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ÚVODNÍK

Nikdy se nevzdávejte pravdy
Ted N. C. Wilson

Zaměřte se na misii

Tehdy to nevypadalo jako žádné
velké hnutí. Ve skutečnosti vypadaly
ty věci dokonce dosti chmurně.
V časných ranních hodinách
23. října 1844 bylo v amerických
státech Nové Anglie i mimo ně slyšet
tiché vzlykání a hořký pláč. Tisíce
věřících se těšily na to, že uvidí
svého Spasitele tváří v tvář; ale On
nepřišel, jak ho očekávali.
Mnoho otázek jim vyvstávalo v hlavě.
Byli oklamáni? Byla Bible spolehlivá?
Věřili v něco špatného? Co chtěli
nyní dělat?
Mnozí se obrátili zády k Bibli a ke
všemu, čemu dříve věřili. Jiní se
posmívali svým dřívějším přátelům.
Ale byl tady ostatek, skupina, která
sice byla zklamaná, ale nevzdala se
Boha. Ostatek posvěcených věřících,
většinou mladých lidí, pokračoval
v hledání v Písmu svatém, dokud
nenašel spolehlivé biblické odpovědi
na své otázky. Proroctví se nakonec
přece splnila.
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Pod Božím vedením dospěli
k pochopení Kristovy služby
v nebeské svatyni. Zjistili, že sedmý
den je stále ještě Božím svatým
sobotním dnem a že lidé po své
smrti až do vzkříšení se nacházejí
v nevědomém stavu, který se podobá
spánku.
Budovali svou víru na svatém Božím
slovu a nebyli zklamáni. Stali se částí
dlouhé linie věřících, kteří napříč
staletími hájili pravdu. Bůh nadále
vedl mladé hnutí, odhalil mu nové
poznání a osvětloval cestu, po které
mělo jít.
Tak začalo adventní hnutí, hnutí lidí,
kteří zachovávají víru v Ježíše, hlásají
trojandělské poselství ze Zjevení 14 a
plni naděje očekávají brzký opětovný
příchod Ježíše Krista.
Církev je v Božích rukou

Dnes se však mnozí obávají
o budoucnost Boží církve. Slyší
starodávné rčení: „Kde je to zaslíbení
o jeho příchodu?“ Jiní přemýšlejí
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» Rozděluje štědře, a dává
nuzným; spravedlnost jeho
zůstává na věky, roh jeho
bude vyvýšen v slávě. «
Žalm 112,9
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nahlas o tom, zda něco takového,
jako církev ostatků, vůbec existuje.
Ostatní zase pochybují o biblické
pravdě,
zpochybňují
pravdu
doslovného stvoření, které proběhlo
v šesti dnech, nebo provádějí rozbor
Bible takovým způsobem, který ničí
její význam.
Ale ať se věci zdají jakkoli nejasné,
můžeme být klidní a nemusíme se
bát, neboť tato církev je v Božích
rukou. On jí bude pomáhat. Myslete
na následující nádherná zaslíbení:
„Bůh zachoval svou církev i v dobách
pronásledování, sporů a temnoty.
Nepotkalo ji nic zlého, na co by ji
Bůh předem nepřipravil; Boží dílo
se nesnažil překazit žádný protivník,
s nímž by Bůh nepočítal. Všechno se
naplnilo tak, jak Bůh předpověděl.
Bůh svou církev neopustil. Vše, co
se mělo stát, oznámil v proroctvích
a vše, co proroci skrze jeho Ducha
předpověděli, se také naplnilo.
Uskuteční se všechny jeho záměry.
Boží zákon je podstatou Boží vlády a
žádné síly zla jej nemohou zničit. Bůh
je původcem a strážcem pravdy; a
pravda zvítězí nad všemi protivníky.“
(Poslové naděje a lásky 10 / AA 12)
Nikdy se nevzdávej

Nikdy se nevzdávej vzácných pravd,
které Bůh dal ve svém Slově. Ve světě,
kde stále přibývají chaos a katastrofy,
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je obrovským požehnáním vědět,
že můžeme spočívat s absolutní
důvěrou v neměnném Božím slovu.
Bůh zachovával své svaté Slovo po
celou historii lidstva proti všem
zuřivým útokům satana. Bible
obsahuje přesnou zprávu o našem
původu, spolehlivé poselství o našem
spasení a nádherný pohled na naše
brzké vysvobození. Jako adventisté
sedmého dne přijímáme Bibli jako
základ všech našich přesvědčení a
rozpoznáváme v ní naši jedinečnou
prorockou identitu a poslání. Bůh
povolal z tohoto chaotického světa
církev adventistů sedmého dne a
založil ji mocí své pravdy. Máme
být lidem ostatků, který si vysoce
váží Krista, Jeho spravedlnosti, Jeho
trojandělského poselství ze Zjevení 14
a Jeho brzkého opětného příchodu.
Jako Boží lid ostatků ze Zjevení 12,17,
označeni jako ti, kteří zachovávají
přikázání Boží a mají svědectví Ježíše
Krista, máme jedinečné poselství
naděje a pověření zvěstovat světu
Boží milost.
Problém odchylek

Někdy je však snadné se odchýlit od
poslání, které nám bylo dáno. Na
podzimní schůzi výkonného výboru
Generální konference, v říjnu,
vyjádřily dvě mladé ženy, členky
výboru, ze severoamerické divize,
Heidi Carpenter a Ranela Kaligithi

během ranní pobožnosti, na které se
podílely, co jim leželo na srdci. Co se
týče poslání, Kaligithi řekla: „Chci být
tak naplněna Boží láskou, aby bylo
zcela přirozeným důsledkem dostat
se až ke ztracenému, umírajícímu
světu. Proto jsme tady… Ale problém,
kterému jako církev čelíme, jsou
odchylky. Jsme tak odchýleni, že Boží
ideál, určený pro nás, ztrácíme.
Dále řekla: „Ježíš sledoval svůj cíl
i přesto, že kolem něj byl chaos.
Jsou chvíle, kdy musíme být
zaměřeni na příklad Pána Ježíše
jako laserový paprsek… abychom
mohli splnit pověření, které nám
dal Bůh. Kaligithi citovala Ellen
Whiteovou, aby poukázala na to,
jaké účinky může mít záchrana
jediného člověka. Záchrana jednoho
člověka je záchranou mnoha lidí. To
znamená, pokračovala Kaligithi, že
i když se jenom jeden nesmělý člen
církve rozhodne, že nasadí všechno,
aby se Bohu zcela odevzdal a jenom
jediného člověka získal, tak tento
člověk získal ve skutečnosti mnoho
lidí. Abychom splnili pověření, které
Ježíš dal každému z nás, je nutné, aby
se na tuto misii zaměřilo co nejvíce
lidí.
Na co se zaměřuješ ty?

Na co se dnes soustřeďuješ? Na to,
abys získal lidi pro Krista? Nebo

existuje tolik rozptýlení v tvém
životě, že je těžké, se vůbec na něco
soustředit? Právě před začátkem
nového roku je ta správná chvíle,
abychom přehodnotili své priority
a znovu si je promysleli, co je
nejdůležitější – nejen nyní, ale i na
věčnosti.
A dobrou zprávou je, že to nemusíme
dělat sami. Máme zaslíbení, že
Bůh bude naším prostřednictvím
mocně působit, abychom přinesli
poslední poselství milosrdenství
umírajícímu světu, když se ve vší
pokoře spolehneme na jeho věčné
rámě. Náš úspěch při dokončení
této práce závisí na tom, že se zcela
odevzdáme Božímu slovu a vedení
Jeho Ducha svatého, a na tom, že
se před svým Stvořitelem pokoříme
a zapřeme sami sebe, aby nás
Ježíš mohl prověřit a naše hříchy
odstranit.
Vyzývám vás, abyste svůj zrak
nasměrovali plně na Ježíše, tak jak je
to uvedeno v písni: „Obrať svůj zrak
na Ježíše.“
Vytrvejme v pohledu na Ježíše,
odvolávejme se na Jeho zaslíbení,
odložme všechna rozptýlení,
abychom se zlepšovali v misii, kterou
nám uložil Bůh, – totiž abychom
zachraňovali lidi pro Něho. On
přijde brzy! █
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Autor do tohoto
kratičkého článku
vložil
myšlenky,
které
najdeme
i v Bibli. Nevím,
zda je tam vyčetl,
nevím, jestli byl věřící. Napsal totiž tento článek ještě v době komunizmu.
Má název: „Neživé kameny“, a zní následovně:
Hledali jsme v polovyschlém řečišti malé říční živé kameny. Našli jsme
hlavu, tělo, dvě ruce a nohy. Jen srdce jsme hledali dlouhou dobu marně.

