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PAMATUJTE NA TY, CO JSOU VE VĚZENÍ

ÚVODNÍK

UŽ JE ČAS, abys věděl, že
neexistuje žádný způsob léčení
pro naši planetu Zemi. Žádný
státní zaměstnanec, žádný vědec,
žádný kouzelník není schopen
zastavit proud krve a slz, odvrátit
nebezpečí války, zastavit znečistění
a způsobit, aby zmizel hlad. Země
a její obyvatelé se nachází ve víru
sebezničení, který je neodvratný.
UŽ JE ČAS, abys věděl, že tato
situace se bude ještě zhoršovat, až
úzkost a strach se stanou pro lidi
nesnesitelné. Lukáš 21,26. Bylo
by iluzí, skládat naděje ve vědu,
techniku, nebo politiku, že ony
vrátí lidem věčný mír a štěstí.

UŽ JE ČAS, abys věděl, že toto
všechno bylo Bohem oznámeno
staletí, ba tisíciletí dopředu. Jemu
neujde nic z toho, co se děje na naší
Zemi.

UŽ JE ČAS, abys věděl, že jediným
skutečným vlastníkem této Země
je Bůh Stvořitel, který se brzy ujme
svých práv způsobem nenadálým,
viditelným a pronikavým. On
pronikne do dějin lidstva se slovy:

2

Z RÁJE
DO RÁJE

4.2019

P i x a b a y. c o m

Už je čas, abys věděl…

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“
Žalm 46,11. Bude to překvapení a
hrůza pro ty, kteří jej pokládali za
mýtus a zesměšňovali jej! A radost
a vysvobození pro ty, kteří v Něj
věří a očekávají na něj. Izaiáš 25,9.

UŽ JE ČAS, abys věděl, že
zločiny, násilí a nesnášenlivost
tohoto bezbožného světa budou
potrestány spravedlivě velkým
Soudcem celé země. Vyváznou
jen ti, kdo hledali a v Ježíši Kristu
nalezli svého Zachránce a Pána.
Jejich věrnost však bude podrobena
zkouškám, které už nastávají.
UŽ JE ČAS, abys věděl, že před
tímto okamžikem, po kterém
už neexistuje návrat, se Bůh
obrací přímo na tebe s výzvou:
Rozhodni se – pro věčný život,
nebo
věčnou
smrt.
„Kladu
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» Ó hlubokosti bohatství
i moudrosti i umění Božího!
Jak jsou nezpytatelní soudové
jeho, a nevystižitelné cesty
jeho. «
Římanům 11,33
3

před tebe cestu života a cestu smrti… Vyvol si život…“
5M 30,19. Sám Bůh ti nabízí vysvobození a záchranu: „Já, Hospodin,
jsem tě povolal…“ Izaiáš 42,6. On se ti představuje osobně. On jediný je
schopen tě vysvobodit ze zla, které je v tobě i okolo tebe a zachránit tě
pro věčnost, v poslední chvíli, před konečným dramatem této země. On
tě povolává, ne proto, aby tě nutil, ale proto, že tě má rád. Přesto čeká na
tvé svobodné rozhodnutí…

UŽ JE ČAS, abys věděl, že neodpovíš-li na tuto výzvu, nenalezneš brzy
žádný vhodný úkryt v době bouře.
UŽ JE ČAS, abys věděl, že žádný majetek, kariéra, popularita, sláva a
kontakty s nejmocnějšími tě nezachrání před přívalem ničivé bouře,
která se přižene jako vichřice. Ale Bůh dodává: „Kdo mne poslouchá,
bude bydlet bezpečně, a bude žít klidně, bezpečně, bez strachu ze zlých
věcí.“ Přísloví 1,33.
UŽ JE ČAS, abys hledal Boha, seznámil se s ním osobně, abys mu odevzdal
svůj život, vyznal v opravdové lítosti všechny své hříchy. On zaslíbil:
„Budeme-li vyznávat své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám
odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti.“ 1Jan 1,9

UŽ JE ČAS, abys věděl, že Bůh se dá nalézt jen těm, kteří Ho budou
upřímně a celým srdcem hledat, budou se k němu modlit a poslouchat
Ho. Jeremiáš 29,11-13. „Mé úmysly s vámi jsou o pokoji, ne o trápení,
abych vašemu očekávání učinil žádoucí konec. Když se budete ke mně
modlit, vyslyším vás. Když mne budete hledat celým srdcem, dám se vám
nalézt.“

UŽ JE ČAS, abys věděl, že Bůh se na tebe obrací osobně, že zná tvé jméno:
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj!“
Izaiáš 43,1.2.
Dej se zachránit, dokud je čas!
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…a knihy otevříny byly.“ Tato slova zaznamenal prorok Daniel, když
sledoval určité soudní přelíčení. Da 7, 10

Slovo SOUD a jeho odvozeniny (soudce, soudit) se v Bibli vyskytuje
nesčetněkrát… Nevím jak na vás, ale na mne působí nepříjemně. Když
jsem kdysi – za svého mládí – bydlel v Trenčíně, často jsem procházel
kolem mohutné soudní budovy, kde bylo i vězení… Když jsem šel okolo,
viděl jsem, jak policisté vedou před sebou člověka s řetízky, na rukou
právě do toho zařízení…
Obdrželi jste už někdy „obsílku,“ abyste se zúčastnili nějakého soudního
procesu, případně, jste sami měli být souzeni? Ovšem někdy se soud může
konat i mimo soudní budovu. Já jsem takové „pozvání“ k soudu dostal.
Ptáte se proč? Když jsem se po skončení misijní školy v Praze-Krči stal
biblickým pracovníkem, působil jsem na slovenských sborech, na Liptově.
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Jednou, když jsem se vracel domů, tak u mého bydliště v Liptovském
Hrádku, na mne čekal „esenbák“ – pozdravil a říká: Pojďte okamžitě se
mnou, dostali jsme udání. To bylo vše, co řekl – a nevěděl jsem ani, kam
mne vede. Při vstupu do místnosti, jsem spatřil kolem kulatého stolu
sedět několik mužů. Když jsem se posadil, začali na mně křičet a zpustili
„křížový výslech.“ Řvali jak nepříčetní! Jak si dovoluji nepracovat na
budování republiky… Dnes si už ani na všechny ty výhružky nevzpomínám.
Dokonce, mi nabízeli, že mi najdou práci. Ihned jsem byl zbaven souhlasu
k duchovenské činnosti…
Vrátil jsem se do Trenčína, hledal jsem zaměstnání a každý týden přicházel
za mnou policista, který zjišťoval, jestli už pracuji. Můj bratr Vladimír v té
době pracoval u Stavebních závodů, kde mi zařídil zaměstnání… Pracoval
jsem tam celých 16 roků! Pak mi bratr Oldřich Sládek nabídl místo
kazatele ve slezských sborech…
KRÁL VESMÍRU PŘED SOUDEM

Tento soudní proces jsem označil jako „nejnesmyslnější – příčící se
zdravému rozumu!“ V dějinách naší Země, zinscenovali tento soudní
proces hříšní lidé nad Králem celého vesmíru!

Tento Král při výslechu Pilátovi řekl: „Království mé není z tohoto světa…“
J 18, 35 V tomto procesu, který se příčí zdravému rozumu, byl souzen Král
vesmíru. Ten, který přišel zachránit, byl souzen vlastním národem! Žel –
Jeho národ Ho nepřijal a nepoznal. Neměl zájem o Krále, který se stal
na dobu 33let synem člověka, a který se mezi nimi pohyboval v oděvu
chudých vesničanů…
PILÁT – římský prokurátor

Jméno tohoto muže se v NZ vyskytuje asi 50 krát – především
v evangeliích. Podívejme se na něj podrobněji. Když Pilát už spal, přivedli
k němu židovští představení Ježíše, aby pro něho vymohli trest smrti.

