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» Ale oni lepší vlasti žádají, to 
jest nebeské. Protož i sám Bůh 
nestydí se slouti jejich Bohem; 
nebo jim připravil
město. «

Židům 11:16
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ÚVODNÍK

JAK MILUJEŠ …
…CO MU DARUJEŠ?

3

1) Prvá část nadpisu nás přivádí k rozmluvě Pána Ježíše s učedníky po 
slavnosti PESAH, kterou společně slavili dřív, než byl Mesiáš ukřižován… 
Mt 26, 26-28. Když společně vstoupili do Getsemane, smutně jim 
oznámil: „Všichni vy zhoršíte se nade mnou…“ 

Petr okamžitě zareagoval a horlivě Ježíše ujišťoval: „Byť se všichni 
zhoršili (opustili Tě…) nad Tebou já se nikdy nezhorším.“ v. 33. A ostatní 
se k jeho „záruce“ připojili.

Když – pokud – se nic neděje, jsme schopni slibovat věrnost, oddanost 
„až na smrt!“ 

Dnes je 6. leden 2020. Ráno jsem si četl, v knize VYVYŠUJTE JEJ, slova 
andělů k Adamovi a Evě, zapsaná v SR 24-26. Andělé je upozorňovali na 
nebezpečí, které na ně číhá u stromu, z něhož jim není dovoleno jíst. 
„Adam a Eva ujišťovali věrné anděly, že Boží příkaz nikdy nepřestoupí…“

Jak to dopadlo s horlivým Petrem a dalšími učedníky … i s Adamem 
a Evou, to víme dobře. Ale jak jsme na tom MY – JÁ a Ty, jak dodržíme 
svůj slib – ukáže čas.

I když se Adam s Evou dopustili hrozného hříchu a dostali se tím 
do beznadějné situace, nebeští andělé jim přinesli světlo naděje 
z nebeských dvorů a otevřeli jim dveře naděje! 
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„Andělé byli pověřeni, aby navštívili Adama a Evu a informovali je, že 
ačkoliv nemohou zůstat ve svém dosavadním domově, neboť přestoupili 
požadavky Božího zákona, jejich stav přesto není beznadějný. Sdělili 
jim, že Boží Syn, který se s nimi před jejich pádem v rajské zahradě 
stýkal, byl jat lítostí nad jejich beznadějným postavením a dobrovolně 
souhlasil, že za ně převezme trest smrti, aby člověk mohl žít skrze víru 
v zaslíbené smířeni, jež měl Ježíš vykonat.“ SR 46 – Dějiny vykoupení 
– EGW 

2) A nyní se posuňme k druhé části nadpisu: Co jsme ochotni Mu dát, 
obětovat, ze svých „pokladů?“ 

Při určitých příležitostech (n. př. narozeninách…) jsou mnozí lidé 
ochotni sáhnout hluboce do peněženky – podle toho o koho se jedná…

Když se naplnil čas a narodil se zaslíbený Mesiáš, narozený Král Židů 
„mudrci od východu, z Babylona“ neváhali podniknout dlouhou cestu 
do Jeruzaléma - Betléma! Tito cizinci darovali narozenému Králi ty 
nejcennější a nejvzácnější dary ze svých pokladů! Když otevřeli svoji 
šperkovnici, vybrali z ní ZLATO, KADIDLO a MIRHU. A co zajímavého 
se stalo, když se s Ním setkali? „Padli před Ním a klaněli se Jemu …“ 
(Mt 2, 11) To byl projev úžasné pokory a úcty! A co MY, jak Jej ctíme? 
Je naším IDEÁLEM? Naším vznešeným vzorem?

ZÁVĚR mého zamyšlení. – Jak miluješ … Co Mu dáš??
Nevím, zda jste někdy přemýšleli o tom, jaké dary, poklady připravili 
a přinesli narozenému Králi Židů – Jeho vlastní, elita židovského 
národa, velekněží? To se dozvíme z této básně.