Postavili jsme z živých kamenů malého člověka. Potom jsme našli i to
srdce. Chtěli jsme ho vložit do hrudi našeho človíčka, ale ten se nám pod
tíhou kamenného srdce rozsypal. Zbyla z něho hromádka něčeho dávno
neživého – hromádka neživých kamenů.
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e své Bibli
mám založený starý
novinový výstřižek
pocházející z MF
17. 09. 1969. Jeho
obsah
je
velice
zajímavý, a když jsem
nedávno nad ním
uvažoval, rozhodl
jsem se vypracovat
článek, který máte
právě ve svých rukou.

A v tom polosuchém řečišti malé říčky jsme poprvé pochopili, že takto
musí skončit všichni ti, co mají kamenné srdce. Mají kamennou řeč.
Kamenné srdce. Kamenné myšlení. Kamenný smích. Jsou jen hromádkou
neživých kamenů.
Radek Sadlo
Klíčovým slovem zmíněného mini článku je SRDCE! Tento výraz se
v Bibli vyskytuje asi 400 krát. Prvá zmínka je v 1M 6,5 kde se jedná
o jeho záporných, zlých stránkách. Tedy o srdci kamenném. “Všeliké
myšlení srdce jejich nebylo než zlé po všechen čas“. Poslední zmínka
o srdci je ve Zj 2,23. Zde se Ježíš představuje jako „zpytovatel srdcí a
ledví“. A mezi těmito dvěma místy o srdci nalézáme o něm nejrůznější
informace.
Někde uprostřed Písem svatých je zaznamenána velice důležitá rada,
upozornění: „Více než všechno ostatní, co má být střeženo, bedlivě,
střež své srdce, neboť z něho jsou zdroje života“.(vychází, pochází život
Př 7,23; PNS)

Co znamenají tato slova? Musíme se naučit ovládat činnost mysli a
srdce – mít je pod kontrolou! Naše myšlenky nesmějí vést „kočovný
život“, aby nám je satan „nepodvázal“, nepodmanil si je pro své záměry,
jak se to stalo nejen Jidášovi (J 13,1), Petrovi (L 22,31-34) a mnohým
dalším. Z tohoto důvodu musíme mít oči – vlastně všechny své smysly
upřeny na Ježíše Krista. Žd 12,2

Přestože každé dítě přichází na svět s „hříšným tělem“ zděděném po
rodičích, Stvořitel tomuto malému človíčku do jeho hrudi vložil nejen
tlukoucí, ale do jisté míry i bezelstné srdíčko. Pokud jde o „bezelstné“
srdce odvolávám se na Ježíšova slova, adresovaná nám dospělým: „Amen
pravím vám: Kdožby koli nepřijal království Božího, jako dítě, nevejde
nikoli do něho.“ L 18,16. Apoštol Pavel dodává: „Bratři…co se týče
špatnosti (zlosti) buďte jako nemluvňátka…“ 1K 19,20b
Jelikož všichni jsme se zrodili v hříšném světě, i to bezelstné dětské srdce,
dřív nebo později, začne ze svého okolí vstřebávat hříšné návyky.
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Charakter (istika) kamenného-neživého srdce.

Charakter – povaha – „Je souhrn psychických vlastností tvořících lidskou
osobnost, určujících její chování.“ (Slovník spis. Jazyka českého)

Charakter pak zrcadlí (vynáší) na povrch to, co je v srdci nahromaděno.
Buď ctnosti „živého“ srdce nebo nectnosti srdce hrubého, tvrdého a
chladného.
Slovo „charakter“ pochází z řečtiny a znamená „(vy)razit“ obraz na minci:
„odrážet“ podobu určité osoby.

V nás nahromaděné vlastnosti (dobré nebo zlé) se pak při určité situaci
dostávají na povrch (jako láva ze sopky) a odrážejí se v našem jednání,
nebo řeči. Přísloví říká: „Řekni mi, s kým chodíš, a já ti řeknu, kdo jsi“. To
znamená, že prostředí do určité míry vytváří (buduje) náš charakter.
Když se Mojžíš vrátil z hory Sinaj, na které byl v přítomnosti Zákonodárce
(2M 34,1), odrážel se na jeho tváři charakter (sláva) Toho, s nímž mluvil
a jehož slávu si přál spatřit. (2M 33,12-23) Jak mu Jahve představil svůj
charakter? „Jsem, který jsem!“ 2M 34,5-8
Podobnou prosbu měl i Filip: „Pane, ukaž nám Otce.“ J 14,8. Nepochybuji,
že totéž přání měli i ostatní učedníci, neboť Filip řekl: „Ukaž nám …“
Ježíšova odpověď zněla: „Kdo vidí mne, vidí Otce…“ Poukázal jim na svůj
charakter, na své jednání, skutky…

Když apoštol Pavel uvažoval o Ježíšově charakteru, vyjádřil to slovy:
„Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho.“ Žd 1,3 („On je jasem slávy
jeho a vyjádřením jeho podstaty.“ B21; „On je odleskem jeho slávy a
přesným znázorněním samotné jeho bytosti.“ PNS)

Psychické vlastnosti kamenného srdce

Jaké jsou? Jsou to tyto: lstivost, zákeřnost, necitlivost, sobectví, pýcha,
vychytralost, nelaskavost, nenávist, svárlivost, hněv, hádky, necudnost,
závist… A pokud jste si všimli, autor myšlenek v článku „Neživé kameny“
uvedl, že lidé mající kamenné srdce mají i „kamennou řeč, kamenný

8

Z RÁJE
DO RÁJE

2.2018

smích, kamenné myšlení.“ To je něco hrozného! Takto snad mluví jen
neživí roboti – ale my lidé? Také někdy?

Kardiostimulátor – toto umělé neživé srdce není citlivé. Je z umělé hmoty
(kovu). Nám však dal Bůh živé srdce, citlivé…

Jednání lidí s kamenným srdcem

1. Absolonovo srdce bylo lstivé a falešné. Srdce tohoto krásného mladého
muže zhrublo do takové míry, že svým podlým jednáním způsobil
převrat v království svého otce Davida. 2S 15,13

Jeho srdce ovládané satanem bylo tak necitlivé, že byl ochotný i zavraždit
svého otce. (2S 17,1-4) Falešné a lstivé jednání může člověk zamaskovat
zbožností. Takové divadlo zinscenoval Absolon, před svým otcem krátce
před převratem. „Aby skryl své zrádné záměry, použil náboženskou
horlivost… Nechť jdu, prosím a splním slib svůj v Hebronu, kterýž
jsem dal Hospodinu… řekl: „Jestli mne zase kdy přivede Hospodin do
Jeruzaléma, teda službu Jemu učiním.“ (2S 15,7.8) Milující otec potěšen
tímto důkazem zbožnosti svého syna, propustil ho s požehnáním… „
PP551/730 angl.
2. N e n á v i s t – Josefovi bratři 1M 37,4; 49,22.23

Umíte si představit hladového a unaveného Josefa, když konečně po
dlouhém hledání (1M37,14-17) nalezl své bratry!? „Následovalo bratrské,
radostné“ přivítání, objetí a pohoštění? 1M 37,18-23

Když ho viděli přicházet, první jejich myšlenkou bylo: Musíme ho
odstranit. Proč? Pro jeho „provokující sny“ a „pestrou sukni“. Nakonec ho
prodali! „Když Josef spatřil obchodníky, uvědomil si strašnou skutečnost.
Stát se otrokem bylo ještě hroznější než smrt. Ve své hrůze se obracel na
každého ze svých bratrů, ale nadarmo…“ PP 149/212 angl.
Později, asi za 25 let si bratři vzpomněli na svoji hrubost a necitlivost
vůči němu, když stáli v Egyptě před nejmocnějším mužem po faraonovi a
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hluboce se před ním skláněli. (1M 42,21-23) Uvědomili si, že jejich srdce
byla tehdy kamenná, podobně i myšlení a řeč.
3. Z á k e ř n o s t Davidova srdce…
…vůči Uriáši Hetejskému, statečnému vojínu. Nejdřív si „vypůjčil“
jeho manželku, aby s ní nějaký čas „obýval“ (spal; 2S 11,4) zatímco
Uriáš bojoval proti Amonitům.

