Boží, na straně 437/GC 614 čteme: „Až Ježíš 
opustí svatyni, na zemi se rozprostře temnota. Omezení, která byla 
na bezbožných, jsou odstraněna a satan má naprostou nadvládu nad 
těmi, kteří se s konečnou platností postavili na stranu nekajícnosti. 
Boží trpělivost skončila. Svět odmítl Jeho milosrdenství, pohrdli Jeho 
láskou a pošlapali Jeho zákon. Bezbožní překročili hranici své zkoušky 
a Duch Boží, kterému bylo vytrvale odpíráno, jim byl nakonec odňat. 
Zůstali nechráněni Boží dobrotou.“ Tohle jsme viděli v miniaturní 
podobě v Paříži. Tato skupina a posluchači neměli ochranu před tím 
zlým. „A potom je satan uvrhne do posledního velkého konfliktu. Když 
Boží andělé přestanou držet divoké vášně lidí pod svou kontrolou, 
všechny prvky lidského sváru budou uvolněny. Celý svět bude uvržen 
ve zkázu, která je hroznější než ta, která postihla kdysi Jeruzalém.“  
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A tohle přichází. A Bůh nám posílá jedno varování za druhým. Aktivita  
a krutost ISIS je nám dostatečným svědectvím.

Čtěte knihu Joel. V kapitole 1 přišly kobylky. V kapitole 2 a 3 nacházíme 
velké ničení, a nakonec výzvy k pokání před Bohem a k přípravě na velký 
Den Páně. Aktivita ISIS je pro nás naléhavou výzvou k pokání a přípravě 
na příchod Ježíšův. Jestliže si zvolíme satana a zavrhneme Krista, zvolili 
jsme si stav bez Boží ochrany, kdy všechny větry lidského sváru a nenávisti 
jsou uvolněny. 

Ve čtvrtém verši deváté kapitoly knihy Zjevení je napsáno, že bylo 
kobylkám řečeno, „aby neškodily trávě zemské, ani čemu zelenému, 
ani kterémukoli stromoví, než toliko lidem, kteří nemají znamení 
Božího na čelích svých.“ Uvedl jsem sice tento verš v úvodu pátého 
troubení, ale jeho aplikace je pro nás platná i dnes. Na začátku sedmé 
kapitoly je napsáno, že když Bůh tyto větry „rozváže,“ všechny nízké 
vášně lidí, které vidíme v ďábelských aktivitách ISIS, dovolí, aby svět 
cele padl do rukou ďábla. Pouze ti, kteří mají Boží pečeť zapsánu 
za svých čelích, budou v tom konečném období pod Boží ochranou.  
A tohle je naše povolání.

Vidíme velké vzkříšení papežství a islámu. Já to nemohu říct s naprostou 
jistotou, že toto je ono třetí „běda,“ ale důkazy toho nám svědčí velmi 
jasně, že tyto události zapadají do daného proroctví…

Události v San Bernardinu, v Paříži i jinde naznačují, že Bůh je připraven 
k „rozvázání čtyř větrů.“ My musíme jít ke Kristu, přestat pohrdat Jeho 
láskou, přestat odmítat Jeho milost. Pak můžeme být ochráněni samotným 
Kristem a Jeho anděly, kteří nás provedou dobou soužení, a nakonec, 
při Jeho příchodu nás vyprostí ze světa, který se zbláznil. Zbláznil se  
a rozpadl následkem hříchu, tělesnosti a působení ďábla.

Ale teď už je čas na otázky, které se objevují na mé obrazovce. 

Otázka: „Věříš, že násilí ve světě je znamením toho, že andělé již rozvazují 
čtyři větry, anebo se to stane, až budou Boží děti zapečetěny?“
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Já opravdu věřím, že andělé již rozvazují větry. Nemohu si pomoci, ale 
vidím, že Duch Boží opouští zemi. Věřím, že katastrofy nepřicházejí jako 
důsledek změn klimatu, nýbrž proto, že přicházejí Boží soudy, protože 
nad světem panuje hřích, a protože ďábel umocňuje své působení na 
zemi. Vidíme tato znamení, vidíme varování, ale stále ještě nevidíme 
plnost zla, která nastane, až budou tyto větry úplně uvolněny. Nastanou 
neuvěřitelné věci. Ještě uvidíme stav věcí, až satanovi bude dovoleno, 
aby se plně ujal nadvlády. My opravdu musíme být na Kristově straně 
konfliktu.

Otázka: Co si myslíš o výkladu Tima Rosenberga jedenácté kapitoly 
Zjevení, že islám je „králem jihu,“ a že třetí „běda“ je symbolem boje mezi 
„králem severu“ a „králem jihu“?

To je velmi dobrá otázka. Právě před několika dny jsme o tom s Timem 
hovořili. My jsme přátelé a já mám jeho knihu. Já souhlasím s velkou 
většinou toho, co Tim učí, ale mám velký problém s jeho výkladem 
posledních několika veršů. Já nevidím islám jako „krále jihu.“ Vidím 
islám jasně popsán ve Zjevení, kap. 9. On popisuje islám jako „krále 
jihu,“ který je nepřítelem „krále severu,“ což je papežství, a on je vidí 
jako vzájemné nepřátele v závěrečné době. Je v tom zahrnuta spousta 
podrobností. Máme na to jen rozdílný názor. Nechci tím naznačovat, 
že nevěřím v jeho poctivost výkladu nebo lásce k Bohu. Dovolte, abych 
citoval z jeho knihy komentář k verši Daniel 11:40: „V době konce na 
něj král jihu zaútočí. A král severu ho napadne jako povodeň s mnoha 
jezdci. Vstoupí také do svaté země a mnozí budou svrženi.“ Tuto 
„svatou zemi“ interpretuje jako dvojitý symbol. Jednak jako stát Izrael, 
který král severu obsadí, a zvláště Jeruzalém, ale také jako duchovní 
symbol pro papežství, útočící na církev. Avšak já to nevidím jako dvojitý 
symbol. Nevidím papežství útočící na Jeruzalém. Vidím v této „svaté 
zemi“ ne moderní Izrael, ale Boží lid, který má nést Boží poselství.  
Ve vítězném tažení krále severu vidím jeho prosazení znamení šelmy a jeho 
boje proti Božímu lidu. A když to říká, že mnozí padnou, vidím v tom, že 
mnozí se poddají jeho nátlaku. Budou to ti, kteří nejsou zakořeněni v Kristu 
a Jeho pravdě. „Někteří pak ujdou z jeho ruky“. Tady vidím ty, kteří uniknou 
tak, že vyjdou z Babylonu. Pak ve verši 44 to říká, že ho vystraší noviny 
z východu a severu. Mnozí odejdou, ale mnozí také vejdou a trojandělské 
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poselství bude hlásáno s mocí. To je zapečetění, neboli poselství 
zapečetění ze Zjevení, kapitoly 7. Noviny přijdou ze severu, což je místo 
Božího trůnu. Je to vlastně Boží poselství o Jeho zapečetění v kontrastu ke 
znamení šelmy. Verš říká, že ho tato novina vystraší, a že vytáhne s velikou 
prchlivostí, aby mnohé zmordoval. Tam vidím prchlivost proti ostatkům. 
A pak to říká, že „rozbije stany paláce svého mezi moři, na hoře okrasy 
svatosti.“ (Dan.11,45) Tim vidí v této hoře symbol Jeruzaléma a symbol 
církve. Já v tom však vidím, že tato „hora okrasy svatosti“ je pouze církev,  
a že když se ďábel pokusí zničit Boží lid, skončí tak, že „nebude míti 
žádného spomocníka.“ A to je moment kdy Michael se postaví, aby svůj 
lid ochránil.