Židovští představitelé znali Piláta velice dobře, neboť s ním měli mnoho
problémů. Nenáviděli ho pro jeho krutost, kterou na sobě pocítili.
A právě pro tuto krutost se domnívali, že na základě falešných obvinění,
dosáhnou co nejrychleji Ježíšovo odsouzení… Proto s křikem plným
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nenávisti volali: „Toho jsme nalezli, an převrací lid a brání daně dávat
císaři, pravě se být Kristem Králem.“ L 23, 2

I když Pilátovo jednání bylo takové, jaké bylo (nesoucitné) tak se
v něm při pohledu do Ježíšovy tváře, ozvala „lepší stránka.“ Měl před
sebou mnoho zločinců a viděl, že ještě nikdy k němu nepřivedli muže,
jehož tvář vyzařovala takovou vlídnost a ušlechtilost. Na Jeho tváři
neshledal ani známky viny, ani stopy strachu a v jeho vzezření nebylo
známek zločinnosti, ale naopak odráželo nebeský charakter…“ TV 509/
Da 273.274

Jelikož poznal, že má před sebou šlechetného muže, chtěl ho propustit.
Žalobcům řekl: „Žádné viny na něm nenalézám.“ L 23, 4. Pilát, se snažil
Ježíše propustit, ale když se v noci před jeho domem, dav domáhal Jeho
smrti, chtěl se z nepříjemné situace dostat kompromisem: „Dám ho
zbičovat a propustím…“ To přililo olej do ohně. Zástup začal řvát: „Ukřižuj
ho, ukřižuj…“ Pilát ustoupil a nakonec vydal Ježíše k ukřižování…
PILÁT A JEHO ŽENA

Matouš jako jediný z evangelistů, zaznamenal tuto zprávu: „Když (Pilát)
seděl na soudné stolici, vzkázala mu jeho žena: Nic neměj se spravedlivým
tímto, nebo jsem mnoho trpěla dnes ve snu pro něho.“ Mt 27, 19. Jak
zareagoval Pilát na tuto výstrahu své ženy? „Když Pilát váhal a nevěděl,
co udělat, razil si zástupem cestu posel a odevzdal mu list od jeho ženy…
Pilát zbledl ve tváři. Byl zmaten vlastními protichůdnými pocity.“ Pro
záchranu Ježíše neudělal nic! Udělal však něco pro své ospravedlnění: „…
vzal vodu, umyl si před lidem ruce, a řekl: Čist jsem od krve spravedlivého
tohoto. Vy vizte.“ Mt 27, 24 (O poselství Pilátovy ženy se dočtete v knize
Touha Věků 516) (staré vydání) DA 732, 733

Giovanni Papiny o Pilátovi napsal: „Od roku 26 bol v mene cisára Tibéria
správcom Judey Pontský Pilát… Bol tam len zopár rokov, ale aj tie stačili,
aby ho nenáviděli všetci, nad kterými vládol… Ale zdá sa, že na koniec sa
zunoval aj vlastným chlebodarcom, lebo ho roku 36 poslal vládca Sýrie
Lucius Vitellus do Ríma, aby sa tam ospravedlnil před cisárom. Pilát
prišiel do Ríma, až po smrti cisára Tibéria ale podľa starého podania,
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vypovedal ho Caligula do Galie, kde spáchal samovraždu.“ Život Krista
str. 277
NEBESKÝ SOUDNÍ DVŮR

Neměl jsem nikdy příležitost zblízka pozorovat, jak to u soudního dvora
probíhá. Pouze zprostředkovaně jsem se dověděl nějaké informace.
Ti, kdo u soudu zasedají, jsou oblečeni do talárů. Před nimi jsou někdy
desítky, ale i stovky i tisíce důkazů proti souzenému. Jsou přítomni
i pozorovatelé, snad i rodinní příslušníci, případně i veřejnost. Opusťme
nyní světské soudy a věnujme se tomu nebeskému, o kterém se zmiňuje
Daniel. Vstupme do nebeského soudního dvora. To, co Daniel spatřil, ho
velice zaujalo. „Když soud zasedl (a) KNIHY byly otevřeny.“
O jaké nebeské KNIHY se jedná? Jsou v nebesích nějaké záznamy v náš
prospěch, případně svědčící proti nám? Ve Zjevení 20, 12 je zmínka
o Knize života. O této knize se Bible zmiňuje asi sedmkrát!
Když Písmo hovoří o „Knize života“ zmiňuje se i o tom, co je v ní uvedeno?
Jsou v ní zapsána jména těch, kteří zůstali Pánu Ježíši „věrni až do konce,“
jména těch kteří vytrvali a mají „Ježíšovu víru.“ Když je v nebi „Kniha
života“ – pak tam musí být i „Kniha smrti“ se jmény těch, kteří se víry
Ježíšovy vzdali, případně neměli o ni žádný zájem! I když jsem v Bibli
tento název neobjevil, vyplývá to z této informace: „…odejmu jeho jméno
z knihy života…“ Zj 22, 19. Je tedy logické, že jméno takového člověka
musí být vepsáno do „Knihy smrti.“

Kdy jsou jména zaznamenávána do knihy života? Tehdy, když se svatým
křtem stáváme členy nebeské rodiny. Prorok Malachiáš se zmiňuje
i o KNIZE PAMĚTNÉ. Je to jistě velice zajímavá kniha! Dobře se podívejme,
co je v ní zapsáno. Mal 3, 16

Nyní se vraťme do Danielova proroctví 7. kap.. Z verše 9. zjišťujeme, že
nebeské záznamy jsou otevřeny PŘED STARÝM DNŮ tj. tím, kdo existuje
věčně a nemá počátek ani konec! Setkáváme se s Ním i ve Zj 4, 2. 10;
5, 4. 7. Prostředí ve kterém se věčný Jahveh nachází je zahaleno tajemstvím.
Hříšné oko jej nemůže zahlédnout. ON je oheň spalující! Jsme schopni
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představit si tuto ohnivou scénu a přiblížit se k ní? Vzpomeňme jen na
Mojžíše u hořícího keře. U Da 7, 9. v překladu NZ čteme: „Jeho trůn byl
plameny ohně, Jeho kola byla hořící oheň, potok ohnivý tekl a vycházel od
Něho.“ A u Jeremiáše 10, 6. 7. můžeme číst: „V žádném ohledu není nikdo
jako Ty Jehovo. Kdo by se Tě nebál Králi národů,“ PNS
PROČ ZASEDAL NEBESKÝ TRIBUNÁL?

Ani světské soudy nezasedají a neotvírají soudní spisy, pokud k tomu
nemají důvod. Podobně tomu bylo a je u nebeského soudního dvora.
Vraťme se ve svém uvažování zpět k Da 7. kapitole. Nejdřív se musíme
zastavit u verše 9., který kraličtí přeložili: „Až trůnové ti svrženi byli…“
Jiné překlady uvádí: „…boly postavené tróny“ (Roháček) „… až byly
umístěny trůny…“ (PNS); „… postavili tróny…“ (Preklad Svätého Vojtecha).
Podobně i některé angl. Bible „trones were placed…“ (trůny byly umístěny,
rozestaveny)

Výrazy rozestaveny, umístěny, postaveny atd. se mi zdají být logičtější.
Proč? Neboť ihned následuje: „… a Starý dnů posadil se…“ Soudce,
předpokládám, nikdy nestojí v soudní síni. Kolem něj jsou mnozí
„přísedící.“ Mají taktéž svá křesla. Zatímco na nebeském soudu jsou pro
„přísedící“ rozestaveny mnohé „tróny“ (stolce), nebo křesla – v množném
čísle. Trůn Starého dnů je v jednotném čísle. Soud začal otevřením
nebeských KNIH, záznamů.
Předsednictvo soudu: Soudní senát:
a)
b)
c)
d)
e)

Bůh je soudce
Kristus je přímluvce
Andělé jsou svědkové
24 starců jsou jako porota
Boží zákon, podle kterého jsme souzeni

Z Da 7, 11 zjišťujeme, že je odsouzena čtvrtá šelma, jejíž malý roh se
chvástal pyšnými a velikášskými slovy. Prorok viděl, že šelma (a) byla
zabita. (b)její tělo bylo zničeno (vyhlazeno), (c) spáleno ohněm. To
znamená definitivní konec, zánik! Už nikdy více se na scéně neobjeví!
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Poznámka: Rozumím i výroku Da 7, 9. „Trůnové ti svrženi byli…“ Je možné
to chápat tak, že každé království, které existovalo (Babylon, Médopersie,
Řecko, Řím + malý roh) mělo své vládce, sedící na svých trůnech, které
byly podle Da 2 rozdrceny na prach a odváty ze zemského povrchu.
„KAMENEM“ – Kristem králem! Před Pilátem Ježíš řekl: „Mé království
není z tohoto světa…“ A v tomto věčném království se ujmou vlády svatí,
vykoupení Jeho krví.
NEBESKÝ SOUDNÍ DVŮR – TRIBUNÁL…

…zkoumá životy podle knih.