ÚVODNÍK
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Nebies Králi, čo Ti dali, 
keď si prišiel na ten svet? 

V paláci Ťa privítali? 
Zaspievali chválospev? 

Veď si prišiel s veľkou slávou, 
sprevádzaný anjelmi: 

„Sláva Bohu na výsostiach, 
pokoj ľuďom na zemi.“

Či Ťa ľudia radi mali? 
Velebili Tvoju tvár? 
Či aj Bohu ďakovali 

za milosti veľký dar? 
Miesto zámku jasle malé 
miesto spevu Tichá noc, 

miesto slávy veniec z tŕnia, 
miesto lásky hriechu moc.

Miesto vďaky Pánu Bohu 
bičovali moju tvár. 

Takto ľudia ďakovali 
za preveľký Boží dar. 

Keď som ich chcel s mieriť s Bohom, 
vyviesť z hriechu k nebu blíž, 

mali pre mňa iba rany, 
mali pre mňa iba kríž!

++++++++++++

Báseň byla uvedena v časopisu Rozsievač č. 10.11/1950

Ján Kováčik – leden 2020
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Podobenství o fíkovníku

Současná doba je časem, o který se téměř všichni lidé zajímají. Znamení 
časů dnes ukazují, že stojíme na prahu velkých a vážných událostí. 
Všechno na světě je v pohybu. Před našima očima se naplňuje Spasitelovo 
proroctví o událostech, jež budou předcházet Jeho příchodu.

Podívejme se na podobenství o fíkovníku, které je zaznamenáno 
u Matouše 24, 32-35, a k čemu nás vybízí.

D. Batchelor

Podobenství o fíkovníku

Matouš 24,32-35: „Od stromu pak fíkového naučte se podobenství 
tomuto: Když již ratolest jeho omladne, a listí se pučí, porozumíváte, 
že blízko jest léto. 33 Také i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, že 
blízko jest a ve dveřích. 34 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až 
se tyto všecky věci stanou. 35 Nebe a země pominou, ale slova má nikoli 
nepominou.“

 
Bděte tedy

Marek 13,32-37: „Ale o tom dni a hodině žádný neví, ani andělé, kteříž 
jsou v nebesích, ani Syn, jediné Otec. 33 Vizte, bděte a modlete se; nebo 
nevíte, kdy bude ten čas. 34 Jako člověk, kterýž daleko odešel, opustiv dům 
svůj, a poručil služebníkům svým vládařství, a jednomu každému práci 
jeho, vrátnému přikázal, aby bděl. 35 Protož bděte; nebo nevíte, kdy Pán 
domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno. 
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36 Aby snad přišel nenadále, nenalezl vás, a vy spíte. 37 A což vám pravím, 
všem pravím: Bděte.“

1.Tesalonickým 5,4-6: „Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den jako 
zloděj zachvátil. 5 Všichni vy synové světla jste, a synové dne. Nejsme noci, 
ani tmy. 6 Nespěme tedy, jako jiní, ale bděme, a střízliví buďme.“

Lukáš 21,34-36: „Pilně se pak varujte, aby snad nebyla obtížená srdce 
vaše obžerstvím a opilstvím a pečováním o tento život, a náhle překvapil 
by vás ten den. 35 Nebo jako osídlo přijde na všecky, kteříž přebývají na 
tváři vší země. 36 Proto bděte, všelikého času se modlete, abyste hodni 
byli ujít všech těch věcí, kteréž se budou dít, a postavit se před Synem 
člověka.“

1.Tesalonickým 4,16-18: „Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, 
s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu 
vstanou nejprve. 17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni 
budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. 
18 A protož potěšujte jedni druhých těmito slovy.“
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V POSLEDNÍCH 
DNECH…
Připomeňme si některá slova Ellen Whiteové