Když se David za nějaký čas dozvěděl, že Betsabe otěhotněla, snažil se
svůj hřích „zamaskovat“ (v. 6-13). Jelikož mu tento plán nevyšel, rozhodl
se Uriáše odstranit zákeřným, záludným způsobem – rukou nepřátel.
(v. 14-17) Kdysi tak šlechetný a laskavý „Davídek“ měl najednou ve své
hrudi kamenné, studené a bezcitné srdce, z kterého vycházela i kamenná
řeč, ale žádný cit!
„Ten, jenž byl tak útlocitný a úzkostlivý a jemuž hluboký smysl pro
čest nedovolil, aby vztáhl svou ruku na pomazaného Páně, ani když
byl v nebezpečí života, klesl tak, že mohl ukřivdit jednomu ze svých
nejvěrnějších a nejstatečnějších vojáků a zavraždit ho v naději, že bude
moci užívat plodů svého hříchu.“ PP 541/220 angl.

Zrcadlení nového srdce

Přestože jsme se zrodili s hříšným srdcem – kamenným, můžeme získat
(je nám nabízeno) takové srdce, které je šlechetné, laskavé, soucitné,
které není hrubé, neubližuje, není sobecké…Takové srdce je pod vlivem
Ducha svatého. On „přerodí“ neživé na živé. Tímto zásahem se pak
stáváme „dětmi Božími“.
„Nebo dám jim srdce jedno a Ducha nového dám do vnitřností vašich
a odejmu srdce kamenné z těla jejich a dám jim srdce masité, aby
v ustanoveních mých chodili.“ Ez 11,19.20
a) Š l e c h e t n o s t Jonaty - královského prince
I když Jonata věděl, že David bude králem, přilnul k němu celou svou
duší, miloval ho a chránil před útoky svého otce Saula (1S 18,3.4;
19,1.2.)
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b) Mojžíšova velkorysost. Pro svůj lid chtěl Mojžíš to nejlepší, ale oni
to nechápali! Reptali proti němu (2M 14,24) a činili ho odpovědným
za vyvedení z Egypta. Když Bůh chtěl svůj lid pro jejich reptání a
vzpouru vyhladit, Mojžíš se svojí přímluvou postavil mezi lid a Boha
se slovy vroucí a obětavé modlitby: „Odpusť, prosím nepravost lidu
tohoto, podle velikého milosrdenství svého…“ Jeho prosba byla
vyslyšena. „Odpustil jsem vedle slova tvého.“ 4M 14,19.20
c) Nevystižitelnost Kristovy lásky…apoštol Pavel se ji snažil popsat
slovy: „…abyste se všechněmi svatými, která by byla širokost a dlouhost
a hlubokost a vysokost a poznali přenesmírnou lásku Kristovu…“ Ef 3,
18.19. On byl v projevech lásky věrným obrazem svého Otce. „Nebo tak
Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří
v něho, nezahynul, ale měl život věčný.“ J. 3,16
Obětovat se za přítele, případně za dobrého člověka, je obdivuhodné.
Ale za nepřítele a hříšníka? To dokáže pouze Boží láska! „Kristus
zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čase příhodný za nás umřel…
Dokazuje pak Bůh lásky své k nám, když jsme ještě hříšníci byli,
Kristus umřel za nás.“ Ř 5,6-8

Perlička z koncentračního tábora

„…sedm, osm, devět – ty vystup!“ Zařval nacistický dozorce na ženu.
Velitel přikázal, že každý desátý vězeň bude popraven, jako trest za to, že
předešlé noci uprchly dvě vězeňkyně.
„Prosím mějte slitování! Mám dítě“, prosila zoufalá desátá žena. Marie
Skotsoubaghová stála vedle ní. Tu ve svém srdci uslyšela: „Vystup a řekni,
že si přeješ zemřít místo ní.„ Ona však vnitřnímu hlasu odpověděla: „Proč?
Vždyť to není křesťanka. Je to židovská komunistka. Když budou nacisté
poraženi a k moci se dostanou komunisté, budou snad oni lepší?“Pak
si Marie připomněla Velký pátek a v srdci uslyšela: „V onen den jsem
nezemřel za dobré lidi, ale za špatné a hříšníky.“ Následně Marie udělala
krok dopředu a řekla: „Přeji si zemřít.“ Důstojník se posmíval: „Pokud
jsi tak hloupá, že chceš zemřít místo ní, dobrá, jdi. Na ni přijde řada
zanedlouho.“ Než odešla Marie na popravu, po níž měla být spálena v peci,
řekla těm okolo: „V Bibli je psáno, že když Bůh vyvedl svůj lid z egyptského
otroctví, kráčel před nimi, jako ohnivý sloup. Modlím se, aby se mé tělo,
až bude páleno, stalo sloupem ohně, který by vám ukázal cestu k Bohu.“
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Hlas mučedníků 5-6/2016; z knihy
Extreme Devotion 2001

Kamenné Mariino srdce, bylo pod
dotekem Ježíšovy oběti oživeno
Jeho láskou.
Čím uzavřít zamyšlení „o živých a
mrtvých kamenech?

„… přistupujte ke kameni živému,
od lidí zajisté zavrženému, ale od
Boha vyvolenému a drahému. I vy,
jako kamení živé, vzdělávejte se
v dům duchovní …“ 1Pt 2,4.5
„2K 3,3: …a vidieť zjavne na vás,
že ste listom Kristovým, nami
pri slúženým, napísaným nie
černidlom, ale Duchom živého
Boha, nie na kamenných doskách,
ale na doskách srdca mäsitých.“
Od prirodzenosti máme kamenné
srdcia. A práve preto musíme
dostať nové srdce! Keď je do
našich sŕdc vpísaný zákon lásky,
naše správanie bude v súlade
s týmto zákonom lásky...“Nikdy
nezabudnite, že pravé kresťanstvo
prichádza skrze vyrytie biblických
princípov do srdca a charakteru...“
To, čo je napísané na našich
srdciach, sa musí viditeľne zjavovať
v našich životoch.“ (Budovanie
charakteru, strana 129, 130;
S. Vincent Wallace) █
J. Kováčik – únor 2017
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JAK SE
SJEDNÁVÁ MÍR

T

o bývá různé, případ
od případu. Není to ale
jednoduché ani v jednom
případě, ať vezmete, který chcete.
Jen se trochu podrobněji podívejte
na stav a situaci ve kterékoliv části
dnes tak problémového světa. Ale
ani dříve tomu nebylo jinak. Jistý
člověk v minulosti to řekl velmi
stručně, ale myslím velice výstižně.
Při jedné příležitosti v situaci
podobné našim dnům, prohlásil:
„Mír se sjednává válkou“. Myslím,
že měl za jistých okolností pravdu.
Ostatně budeme mít za chvíli
možnost se o tom přesvědčit.
Tato krátká větička mne vedla
k tomu, že jsem začal analyzovat
různé konflikty a jejich následné
„žehlení“. Začnu koncem první
světové války. Ne proto, že bych
byl pamětníkem, ale proto, že to
není tak moc dávno, aby to mnozí
čtenáři neznali, možná z historie
nebo ještě ze školy.

Minulost nedávná i daleká
Není v ní příliš velký rozdíl, kromě
těch staletí a tisíciletí. Principy
ale zůstávají stejné. Nejprve se
válčí a třeba dlouho, aby se potom

pixabay.com
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jednalo a zase dlouho, aby byl zjednán mír, pokud se to vůbec podaří.
Tak to chodí dnes a nejinak to chodilo v minulosti. Vraťme se k první
světové válce a prohře Německa. Jako poražený stát bylo odsouzeno
k potupným válečným reparacím. Muselo nahrazovat škody, které
svými expanzionickými avantýrami způsobilo. Ale válkou zdecimované
Německo nemělo na to, aby svým povinnostem v řádných termínech
dostálo. Přešlo sotva deset let a nová vládnoucí garnitura hledala cesty
a způsoby, jak se z „chomoutu“ vyvléci. Zakládaly se různé politické
spolky a strany, které slibovaly všechno možné i nemožné, hlavně však
mír a prosperitu. Přitom ale nezapomínaly označovat za strůjce minulých
chyb určité skupiny lidí, kteří s tím neměli vůbec nic společného. Během
pouhých deseti let slibování míru, klidu a pokoje nutného k prosperitě
byla připravena situace k nové válce. Ta skutečně nastala a bylo po pokoji
a míru na dlouhých pět roků. Pak přišly nové boje a války, Korea, Vietnam,
Irák, roky trvající boje a konflikty v různých částech Afriky, z nichž některé
trvají dodnes. Podobná byla situace a stav i jinde ve světě.