Dřív než budu v psaní pokračovat, musím na sebe něco prozradit.
To první co jsem si napsal na papír, když jsem chtěl psát článek, který
právě čtete, byla slova – „SOUD zasedl, a…“ – a nic víc.
Ale co teď? Věděl jsem, že musím pokračovat. Bylo nutné hledat v Bibli,
v dějinách i v knihách EGW potřebný materiál… Při uvažování, jak a co dál,
se mi v mysli vynořila slova jedné sionské písně č. 189 – ve slovenském
znění: „Keď zatrúbi anjel Pánov“ a z ní tato slova: „Budú mená vyvolané,
či ostojím vtedy Pane? Budem tam?“ Důraz je na slovech „Či ostojím.“
Žiji tak a připravuji se tak, abych na soudu – nebeském soudu obstál?
Ano, jména budou čtena, vyvolána!
			

Něco podobného probíhá i na světském soudu, sice bez vyvolávání jména
souzeného, ale můžeme slyšet „obžalovaný vstaňte!“ Co se souzenému
vyrojí v hlavě, když spatří před soudcem množství materiálu svědčícího
proti němu?
Apoštol Petr se zmiňuje o soudu „nad domem Božím…“ 1Pt 4, 17. Tento
soud začal 22. října 1844, když Pán Ježíš započal své dílo v nebeské
svatyni svatých, v přítomnosti Starého dnů…
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„Nebeské knihy, v nichž jsou zaznamenána jména lidí a jejich skutky,
jsou podkladem pro rozhodnutí soudu… Jan popisuje ve Zjevení: Jiná
kniha. Kniha života byla otevřena, a mrtví byli souzeni tím, co bylo
psáno v knihách, podle svých skutků. Zj 20, 15. Kniha života obsahuje
jména všech, kteří kdy vstoupili do Boží služby… V pamětné Boží knize
je zvěčněn každý spravedlivý čin. Je tam svědomitě zaznamenáno každé
vítězství nad pokušením, každé zdolané zlo, každé vyslovené slovo
něžného soucitu…“ VLB 343/ GC 480-82
Nejdřív jsou souzeni mrtví věřící, počínaje Adamem… Soud trvá už
175 let. Skončí jistě brzo a pak přejde na žijící svaté. Bezbožní budou
souzeni, až když svatí budou v nebesích, v Kristově království,
v sedmém tisíciletí. Apoštol Pavel napsal: „Nevíte-li, že svatí svět soudit
budou… Zdali nevíte, že anděly soudit budeme?“ 1K 6, 2. 3.
ZÁVĚREČNÝ DOSLOV:

Uvědomuji si, že není jednoduché zmínit v tomto článku všechny
myšlenky o soudu, o nichž se zmiňuje jak Bible, tak i EGW. Použil jsem
jen některé z jejich výroků. K dalšímu studiu doporučuji kapitolu 28.
z GC 479 „Náš život před soudem.“ Na tomto místě ještě cituji: „Kdyby
mohl být stržen závoj, který dělí viditelný svět od neviditelného, a
kdyby lidé mohli spatřit anděla, jak zaznamenává každé slovo a každý
skutek, jenž se pak znovu vyjeví v den soudu, kolik jen slov, které
denně pronesou, by zůstalo nevyřčeno, kolik jen skutků by zůstalo
nevykonáno!“ GC 486-87
Stojíme na prahu VĚČNOSTI a současně i v závěru světových dějin,
ale i Božího soudu, který se brzo uzavře výrokem ve svatyni svatých,
ohlášením „STALO SE!“ – kdy už nebude možné pro své spasení na
svém charakteru nic pozměnit! Svatí zůstanou svatými a bezbožní
bezbožnými. Zj 22, 11. 12.

…Zamysleme se nad Ježíšovými slovy u Matouše 24, 16. -18. „Tehdy ti, kteří
by byli v Judsku, nechť utečou na hory. A kdo na střeše, nesestupuj, aby něco
vzal z domu svého. A kdož na poli, nevracej se zase, aby vzal roucha svá.“
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…“V těchto slovech je vyjádřena důrazná, závažná a všestranná
naléhavost.“ Žádný odklad – žádné „zítra“ nebo za chvíli!!! Jedná se
přece o moji, naši záchranu! Záchranu pro věčnost! Čas milosti, dokud
se Ježíš ve svatyni svatých přimlouvá, trvá, ale jak dlouho ještě, Pane?
„Bůh nám nezjevuje čas, kdy se poselství uzavře, nebo kdy skončí doba
milosti…“ 1SM 191 „Závažná skutečnost, že den Páně přijde náhle,
nečekaně nemá být připomínána pouze lidem ze světa, ale také našim
sborům. FE 336; Krize před námi 73
„Tiše, nepozorovaně – jako zloděj o půlnoci přijde rozhodující hodina,
kdy se naplní úděl každého člověka a navždy skončí nabídka Boží milosti
hříšníkům.“ GC 491

…Ano, vše se rychlostí ženoucí se bouře, uzavírá. Jsme připraveni na
„evakuaci“ z tohoto světa do nebeského? Nedělní zákony jsou už na
„jevišti“ připraveny a čekají pouze na vyzvednutí opony. Papež je
připravený, padlé církve pilně spěchají podřídit se vatikánskému vládci.
Ano vše, vše, vše je připraveno! Ale Boží lid NE! Neboť žije jako svět,
obléká se jako svět, zpívá jako svět…!
„Povaha se projeví v krizové situaci“ – napsala EGW COL 412/KP 245
Dr. Bob Jones, fundamentalistický protestant napsal: „Krize ukazuje
člověka takového jaký je!“

… Kolikanásobně rozpálená pec zvaná KRIZE, by byla schopna změnit
náš vztah ke Kristu, který nás vykoupil svou svatou krví? Změnit postoj
Sidracha, Mizacha a Abdenága k Bohu, kterého ctili, nedokázala ani
sedminásobně rozpálena pec. Da 3, 17.19. Ani ap. Pavel, který prošel
mnoha krizovými úskalími, nemohlo od lásky Kristovy nic odloučit.
Desetkrát použil slovo: „ANI…“ Ř 8, 33. 38. 39.
A úplně na závěr: Obstojím před Božím soudem, když bude čteno –
vyvoláno moje jméno? Je to úžasná milost, že dosud máme v nebesích
Přímluvce u nebeského soudu, Pána Ježíše! "█

J. KOVÁČIK, březen 2019
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Píseň:

ÚŽASNÁ MILOST
Úžasná milost! Jak sladce to zní
Aby spasila takového chudáka, jako jsem já!
Já kdysi byl jsem ztracen, ale nyní jsem nalezen;
Byl jsem slepý, ale nyní vidím.
Byla to milost, která učila mé srdce bázní,
A milost mé obavy zmírnila;
Jak vzácná se tato milost jevila,
v hodinu, kdy jsem poprvé uvěřil!
Přes mnoho nebezpečí, osidla a léčky,
přes které právě procházím;
tato milost mi až potud přinesla bezpečí,
a milost mě přivede domů.
Pán mi zaslíbil dobro,
Jeho slovo mi zajistí naději;
On bude můj štít a můj díl,
Dokud bude trvat život.

Tato země se brzy rozplyne jak sníh,
Slunce přestane svítit;
Ale Bůh, který mě zde dole povolal,
Bude navždy můj.

Kdybychom zde byli deset tisíc let,
A zářivě svítili jak slunce,
Nemáme o nic méně dnů pro opětování Boží chvály,
než když jsme poprvé začali.
John Newton
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PROROCKÁ VIZE – REALITA ČASU

T

o jsou dva pojmy na
opačných
koncích
jedné skutečnosti, jak
zanedlouho poznáme, budemeli mít dost trpělivosti a alespoň
průměrné v biblické vědomosti.
Pokud jde o všeobecný trend
ohledně prorockých znalostí
a otázek, lidé se běžně ptají,
k čemu jim to bude? Pro mě je
důležitá realita, tedy skutečnost.
Tito lidé mohou mít za určitých
okolností a v jistém smyslu
pravdu, ale nedá se říci, že to platí
vždycky a ve všech případech.
Později si o tom povíme více.