8

V těchto posledních dnech bude Boží 
lid vystaven stejnému nebezpečí, 
jakému musel čelit starý Izrael. 
Ti, kteří nepřijmou Boží varování, 
se dostanou do stejných těžkostí, 
do jakých upadl Izrael, a nevejdou 
kvůli nevěře do odpočinutí. Na 
starý Izrael přicházela neštěstí kvůli 
neposvěceným srdcím a nepodřízení 
se Boží vůli. Zavržení Izraele jako 
národa bylo důsledkem nevěry, 
přílišné sebedůvěry, neochoty litovat 
svých skutků, nedostatku pokory, 
zaslepeného myšlení a zatvrzelosti 
srdce. Jejich dějiny jsou pro nás 
výstražným znamením. (Dopis)

V této poslední době je naší 
povinností plně pochopit význam 
trojandělského poselství. Každé naše 
jednání se musí shodovat s Božím 
slovem. Trojandělské poselství 
tvoří jednotný celek a je obsaženo 

ve čtrnácté kapitole Zjevení, od 
šestého verše do konce kapitoly.
(13MR68, 1896)

Bůh se nás snaží vést krok za 
krokem ke svému původnímu 
záměru – podle něhož se člověk 
má živit přirozenými plody země. 
Ti, kteří očekávají příchod Pána 
Ježíše, maso nakonec nebudou jíst 
vůbec, přestane být součástí jejich 
jídelníčku. To bychom měli mít na 
zřeteli a stále směřovat k tomuto 
ideálu. (CH 450,1880)

Vše, co ničí naše zdraví, oslabuje 
nejen naši fyzickou životaschopnost, 
ale také duchovní i mravní sílu. 
Povolnost v jakékoliv nezdravé 
činnosti snižuje schopnost rozlišovat 
mezi dobrým a špatným a proto 
je pak obtížnější vzdorovat zlu. 
(MH 128.1905)

Foto: Pavel Grulich ©

2. 2020
Z RÁJE 
  DO RÁJE



99

Ti, kdo v souladu s Bohem a skrze 
víru v Něj čerpají sílu k boji se zlem 
a k obhajování spravedlnosti, se 
dostanou do těžkých sporů a často 
budou muset stát osamoceni. 
Budou-li závislí jen na Bohu, získají 
převzácná vítězství. Jeho milost 
bude jejich silou. Budou mravně 
citliví a vnímaví. Ve své mravní síle 
obstojí i v přívalu zla. Budou mít 
čistou, bezúhonnou povahu, jako 
měl Mojžíš. (3T 302-303)

Nesmíme přijímat slova těch, 
kteří přinášejí poselství které je 
v rozporu se zvláštními body naší 
víry, i když shromáždí množství 
biblických výroků na obhajobu své 
vlastní teorie. Toto se znovu a znovu 
opakuje během posledních padesáti 
let. (1SM 161)

Naší zkouškou bude obstát mezi 
obránci pravdy a spravedlnosti, když 

nás většina opustí, v Hospodinově 
boji a zůstane jen několik věrných 
společníků. (5T 136)

Satan neustále vnucuje to, co je 
falešné, aby nás to odvedlo od 
pravdy. Tím posledním podvodem 
satana bude snaha zmařit každý 
vliv svědectví Božího Ducha. „Když 
nebývá vidění, rozptýlen bývá lid. 
Př 29,18. Satan bude pracovat 
důmyslně, různými způsoby 
a skrze různé nástroje, aby získal 
důvěru ostatků Božího lidu v pravé 
Svědectví. (Dopis) Brzy musí nastat 
tříbení, aby pročistilo církev. Spor 
bude stále prudší… Člověk se postaví 
proti člověku, Boží plán proti plánu 
satana, zásady nebes proti zásadám 
satanovým… Jsou lidé, kteří vyučují 
pravdu, ale nezdokonalují svůj život 
před Bohem, snaží se své nedostatky 
skrývat, a tím vedou jiné k odcizení 
se Bohu.(SPTA 11/5.6)