Nejsem specialista na boje a války, zmiňuji se o tom jenom proto, že
mne k zamyšlení vedla ta kratičká věta že, mír se sjednává válkou. Jak
pravdivé a pozoruhodné. A což teprve války na Středním východě. Tam
je to zvláště patrné. Zákeřné přepadení Izraele v den jeho význačného
národního svátku arabskou spojeneckou koalicí, bylo nakonec
„metlou“pro samotné útočníky a následný mír sjednaný za účasti USA
byl pro všechny jakousi „náplastí“ za mnoho utrpení a zničených lidských
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životů na obou stranách. To bylo pro mne pozoruhodným naplněním
onoho zmíněného výroku, jak že se sjednává mír. Docházíme k závěru,
jak problematické, mnohdy nemožné, je pro lidi tento stav trvale zajistit.
Nutně vyvstává otázka, jak a je-li to vůbec možné. Druhá následující
otázka je, dokáže-li to člověk, jak mnozí v minulosti, tak i dnes rádi
slibují. Na několika zcela zřetelných příkladech jsme se přesvědčili, že
je to nad síly člověka a zejména lidí, kteří se tím vychloubají, jakoby
oni byli oněmi tvůrci pokoje. Je zřejmé, že to tak není. Naskýtá se
tedy otázka, která byla kdysi dávno v minulosti položena a od té doby
častokrát opakována, když si lidé nevěděli rady.
Ke komu půjdeme?
Nebo na koho se obrátíme? Touto otázkou se dostáváme do úplně jiné
oblasti dění, než v jaké jsme se pohybovali dosud v našem uvažování.
Poznali jsme, že všechno úsilí lidí i různých vůdčích osobností nevedlo
a ani dnes nevede k žádoucím výsledkům a cílům. Dostáváme se touto
otázkou do úplně jiné oblasti. Tato oblast náboženského uvažování
a myšlení se jmenuje religionistika. V ní se budeme nyní „ pohybovat“
a uvažovat. „Ke komu půjdeme…“, nebo také můžeme říci, na koho se
obrátíme? Tak se ptala skupinka náboženských nadšenců před dvěma
tisíci lety svého Mistra (Jan 6, 68.) po zklamaných nadějích společenského
a náboženského života. Někteří z jeho následovníků odešli z různých
důvodů, proto se Mistr zbylého hloučku zeptal: „I vy chcete odejít?“
Odpověď byla jasná. Nikdo podle jejich mínění neměl na problematiku
nábožensko-životních problémů a potřeb člověka té doby uspokojivou
odpověď. Proto se svým Mistrem zůstali. Vraťme se ale zase zpět
k nadpisu tohoto uvažování, konkrétně ke slovu mír. Při pečlivé analýze
pak zjistíme, že toto slovo se v celé Bibli vyskytuje jenom dvakrát. A to
jenom v Novém zákoně. Ve Starém zákoně se nevyskytuje ani jednou.
Zajímavé že? Jak potom vysvětlíme, že Bible představuje nejen Boha Otce
ale celé Božství představující ve své celistvosti také i Syna a Jeho Ducha
svatého jako Boha míru a pokoje? Hodně míst v Písmu o této skutečnosti
hovoří. Například: Žalm 46, 11; 2Kor 13, 11. a další místa. O pokoji jasně
hovoří i sám Ježíš: Jan 14, 27. Zanechávám vám svůj pokoj, ne takový
jako nabízí tento svět a jeho protagonisté, lidé „něco znamenající“, kteří
toho mnoho naslibují o míru, prosperitě a pokoji, ale nakonec jsou z toho
jenom boje, války a krveprolití.
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Také o Jeho Duchu svatém je řečeno, že je to Jeho Duch pravdy a pokoje.
Celé Božství je tedy pokoj sám a proto pokoj může dávat, zatímco ti, kteří
o pokoji mnoho mluví a slibují ho, jej dát nemohou, protože ho sami
nemají. Už kdysi dávno to vyjádřil Augustin, když řekl: „Nepokojné je
srdce naše, dokud nespočine v tobě o Bože.“ Je zřejmé, že v tomto případě
měl pravdu. Ještě k tomu, proč se ve Starém zákoně nevyskytuje slovo
mír. Ne proto, že by Starý zákon takové slovo neznal a nepředpokládal.
Pro takový stav bylo používáno jiné slovo - šalóm, - ve významu pokoj,
klid, mír, tedy stav bez bojů, násilí a válek. Odtud má jméno Jeruzalém,
město pokoje, takový měl být význam jeho jména. Přesto to bylo město,
které prošlo mnoha krvavými boji, které ani dnes neutichají a vybírají si
svoji daň. Ale to je jiná záležitost, které se nechceme věnovat, i když by
byla více než zajímavá.

V Novém zákoně je pro slovo mír použito řecké slovo eiréné v různých
modifikacích. Modifikace tohoto slova v oněch dvou místech Nového
zákona, kde je použito české slovo mír, je totožná se starohebrejským
slovem šalóm, klid, mír, pokoj, jak už bylo řečeno. Klid, mír a pokoj jako
dar Boží, jehož je On vlastníkem a navíc je jeho podstatou, nepřichází
sám a na každého. Je třeba splňovat jisté podmínky, jak ukazuje místo
Písma: Izaiáš 26,3. Člověka spoléhajícího na tě ostříháš (zachováš) v pokoji;
v pokoji, nebo v tebe doufá. Potom by mělo vše probíhat podle Božích
slibů. Tak tomu bylo v historii starých Izraelců a také uprostřed lidu
Izraele Ježíšovy doby. Někteří mohou namítnout a v určitých případech
oprávněně, že se to hezky říká, ale co případy, kdy jsou postiženi lidé,
kteří si množství postižení a utrpení podle všech kritérií a pravidel
i v Bibli zakotvených, nezasloužili. Jistě jsou takové případy, to není možné
popírat ani zlehčovat. Ale pravidlo, které vyplývá z verše zapsaného
u Izaiáš 26,3., je také obecně platné a nelze ho zpochybňovat jenom
proto, že nastal případ, kdy se nám zdá, že základní pravidlo Písma není
spolehlivé. Obecně platí, že pravidlo je správně postavené, ale výjimka
za určitých okolností může být odchylná od pravidla. Ve „hře“ mohou
být okolnosti, kterým zcela nerozumíme, nebo jsou mimo naše chápání.
Platí zásada nebo pravidlo: Když nasejete semeno bodláku, nemůžete
čekat, že vyroste pšenice. Kdo rozsévá nenávist a budí sváry, kdo hovoří
o pokoji a míru, ale koná pravý opak, není věrohodný a projeví se to v jeho
životě. To je jedna strana mince. Druhá naopak by tedy měla vypadat tak,
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že kdo by působil pokoj a žil spravedlivě, měl by podle zákonitosti příčiny
a následku podobné ovoce setby svého života okoušet. Tady ale někdy
nebo spíše často jsme svědky opaku. Jak to vysvětlíme lidem, kteří se s tím
často setkávají a nemají poznání o tajemství a pozadí těchto záležitostí?

Závěr
Jak jsme zjistili, je mnoho věcí v životě, kterým nerozumíme, natož
abychom je dokázali vysvětlit, jako například, proč někdo trpí a strádá,
i když to nijak nezavinil. Obecně říkáme: Nevíme… jsou tu ale některé vlivy,
o nichž jsme se také, i když jen letmo, zmínili. Mají svoji logiku, v podobě
sil dobra a zla, ta je nám ovšem skryta a často nastává i nepochopitelná
situace navzdory zachovávání biblických zásad. Klasický je jeden příběh
Bible a tím budeme naše zamyšlení končit.