Příklad z dávné historie
Ten najdeme v Bibli a budeme
porovnávat, jak se shodují
prorocké
předpovědi
se
skutečností těchto dní. V této
biblické epizodě (drobný příběh
vedlejšího významu), jak je
mnohými „znalci“ tento příběh
nazýván, je naučení velkého
významu, jak pro jednotlivce, tak pro celé církve. Naučení, které je však
nedoceněné.
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V duchu se přenesme do dávné minulosti, zhruba do třicátých let nového
věku po Kristu, jak říkáváme. V tom čase měl Ježíš před sebou ještě asi týden
pozemského života. Lidé té doby (Židé a mnozí další) nadšeně vítali Krista,
jako krále, ačkoli jako král nevypadal. Projížděl ulicemi města na malém
oslíkovi, jako obyčejný pocestný. Přesto mu vzdávali hold, jako panovníkovi,
který ale nejezdil na vyparáděném koni. Ten den přijížděl, pokud se atmosféry
týká, jako král, ale skromně na oslátku. Cestu mu lemovalo množství květů
a palmových ratolestí. Dnes je tento den v křesťanských kruzích znám jako
„Květná neděle.“ Nejspíše to byla ale sobota podle chronologie a sledu událostí,
které následovaly.
Málokdo z těch, co tehdy mávali, ale i ti, kteří dnes tento výjev vnímají v podání
biblického záznamu, si uvědomují, že tak to bylo prorocky zobrazeno už před
500 lety. (Zachariáš 9,9.) V dalších dnech zůstával Ježíš blízko Jeruzaléma.
Nikdy před tím se tak dlouho v bezprostřední blízkosti města nezdržoval.
Věděl proč. Vedoucí představitelé Židů a „duchovní elita“ národa neustále po
něm slídila a hledala (vyhledávala) jakoukoli příležitost, aby si s ním „vyřídila
účty.“ Skutečný důvod nebyl, ale fiktivní se jako vždycky našel. Židé nebyli
schopni Ježíše zatknout, protože se báli lidu. Popularita Učitele byla taková,
že i učedníci se domnívali, že cíl - Ježíšem slíbené království je na dosah ruky.
Toho, kterého davy lidí následovaly po tři troky, nic nezastaví a usedne na
Davidův trůn. Události toho posledního týdne to jen potvrzovaly. Teď už Ho
ani rabínové nemohou zastavit, všichni stojí za ním, mysleli si učedníci, ale
i rabíni. No, uvidíme, jak se všechno utvoří.

Neočekávaný zvrat událostí
Učedníci se domnívali, že chvíle, na kterou se těšili, přichází. Ani realista
nemohl čekat něco jiného, v této chvíli. Bylo by to popření všech vnějších
okolností.
Euforii, která všude panovala a všechny zasáhla, se snažili učedníci využít pro
sebe, každý jak uměl. Propadli nereálné představě natolik, že si začali dělit
mezi sebou „ministerské posty“. V jednom případě se dokonce angažovali
i rodiče. Kdo by nechtěl pro své děti skvělou budoucnost, no řekněte.
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V těžko pochopitelném, fatálním zvratu po němž následovala krutá realita,
zbude nakonec z vidiny jejich budoucnosti v podobě lukrativních míst,
jen hořké zklamání a smutný konec nadějných vyhlídek. Teď se nacházíme
uprostřed posledního týdne života jejich Mistra, a jejich plánů do budoucna.
I o tom, si s nimi jim jejich Mistr několikrát povídal, oni ale ve své tělesnosti
tomu nerozuměli. Při jedné takové příležitosti nezdravě horlivý Petr udělal
nejtrpčí náboženskou zkušenost svého života.
Nechápali a to bez výjimky prorockou vizi, o které Ježíš hovořil. Přehorlivý
Petr ujišťoval Ježíše, „kdyby snad ostatní, já nikdy.“ Tak byl sebejistý. Ostatní
na tom nebyli o mnoho lépe. Tady uděláme malý exkurz (odbočení od
hlavního tématu) a vrátíme se do reality křesťanského života dnešní doby.
Neděláme něco podobného my křesťané dnes také? A připadá nám to, až na
výjimky, normální. Situace, ve kterých se ocitáme, nejsou sice tak identické
s tou, ve které Petr zapřel svého Pána, ale podobnost, co do důsledků, je
stejná. Slevování z evangelijních zásad Písma, je v důsledku totéž jako
přímá Petrova slova: „Ženo, neznám ho.“ (Luk. 22,57) Jinému Petr zase řekl:
„Člověče, nevím, co říkáš.“ Přizpůsobování se světovému trendu náboženství
je totéž, jako vědomá zrada zásad pravdy. Ani rabíni a učedníci, přestože
jedni denně studovali Písmo a druzí denně poslouchali naučení svého Mistra,
neporozuměli tomu, co vlastně proroci předpověděli. Tak jsou na tom dnes
i mnozí křesťané. Relativizují prorockou předpověď Ježíšova druhého příchodu
na tuto zem, a neberou v úvahu mnohé prorocké předpovědi, když říkají:
„A kdo ví, kdy to bude, to je otázka daleké budoucnosti, s tím si nebudeme
teď dělat starosti, na to je čas.“ Nevědí ale, že právě teď, dokud žijí, je čas na to,
aby si s tím starosti dělali.

Jak tomu bylo v minulosti, co o tom říká Písmo
Nebylo to o nic lepší ani horší, než je tomu teď. Ti nejbližší, jak jsme už zjistili,
Ho opustili a Kristus to dobře věděl, když jim o tom říkal. Přitom použil
prorocké výpovědi u Zachariáše 13, 7. A tak se také stalo. Lidé se stávali
figurkami ve hře, kterou režíroval Satan, a vůbec si to neuvědomovali. Jidáš,
Petr a i ostatní se stali figurkami, kterými „hrál“ svoji hru ďábel. Oni prý za
to nemůžou, říkají někteří, tak to prý připravila prozřetelnost a proti tomu
se nedá nic dělat. Opravdu??? Prozřetelnost to tak „viděla“, neznamená to ale,
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že já musím být figurkou, kterou bude někdo hýbat. S tím musím já nejprve
souhlasit. K tomu mne ale nemůže nikdo donutit, ani ne sám Bůh, natož
Satan. Takže výmluva na to, že tak to bylo připraveno, je lichá. I to, jak dopadl
Jidáš, za to prý on sám nemůže, tak to bylo proroctvím dáno a nešlo s tím
nic dělat. Zachariáš 11, 12.13. Sice už to bylo dávno předpovězeno, ale dalo
se s tím něco dělat nebo ne? To už by mohl čtenář poznat, a vědět to mohl
a měl, samotný Petr i Jidáš, kdyby zkoumali prorocké předpovědi ve světle
jiných částí Písma. Mnozí dnešní účastníci Kristova společenství, vyznávají:
Nemusím zkoumat, zda to, či ono je pravda. Kazatel nám řekne, co je pravda.
On to ví, navíc za to dostává peníze; proč se starat o to, co je v kompetenci
jiného. Jenomže spása duše je v mé kompetenci, proto se musím starat o to,
co je pravda.

Co je pravda, je popsáno v Písmu.
Tak je tomu i v otázce druhého Kristova příchodu, kterou jak bylo zmíněno,
mnozí křesťané a jejich duchovní, odsouvají jako nepodstatnou, v horším
případě ji ignorují zcela, jak už bylo také zmíněno. Námitka některých, proč
tak často opakovat, co už jednou bylo řečeno, třeba i v článcích jako je tento,
je zcela bezpředmětné. Odpověď najdeme u Izaiáše, budeme-li analyzovat
jeho výrok „Volej vším hrdlem…“ 51,1. Tak zní v kralickém znění. Novější
překlady mají: „poslouchej, nebo naslouchej.“ Jak může někdo poslouchat
nebo naslouchat, když je „ticho po pěšině?“ Koho, anebo co má poslouchat, to
ticho? Ticho přece nevydává zvuk, ale poslouchat volání nebo něčí hlas, to už
dává smysl. Právě tak je to s Kristovým druhým příchodem. Je o něm obsáhlá
zmínka v Písmu, když ale o něm nikdo nemluví, a kazatelé jen málo, nebo
vůbec ne, čemu potom máme naslouchat?
Dobří znalci Písma vědí, že v Bibli je 2500 zmínek o Ježíšově příchodu. Z toho
je osmkrát více zmínek o prvním příchodu než o druhém. To, co se týkalo
prvního příchodu, to se všechno splnilo, proč by se nemělo splnit to, co je
prorokováno o druhém příchodu? Dává nám to dokonalou jistotu, že i to
se splní, jen je třeba o tom dostatečně hlasitě mluvit. Místo někdy jalových
spekulací teologů s tituly, by měla být slyšet pravda o Kristově druhém
příchodu. Že je to utopie z říše snů? Přijde jednou chvíle, kdy budou mnozí
naříkat: „že jsme tomu nevěnovali více pozornosti tehdy, kdy jsme o tom slyšeli.“
To za předpokladu, že o tom vůbec něco slyšeli. Ale kolik je těch, co o tom

17

PROROCKÁ VIZE

vůbec neslyšeli? Kdo že za to potom ponese zodpovědnost? Ti postižení, nebo
ti, co „měli volat a nevolali“ a místo toho se utápěli ve svých kázáních plných
spekulací, kterým ani sami nerozuměli?
S věčným Královstvím (kromě mnoha detailů zmíněných v Bibli) je spojena
otázka, která platí nejenom pro akademiky, ale i praktiky z řad laiků - proč
nebylo toto v Bibli zmiňované ustanovení pochopeno, když je tak logické?