Foto: Pavel Grulich ©
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DVĚ ŠELMY ZE ZJEVENÍ 13…
…jak je oslavený Ježíš ukázal Janovi ve vidění skrze svého anděla na 
ostrově Patmos…

Hned na počátku musím poznamenat, že z pohledu biblického proroctví 
výraz „šelma“ znamená mocnost, říši, království, vládu. Je ovšem jasné, že 
každá vláda, mocnost nebo království má svoji „hlavu“ vládce, prezidenta 
nebo krále. Tato skutečnost se dobře vysvětluje podle Danielova 
proroctví 7, kde ku příkladu „šelma podobná lvu“ symbolizovala říši 
Babylon, jejímž vládcem byl Nabuchodonozor…

Dřív, než se budeme podrobněji věnovat jednotlivým šelmám – mocnostem 
ze Zj 13, uvedu nejdřív určité myšlenky, které jsem vybral z jednotlivých 
časopisů. Nejprve tedy pojednání vztahující se k první šelmě-mocnosti:

Nepřekvapuje nás zpráva, že papež František plánuje k oslavě vzniku 
ekumenického hnutí, zmínit se o 500. výročí vzniku protestantské 
reformace a 50 letém výročí zrodu katolického charizmatického hnutí 
(únor 2017). „Papež František poklekl v neděli na pódiu (jevišti) 
olympijského stadionu v Římě, za přítomnosti více než 50 000 katolických 
charizmatiků, modlících se za něj, zpívajících a mluvicích jazyky.“ 

„Na počátku charizmatického hnutí v Buenos Aires, jsem neměl pro 
charizmatiky moc lásky, řekl papež. – Vyjádřil jsem se, že to u nich vypadá, 
jako v >židovské škole<. Postupně se (papež František) přesvědčil, kolik 
dobrého toto hnutí pro katolíky a církev vykonalo…Papež František pozval 
shromážděné charizmatiky, pocházející z 55 zemí na svatopetrské náměstí, 
při příležitosti Svatodušních svátků 2017, k oslavám 50. výročí hnutí… 
Význam tohoto výročí, i když se mu nevěnuje tolik publicity, jako 500. 
jubileum protestantské reformace, je pro Řím přesto velice důležitý, 
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kvůli jeho snahám„… zmařit (zbourat) vše, co protestantizmus vykonal…“ 
GC 232, 1888 edition

Jezuitský papež, ve spojení s tímto programem, používá stejné metody, 
jaké má k dispozici Řím: Protestantizmus musí být zničen (dle Ignáce 
z Loyoly) …Jezuité se ihned vrhli do práce, tajně pronikli do VŠECH skupin 
protestantů, včetně jejich rodin, zaměstnání, nemocnic, škol, univerzit atd. 
atd. 

   Ignác z Loyoly se rozhodl vytvořit univerzální (celosvětovou) církev 
a protestantizmus zničit, jak bylo publikováno v Chick Publications, 
Chino California, 1981. Knihu napsal Edmond Paris; úvod připravil, Dr. 
Alberto Rivera. (Tyto myšlenky vztahující se k prvé mocnosti jsem převzal 
z Remnat Herald Jan-Feb.2017, autor Elvis Placer).

Nyní si otevřeme už avizovanou třináctou kapitolu Zjevení, ve které je 
zmínka o dvou šelmách-mocnostech. Nejdříve ještě uvedu důležitou 
poznámku: Při svém zrodu (vzniku) ani jedna šelma této kapitoly šelmou 
nebyla! Stala se jí až později! Právě tak, jako „cherub pohybující se mezi 
ohnivými kameny“ (Ez. 28,14) se stal drakem, hadem či satanem až 
později.

1. Šelma z moře. 