Ta líčí jednoho muže jako člověka bezelstného a upřímného, prostého
všeho špatného, majícího Boha stvořitele v patřičné úctě. Navíc bohatého,
spokojeně žijícího se svojí početnou rodinou. Všechny biblické principy
v jeho životě byly v pořádku. Neměly by se tedy uplatnit důsledky podle
zákona setby a žně? Skutečnost však byla přímo děsivá. Kdo byl tento
muž- a jak se jmenoval, to se dočtete ve svých Biblích. Jménem tohoto
člověka je nazvána celá jedna biblická kniha – kniha Job. Přeji příjemné
studium a poznání, že Bůh je skutečně dobrý. █
F. POSLUŠNÝ
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Od jisté doby je život na zemi zápasem mezi silami dobra, klidu a míru
na jedné straně a silami zla, zloby a násilí na druhé straně. Písmo učí, že
zlo a nenávist už jsou přemoženy, přesto, ale stále působí a čekají na svůj
konečný a neodvratný zánik. To se ale zdá lidem nechápajícím logiku Písma
a Boha nepravděpodobné a neskutečné. S tím ale sotva co naděláme do té
doby, dokud se o tom tito lidé sami nepřesvědčí životními zkušenostmi.
Na jedné straně stojí Bůh dobra, nebeský Stvořitel a na druhé straně bůh
zla satan – odpůrce, který dostal přiléhavé jméno, i když původně se tak
nejmenoval. Lidé jsou hříčkou mezi těmito dvěma silami, dokud nepoznají
na základě Bible jejich podstatu a působení. Do té doby se jim budou
jevit jako imaginární. To, na které straně stojíme, bude mít v konečných
důsledcích vliv na náš osud. Nejpozději však v hodině konce našeho života.

SEDM ZASTAVENÍ

pixabay.com

Pavel Toman

ÚVOD: LAODICEA
Mé práce nejsou ani tak zaměřeny na vnější okolnosti. Vždycky bylo na
této zemi zlo a bylo a může být stále hůře. Nikdo nedovede odhadnout,
jak daleko, to může dojít. A nikdo také nedovede říci, do jakého morálního
bahna může lidstvo klesnout. To všechno nám dává znát blízkou
skutečnost návratu Pána slávy. Ve svých pracích chci především ukázat
na to, čím prochází a žije Laodicea, Církev adventistů sedmého dne a na
život víry Božího lidu před druhým příchodem Ježíše Krista.
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1Kor 16,13:
„Bděte, stůjte ve víře, zmužile sobě počínejte, buďte silní.“
Bděte! Buďte pozorní, dávejte neobyčejný pozor na to, co se ve světě
děje. Všechno se schyluje k závěrečnému boji. Ať vás satan neukolébá
k smrtelnému spánku.

Stůjte! Jediné, co musíme je žít vírou, jako Enoch – žít v poslušnosti
jako Noé. Jít vírou vpřed! Naučit se žít vírou, a v této víře jít… Dokud
neuslyšíme Hospodinův hlas (slovo), jako odpověď na naši víru.
Zmužilost! Ta vyžaduje odvahu víry. Nebát se vzít Boha za slovo,
a dokázat říci Bohu: I mně Hospodine, vezmi za slovo.

Sílu! Ta od nás očekává morální pevnost a přesvědčivou víru. Neústupnost
v zásadách a něžnou, nezištnou lásku k Tomu, „… který miloval nás, když
my jsme ještě hříšní byli….“

PROČ TO VŠECHNO POTŘEBUJEME?
Protože je zde satan se spoustou svodů a protože Boží dílo spěje ke
svému ukončení. Tato skutečnost je pro něj hrůzná a plná strachu a jeho
poslední dny jsou naplněny tou největší nenávistí, protože ví, že už má
velmi krátký čas.
A ten druhý důvod je ten, že žijeme na zemi, které bylo 3x zlořečeno.
1) 1Moj 3,17:
„… zlořečená země pro tebe…“ Zlořečená země – pro člověka.
2) 1Moj 4,11 :
„… zlořečený budeš i od té země…“ Zlořečený je člověk na této zemi, i od
této země. (Kain)
MS 76, 1901:
„Celá příroda je vyvedena z rovnováhy; protože Bůh nedovolil zemi
uskutečňovat svůj původní záměr, jaký měl s ní. Hospodin řekl, že
bezbožní nemají na ní žádného pokoje. Boží prokletí padlo na všechna
stvoření. Každým rokem je to možné pociťovat stále výrazněji.“
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Dopis. Letter 59, 1898:
„Hospodinovo prokletí spočinulo na zemi, na člověku, na zvířatech, i na
rybách v moři; a když se přestoupení velmi rozšíří, tehdy bude prokletí
tak veliké, jako samo přestoupení.“
To je skutečnost, ať tomu věříme, nebo ne. Člověk se brání pravdě, protože
se bojí pravdy – a nechce o ní slyšet. Nechce o ní přemýšlet. Bojí se, ale
ne Boha, který ho z tohoto prokletí může zachránit. My nejsme výjimkou.
Kolik z nás se bojí, i když jsme členy této církve. Poselství, k záchraně nás,
pro naši nevěru nezachrání. Přečtu ještě jeden verš z Božího slova.

Řím 8,22:
„Nebo víme, že všecko stvoření spolu lká, a spolu k porodu pracuje až
posavad.“
Takže: Porod – a narození. Právě to prožíváme. Svět se zmítá v křeči
porodních bolestí. Balancuje mezi životem a smrtí. Je jen otázkou času,
jak dlouho to ještě vydrží. Teď už nemá nic jiného cenu, než pravda.
Pravda rozdělí lidi na této zemi a ta je svěřena lidu doby konce. Proto
zde jsme: Křesťané, kteří dokáží žít slovy pravdy Božího poselství, a také
pro ně i zemřít. Poselství od Boha je pro samotného posla víc, než život,
protože jeho život, je v tomto poselství. Jsme adventisté sedmého dne a
náš život je ve slovech našeho Boha, neboť Pán Ježíš u Jana 11,25. řekl:
„Řekl jí (Martě) Ježíš: Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, byť pak
i umřel, živ bude.“
PROTO:
Kéž nikdy nezapřeme, že jsme skuteční křesťané, životem i slovy. Kéž
nikdy nezapřeme, že jsme opravdovými adventisty sedmého dne,
protože v nám daném poselství je náš život. A kéž nikdy nezapřeme, že
jsme fundamentalisty, protože toto vyznání nás činí dětmi Božího slova,
dětmi Božího zaslíbení.
Přečteme si další verš, o třetím prokletí země.
3) 1Moj 5,29:
„… zemi, jíž zlořečil Hospodin.“ Země je zlořečená, pro pýchu lidí, a proto ji
Hospodin, zaplavil vodami potopy.
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I. ČÁST: SEDM ZASTAVENÍ
VZTAH – ADAM: Nejužší a nejhlubší společenství. 1Moj 3,23:
„I vypustil jej Hospodin Bůh ze zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.“
Adam s Evou odcházejí z ráje, ale – dívají se na střeženou bránu anděly, a vidí
ztracený ráj. A žijí zalíbením, které jim Bůh dal. Určitě se vrátíme v ta místa,
která nyní s bolestí opouštíme! Láska – vděčnost – víra – a naděje.
Kdy my sami od sebe můžeme získat a mít vztah ke svému Bohu? Sami
od sebe nikdy! Co zakoušeli Adam s Evou, když se dopustili hříchu
neposlušnosti? Pocit viny! Hledali Boha v prosbě za odpuštění? Ne! Skryli
se! Adam částečně poznával Boží vůli při prvním zaslíbení a ve všem tom,
co jim Hospodin říkal, až do té chvíle, kdy opouští ráj. A pak po 930 let
bolestně (těžce) naplňuje Boží vůli ve svém životě, ke své spáse. Z ráje
si odnesl několik vlastností, které mu pomáhaly plnit Boží vůli a být
požehnáním pro své blízké na cestě ke spasení.
1) To první, co mu bylo ponecháno byla svobodná vůle, možnost přemýšlet.
Možnost činit pokání. Možnost duchovního přemýšlení. Nevýslovný dar
vděčné lásky k Bohu, který o padlé lidi projevil takový zájem.
2) To druhé, co bylo dáno člověku v ráji, je práce. Veliké požehnání.
Nedovedeme si představit krutost života v nečinnosti a v pocitu viny,
neustálého obviňování. Práce po opuštění ráje se stala Adamovi a Evě
místem naplnění, štěstí a zapomnění.
3) Pak Adamovi v zahradě Eden dává Bůh manželku. Jak velmi ji
potřebuje! Všechna zvířata před něj předstupovala v páru, jen on je sám,
a nemá, s kým by se potěšil. A Bůh věděl, jak bude svou ženu potřebovat,
až bude opouštět ráj.
4) A pak je tu svatý sobotní den, dar z ráje. To je ten svatý den, kdy se
Adam se svou ženou znovu vrací do ráje. A v tomto svatém dni pláči – a
těší se, že se jednou do ztraceného ráje vrátí.