Otázka: Zjevení říká, že Kristus ukazuje svým služebníkům věci, „které 
by se měly díti brzo.“ (viz Zjevení 1:1), tj. v jejich době, ne v naší. Co si 
o tom myslíš?

Tahle myšlenka vychází z preterismu. Preterismus chápe proroctví Zjevení 
jako něco, co se musí aplikovat jen do prvního století. Slovo „brzo“ je pro 
tyto vykladače podkladem k tvrzení, že jedině tak je možno toto proroctví 
vyložit, aby to mělo smysl. Dost jsem o tom přemýšlel. Toto slovo se také 
překládá jako „rychle“. Má tento dvojí význam. I Kristus říká, „Aj, přijdu 
brzo (rychle)“. Podle preteristů byla kniha Zjevení napsána před rokem 96. 
Jim se zdá, že předpověděné události nastaly v době císaře Nera. Ale v tom 
případě je zde příliš mnoho věcí, které nezapadají do historického rámce. 
Nero nezapadá ani do proroctví ze 13. kapitoly, ani do 7. kapitoly Daniele 
– povstání malého rohu. U Daniele 7 máme čtyři šelmy – lva, medvěda, 
leoparda a šelmu podobnou draku, které představují Babylon, Persii, Řecko  
a Řím. Máme zde také deset rohů, které representují rozpad Říma. Pokud 
malý roh a šelma ze Zjevení 13 představují Nera, potom je zde velký 
časový nesoulad. Nero panoval kolem r. 64, ale rozpad Říma nastal až čtyři 
století po něm. Takže slovo „brzo“ je relativní termín. Preteristé podle 
tohoto učení mají za to, že Kristus přišel již v r. 70, kdy Jeruzalém padl 
do rukou Říma. Tohle však kniha Zjevení neříká. V kapitole 1:7 čteme, 
že „přijde s oblaky a uvidí Ho všeliké oko.“ Takže já se na to dívám tak, 
že chápat slovo brzo jen jako výlučně první století, by bylo ignorováním 
sedmé kapitoly Daniele i knihy Zjevení. Navíc by druhý příchod Krista byl 
jen iluzorní. Udělat Antikrista z Nera je popíráním toho, co dnes vidíme 
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ve světě. Nicméně, na našich internetových stránkách se můžete dočíst, 
co znamenají výklady, které označujeme jako preterismus, historismus 
a futurismus ve smyslu biblických proroctví. Futurismus vidí naplnění 
proroctví v budoucnosti, až po tzv. „vytržení.“ Preterismus je odkazuje 
do minulosti. Historismus však vidí naplňování proroctví během celé 
historie. Vidí troubení, které se vztahuje k rozpadu Římské říše, troubení, 
vztahující se ke zrodu islámu atd., a pokračující až do konce času, ve 
kterém žijeme my.

Otázka: Máme se připravovat, opustit velká města a začít žít na venkově?

To jsem udělal já a moje rodina. Odešli jsme z města a teď žijeme na 
severu státu Idaho a milujeme takový život. S jistotou je velkým přínosem 
pro můj duchovní život, že nemusím být obklopen prostředím města. Pro 
naše děti to má mnohonásobný užitek. Bůh nás z města vyvedl pro náš 
duchovní užitek a osobní přípravu, ačkoli věřím, že má jisté lidi, kteří 
ve městě musí zůstat, ale On se o ně postará. Pro náš duchovní život 
je bezpečnější být na venkově. V současné době v naší oblasti nemáme 
případy terorismu jako v Paříži nebo v San Bernardinu. Já osobně se 
budu držet venkova. Pokud je možné se přesunout na venkov a víme, že 
nás k tomu Bůh vede, pak to je čas to udělat.

Otázka: Je proroctví 2520, které učí Jeff Pippenger, správné? Co si 
o tom myslíš?

Mám o tom celou knihu nazvanou Prophecy’s Blind Date (Proroctví 
bez cíle). Můžete ji najít na whitehorsemedia.org. Je to podrobná studie 
dvacáté šesté kapitoly knihy Leviticus a jiné kapitoly z téže knihy, kde 
Jeff Pippenger zajímavě vysvětluje slovní obrat sedmkrát, který se v této 
kapitole opakuje čtyřikrát (pokud nebudou poslouchat, budou trestáni 
sedmkrát). Říká, že sedmkrát znamená sedm prorockých let. Jeden 
prorocký rok znamená 360 skutečných let. Pokud toto sedmkrát násobíme 
počtem dnů v roce, dostaneme 2520 skutečných let. Já myslím, že tohle 
vůbec není biblické. James White tomu sám v počátcích adventního 
hnutí věřil, ale později o tom napsal článek v Review and Herald, ve 
kterém celou tuto věc odstranil z adventního učení. Již milleritské hnutí 
toto učení odmítlo, protože v něm neviděli biblickou podstatu. Kniha 
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Prophecy’s Blind Date je odhalením tohoto falešného proroctví. Prorocký 
klíč „den za rok“ je klíčem pro proroctví knih Daniel a Zjevení, ne pro 
Leviticus 26. Toto opakování v kapitole 26 se stupňuje, podobně jako 
v deseti egyptských ranách. První rány byly mírnější a stupňovaly se, jak 
faraon pokračoval ve své vzpouře proti Bohu.

Otázka: Proč se trojandělské poselství nehlásá veřejně? Unie 
a sdružení jsou zticha jako by měly ekumenický zájem.