   Její vzhled a charakteristika jsou velice zvláštní: „I viděl jsem šelmu 
vystupující z moře, která měla sedm hlav a deset rohů. A na rozích jejich 
deset korun, a na hlavách jejich jméno rouhání. Byla pak šelma ta, kterou 
jsem viděl, podobná pardovi, a nohy její, jako medvědí, a ústa její, jako ústa 
lvová. I dal ji drak sílu svou, a trůn svůj, i moc velikou.“ Zj 13, 1.2.
   „Na počátku“ stvoření života na Zemi, sice Bůh stvořil nejrůznější zvířata 
na souši i ve vodách (mnohá z nich existují až doposud), kterým Adam dal 
přiléhavá jména – ale takovouto šelmu ze Zjevení jistě nespatřil! A vůbec, 

11
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při stvoření, šelmy – jak jim říkáme dnes – dravé nebyly. V knize Jobově 
máme zaznamenán úryvek rozmluvy Boha s Jobem, ve které je zmínka 
o zvláštní šelmě, která „je králem nade všemi šelmami.“ Jb 41,25. Dravost 
šelmy nezískaly svým „přičíněním,“ ale tím, že člověk zhřešil! Jenže tato 
„dravost“ nepostihla pouze zvířata, ale i člověka, stal se pro své okolí 
nebezpečím.

   Před touto situaci varoval Bůh Kaina slovy: „… hřích ve dveřích leží; a pod 
mocí tvou bude žádost jeho, a ty panovat budeš nad ním.“ 1M 4,7.

   Odkud se tedy „vynořila“ zmíněná šelma ze Zj 13,1.2., které ani Jan nebyl 
schopen dát přiléhavé jméno? Osobně jsem toho mínění, že na jejím vzniku 
má podíl sám satan, že on ji „naklonoval“ – tedy z něčeho, co tu už bylo! 
A napovídá tomu i zmínka o draku v závěru verše 2.

   Moje otázka proto zní: „Co tu už bylo?“ Byla zde raná církev, vybudovaná 
Kristem a apoštoly. Satan nikdy nepřál jejímu šíření po celém světě. 
Z tohoto důvodu použil římské císaře, kteří křesťany začali krutě 
pronásledovat, jak je o tom zmínka ve Zj 2, 10. Když se mu jeho plán 
nepovedl a křesťanství se přesto šířilo, nalákal vedoucí v křesťanské církvi 
na kompromis s pohany… Pronásledování bylo vyměněno za kompromis! 
Takže postupně se vše začalo měnit – odpadnutí od zásad nedalo na sebe 
dlouho čekat!
   Nyní, podle dějinných událostí musíme zjistit, určit, koho tato mocnost 
– šelma z moře představuje. V proroctví znamená „moře“ „vody, národy“ 
Zj 17, 15. Dějiny nás vedou na půdu Římské říše, ve které po jejím 
rozpadnutí vzniklo na postupně upadajícím křesťanství, papežství. 
V temném středověku tato mocnost disponovala velikou mocí – až do 
r. 1798. Papežství je hlavou Římskokatolické církve, tj. „církve křesťanské.“ 
Té, která za císaře Konstantina opustila čisté učení Ježíšovo a apoštolů. Do 
církve se vloudily pohanské zvyky, učení nemající nic společného s učením 
Kristovým.
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   Kristovo učení je neměnné. Ježíš do svého učení nikdy nepřimíchával 
prvky pohanských kultů! Ti křesťané, kteří se od Jeho zásad odklonili, si 
zvolili snadnější, schůdnější cestu, kterou už kdysi satan nabízel Pánu 
Ježíši: „Toto všecko ti dám, jestliže padna, budeš se mi klanět.“ Mt 4, 9. Za 
císaře Konstantina biskup Silvestr tuto nabídku ochotně přijal a po něm 
mnoho dalších (a nejen římští biskupové…).