PP 61-62:
„Rajská zahrada zůstala na zemi ještě dlouho potom, co z ní byl
vyhnán člověk. Padlému lidskému pokolení bylo dovoleno vzhlížet
k domu nevinnosti: Vstup do něho však střežili strážní andělé.
U brány ráje, střežené cherubínem, mohli spatřit božskou nádheru
zahrady. Sem přicházel Adam a jeho synové, aby uctívali Boha.
Zde obnovovali svůj slib poslušnosti Zákona, jehož přestoupení je
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vykázalo z ráje. Když vlna nepravosti zaplavila svět a bezbožnost
lidí přivodila potopu k jejich záhubě, tu ruka, která vytvořila ráj, jej
zemi odňala. V konečném obnovení až bude „nové nebe a nová země“,
Zj 21,1) bude rajská zahrada obnovena znovu v ještě krásnější
podobě, než na počátku.“
SMLOUVA – ABRAHAM: Hospodin potvrzuje svůj vztah zájmem o člověka.

PP 136-142:
„Avšak Hospodin (Abrahama) ujistil, že jeho dědicem bude jeho vlastní
dítě. Pak byl vyveden ze stanu a bylo mu přikázáno, aby vzhlédl k nebi
a pohlédl na nesčetné zářící hvězdy. A když tak učinil, slyšel slova: „Tak
bude símě tvé.“ (1Moj 15,2) „Uvěřil Abraham Bohu, počteno jest mu to
za spravedlnost.“ (Řím 4,3) A co následovalo: „(Abraham) vzdal Bohu
slavnostní slib věčné poslušnosti.“

Co si my z toho všeho dnes můžeme vzít pro sebe? V době před slavným
návratem Ježíše Krista v uskutečňování toho, k čemu jsme povoláni?
PP 141-14 :
„… Zákon Boží ukazuje každému jeho povinnosti, a jen poslušností si
může každý zajistit štěstí a blaho.“
A tato slova nás přivádí k dalšímu zastavení.
ZÁKON BOŽÍ – SOBOTA:
Věčný Bůh – Boží povaha. PP 500-502:
„Avšak věčný Bůh charakterizuje svou povahu, když praví sám o sobě,
že je „Hospodin, Bůh silný, lítostivý, dlouhočekající a hojný v milosrdenství
a pravdě.“ (2Moj 34,6) Vypovězením satana z nebe projevil Bůh svou
spravedlnost a potvrdil čest svého trůnu. Když se však dopustil hříchu
člověk, protože podlehl klamu odpadlého knížete andělů, prokázal Bůh
svou lásku tím, že dal svého jednorozeného Syna, aby zemřel za padlé
lidstvo.“
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Věčný Zákon Boží – věčný svatý sobotní den – 2Moj 31,12-18:
„Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řekl:
Ty pak mluv k synům Izraelským a řekl: Avšak sobot mých ostříhat budete.
Nebo to znamení je mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známé bylo, že
já jsem Hospodin, který vás posvěcuji.
Protož ostříhat budete soboty, nebo svatá je vám. Kdo by ji poškvrnil, smrtí
umře; kdo by kol konal v ní dílo vyhlazena bude ta duše z prostředku lidu
svého.
Šest dní děláno bude dílo, ale v den sedmý sobot odpočinutí jest, svatost
Hospodinu. Každý, kdož by dělal dílo v den sobotní, smrtí umře.
Protož ostříhají synové Izraelští soboty, tak, aby světili sobotu po rodech
svých smlouvou věčnou.
Mezi mnou a syny Izraelskými za znamení jest na věčnost; nebo šest dní
činil Hospodin nebe a zemi, v den pak sedmý přestal a odpočinul.
I dal Pán Mojžíšovi po dokonání těchto řečí s ním na hoře Sinai dvě desky
svědectví, desky kamenné, psané prstem Božím.“
Připomeneme si nejprve nejdůležitější myšlenky jednotlivých veršů.
Verš:
12: Hospodinova řeč k Mojžíšovi.
13: Mojžíš mluví k Izraelským. Sobota je ve znamení posvěcení. Bůh je
Posvětitelem svého lidu.
14: Sobota je svatá, kdo ji poskvrní činností, zemře a bude vyhlazen
z Božího lidu.
15: Sobotní sedmý den je svatý svatému Hospodinu. Kdo jej zneváží
prací, umře.
16: Svatý sobotní den je věčnou smlouvou mezi Božím lidem a Bohem.
17: Hospodin se představuje jako Stvořitel. Sobota je věčným znamením.
18: Boží zákon byl napsán na kamenných deskách prstem Božím.

Zdůraznili jsme si nejdůležitější slova veršů.
A nyní si povíme, co k tomu říkáme my, adventisté sedmého dne:
„Život je neustálá změna. Neexistuje místo, které by bylo neutrální.
Buď rosteme, nebo upadáme. Jsme buď „otroky hříchu“ nebo „otroky
spravedlnosti“ (Řím 6,7-18) Ten, kdo ovládá naší mysl, ovládá nás cele.
Jestliže je prostřednictvím Ducha svatého Ježíš Kristus v naší mysli,
staneme se lidmi, kteří se podobají Kristu.“
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Jak vzácně pravdivá slova do skutečnosti našeho života! Buď jsme, žijeme
a jdeme. Anebo: Nejdeme cestou k ospravedlnění, upadáme a nakonec
umíráme.
Boží ruka se dotkla země a On učinil člověka – a člověk byl učiněn v duši
živou.
Duch svatý se nás dotkl, pracoval na nás – a učinil nás dědici království
Božího.
Vzhledem k tomu, co jsme četli, si musíme položit ještě jednu otázku:
Podle čeho jsme na soudu, který dnes nad námi probíhá, souzeni?
Odpověď je velmi jednoduchá. Hovoří o ní verš Zj 14,12:
a) Jaká je naše víra – je to taková víra, kterou měl Pán Ježíš? Vytrváme ve
víře až do konce, až do dne, kdy všechno to, co nám Bůh zaslíbil a k čemu
nás povolal, se při nás naplní?
b) A jaký je náš život – je to život, který je podobný životu Ježíše Krista?
V trpělivosti, ve snášení všeho, co Bůh na nás dopouští? Jsme Bohu věrní
a za všech okolností, kterými procházíme?
To je ospravedlnění z víry. To je hlas třetího anděla, který slyší a kterému
porozumí jen ti, kteří Duchem Božím žijí. Proto „… nebude opět přijato,
ale bude prohlášen za falešné světlo, a znovu odmítnut. Ale už ho
nikdo neumlčí!“