S tímhle nemohu souhlasit. Nedávno jsem hovořil s jedním ministeriálním 
vedoucím z východního pobřeží, který právě cestoval na evangelijní 
shromáždění, kde měl kázat na téma 13. kapitoly Zjevení. Jiný evangelista, 
který je mým přítelem, a se kterým jsme pořádali shromáždění pod 
vedením Amazing Facts, také hlásá totéž poselství. Já souhlasím s tím, že 
jsou vyschlá místa, kde se polnici nedává jistý hlas. Ale věřím, že Bůh 
má po celém světě svůj lid. Ed Reed je jedním z mých přátel, je to pastor 
ve výslužbě ze Severoamerické divize. Je zván z jednoho shromáždění 
do druhého. Jestli se podíváte na stránky audioverse.org a poslechnete 
si některá jeho kázání, je to opravdu jasný ukazatel toho, co se ve světě 
děje ve světle Zjevení 13, jak se to projevuje v oblasti náboženské 
svobody, atd. Ed je věrným mužem Božím. A já věřím, že takoví lidé se 
nacházejí po celých Spojených státech, po celém americkém kontinentu 
a po celém světě. Je mi líto, že jsou takoví, kteří jsou nasáklí světskými 
vlivy, světskou filosofií, která podkopává trojandělské poselství. Bůh 
však tento boj dokončí. Chce, abychom byli věrní. Mnozí budou svrženi 
ze svých pozic. Já věřím, že se to vztahuje na ty, kteří pobloudili od 
pravdy biblického poselství, jak je to napsáno v kapitole 11 Knihy Daniel.  
Ve Velkém sporu, myslím, že to je na straně 608, kde je napsáno, že až 
se bouře přiblíží, bude zde velká třída lidí, kteří vyznávali víru a kázali 
poselství třetího anděla, ale opustí své postavení a zaujmou jiné na 
straně protivníků…. (záznam přednášky je v tomto bodě nečitelný)…  
…a potom ti, kteří se nepoddali vlivu opozice, se spojí s těmi, kteří vyjdou 
ze světa, aby vydali „hlasité volání,“ které rozlítí krále severu. Vrátí se zpět 
rozlícený, ale v té chvíli se Michael postaví, aby ubránil svůj lid. Takže 
moje rada je, abychom zůstali na Boží straně. A vy jste součástí tohoto 
velkého díla.
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Otázka: Stejně jako v době Eliáše, Bůh má své věrné i dnes.

Amen!

Otázka: Dobrý večer z Německa! Já nejsem příliš zběhlá ve studiu knihy 
Daniel a Zjevení, ale kdo si myslíš, že je „králem severu“?

Já myslím, že to je papežská moc. Proroctví v 11 kapitole Daniele je 
postaveno na proroctví kapitoly 8, kapitola 8 je postavena na proroctví 
kapitoly 7, která je postavena na proroctví kapitoly 2. Proto je nutné mít 
tohle na paměti, když je studujeme.

Otázka: Je cesta přechodu pro Adventisty, aby přebývali v Bohu, nutná, 
aby byli součástí sto čtyřiceti čtyřech tisíc a ne koukolu? (Tato otázka je 
poněkud nejasná – pozn. překladatele).

Nejsem si jistý, co je touto „cestou přechodu“ míněno. Možná, že tazatelka 
má na mysli základní pravdy, které byly dány Božímu lidu – historické 
chápání knih Daniel a Zjevení. Principy tohoto chápání se uplatňují i v 9. 
kapitole Zjevení: Kobylky jsou zpátky. Jsou oživené a jejich destruktivní 
aktivity jsou na pochodu. A pro mě to znamená, že to zapadá do biblického 
proroctví. Jestli to je specifická aplikace na třetí „běda,“ to nemohu říct, 
ale není pochyb o tom, že tyto kobylky a štíři, kteří reprezentovali islám 
v minulosti, ho představují i dnes. A dovolte, abych řekl, že Bůh si přeje, 
abychom podali pomocnou ruku muslimským lidem. On je má rád. Má 
je rád stejně jako měl rád Saula, který zabíjel křesťany. Obrátil ho a udělal 
z něj Pavla, velkého apoštola Nového Zákona. Mohamedovi bojovníci  
a následovníci islámu potřebují lásku, kterou nenacházejí ve svém 
vlastním náboženství. Potřebují lásku Boha, který se stal člověkem a byl 
ochoten sám sebe obětovat pro hříchy světa. To je ten druh lásky, který 
mění život, a to je to, co potřebují.
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Čas pro naše studium vypršel. Dovolte, abych vám vyjmenoval několik 
zdrojů informací, které jsou k dispozici. V současné době pracuji na 
knize o ISIS a rád bych vás všechny požádal, abyste se za ni modlili.  
Je třeba, aby tato varovná poselství od Boha zasáhla všechny lidi, kteří 
jich dbají. Dnes je doba, kdy je třeba činit pokání a připravit se.

Naše DVD nazvané Sunday Law Crisis (Krize nedělního zákona) je úžasný 
zdroj pro studium, který máme k dispozici. Dostali jsme velký finanční 
dar, a tak jsme byli schopni dát to dohromady a právě jsme rozeslali tisíce 
kopií. Pět a půl tisíce kopií jsme dodali služebnosti Remnant Publications, 
aby je distribuovali do každého sboru Adventistů sedmého dne v USA  
a adresovali je starším všech sborů. Zbytek, ještě asi pět tisíc kopií, máme 
k dispozici za pět dolarů plus poštovné. Pokud si chcete objednat větší 
množství, cena za kopii se automaticky sníží.

Část první tohoto DVD… (v tomto bodě zvuk přednášky je porušený)…  
Druhá část je nazvaná Duchovní příprava, třetí část je zaměřena na 
praktickou přípravu, čtvrtá část na přípravu na pronásledování,  
a pátá část… (zvuk znovu nejasný). To všechno je na jediném disku, se 
kterým je možno se podělit s ostatními lidmi bez rozdílu vyznání, což je 
hlavní důvod, proč jsme je vytvořili.

Máme také další zdroj nazvaný Time is at Hand (Doba je nablízku). Naše 
telefony zvoní nepřetržitě, jak si ho lidé objednávají. Je to balíček deseti 
brožur s těmito tématy: Sobota, Znamení šelmy, Spojené státy v proroctví, 
Konec světa, Rozřešení tajemství smrti, Milénium, Mýty o vytržení, 
Nebezpečí hovorů s mrtvými, Mizící protestant, a Identifikace Antikrista. 
Přídavek k tomuto balíčku je DVD Earth‘s Final Crisis (Poslední krize 
světa) a kniha Velký spor. To všechno je za cenu 15 dolarů. Balíček je plný 
informací, týkajících se doby konce.