   „Proto je drak, i když představuje především satana, v druhé řadě 
symbolem pohanského Říma… Tento symbol, jak věří většina protestantů, 
představuje papežství, které převzalo moc, vládu a autoritu, již měla kdysi 
stará Říše římská… „ VLB 313/GC 439

   Důležitou pozornost si zaslouží verše 8 v 13. kap. a v něm dvě otázky: 
„Kdo jest podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovat s ní?“ Výraz „podobný“ 
mne vede k proroctví u Izaiáše 14, 14., kde jsou uvedeny myšlenky 
Lucifera, kterými se snažil podnítit vzpouru proti Nejvyššímu vládci 
vesmíru: „Vstoupím nad vysokosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu.“

   Tento nebeský Světlonoš, jak vidíme, taktéž toužil být i ve své hříšnosti 
– „podobný Ježíši,“ být vládcem celého vesmíru! Tato troufalost ho pak 
přivedla k pádu a stal se z něj „drak-satan.“ Satan tuto svoji povýšeneckou 
vlastnost „narouboval“ i šelmě-mocnosti, která se mu poklonila.

   Druhá otázka „kdo bude moci bojovat s ní?“ úzce souvisí s tou první. Ve 
středověku, se před papeži chvěli králové a císaři, neboť udělit (získat) 
„žezlo a korunu“ bylo pouze v moci papežů! Takoví, kteří se těmto 
neomezeným vládcům dokázali postavit se snad ani nenajdou, kromě 
Jindřicha IV. německého císaře. Ovšem následky své opovážlivosti později 
okusil na vlastní kůži!

   Bůh ale měl i takové bojovníky víry, kteří se odvážili bojovat s touto 
tyranskou mocí: Hus, Luther, Valdenští, Hugenoti, Čeští a Moravští bratři 
a mnozí další, jejichž seznam archivují nebeští andělé.
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   V současné době jsme svědky aktivity a rozpínavosti, kterou papežská 
mocnost vyvíjí, jak do jejího „přístavu“ postupně „vplouvají“ všechny 
protestantské „lodě i lodičky!“ Něco se zde skutečně děje: „divivše se 
všecká země, šla za tou šelmou.“ (v. 3) Zůstane zde vůbec někdo, kdo se 
odhodlá s ní bojovat a neuposlechnout její příkazy? Ano, budou – „ti, 
kterých jména budou zapsána v knize života Beránka, toho zabitého od 
počátku světa!“

   V rozboru této mocnosti bychom mohli ještě pokračovat, ale nyní 
přichází na řadu druhá šelma ze Zjevení 13, 11-18.

°°°°°°°°°°°°°°°°

Dřív, než budeme rozebírat myšlenky o „šelmě ze země,“ uvedu i nyní 
pojednání o této mocnosti z časopisu TODAY, kde je psáno:

Vedoucí země Západního světa se nalézají na křižovatce. Kterou cestu si 
zvolí? Co je v sázce? Může nám starozákonní biblický prorok dát odpověď? 
Krátce potom, co američtí zakládající Otcové podepsali Deklaraci 
o nezávislosti, státník jménem John Page napsal následující slova 
virginskému příteli: Víme, že běh není rychlý, ani boj silný. Nemyslíš si, že 
nějaký anděl řídí vichřici a usměrňuje bouři?“ 

Za nějaký čas to poznáme, ovšem zmínka o andělu a vichřici je z Bible! 
Zmínil se o Boží ruce, která byla při zakládání Ameriky. Více než 240 let 
Americe žehnala Boží ruka. Na základě Božího zaslíbení a díky vytrvalé 
věrnosti chudých osadníků vyrostl podél atlantického pobřeží velice silný 
a prosperující národ v dějinách světa. Amerika je velká, neboť Bůh je velký. 
Její obyvatelé celá léta, tuto skutečnost zjevně poznávali.