HORA BLAHOSLAVENSTVÍ – KRÁLOVSTVÍ MILOSTI:
A nyní si ukážeme v praxi, co jsme si řekli o hlasu třetího anděla,
o ospravedlnění z víry, o životě Ježíše Krista v našem životě a o životě
naší víry. Ježíš Kristus na Hoře blahoslavenství představuje sám sebe.
Pán Ježíš na Hoře blahoslavenství nám ukazuje, co je to ospravedlnění
z víry, které je nutné ke vstupu do království slávy. PROTO:
Jak daleko jsme od trojandělského poselství, jak je nám vzdálené,
a cizí a jak jsme k němu lhostejní, tak, přesně tak, jsme vzdálení od Pána
Ježíše Krista. Nechci to více rozvádět, ale sledujte se mnou verše u Mat 5,
Blahoslavení…
3: „… chudí duchem…“Pohled na - sebe ztracení a bída.“
4: „… lkající…“Volání o pomoc, o vysvobození. Přicházející pomoc a závislost
na Bohu.“
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5: „… tiší...“ Uvědomují si svoji situaci… a, Duch svatý působí, přichází na
pomoc.“
6: „… lační a žízní…“po Božím slovu, začíná nový život.“
7: „… milosrdný Bůh přichází k nim „...je milosrdný…“ a vyučuje je k životu
ve spravedlnosti.
8: „… čistého srdce…“Z milosti Boží. Bohem proměnění. Duch svatý v nich.“
9: „… pokojní…“Dokonalé a v nich dokončené smíření. Jsou za jedno
s Bohem.
10: „… trpí protivenství…“Satan nenávidí ty, kteří se stali věrnými
následovníky svého Pána. Zkouška věrnosti.“
11:„… zlořečit budou a protivenství činit…“Ujištění…! Prozkoušeni…“ Ale
toto zlořečení a protivenství je ve spojitosti s veršem.
12:„… Radujte se a veselte se, neboť…“
Zde si přečteme dva verše u Dan 12,1:
„Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého,
a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jak jest národ, až do toho času; toho,
pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdokoli nalezen bude v knize života.“
Tříbení nabývá na síle. Boží lid dochází svého cíle, nebeského Domova.
Před námi je poslední úsek cesty, do něhož vstupujeme. Dávno jsme o tom
věděli. Dlouho jsme na to čekali. A to, co jsme dlouho věděli a na co jsme
dlouho čekali je před námi, dříve, než jsme se nadáli. A poslední události
budou rychle následovat za sebou… A všichni budeme překvapeni,
jak Bůh své dílo dokončí. Ale, my, kteří zůstaneme v Církvi adventistů
sedmého dne, budeme vědět, že Bůh vzal otěže k dokončení Božího díla
na této zemi do svých rukou. Dvě otázky:
Co stojí (je) před námi?
Co půjde rychle za sebou?
Nedělní zákon (Zj 13,16.17) – Velké tříbení (Mal 3,16) – Zapečetění
(Zj 7,3) – Seslání pozdního deště (Joel 2,23) – Vyjití Božího lidu z Babylona
(Zj 18,4) – Posledních sedm ran (Zj 16,) – Hospodinova ochrana Božího
lidu. (Iz 26,20.21) – Slavný návrat Ježíše Krista (Žalm 50, 3)
Žádné určování času, žádné proroctví. Jenom to, co jsme všichni dávno
věděli a na co jsme také dlouho čekali. Otázkou pro nás může být, proč se
dlouho nic nedělo, a najednou tolik události a rychle za sebou?
Co bude podnětem k vydání nedělního zákona a tím i tlaku proti poslední
církvi?
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Osobně věřím, že to budou přírodní katastrofy, dále pak strach a potom
následně všechno to, co s tím souvisí.
Přečteme si několik veršů a slov Ducha proroctví. Nejprve slova Božího
proroka.
RH Nov. 19, 1908:
„… Když odkládáme své hříchy a přicházíme k Ježíši s vírou, vyslovuje
naše jména, představuje je svému Otci a říká: „Aj, na dlaních svých vyryl
jsem tě, znám tě ze jména.“ Dává příkaz andělům, aby nás ochraňovali.
Pak ve dni nelítostné zkoušky řekne: „Ej, lide můj, vejdi do pokojů svých,
a zavři dveře své za sebou; schovej se na maličkou chvilku, dokud nepřejde
hněv.“ Co je to za pokoje, v nichž se mají ukrýt? Je to Kristova ochrana a
ochrana svatých andělů. Všechen Boží lid v té době není na jednom místě.
Nachází se v různých společenstvích a ve všech částech země a bude
zkoušen jednotlivě, a ne ve skupinách. Každý musí obstát ve zkoušce sám
za sebe.
Toto jsou tak důležitá slova a tak pravdivá! Ať každý o nich přemýšlí sám.
Uvedu ještě jeden výrok Božího proroka.
Nedatováno (datum neuveden)
Undated MS 145:
„…Brzy bude dosažen bod, kdy se naplní nepravost přestupníků. Bůh
sesílá na národy čas zkoušky. Posílá jim světlo a důkazy, aby je zachránil.
Jestliže je však zavrhnou – tak jako Židé zavrhli světlo – dopadne na ně
nelibost a hněv. Jestliže lidé zavrhují dobro a volí si temnotu místo světla,
budou sklízet následky své volby. „Nebo aj, Hospodin bere se z místa
svého, aby navštívil nepravost na obyvatelích země, a odkryje země zbité
své, a nebude přikrývat více zmordovaných svých.“ Vyznávající křesťanský
svět postupuje tak, jako židovský národ – od jednoho stupně hříšnosti
k většímu, zavrhuje varování za varováním a odmítá „Tak praví Pán!“
Zatímco dává sluch lidským bajkám, Pán Bůh brzy povstane ve svém
hněvu a vylije soudy na ty, kteří opakují hříchy obyvatel Noémova světa.
Ty, jejichž srdce jsou plně nakloněna ke konání zla, tak jako to bylo
u obyvatel Sodomy, budou podobně jako oni zničeni. Bůh měl dlouho
shovívavost, trpělivost a konal milosrdenství. Skutečnost, že jeho soudy
byly tak dlouho odkládány, neučiní soud o nic méně hrozným, až nakonec
přijde.“
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Co k těmto slovům říci? Jsou pravdivá, tak tomu je a bude. A nyní několik
biblických veršů.
Iz 27,1-3:
„V ten den navštíví Hospodin mečem svým přísným, velikým a mocným
Leviatana, hada dlouhého, a Leviatana, hada stočilého, a zabije draka,
kterýž jest v moři.
V ten den o vinici výborné víno vydávající zpívejte.
Já Hospodin, kterýž ji ostříhám, každé chvilky ji budu svlažovat, aby ji někdo
neuškodil, v noci i ve dne ji ostříhat.“
Závěrečné dny jsou zde označeny jako ten den. Řeč je zde o Hospodinu
a Jeho církvi, a o starostlivosti Boha o Jeho církev. A bude ji mít ve Své
patrnosti a přízni, až do posledního Dne.

Iz 28,21:
„Nebo… povstane Hospodin…, aby dělal dílo své, neobyčejné dílo své, aby
vykonal skutek svůj, neobyčejný skutek svůj.“
Nad lidmi, kteří žili v době Noé, je rozhodnuto. Je rozhodnuto i o lidech
Sodomy a Gomory. Soud probíhá v těchto dnech.
Před potopou byl dán čas – i nyní, před rozhodnutí Hospodina Boha, byl
dán lidem čas.
Za dnů Sodomy vyšli andělé, aby zvěděli, poznali a co řekli, uskutečnili – a
tak i nyní, andělé jdou, aby viděli, a vidí a poznali a aby uskutečnili to, co
jim bylo uloženo: Neobyčejné dílo zkázy. Iz 25,9:
„Pročež řekne v ten den: Aj, Bůh náš tento jest, očekávali jsme na něj,
a vysvobodil nás. On jest Hospodin, jehož jsme očekávali; plesat a veselit se
budeme ve spasení jeho.“

Také i zde se hovoří o jednom Dni. O Dni, na který čeká a trpělivě očekává
Boží lid. ale i všechno tvorstvo a celá země! ALE! I celé nebe! Den
vysvobození ze všech těch hrůz. Konec utrpení, smrti a bolesti. Už nikdy,
nikdy žádné zklamání! Ale věčná radost a věčné mládí, a to zlé co bylo, se
již nikdy nevrátí! Ale, co všechno stálo nebe to, co je nám zaslíbeno, co
všechno to, jen stálo!

Pokračování příště
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Oznámení
Neděle 24. prosince 2017
Vysílání od 01. ledna 2018: Mohu teď omezit práci, Pane?