Ještě jedna kniha je téměř hotová, aby mohla jít do tisku… (zvuk nahrávky 
je nejasný)… Citát, který jsem citoval před chvílí o tom, co se stane, až 
Ježíš opustí svatyni, když svět odmítá Boží milosrdenství, Jeho lásku  
a pravdu, a nakonec se poddá pod plnou kontrolu ďábla – ten, kdo tuto 
knihu napsal, je Ellen White. Kniha uvádí Ellen White veřejnosti velmi 
pozitivním způsobem a povzbuzuje lidi k tomu, aby si přečetli Velký spor, 
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Cestu ke Kristu, Drama věků a aby si to spojili s Biblí, ke které její knihy 
stále vedou. Dnes je 2. prosince 2015 a my máme naději, že kniha bude 
publikována do konce měsíce. Bude velmi levná a je to materiál určený 
k evangelizaci – k tomu, aby lidé byli vedeni k trojandělskému poselství, 
aby mu bylo porozuměno dříve, než Kristus přijde.

Poslední, co bych chtěl říct, je, že my, kteří na těchto projektech pracujeme, 
jsme sdruženi pod názvem White Horse Media. Nejsme zaměstnáni 
oficiálním sdružením. Naše služebnost je závislá zcela na víře. Všechny 
naše projekty se uskutečňují na podkladě podpory těch, kteří se cítí 
inspirováni k pomoci svými příspěvky. Pokud byste chtěli být součástí 
tohoto díla, najděte si na internetových stránkách whitehorsemedia.org. 
Máme také newsletter, který vás bude informovat o průběžném dění. █

Na závěr se pomodleme:

Drahý nebeský Otče, děkujeme Ti za lásku. 
My nechceme pohrdat Tvým milosrdenstvím 
a odcházet od Tvé lásky. Prosíme Tě, abys 
skrze nás hovořil k těm, kteří jsou kolem nás, 
i k těm, kteří jsou zahrnuti do názvu zničující 
kobylky. Prosím, abys k nám hovořil. Je čas na 
pokání a na zanechání všech našich hříchů. 
Je čas, abychom byli plně na straně Ježíšově 
a abychom v této bouři byli ochráněni, až 
nastane všeobecný zmatek. Prosíme Tě také 
za lidi v Kalifornii, v San Bernardinu. Pomoz 
jim a buď nablízku těm rodinám. Ve jménu 
Pána Ježíše Amen.

Překlad: Pra del Torno Publishing
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„mardocheus v bráně…“

Dovolte, abych 
na začátku 
položil jednu 
z v l á š t n í 

otázku: Stalo se vám, 
že vás někdo označil za 
„persona non grata?“ 
Za nežádoucího, 
nevítaného? Případně 
někdo jiný byl tak 
označen? Já jsem o tom 
četl i slyšel a vy jistě 
také! Je možné, že jste 
si to ani neuvědomili! 
Získat takovou nálepku 
může člověk velice 
snadno… Poznáte to 
na příkladech, které 
uvedu. 

Název pro tento článek 
jsem si vypůjčil z jedné 
přednášky br. prof.  
Dr. Waltera Veitha. 
Vedla mě k tomu určitá 
souvislost se zmíněnou 
nálepkou – pocházející 
z 2. světové války! 



2121

Kolik lidí v té době nosilo žlutou hvězdu, označující Židy jako nežádoucí 
v árijském prostředí – a jaký úděl je očekával! 

Ta dvě slova z názvu článku, včetně předložky „v“ naleznete v knize Ester 
3, 2.3. Události v ní popsané jsou součástí velkého sporu a nezapomeňte, 
že ještě neskončil – i my se v něm nacházíme! 

1. MARDOCHEUS V BRÁNĚ

Nyní se přesuňme po časové ose z 21. st. po Kr. do 5. st. 
př. Kr. Dostaneme se do období druhé šelmy Danielova 
vidění (7,5), do říše Médoperské . Mezi rozptýlenou 
židovskou komunitou se nachází i Mardocheus. Králem 
je Ahasver, označovaný též jako Xerxes. Jeho druhou 
manželkou se stala Božím řízením židovská dívka Ester. 
Starobylá města té doby byla obehnána mohutnými 
hradbami a opatřena několika branami. Za Ahasvera 
bylo město Susan královským městem a jedna z bran 
se jmenovala Královská. To mělo svůj význam! 
V bránách města pulzoval život! Provozoval se v nich 
obchod, uskutečňoval se prodej různého zboží a 
produktů (Neh 13,19.20), králové v nich soudili, 
královští úředníci tam měli své kanceláře. Mezi ně 
patřil i zmíněný Žid Mardocheus, příbuzný královny 
Ester. 

Po určité době se stalo, že král povýšil Amana 
Agagského nad všechna knížata své říše. To znamenalo, 
že všichni ostatní královi úředníci byli povinni se před 
ním sklánět v hluboké úctě! Když šli do zaměstnání 
a procházeli před ním královskou bránou „vrhali se 
před ním až na zem.“ Pouze jeden - Mardocheus - se 
nesklonil, i když byl svými kolegy na to upozorněn. 
Odmítl z důvodu své víry! Když se Aman dozvěděl, 
že Mardocheus je Žid, vzplála v něm stará nenávist a 
touha po odplatě jako za doby krále Saula (1S 15,7; 
Est 3,5-15)

 Pixabay.com
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Pro Amana se Mardocheus naje-
dnou stal nežádoucím mužem! 
Osobou, kterou musí odstranit! Bůh 
ovšem nad věrným Mardocheem 
bděl. Zasáhl v pravý čas a zvláštním 
způsobem! (Ester 6 kap.) 

„Aman pociťoval silnou nenávist 
vůči Židu Mardocheovi. Mardo-
cheus nespáchal vůči Amanovi nic 
zlého, odmítl jen prokazovat mu 
božskou úctu.“ PK396/angl. 600

2. NEŽÁDOUCÍ U SVĚTA – MILÍ U BOHA

„Svět jich nebyl hoden…“ Žd.11,38. 
Nevím, zda jsme schopni sečíst, 
případně si představit, kolik lidí 
zařadil svět na seznam s nálepkou 
„nežádoucí“! A jednal s nimi jako 
Aman! Bylo a je jich velké množství! 
Vybral jsem z nich alespoň některé 
a představím je.

ABEL „I mluvil Kain k Abelovi 
bratru svému. Stalo se pak, když 
byli na poli, že povstal Kain proti 
Abelovi, bratru svému, a zabil jej.“ 
1Moj 4,8

Ptám se: Proč mu Abel překážel 
tak, že jej zabil? Proč si vylil na 
něm svůj hněv? Abel se totiž řídil 
Božím nařízením, kdežto Kain je 
ignoroval! Abel byl věrný, Kain se 
ubíral vlastní cestou. Abela raději 

odstranil, aby nebyl výčitkou jeho 
svědomí.