Zvláštní důkaz totožnosti Mesiáše
spočíval v tom, že Ježíš věděl, co udělá Jidáš, Petr, ostatní z jeho družiny, lidé
na ulici, i za branami města a v neposlední řadě i rada rabínů v noci plné
emocí a zrady. Jak to mohl vědět, jistě se budete ptát. Vím to docela jistě,
nechám ale na vás, abyste mi to logicky potvrdili sami. Budete-li toho schopni,
poznám, že jsem se s formulací tohoto zamyšlení nenamáhal zbytečně, a že to
i jiným dopomohlo k utvoření smysluplného obrazu vnímání nadsmyslových
skutečností. Tím, že Satan „dostal“ Ježíše tam, kde se domníval, že mu nebude
už nikdy nebezpečný a nebude mu konkurovat, dosáhl pravého opaku než ve
svých hříchem zvrácených plánech a skutcích zamýšlel.
Také rabíni, když záměrně ignorovali to, co se denně opakovalo v jejich
studiu Písma, byli přesvědčeni, že teď budou mít konečně pokoj od toho
nazaretského učitele, který se chtěl s nimi, podle jejich mínění, dělit o vliv
a popularitu mezi lidem. Ve skutečnosti On svou smrtí – porazil satana a ne
satan Jeho, ani velerada nedostala Ježíše na popravčí nástroj, aniž by neutrpěla
jejich popularita a vliv.
Všechno bylo tak dokonale, podle satanova mínění a rabínských intrik,
zajištěno, až se stalo východiskem a hlavní příčinou záchrany Bohu
odcizeného lidského rodu. Tak pracuje satan a síly zla. Tím zachránil i celé
stvoření, protože člověk přivedl stvoření tam, kde je. Ten starý intrikán a
domnělý stratég, který stál u zrodu nebeské vzpoury, zkoušel všelijaké lsti
(Intriky) na Krista za Jeho pozemského života. V prehistorii si to nemohl
dovolit z pochopitelných důvodů, Ježíš byl přece Bohem, ale zde na zemi, to
byl jen člověk. Člověk z Nazareta, což nemělo v té době dobrý zvuk, obyčejný
tesař, řemeslník, takových svedl už statisíce možná miliony. Tady na zemi se
naskýtala příležitost, jen ji využít.
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Ten „starý had,“ jak ho nazývá Zjevení (12,9.) nemohl pochopit, jak je
možné, že On stále odolává, když jiní lidé už dávno byli jeho, po mnohem
menších pokušeních? Budeme muset přitvrdit, rozhodl. Není jiná možnost,
než absolutní likvidace Ježíšovy existence. Pak bude pokoj. Ale jak a pro
koho? Zase mu to nevyšlo tak, jak si představoval. Ještě během Ježíšova života
zkoušel všechno možné, od pokušení přes chuť, kterou pociťuje každý člověk,
přes tělesné i duševní pokušení. Neuspěl. Zneužil proto nejvyšší právní orgán
židovské společnosti, který se stal spoluviníkem, a jeho podíl bude spravedlivě
odměněn.
Závěrem zazní otázka, která už byla položena a kterou si budete muset
zodpovědět sami. Jestliže jste dobře četli, odpověď zaznívala během čtení
několikrát. Jak je možné, že Ježíš už předem znal a věděl, co ho v životě čeká,
a nebyl nikdy překvapen, naopak byl téměř vždy klidný a vyrovnaný? Kdybyste si
náhodou nevěděli s odpovědí rady a nemohli si vzpomenout, což se může stát
i tomu nejbystřejšímu, potom vám trochu pomohu. Má to něco společného
s proroctvími. █
F. Poslušný

Viera

M

ilí priatelia, uvediem jednoduchý príklad toho, čo je to mŕtva viera. Človek
sa cíti chorý, preto otvorí lekárničku a vyberie z nej liek. Prečíta si návod
na použitie. Je presvedčený, že to, čo sa na ňom píše, je pravda, výrobcovi lieku
úplne dôveruje. Vie, že keď liek užije, bolesť ustúpi, ale vráti ho späť. No nie
preto, že by bolesť medzitým ustúpila. Aj keď verí, že mu liek pomôže a rady,
ako ho užívať, považuje za správne, odloží ho. Takto vyzerá mŕtva viera.

Je veľa takých ľudí, ktorí hovoria, že sú kresťania. Radi teoretizujú o sile viery,
dokonca sú o nej aj presvedčení. Jedno im však bráni prežiť skutočnú zmenu
- život viery nikdy nevyskúšali v praxi! Viera a skutky by mali ísť ruka v ruke,
kráčať vedľa seba. Najprv viera, potom skutky, potom opäť viera a znova skutky
- až prestaneme rozlišovať, čo je jedno a čo druhé. Život vo viere v Pána Boha
nadobúda istotu a silu. Prajem vám požehnaný deň.

Peter Oravec
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Setkání
Až budou vykoupení uvítáni v Božím městě, zazní
prostorem jásavé chválení Pána. První Adam se
má setkat s druhým Adamem. Boží Syn čeká
s otevřenou náručí, aby přijal praotce lidského
rodu - bytost, kterou stvořil, která se vzbouřila proti
svému Tvůrci. Za jeho hřích nese Spasitelovo tělo
známky ukřižování. Když Adam poznává jizvy po
strašných hřebech, nepadne svému Pánu do náruče,
ale pokorně padne k jeho nohám a zvolá: „Hoden
jest Beránek, ten obětovaný!“ Spasitel ho laskavě
pozvedne a vybídne, aby se znovu podíval na svůj
rajský domov, z něhož musel na tak dlouho odejít.

Život Adama na zemi po vyhnání z ráje byl plný
bolesti a zármutku. Každý uschlý list, každé obětní
zvíře, každé znehodnocení přírody, každá skvrna
na čistotě člověka mu znovu připomněla jeho
hřích. Trpěl nesmírnou lítostí, když viděl, jak se šíří
bezbožnost a když - jako odpověď na svá varování - musel poslouchat
výčitky, že hřích zapříčinil. Trpělivě a pokorně snášel téměř tisíc let
trest za své přestoupení. Upřímně svého hříchu litoval, věřil v zásluhy
zaslíbeného Spasitele a zemřel s nadějí na vzkříšení. Boží Syn zaplatil
za vinu a hřích člověka. A nyní, díky smíření v Ježíši Kristu, může Adam
znovu převzít své původní panství.
GC 648

Uchvácený radostí znovu uvidí stromy, které měl kdysi tak rád právě ty stromy, jejichž plody sám sbíral v době své nevinnosti a radosti.
Pohlédne na vinné keře, které pěstoval vlastníma rukama, na květiny,
o které kdysi s láskou pečoval. Uvědomí si, že je to skutečnost, že je
to opravdu obnovený ráj, nyní ještě krásnější než tehdy, když z něho
musel odejít. Spasitel ho zavede ke stromu života, utrhne nádherné
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ovoce a nabídne mu je. Adam se rozhlédne a uvidí v Božím ráji mnoho
zachráněných členů své rodiny. Pak položí svou korunu k nohám Pána
Ježíše, padne mu do náruče a obejme Vykupitele. Vezme do rukou svou
zlatou harfu a od nebeské klenby se odrazí vítězoslavný chvalozpěv:
„Hoden, hoden, hoden je Beránek, jenž byl zabit a znovu žije!“ Adamova
rodina se ke zpěvu připojí, položí své koruny k nohám Spasitele a v úctě
se mu pokloní.

Toto setkání budou sledovat andělé, kteří plakali,
když Adam padl do hříchu, a radovali se, když
Pán Ježíš po svém vzkříšení vystoupil na nebesa
a vydobyl možnost vzkříšení pro všechny, kdo
uvěří v jeho jméno. Nyní vidí, že dílo vykoupení je
dokonáno, a připojují se k chvalozpěvu.