Blížíme se snad k době, kdy se andělé od nás vzdálí? Mohl by Bůh Ameriku 
ponechat nebezpečným větrům času a dějin, nechat zřítit ze své světové 
nadvlády, zkolabovat, jak se to v minulosti přihodilo velkým národům? 
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Pochopení této kritické doby 

   Jak se dovíme výsledek této kritické historické doby? Amerika, ba celý 
svět stojí před historickou událostí. Životně důležitá otázka zní. Bude 
Bůh i nadále vést Ameriku v její světové prorocké roli? Co je nutné znát 
o době, ve které žijeme? Je toho mnohem víc, než zprávy a úvahy, které 
v současnosti získáte od expertů v politice a v žurnalistice! Tito „experti“ 
jsou slepí, nevědomí a velice často předpojatí v popisu světových událostí. 

   To, co opravdu potřebujete vědět, je skutečný biblický pohled, který Bůh 
předkládá ve svém Slovu… Nejlepší způsob, jak ukázat co čeká svět je, 
zaměřit se na slova proroka Amosa, prostého muže, který uposlechl Boží 
volání, postavit se za národ a doručit mu poselství naděje i pokárání.

Amosovo poselství pro současnost

   Národ, ke kterému poslal Bůh Amosa, byl Izrael – národ se kterým 
vytvářel dějiny, s nímž měl úzký vztah. S Abrahamem, otcem Izraele, 
uzavřel nepodmíněná zaslíbení o národní prosperitě a velikosti. Na 
základě těchto zaslíbení vyvedl Bůh Izrael z Egypta a uvedl do Zaslíbené 
země. 

Izraeli byla dána požehnání a zaslíbení, jaké nikdy nedal žádnému jinému 
národu. „Pouze jen vás jsem vybral (vyhlédl) ze všech rodin světa,“ řekl 
Bůh. (Am 3, 2a); (New International Version) Žel, Izrael nesplnil svůj podíl 
na smlouvě. Tím zavrhl Boha, který řekl: „Protož trestat vás budu ze všech 
nepravostí vašich.“ Am 3, 2b

V této době byl Izrael mezi ostatními národy silným národem. Po smrti 
krále Šalamouna v 10. století př. Kr. se rozdělil na dva národy – na 
Severní Izrael a na Jižní. (Severní království a Jižní království) Oba národy 
postupně upadaly… ovšem v osmém století dosáhly své nejvyšší prosperity 
a moci od doby Šalamouna…
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   A zde máme paralelu pro současnou Ameriku. Za více než 200 let 
Amerika vyrostla a stala se největším národem, jaký kdy existoval. 
Dokonce i dnes, kdy čelí různým problémům a velkým změnám… zůstává 
nejvlivnější světovou mocností, s nejsilnější ekonomikou. Svět bez Ameriky 
byl by jiný a mnohem nebezpečnější. Tak, jako Bůh použil starý Izrael, 
za „výkladní skříň“ pro ostatní národy, tak v současnosti Amerika je 
potřebnou mocí, kterou Bůh používá pro svůj záměr a svůj prorocký plán. 

(Takový pohled na Ameriku přinesl časopis TODAY Jan. -Feb. 2017, který 
vydává církev United Church of God)

°°°°°°°°°°°°°°°°
Nyní zpět k názvu článku o dvou mocnostech – šelmách. Na řadu přichází 
druhá šelma ze Zjevení 13, 11-18

2. Šelma ze země (v. 11a)

   „Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující ze země a měla dva rohy 
podobné beránkovým…“ Jenže „rohy jako beránčí“ žádnou šelmu nezmění 
na „beránka“. (Jen nevím, proč někteří překladatelé používají velké „B“, 
které přináleží pouze Pánu Ježíši – „Beránkovi, zabitému…“?)