„Abel předložil oběť ze 
stáda v souladu s nařízením 
Hospodinovým. „ „I vzhlédl Hospo-
din na Abela a na oběti jeho“.  
„Z nebe vyšlehl oheň a strávil 
oběti. Kain však nedbal přísného a 
výslovného přikázání Hospodinova 
a předložil k oběti jen plody. Nebe 
nevydalo znamení, že přijímá 
jeho oběť…Kain předstoupil před 
Hospodina s reptáním a ve svém 
srdci nevěřil v zaslíbenou oběť a 
nutnost obětování. Jeho dar nebyl 
vyjádřením lítosti nad spáchaným 
hříchem…“ PP42/ang. 71, 2

ELIÁŠ TESBITSKÝ byl nenávidě-
ným a nežádoucím mužem 
v Achabově království, nejen 
u krále ale i u Jezabel! Eliáš žil 
v souladu s Boží vůlí, kdežto oni 
Boha Izraele nerespektovali! 
Proto se Eliáše snažili připravit  
o život. Achab na něj dokonce vydal 
„mezinárodní zatykač“! 1Kr 18, 10. 
„Když Achab vyprávěl královně  
o vyhlazení modlářských pro-
roků… zatvrdila se, nelitovala 
svých hříchů a rozzuřila se. 
Odmítla uznat, že na hoře Karmel 
se projevila všemohoucí moc Boží, 
a opovážlivě prohlásila, že Eliáš 
musí zemřít!“ PK 104/angl. 159  
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NÁBOT JEZREELSKÝ se stal 
nepohodlným a nežádoucím 
mužem v Achabově království 
kvůli zděděné vinici. Nepřekážel 
sice „v královské bráně“ ale stal 
se nežádoucím, protože králi tuto 
vinici nechtěl prodat, případně ji 
vyměnit za jinou. Jelikož Achab 
z toho byl rozladěn, Jezábel, která 
byla hybnou „pákou“ království, 
zařídila „převod“ Nábotovy vinice 
na Achaba lstivou vraždou. (1Kr 21. 
kap.) „Achab se nestaral o to, jakým 
způsobem dosáhne žádaného cíle… 
Jezábel Nábota obvinila z rouhání 
proti Bohu a králi a nařídila, aby byl 
ukamenován“. PK 134/angl. 205-6

Tak bych mohl ve výčtu 
nepohodlných „v bráně“ pokra-
čovat. Zmíním se už jenom 
telegraficky o některých z nich...

JOSEF – JÁKOBŮV MILÁČEK  
(1M 37,17-20) Jeho bratři nalezli 
důvod, proč se Josefa zbavit. 
V pozadí jejich jednání můžeme 
vidět působení „velkého sporu“, 
který rozpoutal sám Satan! „Bratři 
ho spatřili přicházet již z dálky. 
Jejich nenávist k němu se však 
nezmenšila při pomyšlení, že 
musel urazit tak dlouhou cestu, 
aby se s nimi mohl setkat, ani že 
bude unavený a hladový… Zatvrdili 
své srdce,…a vydali ho do rukou 

pohanských kupců …“ PP148-98 
ang. 210-12

JEREMIÁŠ - prorok upadl v nemi-
lost u svého vlastního lidu, přestože 
nad ním prolil množství slz!  
(38,4-6) „Knížata, popuzená 
opětovnými radami Jeremiášo-
vými, jež u nich narazily na odpor, 
nakonec zasáhla u krále, a označila 
proroka za nepřítele národa, jehož 
slova ochromují ruce národa a 
přinášejí mu neštěstí. Proto by měl 
být popraven“. PP 300/ 455-6 orig.

BOŽÍ LID DOBY KONCE se stane 
„Mardocheem v bráně“, neboť se 
nebude chtít podřídit nedělnímu 
zákonu. „Je pozoruhodné, že 
celý konflikt vznikl v souvislosti 
se vzdáváním úcty (Est 3,5.8) a 
odmítnutím určité skupiny lidí 
poslouchat zákony a zachovávat 
zvyky těch, kteří byli právě u moci. 
I když bude na konci času zcela jiná 
situace, realita, která se v pozadí 
odehrává… je a bude stejná.

Proto se může stát, že ti, kteří se 
rozhodnou být Bohu věrní, budou 
čelit podobným problémům jako 
Židé v příběhu knihy Ester. Ve 
Zjevení zaznívá varování, že na 
konci dějin země budou mocnosti 
zla usilovat o to, aby byli zabiti 
všichni, kteří se nepokloní obrazu 
šelmy… BÚ 1/2016, str. 36
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3. „MARDOCHEUS“ SOUČASNOSTI

Možná se podivíte, ale je tomu tak! 
A takových „Mardocheú“ souča-
snosti je více! I dnes se v církvi 
najdou ti, kteří mají označení 
„persona non grata“. Ptáte se proč? 
Nemlčí, přinášejí nepopulární 
pravdy. Zvěstují ostré svědectví, 
které jiní kazatele zamlčují a 
nechtějí postavit na svícen! 
Nezapomeňme, že se nacházíme 
v centru velkého sporu, kdy 
v církvi probíhá tříbení. E. G. W. 
228.270 (čtěte ve Zkušenostech 
kap. Tříbení)

Jedním z těch, který nebezpečně 
„vyčnívá“, a stal se tak nežádoucím 
rušitelem klidu a pohodlí strážců 
na Sionu (Am 6,1) je i bratr 
Walter Veith. Stal se „Mardocheem 
v bráně“ - CASD

Když se „sionskými ulicemi“ 
v lednu 2016 začala šířit zpráva, 
že v březnu bude mít přednášky 
v Brně a ve Frýdku-Místku, 
ale ne na půdě církve (od ní 
nedostává svolení), sionští 
strážní se probudili a zareagovali: 
Nebyl církví pozván… nechoďte 
tam… nemá teologické vzdělání 
(přesto, že i on je vysvěcený 
kazatel) a mnohá další osočení! 
Co se stalo, že se bratr W. Veith octnul 
na indexu nežádoucích osob, které 

nemají právo v církvi vystupovat? 
Přece kdysi měl v Praze veřejné 
přednášky se souhlasem církve.  
A v roce 2008 byla oficiálně vydána 
jeho kniha - NA PRAVDĚ ZÁLEŹÍ. 
Vstoupili jsme snad do doby, kdy 
už na pravdě nezáleží? Přece 
bratr přinášené pravdy poznal na 
základě Trojandělského poselství! 
Ježíš, který je sám PRAVDA, 
odevzdal tyto pravdy Janovi.  
A ten, kdo brání šíření biblického 
proroctví, nechává PRAVDU stát  
u dveří (Zj3,20), přesně podle úryvků 
jedné slovenské básně: „Krivda za 
stol sadla, PRAVDA u dvier žobre!“. 
 