Již léta: Jedna organizace vysílacího kanálu za druhou a žádná oddechová
přestávka. Od Davida Gatese:
„Ach, Pane, mohu teď omezit práci? Hodně roků jsem naplno pracoval. Bylo by
moc dobré teď práci zvolnit.“
Takto již delší dobu zněla moje opakovaná prosba.
Stále jsem dostával takovou Boží odpověď: „Přijde noc, kdy nebude moci nikdo
pracovat. Potom si můžeš odpočinout.“
Tak tedy jsem prosil o zdraví, sílu a energii. A On mi vše daroval!
Již léta mi Pán do srdce vložil starost o malou zemi slovy: „Začni co nejrychleji
pracovat v této zemi.“ Toto mi nešlo z hlavy. Ale stále jsem to posouval na
později.
Jednoho dne zvonil telefon. Byl to představený (vedoucí) oddělení misie. Prosil
mě o návštěvu; on chtěl založit leteckou misijní službu a televizní stanici. To
vše chtěl se mnou prohovořit. Uvědomil jsem si, že čas se naplnil a domluvili
jsme si pevný termín setkání.
Letěl jsem tam vícekrát, abychom v kanceláři misie sjednotili jednotlivé
podrobnosti: Musela být pronajata jedna vysílací frekvence a muselo být
letadlové spojení. Před krátkou dobou mi volal a vykládal mi o jednom
evangelickém kazateli, který má k prodeji veřejnoprávní vysílací televizní
licenci. Dal mi telefonní číslo. Jeho příběh byl zajímavý, poutavý!
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„Mohu svoji televizní stanici prodat hodně lidem, kteří mají zájem, a to
za dobrou cenu“ říká ten evangelický kazatel. „Ale Bůh mi ukázal, že je pro
adventisty. Oni jsou Boží lid a mají poselství pro lidstvo. Bůh mě povolal ze
světa prostřednictvím snu; a v tom snu jsem viděl Ježíše, jak sedí v nebi na
oblaku a přichází. Zrovna také přemýšlím, zda nemám své nedělní bohoslužby
přeložit z neděle na sobotu.“
Viděl jsem v tom všem Boží ruku a okamžitě jsem zabuchoval let do té příslušné
země. Před pár dny jsem šel přímo do kanceláře pro misii, kde mě čekal ten
kazatel. Později mě vzal stranou a dále mi vysvětloval:
„V jednom snu jsem se setkal se satanem, který byl atraktivní osobností,
dobře oblečen. Nabídl mi, že mě udělá velmi bohatým, když budu pro něho
pracovat. Po jeho boku byl démon s pytlem zlata, který mi nabídl. Okamžitě
jsem rozpoznal, že mám nabídku odmítnout, protože chci pracovat pro Boha.
Ve jménu Pána jsem oba vybídl, aby mě nechali na pokoji, a oni zmizeli.
„To je opravdu velký konflikt,“ pomyslel jsem si, ale on nebyl ještě hotový.
„Potom jsem měl ještě jeden, jiný sen, v tom snu byl satan na mě hrozně zlý a
zbil mě. Bylo to velmi bolestivé. Když jsem se probudil, cítil jsem, jak moje záda
jsou bolavá od toho bití. Modlil jsem se a prosil Boha o pomoc. Po modlitbě byla
hned bolest zad pryč. Bůh mi vícekrát potvrdil, že televizní vysílač má být pro
adventisty. Hodně jiných věřících společenství mají obavy, že adventisté budou
v televizi kázat Boží poselství, protože vědí, že poselství bude hlásáno z Bible.“
Neměl jsem žádnou pochybnost, že Bůh již léta plánuje poselství Pravdy přes
televizní stanici pro tuto zem. Před dvěma dny jsem podepsal předkupní
smlouvu u notáře a poslal zálohu, kterou Pán poslal přes jeden anonymní šek
GMI. Jak bude Bůh tu zbývající sumu platit, to ještě nevím. Ale jsem si jist, že
Bůh to ví a všechno již připravil.
Od 1. ledna vysíláme. Bohu patří chvála!

Jakmile bude všechno zaplaceno, prozradím vám všechny detaily. Jaká je to
přednost, patřit v těchto posledních dnech světových dějin k zvláštnímu vedení
Božímu. Král Ježíš přijde jako Vítěz, který zvítězí. Zj 6, 1.
Jsi připraven s námi bojovat?
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Uncle David
www.gospelministry.org

Obdarujte seba alebo vašich blízkych.
Ponúkame vám knihu zadarmo.
Veľký spor vekov
Formát A5
376 strán

„Čoskoro sa na východe objaví
malý obláčik... Bude to oblak
obklopujúci Spasiteľa... V úctivom
tichu budú všetci sledovať, ako sa
blíži k zemi, ako sa vyjasňuje a je
čoraz krajší.“
veľký spor vekov, str. 332
Nahliadnite do zákulisia odvekého konﬂiktu medzi dobrom a zlom. Kniha „Veľký
spor vekov“ opisuje posledné dve tisícročia svetových dejín a zameriava sa
na najdôležitejšie medzníky tejto doby. Dotýka sa svetovej politiky, cirkevnej
histórie, objasňuje aktuálnu situáciu vo svete a končí prorockou víziou, ktorá sa
týka budúcnosti. Bola preložená do vyše 80 jazykov a len od roku 2011 z nej bolo
vydaných viac ako 150 miliónov výtlačkov.
Autorkou knihy je americká spisovateľka Ellen Gould Whiteová. Jej diela sú
zamerané na históriu, náboženstvo, proroctvá, zdravie a výchovu. Sú určené pre
dospelých aj pre mládež.

Knihu si môžete objednať:
- vyplnením formulára na stránke: www.velkyspor.eu
- emailom na adrese: velkyspor@gmail.com
- alebo zaslaním tejto karty na našu adresu.
Knihu dostanete bez záväzkov a celkom zadarmo.
Poštovné a balné hradíme my. Na jednu adresu zasielame maximálne 2ks.
V prípade, že chcete objednať viac kusov napr. pre školy, alebo pre iné účely,
napíšte nám na adresu:
velkyspor@gmail.com
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Pozvání ke studijnímu setkání
ve dnech 29.06. - 01.07. července 2018

Studijní téma:

„Poslední události“
Ronny Schreiber
Každý, komu není lhostejné, jak chápat důležitá naučení Bible pro
dobu konce, je k tomuto studiu s bratrem Ronny Schreiberem
srdečně zván. Setkání se uskuteční v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu
nad Ostravicí, ulice Za hřbitovem. Začátek bude v pátek v 15 hodin
a ukončení v neděli ve 13 hodin.
O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování (cena za noc a osobu
je 160 Kč), aby se přihlásili buď telefonicky na číslech 565 396 391,
558 681 363 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 10,00Kč/1 CD, plus poštovné.
Adresa redakce:
Marcela Juřicová Lubenská 630, 739 11 Frýdlant n. Ostr.
Redakce časopisu Z ráje do ráje
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Přítomná pravda
Studijní materiál
Pro křesťany je naprosto
jasné, že Bible je Boží
slovo.Víme však...

Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

Tragičnost
v ukřižování
dobrého pastýře
Armin Krakolinig

Poslední události
konce dějin
Pavel Grulich
Proč dochází stále častěji...
Z jakého důvodou je svět
ohrožován...
Jak je možné...

Ježíš je ten dobrý pastýř.
Jak sám Ježíš rozuměl
svému příchodu, učení,
uzdravování, utrpení a
smrti za nás a naše hříchy?

Celobarevné
Formát A4, 60 stran
cena 70 kč

Barevné
Formát A5, 235 stran
cena 70 kč

Boží soudy přicházejí
Steve Wohlnberg
Tato knížečka obsahuje
dobré i špatné zprávy.
Ať tomu věříme, nebo ne,
život na této planetě se
zhorší a to do velké míry,
předtím......

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Bůh hovoří ke konci
světa

Touha po Ježíši
Z obsahu: Čas se naplnil,
Ježíš náš Záchrance, Boží
království je blízko, Ježíš
nás varuje....

brožůrka Formát A5,
32 stran
cena 15 kč

Rozhovor s Ježíšem
o sobotě

Steve Wohlnberg

Gordon Anderson

Mnozí z vás si uvědomují,
že planeta země je v těchto
dnech v problémech. Chtěli
byste odhalit skryté.....

Základní poznatky
dodržování soboty

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Formát A6, 32 stran
cena 10 kč
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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.

Aktuální výklad
7 troubení
na základě textu Zjevení
a Ducha proroctví
Armin Krakolinig

Formát A4, 80 stran,
cena 25 kč + porto

Formát A5, 280 stran,
cena 50 kč + porto

Příběhy Davida
Gatese

Půlnoční volání

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

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

díl 2.

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč + porto

Příběhy Davida
Gatese
díl 1.

Dobrodružství a nebezpečí
tam, kde je nebe blízko.

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč + porto

Příběh o Josefovi
kniha pro děti

Čistá a přímá povaha
mladého pastýře, pečujícího
o stáda svého otce, příznivě
ovlivnila jeho fyzické a
duševní schopnosti. Skrze
obecenství s Bohem a .....

Formát A5, 60 stran
cena 40 kč + porto

ARMIN KRAKOLINIG

Formát A5, 131 stran,
cena 35 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 35 kč + porto
Měkké desky:
cena à 25 kč + porto

Zdraví se nedá koupit
Je to dárek od našeho
Stvořitele. Všímáte-li si potřeb
vašeho těla, dostáváte i návod
jak o něho pečovat.
Tato knížečka tě chce
povzbudit a pomoci ti na
cestě k dosažení tělesného,
duševního a duchovního
zdraví.

Formát A6, 70 stran,
cena 15,00 kč + porto