Pixabay.com

Na křišťálovém moři před trůnem, na onom
skleněném moři, které je jako smíchané s ohněm,
- tak září Boží slávou - se shromáždí lidé, „kteří
zvítězili nad dravou šelmou, nesklonili se před
jejím obrazem a nenechali se označit číslicí jejího
jména.“ Stojí s Beránkem na hoře Siónu, mají „Boží
loutny“ a je jich sto čtyřicet čtyři tisíc vykoupených
z lidí. Zazní hlas jako šum velké vody a jako rachot
silného hromu, „jako když hudebníci rozezvučí
své nástroje.“ GC 649Budou zpívat „novou píseň“ před Božím trůnem,
píseň, kterou se nikdo kromě sto čtyřiačtyřiceti tisíc nemůže naučit. Je
to píseň Mojžíše a Beránka - píseň vysvobození. Jen sto čtyřiačtyřicet
tisíc vykoupených se může naučit této písni, protože je to píseň jejich
života - života, jaký nikdo jiný neprožil. „Toto jsou ti, kteříž… následují
Beránka, kamkoli by šel.“ Byli přeneseni ze země živí jako „prvotiny Bohu
a Beránkovi“ (Zj 15,2.3; 14,1-5). „To jsou ti, kteří přišli z velikého utrpení,“
prošli dobou soužení, jakého nebylo na zemi po dobu, kdy na ní žili lidé.
Vytrpěli úzkost Jákobova soužení, byli bez přímluvce při konečném vylití
Božích ran. Pán je však vysvobodil, protože „vyprali svá roucha a vybílili
je v krvi Beránkově“. „V jejich ústech nebyla nalezena lež; proto jsou bez
vady“ před Bohem. „Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho
chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou.“ Viděli
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zemi zpustošenou hladem a morem, kdy slunce pálilo lidi velkým horkem
a oni sami prožívali utrpení, hlad a žízeň. Avšak „nebudou lačnět ani žíznit
více, a nebude bít na ně slunce, ani žádné horko. Nebo Beránek, kterýž jest
uprostřed trůnu, pást je bude, a dovede je k živým studnicím vod, a setře
Bůh všelikou slzu s očí jejich.“ (Zj 7,14-17)
Ve všech dobách byli věrní Boží lidé vychováváni a ukázňováni ve škole
utrpení. Na zemi chodili úzkou cestou, byli očišťováni v peci soužení.
Pro Ježíše Krista snášeli nepřátelství, nenávist, pomluvy. Snášeli hořké
zápasy jako On, trpěli a prožívali bolestná zklamání. GC 650Z vlastní
zkušenosti poznávali, jak zlý je hřích, jakou má moc, jakou přináší vinu a
bídu. Hleděli na něj s odporem. Vědomí, jak nekonečnou oběť Pán přinesl
pro jejich záchranu, je pokořuje v jejich vlastních očích a naplňuje jejich
srdce vděčností a chválou, kterou bezhříšné bytosti nedokáží plně ocenit.
Milují mnoho, protože jim bylo mnoho odpuštěno. Účastnili se Kristova
utrpení, proto mohou mít podíl na jeho slávě.

Dědici Božího království přicházejí z chatrčí, chýší, věznic, popravišť, hor,
pouští, zemských i mořských jeskyní. Na zemi byli „opuštěni, souženi, a zle
s nimi nakládáno“ bylo (Žd 11,37). Miliony věrných zemřely s potupou,
protože neochvějně odmítali přijmout klamná tvrzení satana. Lidské
soudy je soudily jako nejhorší zločince. Nyní však „sám Bůh soudce jest“
(Ž 50,6). Nyní se rozsudek vynesený na zemi obrátí. „Panovník Hospodin…
pohanění lidu svého odejme ze vší země.“ (Iz 25,8) „I nazvou syny tvé
lidem svatým, vykoupenými Hospodinovými.“ Bůh určil, že dostanou
„okrasu místo popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha
sevřeného“ (Iz 62,12; 61,3). Už nebudou slabí, zarmoucení, rozehnaní
a utlačovaní. Od této chvíle budou stále s Pánem. Budou stát před jeho
trůnem oděni bohatším šatem, než jaký kdy na sobě měli nejvznešenější
z lidí. Jejich hlavy budou zdobit nádhernější koruny, než jaké kdy zdobily
hlavy pozemských vládců. Dny bolesti a nářku navždy skončily. Král slávy
setřel slzy z jejich tváří, skončily všechny příčiny zármutku. Vykoupení
budou mávat palmovými ratolestmi, zpívat čistý, harmonický chvalozpěv.
Všechny hlasy se postupně připojí, až celým nebem zazní chvalozpěv:
„Spasení jest od Boha našeho na trůnu sedícího a od Beránka.“ A všichni
obyvatelé nebe odpoví: „Amen. Požehnání, a sláva, a moudrost, a díků
činění, a čest, a moc, i síla Bohu našemu na věky věků. Amen.“ (Zj 7,10.12)
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GC 651

Zde na zemi pouze začínáme chápat úžasné téma vykoupení.
S naším nedokonalým rozumem můžeme vážně přemýšlet o hanbě a
slávě, o životě a smrti, o spravedlnosti a milosti, které se pojí v kříži. I když
napneme své duševní síly do krajnosti, nedokážeme pochopit vykoupení
v jeho plném významu. Člověk není schopen plně pochopit nezměrnou
velikost, délku, šířku, hloubku a výšku zachraňující lásky. Vykoupení plně
nepochopí plán záchrany ani tehdy, když „uzří tváří v tvář“ a „poznají
plně, jako Bůh zná je“. Po celou věčnost bude překvapená a užaslá mysl
stále odhalovat nové pravdy. I když skončí pozemské starosti, bolesti
i pokušení a budou odstraněny jejich příčiny, vykoupení si budou vždy
jasně uvědomovat, kolik stála jejich záchrana.

Po celou věčnost budou vykoupení přemýšlet a zpívat o Kristově kříži.
V oslaveném Kristu budou vidět Krista ukřižovaného. Nikdy
nezapomenou, že Pán, který svou mocí stvořil a udržuje nesčíslné
světy v nekonečném vesmíru, milovaný Boží Syn, Vládce nebes, kterého
radostně uctívají cherubíni a serafíni, se ponížil, aby pozvedl člověka
padlého do hříchu. Nezapomenou, že snášel trest a hanbu za hřích,
ani to, že před ním Otec skryl svou tvář, až mu bída ztraceného světa
zlomila srdce a ukončila jeho utrpení na golgotském kříži. Obdiv a úctu
vesmíru bude vždycky vzbuzovat skutečnost, že Stvořitel všech světů a
Soudce všech stvořených bytostí odložil svou slávu a z lásky k člověku se
ponížil. Až se zástupy zachráněných budou dívat na svého Vykupitele a
uvidí věčnou slávu Otce zářící v jeho tváři, až uvidí Boží trůn, který stojí
věčně, a poznají, že jeho království nebude mít konce, budou nadšeně
jásat: „Hoden, hoden je Beránek, který byl zabitý a smířil nás s Bohem
svou nejdražší krví!“
GC 652

Tajemství kříže vysvětluje všechna ostatní tajemství. Ve světle,
které září z Golgoty, vypadají Boží vlastnosti, které nás plnily strachem a
posvátnou bázní, krásné a přitažlivé. Milost, laskavost a otcovská láska se
pojí se svatostí, spravedlností a mocí. Až budeme pozorovat vznešenost
Boha na trůnu, jeho velikost a vyvýšenost, a poznáme jeho charakter
v projevech jeho milosti, pochopíme jako nikdy předtím význam onoho
drahého oslovení: „Otče náš.“
Velký spor věků – Ellen G. White
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NÁBOŽENSKÁ SVOBODA

PAMATUJTE NA TY, CO JSOU VE VĚZENÍ…

Židům 13, 3 (Petrů)
O potlačování náboženské svobody
malých
náboženských
skupin
v Rusku, zvláště Svědků Jehovových,
byla zmínka v The Remnant
Herald September-October 2016.
Dokument o jiné malé náboženské
skupině, která v minulosti trpěla
hrozné pronásledování – The Church
of The True and Free Seventh-day
Adventists (=Věrní a svobodní
adventisté sedmého dne) vznikla
v roce 1924 z věřících, kteří odmítli
svoji náboženskou činnost podřídit
státnímu dohledu v SSSR.
V roce 1924 byl za vedoucího této
skupiny zvolen Vladimír Šelkov, který
byl pod neustálou kontrolou KGB až
do konce svého života v roce 1980.
Vězněn byl za pět různých přestupků
za dobu 45 let. Ve vězeních prožil
plných 23 let, protože odmítl podřídit
se neodůvodněnému zákazu od státu
i se svými věřícími.
V březnu 1978 byl Vladimír Šelkov
ve věku 84 let odeslán odsedět si
svůj poslední trest, -5 let tvrdé práce,
která mu způsobila smrt. (Poznámka
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editora-vydavatele: The Church
of The True and Free Seventhday Adventists (Věrní a svobodní
adventisté sedmého dne) není totéž
co Seventh Reform Movement
– Reformační hnutí adventistů
sedmého dne, i když obě hnutí vznikly
asi ve stejné době a podstoupily
mnohá pronásledování od státu, ale
i od svých bývalých spoluvěřících.