„Až přijde čas, kdy bude 
šířeno poselství třetího anděla 
(nejhlasitěji) s největší sílou, 
zapůsobí Pán skrze skromné 
nástroje a povede mysl těch, kdo 
se zasvětili Jeho službě. Pracovníci 
získají schopnosti spíše pomazáním 
Jeho duchem, než studiem na 
vysokých školách (ve vědeckých 
ústavech). Věrní zbožní mužové 
budou puzeni svatým nadšením, 
aby hlásali slova, jež jím svěřil Bůh. 
Budou odhaleny hříchy Babylona…
Bude také odhalen skrytý avšak 
rychlý postup papežské moci. 
Tyto vážné výstrahy lidi vyburcují. 
Tisíce a desetitisíce těch, kteří ještě 
nikdy nic podobného neslyšeli, 
si vyslechnou tato varování. 
S úžasem budou naslouchat 
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svědectví, že Babylonem je církev, 
která padla pro své hříchy, protože 
zavrhla pravdu poslanou nebesy…  
VLB 432/GC 606-7

Či snad biblické prorocké pravdy 
začínají podléhat nějaké cenzuře, 
jako kdysi za totality? Anebo 
proto, že W. Veith jako laik má 
větší znalosti než naši teologové?  
W. Veith nesmí, hovořit v církvi, 
ale na půdě církve mohou mluvit 
pozvání teologové jiných církví. Je 
to logické? A mohou se naši kazatele 
prezentovat v neadventistických 
svatyních, sklánět se před jejich 
oltářem a modlit se za „jednotu 
křesťanů“? Rozum stojí!

„NIC NOVÉHO POD SLUNCEM“ 
řekl kdysi moudrý král Šalamoun. 
Měli jsme možnost sledovat na 
příkladech, že od doby, kdy se 
lidstvo nachází v nebezpečném 
„oku“ tornáda, zvaného „Velký 
spor“, jsou na jedné straně 
Mardocheové a na druhé straně 
ti, pro které jsou tito - zásadoví 
křesťané nežádoucí, a překážejí 
jím! 

Nyní krátký pohled zpět, do doby 
proroka Ámose. Amazaiáš, který 
byl knězem v Betelu, vytýkal 
Ámosovi, proč bez pověření 
působí v Jeroboámově království, 
jako vidoucí a radil mu, aby se 

raději odstěhoval do Judska a tam 
se živil. Před králem ho pomluvil, 
že je buřičem (Am 7,10-15). Ámos 
měl ovšem Boží pověření, aby 
mluvil v Jeroabomově říši! 

Rovněž Jan křtitel byl nežádoucí 
osobou v očích Sanhedrinu, ale 
„lid země“ rád poslouchal jeho 
poselství. „Radní“ velerady s jeho 
činností nebyli spokojení, neboť 
neměl jejich zplnomocnění! 
Z tohoto důvodu k němu vyslali 
vznešenou delegaci s dotazem: 
Kdo jsi a proč křtíš? (J 1,19-28) 
Svými otázkami jej chtěli od jeho 
činností odradit a zastrašit. Jan sice 
neměl souhlas „radních“, ale měl 
ke kázání a křtu pověření samého 
Boha! J 1, 19-28. Boží pověření je 
nad lidské!

Zaslíbený Mesiáš - Syn Boží byl 
vyslán do Otcovy „vinice“ (církve). 
Jelikož vinařům překážel v jejich 
plánech v bráně vinice, z vinice 
Jej vystrčili, zatkli a „ovčí bránou“ 
vyvedli na Golgotu, kde byl 
ukřižován. (Žd 13,12; J 19,17.18; 
Mt 21,37-39). Byl nepohodlný 
vůdcům, nevěrným svému pově-
ření, neboť se neřídil jejich 
náboženskou politikou a církevní 
představitelé se obávali, že je 
Římané připraví o dobrá místa.  
(J 11,47-51) 
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ZAMYŠLENÍ

Vzpomněl jsem si ještě na  
E. G. Whiteovou. Ve své době 
se i ona stala v očích některých 
vedoucích nežádoucím člověkem 
„ v bráně“, protože se domnívali, 
že vinice (církev) patří jim. Aby 
jim nepřekážela, vystrnadili ji 
proto do Austrálie (1892-1900). 
Ale tak, jako ap. Janovi dal Bůh 
na ostrově Patmos nádherná 
vidění, tak podobně i ona zde byla 
pro církev užitečná. V Austrálii 
napsala několik knih a příspěvků 
do církevních časopisů! Co dnes 
můžeme očekávat od těch, kteří 
mají obavu hlásat pravdu? Bůh 
použije i kamení a to promluví. 

Ať se nikdo nestaví do cesty tomu, 
komu Bůh svěřil důležitý úkol. On 
ví, co dělá a proč. (2P 35,20-23) 

Je k nepochopení, že br. Veith 
nemůže přednášet na církevní 
půdě, jak tomu bylo v minulosti, 
ale je možné pozvat do našeho 
prostředí teology cizích církví, 
kteří bez problémů dostanou ke 
kázání souhlas! Světe div se!

Kazatelé, kteří zvou kázat 
neadventisty do našich sborů, 
zapomínají, že Církev adventistů 
sedmého dne, zachovávající Sobotu 
sedmého dne, je v očích těch co 
usilují o ekumenickou jednotu 
„Mardocheem v bráně“! 

Na apoštola Pavla v jeho době 
mnozí také pohlíželi „přes prsty“. 
On byl ke službě povolán samotným 
Kristem (1K 15,8-10) a podle něj, 
vůbec nezáleží na teologickém 
vzdělání, ale na Božím uzpůsobení 
ke službě Slova! Zamysleme se 
proto nad slovy Písma: „Ne silou, 
ani mocí, ale Duchem mým, praví 
Hospodin.“ (Za 4,6) „Bůh vyvolil 
to, co je u světa slabé, aby zahanbil, 
co je silné… Neboť co je u Boha 
pošetilé, je moudřejší, než lidé, a co 
je u Boha slabé, je silnější než lidé. 
(1K 1,25.27) █

Dopsáno po..…

Přes všechna odrazování ze 
strany vedení církve byla účast na 
přednáškách prof. Dr. W. Veitha 
hojná. Do Frýdku-Místku se sjeli 
nejen členové z celé Unie, ale  
i z Polska. Kino Petra Bezruče bylo 
zaplněné do posledního místa! 
Domnívám se, že právě odrazování 
přispělo k hojnější účasti. Většina 
lidí přišla ze zájmu, jiní ze zvědavosti 
(Ž 76,11). Je chvályhodné, že přišli  
i někteří kazatelé. Kéž by se takových 
akcí konalo víc!