Remnant Ministries zastává názor, že náboženská svoboda by měla platit pro
všechny věřící, nejen pro velké církve.
Informace o True and Free Seventh-day Adventists byla získána na základě
výnosu (nařízení) vydaného v Rusku v roce 2016, který zakazuje konat
náboženská shromáždění mimo státem povoleného místa. Současně platí
zákaz zvát lidi (e-mailem) k návštěvě modlitebního setkání v soukromí. Taková
omezení byla uzákoněna za podpory Ruské ortodoxní církve.

Pixabay.com

…V roce 1986 jsem nastoupil jako informátor novin Christians In
Crisis, (křesťané v krizi) vydávaných v Americe jedním necírkevním
pastorem, který zveřejnil následující dokument – Liberty Confidential
Newsletter, týkající se zkušeností rodiny z hnutí True and Free
Seventh-day Advebtist, ktrá se dostala do rukou Sovětské tajné
policie (KGB). Ačkoliv se vydavatel Roland H. Hegstaed zmiňuje, že
si tato skupina zvolila „extremní postoj“ vůči Sovětskému vedení a
církvi ASD, přiznal, že věřící True and Free riskují svá práva, aby za
každou cenu uctívali Boha v souladu se svým svědomím.
Není jednoduché vyhledat alespoň malou část dokladového
materiálu, – který by poskytl pohled do života (věřících) v době
vlády Sovětů.

…Dr. Bob Jones z Bob Jones University (fundamentalistický
protestantský institut) v South Carolina /Jižní Karolíně/ uvedl:
„Nikdy jsem neviděl, že by krize přetvářela člověka. Naopak: Krize
ukazuje člověka takového jaký je.“ EGW s tímto výrokem plně souhlasí:
„Pravda se projeví v krizové situaci.“ COL 412; KP 245
Pronásledování Božího věrného lidu pro víru (2Tm 3, 12) v něm zjeví Ježíšův
charakter právě v této krizové situaci. Nezapomínejme (Žd 13, 3)“ ve svých
modlitbách, na vězně pro pravdu. Jejich věrnost PRAVDĚ bude bohatě
odměněna a před Bohem nebude nikdy zapomenuta. █
Volně přeloženo z Remnant Herald, Sept. – Oct 2018
J. KOVÁČIK/ Leden 2019

25

SVĚDECTVÍ

Atentáty na Srí Lance:
Svědectví Ježíše Krista ve světě plném nenávisti
Středa, 24. dubna 2019, ZDF:
Kolem pěti milionů diváků si pustilo denní zprávy v 19:00 hodin. Zpravodaj
ZDF Normen Odenthal v nich informoval o hrozivých islamistických
atentátech na východě Srí Lanky a o smrti otce pětičlenné rodiny, jenž se stal
obětí těchto útoků. Tento muž, tato křesťanská oběť, se narodil na Štědrý
den a byl zabit na Velikonoční neděli, v den teroristických atentátů. Jen stěží
mohla být reportáž zakončena výstižnějším a působivějším vyjádřením
poselství křesťanské víry než onou výpovědi mladého katolického kněze
Manoje Fernando, který zavražděného otce pohřbil. Na kameru pro diváky
ZDF řekl: „Jsou zde mnozí, kteří se chtějí mstít. To my ale nechceme. My
odpouštíme každému. Pokud tam venku někdo poslouchá, někdo z těch,
kdo sympatizují s útočníky, vězte, že přes vše: My Vás milujeme!“
Bomby na východě Srí Lanky explodovaly ve třech luxusních hotelech, dvou
katolických kostelech a evangelickém Zionskirche v Negombo, asi 20 km
vzdáleném od hlavního města Colombo. Jen zde zahynulo 29 lidí, z toho 16 dětí.
Při dětské bohoslužbě byli chlapci a dívky dotazováni, jsou-li také
připraveni pro Krista zemřít. Dle pastora Dineshe Sinnathuraie, jenž ze Srí
Lanky pochází, odvětily děti s nadšením, že ano. Pastor Sinnathurai vede
v současnosti letniční společenství v německém Schwerte an der Ruhr a
má již z dřívější doby dobré kontakty se Zionskirche v Negombo, odkud
dostal zprávu. O pauze mezi dětskou bohoslužbou a hlavní bohoslužbou,
která měla následovat, vstoupil do kostela atentátník a odpálil bombu.

Výroky katolického kněze Manoje Fernanda směrem k divákům ZDF jistě
mnohé z nich pobouřily a iritovaly. Odpouštět vraždy a milovat vrahy?
Avšak právě to je křesťanským poselstvím. Vždyť během které dětské
bohoslužby v této zemi se dětem ještě káže, že pravý křesťan by měl být
připraven dát svůj život, pro svědectví, za Ježíše Krista, protože On za nás
a za ztracené ve světě, ten svůj dal? █
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DOPIS

Dopis pro Gretu a všechny mladé lidi

Milá Greto a vy všichni ostatní!
Je pravda, že svět tak, jak jsme vám
ho předali, není opravdu v nejlepším
stavu. Životní prostředí je znečištěné,
všude po světě se vedou války,
dochází k přírodním katastrofám,
na světě je chudoba, nemoci a bída.
Ale věřte mi, že takový už svět byl,
když jsme my byli mladí. A když
byli mladí naši rodiče, tedy vaši
prarodiče, nebyl také o mnoho jiný.
A přesto vám musím dát za pravdu: Je
to málo, co činíme pro budoucí svět
a následující generace. Zabudovali

jsme si sice do aut katalyzátory,
třídíme
odpad,
tankujeme
bezolovnatý benzín, máme úsporné
žárovky, zateplujeme si domy
umělými hmotami, až je tím dusíme,
a také jsme už začali odstavovat
atomové elektrárny. Stravujeme
se uvědoměle, recyklujeme odpad,
kupujeme „bio“ a „Fair Trade“ a
kdovíco ještě všechno. A přesto je
to příliš málo, příliš málo! Co jste
zdědili, je život, který zdánlivě
postrádá
smysl.
Nejdůležitější
ze zdrojů, který existuje, jsme
nesmyslně vyplýtvali - smysl života.

Pixabay.com

Stále více školáků v různých státech
světa chodí za školu a v pátek místo
do vyučování chodí do ulic, aby
protestovali proti změnám klimatu.
Následují tak příkladu 16leté
Grety Thunbergové. V Německu
podporují
takové
porušování
zákona pro dobrou věc dokonce
i spolkový prezident a spolková
kancléřka.

Zanechali jsme vám svět, který už se
nezdá být obyvatelný. Jste ve věku,
ve kterém nutně nepotřebuje nic než
matku, která tu je celý den pouze pro
vás, ve věku, kdy se teprve utváří
vaše duše a váš duch, odtrháváme
vás od vašich matek a dáváme
vás do jeslí, kde vaše duše téměř
zkamení. Kdybychom tak zacházeli
se psem nebo kočkou, snažili by
se tomu ochránci zvířat zabránit.
A pak vyrostete, osamocení a zoufalí,
vychovaní matkou, která sama byla
ponechána v nouzi. Ano, měli byste
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mít právo vyrůstat v jistotě a bezpečí,
v rodině s otcem a matkou a mnoha
sourozenci, stejně jako máte právo
dýchat čistý vzduch. Avšak my
jsme ve věcech, které jsou opravdu
důležité, selhali.
Staráte se o svou budoucnost –
ale jak vypadá vaše přítomnost?
Trávíte nyní většinu dne před
počítačem a televizorem. Neustále
jste v mysli na útěku do světa snů,
který vás pohlcuje, místo aby vás
obdarovával. Kdybyste se vzdali
svých smartphonů, tabletů, herních
konzolí a především televize, brzy
byste poznali, jak krásný svět může
být a jak se na něm dá žít. Již po
dvou nebo třech týdnech se dočkáte
obrovské svobody. Když jsme my
byli dětmi, neexistovalo nic z toho,
bez čeho se podle vás nedá žít.
A přesto jsme byli šťastnější. Navíc
my měli otce a matku, kteří nás brali
takové, jací jsme byli. Nikdo se nás
neustále nesnažil převychovávat.
A pak je tu ještě něco, co je pro vaši
budoucnost mnohem důležitější než
globální oteplování (pokud k němu
vůbec dochází, což je ostatně mezi
skutečnými vědci mnohem spornější
než mezi vašimi učiteli): zničení
vzdělávacího systému. Škola byla
vždy náročná, ale trvala jen půl dne
a byla především zajímavá. Pokud se
někdo jen trochu zajímal o svět, mohl
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se naučit tolik věcí! V minulosti jsme
mívali jeden z nejlepších školních
systémů na světě – z deseti nositelů
Nobelovy cen jich bylo šest až sedm
vzděláváno na našich školách a
univerzitách. Myslíte si snad, že ještě
dnes by se vám dostalo skutečného
vzdělání? Takového, které by vám
umožnilo poprat se se životem? Ne,
to se stává jen vzácně, neboť dnes
se škola stala místem ideologické
převýchovy.
Nejlepším příkladem je takzvaná
sexuální výchova. Vyprávějí vám, že
lidská sexualita je pouze přirozeným
pudem a že mezi mužem a ženou
existuje jen to, co mezi zvířaty.
Navádí vás k tomu, abyste ve věku,
kdy my si ještě hráli s Legem, zkoušeli
všechny
možné
perverznosti,
a zahrabali tak tajemství lásky pod
horu špíny a zvrhlosti. A tak vás
ani nenapadne, až budete jednou
ve věku, kdy si člověk hledá muže
či ženu pro život (pro celý život!)
a zakládá rodinu, abyste tuto touhu,
kterou nosíte hluboko v srdci,
následovali.
Uzavírají před vámi největší
zdroj štěstí a říkají tomu sexuální
osvobození. A s mnoha dalšími
věcmi je to zrovna tak. Skutečné
vzdělání (ducha a srdce!), jaké by
bylo důležité pro vaši budoucnost
vám již nebude zpřístupněno.

Řekněte to svým učitelům, až vás
budou opět nabádat k tomu, abyste
šli za školu a mrhali své naděje do
budoucna na krátkodobé politické
cíle.
Vaše podezření je správné. Vzali
jsme vám základní kameny života.
Ale neučinili jsme tak z vlastní
zlomyslnosti. Ve skutečnosti jsme
sami sedli na lep oněm zlodějům
duší, kteří balamutili nás a kvůli
kterým jsme museli vyjít do ulic a
protestovat proti raketám středního
dosahu a jaderné energii, zatímco oni
nám brali základní principy našeho
(vašeho) životního štěstí; rodinu,
tradiční hodnoty, zvyky a ctnosti
a v neposlední řadě víru v Boha. Jak
naivní jsme tehdy byli – především
ti z nás, kdo byli tak pyšní na svůj
kritický postoj a sociálně politickou
angažovanost! Dávejte pozor, aby
se vám nepřihodilo to samé, neboť
vrazi duší jsou mezi námi i dnes. Jde
o ideologie, které se všechny bez
výjimky rodí z popírání Boží pravdy.
Generace našich praotců a otců
snily o sociální spravedlnosti,
a když je ze spánku vytrhly bomby
druhé světové války, byla polovina
Evropy podřízena kruté socialistické
diktatuře. Naši otcové i my jsme
snili o světovém míru a ti z nás, kdo
nyní pomalu procitají, vidí, jak došlo
ke zničení instituce rodiny válkou,

která v minulosti neměla obdoby.
Vy se nyní staráte pouze o světové
klima, avšak já se obávám, že nedbáte
toho, co je skutečně ohroženo, totiž
vaše srdce. Oni vám chtějí ukrást
srdce, chtějí do něj zasít všemožné
nekalosti, abyste se naučili nenávidět
vše, co je pravdivé a ušlechtilé, aby
z vás udělali nepřátele sebe sama,
roboty jejich ideologií, fanatiky jejich
celosvětových politických projektů.
Není to zvláštní? Zatímco sny jsou
stále univerzálnější, katastrofy jsou
více a více osobnějšího charakteru.
Až budete myslet na záchranu
světa, začněte nejlépe sami u
sebe, neboť tam je účinek největší
a nejtrvalejší. Oko, které je zakalené,
neuvidí v celém světě nic hezkého.
A srdce, ve kterém nejsou žádné
ctnosti, se sice může trochu bavit,
ale v dlouhodobém výhledu to může
vést pouze k neštěstí. Nepřestávejte
hledat pravdu, zejména pak ne,
předkládá-li vám někdo odpověď,
která je příliš pohodlná a lichotí
vašemu egu. A především – nenechte
si vzít víru ani naději, neboť bez
nadpřirozena, tj. bez Boha, příroda
zanikne – zcela sama od sebe. █
TOPIC červenec 2019

Zdroj: Franz Kronbeck (Iniciativa
katolických Křesťanů)
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Směrem k záchraně

Hořký lék pro laodiceu

Pavel Grulich

Je mnoho cest, avšak jaká vede
skutečně k tomu cíli, který...,

Výňatky z kázání evangelisty
Joe Crewse

Formát A5, 240 stran cena 60kč

Formát A5, 28 stran
cena 10kč

Pravda o Minneapolis 1888

a jiné povídky pro chlapce

Důležitý a významný úsek dějin
Adventistů sedmého dne

Formát A5, 104 stran cena 20kč

Tygr a Tom

Soubor pravdivých příběhů vydavatelů
Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Formát A5, 152 stran cena 50 kč

Královská dcera
a jiné povídky pro
dívky

Soubor pravdivých
příběhů vydavatelů
Ellen, Jamese a Edsona
Whiteových

Poslední Boží varování
Steve Wohlberg

Zvolme si Ježíše Krista, ne šelmu

Formát A6, 40 stran
cena 10kč

Spor o sobotu

Sedmý den je sobota, ale my známe
takový režim týdne, podle něhož je
sedmý den neděle. Proč...

Formát A5, 48 stran cena 25 kč

Ve stopách velkého
lékaře
E. G. WHITE

Tak, jako byl náš Spasitel,
jsme i my na tomto světě
proto, abychom sloužili
Bohu. Jsme zde, aby...

Formát A5, 162 stran
cena 60 kč

Formát A5, 360 stran,
cena 70 kč + porto

Poslední události
konce dějin

Tragičnost
v ukřižování
dobrého pastýře

Pavel Grulich
Proč dochází stále častěji...
Z jakého důvodou je svět
ohrožován...
Jak je možné...

Barevné
Formát A5, 235 stran
cena 70 kč

Boží soudy přicházejí
Steve Wohlberg

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

Armin Krakolinig

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

Celobarevné
Formát A4, 60 stran
cena 70 kč

Přítomná pravda
Studijní materiál

Pro křesťany je naprosto
jasné, že Bible je Boží
slovo.Víme však...

Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

31

Bůh hovoří ke konci
světa

Rozhovor s Ježíšem
o sobotě

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

Základní poznatky dodržování
soboty

Steve Wohlnberg

Formát A6, 40 stran cena
10 kč

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

Formát A5, 280 stran,
cena 50 kč + porto

Příběhy Davida
Gatese
díl 2.

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

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč + porto

Příběhy Davida
Gatese
díl 1.

Dobrodružství a nebezpečí
tam, kde je nebe blízko.

Gordon Anderson

Formát A6, 32 stran
cena 10 kč

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

Formát A4, 80 stran,
cena 25 kč + porto

Půlnoční volání

ARMIN KRAKOLINIG

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

Formát A5, 131 stran,
cena 35 kč + porto

Kniha Job
Cílem této knihy je ukázat
čtenáři, jak je možné vstoupit
do života vítezství nad
sklíčujícími problémy.

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč + porto

Armin Krakolinig

Příběh o Josefovi

Touha po Ježíši

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

Formát A5, 180 stran
Měkké desky:
cena 25 kč + porto

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

brožůrka Formát A5,
32 stran
cena 15 kč