 
Ján KováčiK, březen 2016
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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…

Satan nespí a odvrací od lidí každý 
vliv, který by je mohl učinit moudrými 
k spáse, a tak je doba soužení najde 
nepřipravené. Když Bůh posílá lidem 
varování tak důležitá, že jsou popsána 
jako volání svatých andělů letících 
středem nebe, pak od každého 
člověka nadaného rozumovými 
schopnostmi požaduje, aby těchto 
poselství dbal. Strašní soudy vyslovení 
nad těmi, kdo uctívají šelmu a její 
obraz (dle Zj 14, 9-11), by měly vést 
všechny k pilnému studiu proroctví, 
aby poznali, co je znamením šelmy 
a jak se mají vyvarovat je přijmout. 
Masy lidí se však zacpávají uši, aby 
neslyšely pravdu, a obracejí se 
raději k pohádkám. Když se apoštol 
Pavel díval na poslední dny, řekl: 
„nebo přijde čas, že zdravého učení 
nebudou trpěti“ (2Tm 4, 3) Tento čas 
plně nastal. Zástupy se nepřejí pravdy 
Bible, protože tato pravda se nesnáší 
s žádostí hříšného srdce, které miluje 
svět; a satan rád poskytne lidem 
klamy, které milují. (GC 594)

Mohou být pouze dvě třídy lidí. Každá 
bude zřetelně označena a to buď pečetí 
živého Boha, nebo znamením šelmy či 
jejího obrazu. (RH, 30. ledna 1900)
Jsme neustále v nebezpečí, že 
překročíme meze prostoty evangelia. 
netrpte žádná teatrální představení, 
protože to nám nepomůže posílit  
u lidí víru ve slovo Boží. Spíš to obrátí 
pozornost na člověka. (2SM 8-16)
nevědomost není omluvou pro blud 
nebo hřích, když má člověk všechnu 
příležitost poznat vůli Boží. (GC 598) 
všichni vy synové světla jste a synové 
dne; nejsme synové noci, ani tmy. 
nespějme tedy, jako i jiní, ale bděme  
a střízliví buďme. (1Te 5, 5.6.) 
Boží láska musí svrchovaně vládnout; 
Kristus se s nikým nemůže dělit o trůn. 
Svá těla musíme považovat za Jeho 
výkupné vlastnictví. Údy těla se mají 
stát nástroji spravedlnosti. (AH 128)

el
le

n 
G

. 
W

hi
te

 e
st

a
te

, 
In

c



28

INSPIRACE

3.2016
Z RÁJE 
  DO RÁJE28

Bůh chce vlastnit naši vůli a nic jiného.

Bez naší vůle nemůže ani Duch Svatý nic vykonat. Kdo se 
rozhoduje pro vstup do duchovního království zakusí, že se proti 
němu vzepřou všechny síly a sklony jeho neobrácené povahy 
podporované mocnostmi zla. Sobectví a pýcha se postaví proti 

všemu, co by je mohlo odhalit jako hřích. Nemůžeme vlastními silami 
přemoci zlá přání a špatné návyky, které nás chtějí ovládnout. Nemůžeme 
zvítězit nad mocným nepřítelem, který nás drží ve svých spárech. Jen 
Bůh nám může dát vítězství. Chce, abychom uměli ovládat svou vůli, 
své zvyky. Nemůže v nás působit bez našeho souhlasu a naší spolupráce. 
Duch Boží používá naše schopnosti a možnosti. Své síly máme používat 
ke spolupráci s Bohem.

Vítězství nemůžeme dosáhnout bez opravdové modlitby, bez pokoření 
se na každém kroku. Vaše vůle nemůže být přinucena ke spolupráci 
s Bohem, ale musí se Mu podřizovat dobrovolně. I kdyby nám Bůh mohl 
vnutit stonásobnější míru Ducha svatého, neučiní to z nás křesťany 
připravené pro nebe. Nezdolalo by to satanovu pevnost v nás. Vůle se 
musí postavit na stranu Boží vůle. Sami o sobě nejsme schopni podřídit 
své záměry, přání a sklony Boží vůli; ale jestliže po tom toužíme, Bůh 
za nás dílo dokončí: Každou nadutost, která se staví proti poznání Boha. 
Jimi podmaňujeme každou myšlenku k poslušnosti Kristu. 2K 10,5 (B21) 
Pak budete s bázní a třesením konat své spasení. „Bůh zajisté jest, 
který působí ve vás i chtění, skutečné činění, podle dobře libé vůle své.“  
Fp 2, 12.13.

Mnohé přitahuje Kristova krása a sláva nebes, ale couvají před podmínkami, 
za kterých se na ní musí podílet. (MB 141-142)

Odevzdání své vůle a poddání se vůli Boží.

Nechceš bezodkladně vytvořit správný vztah k Bohu? Nechceš říci: 
Odevzdávám svou vůli Ježíši a to ihned a od této chvíle stát zcela na 
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straně Páně? Nedbej na zvyklosti a silné touhy, chutě a žádosti. Nedopusť, 
aby satan mohl říci: Jsi ubohý pokrytec. Zavři dveře, aby tě satan nemohl 
obviňovat a zmalomyslňovat. Řekni: Chci věřit, věřím, že Bůh je mým 
pomocníkem a poznáš, že jsi v Bohu vítězem. Bude-li tvá vůle ustavičně 
na Boží straně, veškeré tvé city se podřídí vůli Ježíše. Pak poznáš, že tvé 
nohy stojí na pevné skále. Někdy tě to bude stát veškerou sílu vůle, kterou 
máš, ale je to Bůh, který v tobě působí a ty vyjdeš z tříbení jako nádoba 
ke cti.

Mluv vírou. Postav se na Boží stranu. Nechoď na stranu nepřítele a 
Pán bude tvým pomocníkem. Učiní pro tebe, co sám pro sebe učinit 
nemůžeš. Výsledek bude takový, že budeš jako cedr na Líbánu. Tvůj život 
bude ušlechtilý a tvé dílo bude vykonáno v Bohu. Pak bude v tobě síla, 
opravdovost a prostota, které z tebe učiní vyleštěný nástroj v Božích rukou.

Nemůžeš následovat Krista, neodmítneš-li 
uspokojit náklonnost a nerozhodneš-li se 
poslouchat Boha. Božím dítětem tě neučiní tvé 
pocity, tvé pohnutí mysli, nýbrž konání Jeho 
vůle. Před tebou je život potřebnosti, pakliže se 
tvá vůle stane Boží vůli. Pak můžeš stát v Bohu 
ti daném mužství, jako příklad dobrých skutků. 
Pak pomůžeš udržovat pravidlo kázně, místo 
abys jej přestupoval. Pomůžeš pak udržovat 
pořádek, místo abys jim pohrdal a naváděl 
k nevázanému životu svým vlastním jednáním. 
V Boží bázni ti říkám: Vím, čím můžeš být, 
pakliže tvá vůle přejde na Boží stranu. Boží jsme 
zajisté pomocníci. Svou povinnost můžeš konat 
pro časnost i pro věčnost takovým způsobem, 
že obstojí ve zkoušce na soudu. Chceš se o to 
pokusit? Chceš se nyní poctivě obrátit? Jsi 
předmětem Kristovy lásky a přímluvy. Chceš 
se nyní odevzdat Bohu a pomoci těm, kdo 
jsou ustanoveni za strážce nad zájmy Jeho 
díla, místo abys je zarmucoval a znechucoval?  
(5T 513-515) █ P

ix
a

b
ay

.c
om



30 3.2016
Z RÁJE 
  DO RÁJE30

UPOZORNĚNÍ

„NENÍ BIBLE JAKO BIBLE…“

…pokud se vám dostalo do rukou „upravené 2. vydání 2015“, vězte, 
že je to falzifikát! 

Koncem dubna 2016 byl i mi doručen jeden výtisk této „inovované“ 
brožurky. Zaslal mi ji jeden bratr (nečitelný podpis).

Původní vydání brožurky pro tisk s mým souhlasem připravil br. 
Jaroslav Juřica (asi v roce 2004 -5). Je to uvedeno na straně 4. Všech 
stránek bylo 24, ale v novém vydání (psáno mnohem hustěji), je 
stran 26!

Jelikož se onen bratr nejen domnívá, že jsem autorem opět já – 
tohoto „druhého opraveného vydání“, prohlašuji, že nejsem, 
a s dodatky, vloženými v této brožurce, nemám nic společného.

Někdo se pirátským způsobem zmocnil mého originálu (duševního 
vlastnictví), namíchal do něj „své zboží“ a nyní s brožurkou 
„kolportuje“.

Hned na začátku brožurky promíchal úvod svými doplňky, a tím 
čtenář neví, co je čí! Podobně i závěr udělal stejným způsobem. A aby 
toho nebylo málo, kromě mnou uvedené symboliky křížů podsunul 
i další věci. Je smutné, že neměl ani špetku mravní odpovědnosti, 
případně odvahy, zajet za mnou a zeptat se, zda s tím souhlasím. 
Nepovažoval to za nutné! Ovšem s odcizenou „kořistí“ a s vlastními 
dodatky „pluje“ dál pod mojí vlajkou. „Není Bible…“ Do brožurky 
neuvedl své jméno – jako autora, to ovšem na věci nic nemění!

Tímto současně žádám všechny prodejce adventní literatury, 
aby upustili od jejího šíření! Závěrem ještě jednou zdůrazňuji, 
že jsem doposud k původnímu vydání nic nedoplňoval! 

Ján KováčiK
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Pozvání na zdravotní přednášky
ve dnech 02. - 04. září 2016

Téma: 
 

Tajemství zdravého života.
Na čem závisí správná funkce buněk a genů?

Jakou roli hrají naše myšlenky při vzniku nemocí?
Existuje šance na uzdravení také při chronických 

onemocněních?

Duchovní téma: Proč potřebuji Vykupitele.

Přednášející: MUDr. Horst Müller. Srdečně Vás zveme. Část setkání se 
uskuteční v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí, ulice Za hřbitovem. 

Začátek bude v pátek v 16:30 hodin (pro ty, kteří přijedou z dálky) 
a ukončení v neděli ve 20:00 hodin.

Zdravotní přednášky budou v klubovně Kulturního centra ve Frýdlantu n. O., 
ul. Hlavní 1755 v 18:00 hodin. (Možnost konzultace s přednášejícím) 

O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování (cena za noc a osobu je 
180 Kč, od dvou nocí je cena 170,00Kč), aby se přihlásili buď telefonicky na 

číslech 565 396 391, 558 681 363 ve večerních hodinách, nebo písemně na adrese 
redakce a na adresách elektronické pošty: jaromar66@vodafone.de 

jaromar66@volny.cz 

Objednávky, a to i starších zvukových záznamů (MP3, DVD), zasílejte na 
adresu redakce, případně na adresy elektronické pošty, nebo volejte na uvedená 

tel. čísla. Nahrávky stojí 10,00 Kč, prosíme o úhradu poštovného. 

Adresa redakce: Marcela Juřicová, Lubenská 630, 739 11 Frýdlant n. Ostr. 

Redakce časopisu Z ráje do ráje



Nejkrásnější víkend mého života
Od pátku 25. 3. 2016 do neděle 27. 3. 2016 jsme měli možnost 
zúčastnit se studijního setkání na téma 144 000. Jedná se  
o téma, o němž se v našem prostředí hovoří jen velmi málo, 
ne-li vůbec. Přednášejícím byl br. MUDr. Horst Müller  
z Německa. Způsob, jakým nám uvedené téma podal, v nás 
vzbudil přesvědčení o vážnosti doby a blízkosti příchodu Pána 
Ježíše. Uvědomili jsme si, jak píše apoštol Petr: „Jací pak býti 
[máme] ve svatých obcováních a pobožnostech.“ Cítili jsme 
Boží blízkost a nutnost přípravy na setkání se svým Bohem. 
Společně s učedníky směřujícími do Emauz můžeme říci: 
„Zdali srdce naše nehořelo, když otvíral nám Písma.“ Byl to 
sám Pán Ježíš, který nám skrze bratra předával toto poselství. 
Takové poselství členové našich sborů neuslyší nejspíš ani za 
sto let. Vždyť i sestra E. G. Whiteová kdysi napsala: „Naše 
sbory umírají, protože poselství o Kristu, naší spravedlnosti, 
se nedostatečně zvěstuje.“ A pokud se snad někde zvěstuje, tak 
pouze jako teorie pravdy, a nikoli jako živá zásada. Teorie však 
nikoho nezachrání. Pravé evangelium znamená nechat se cele 
ovládnout Kristem a žít jeho životem. Velmi oceňuji, že si bratr 
na nic nehrál. Ukázal nám, že ač je sám chybující, chce v Kristu 
dospět k dokonalosti. Pokorně nám sděloval pravdy o spasení. 
Důraz kladl na náš charakter. Pouze charakter proměněný 
Kristem nám otevře Boží brány – je jedinou vstupenkou do 
Božího království. Kéž by takových setkání bylo více, protože 
doba, v níž žijeme, je naléhavá a Pán Bůh chce, abychom byli 
připraveni na pokojné setkání s ním. Celými staletími zní 
poselství: „Připrav se vstříc Bohu svému, ó Izraeli, protože 
přichází Hospodinův den, veliký a hrozný.“ Kéž Pán Bůh 
požehná bratrovi v jeho práci, protože poselství, která přináší, 
jsou jako balzám na duši a ukazují nám cestu, jak vyjít ze stavu, 
v němž se nacházíme.

Jeden z účastníků setkání