   Další slova verše 11 nám odhalují její skutečný charakter: „…ale 
mluvila, jako drak.“ Jestliže řev hladového lva musí v buši vyvolat „husí 
kůži“ a strach, o co víc pak řev samotného draka – satana! Nemyslím, že 
tato „šelma ze země“ vyšla z tvůrčí „dílny“ tehdy, kdy Bůh „na počátku“ 
osídloval naši Zem různými zvířaty, ke kterým se pak Adam mohl bezpečně 
přibližovat… 

   A opět otázka: Odkud se tedy vzala, případně, kde se vzalo to, co zde 
kdysi původně nebylo a šelmou se stalo? Ještě dřív si musíme upřesnit 
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Janovu zmínku, že „vystoupila ze země,“ zatímco „prvá šelma vystupovala 
z moře.“ „Moře“ (vody) v symbolické řeči znamená (představuje) 
národy, lidi. Daniel ve svém vidění pozoroval, jak z moře vystupují různé 
šelmy – lev, medvěd, leopard a hrozná šelma nepodobná žádnému 
zvířeti. (Da 7.) Šelmy představovaly čtyři říše, následující v dějinách po 
sobě – Babylon, Medoperzie, Řecko a Řím. 

Výraz „ze země“ nás vede na území Nového světa, na klidné a neobydlené 
území, na kterém postupně vyrostl veliký a silný národ, v současnosti 
známý jako Amerika – USA! Na tomto území se sice nacházely různé 
kmeny Indiánů (původních obyvatel), ale z nich se USA nevytvořily.
   Tuto zemi postupně obydleli – kolonizovali exulanti – protestanti 
utíkající z Evropy před papežským pronásledováním. Tím se naplnilo 
proroctví ze Zj 12, 16: „Ale země pomohla ženě, neboť otevřela země ústa 
své, a pozřela řeku, kterou vypustil drak z úst svých.“

…Mezi křesťanskými vyhnanci, kteří jako první uprchli do Ameriky 
a hledali tam útočiště před útlakem… byli mnozí, kteří byli odhodláni 
založit vládu na široké základně občanské a náboženské svobody. Jejich 
názory našly svůj výraz v Prohlášení nezávislosti… Republikánství 
a protestantství (protestantizmus) se staly základními zásadami národa…“ 
VLB 315/GC 440

a) Šelma s dračím hlasem – jak vznikla? Jistě nepovstala z původních 
obyvatel - Indiánů! Musela se tedy vyvinout z protestantských křesťanů, 
kteří kdysi prchali před papežským pronásledováním, hledali úkryt v této 
zemi. Zdá se to nepochopitelné, ale v dějinách porušených hříchem, se 
stávají i takové věci. 

   Jen si vzpomeňme: Pán Ježíš přišel, jako zachránce svého lidu (Mt 1, 21) 
a co s Ním Jeho vlastní učinili? Vydali Ho římské moci k ukřižování. Sám 
ďábel z nich mluvil, když před Pilátem křičeli: „Ukřižuj, ukřižuj!“
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b) Souhra mezi šelmami – ze země a z moře

   Kristus, ani Jeho zásady se nemění! Přesto se změnilo něco v životě 
a jednání protestantů, kteří se kdysi na území USA usadili! Přesněji 
řečeno – v životě jejich potomků. Postupně se vzdávali víry svých předků, 
zapomněli na Reformaci, spříznili se s Římem a ruce si podali přes oceán 
s papežstvím – jako akt smíření! 

   Dobře si uchovejme v paměti úzkou spolupráci této mocnosti, mající 
kdysi vzhled „beránčích rohů“ – značících mládí, nevinnost a laskavost, 
s mocností v Římě! 

   Není se co divit – proroctví o spolupráci těchto dvou šelem-mocností, 
se plní před našimi zraky! Doufám, že to vidíte i vy. „Ve službách té první 
šelmy vykonává všechnu její moc za ni…“ (Zj 13, 12a: Petrů; „Uplatňuje 
všechnu autoritu toho prvního divokého zvířete…“ PNS) 

   To ovšem není vše…! „neboť druhá šelma nutí zem i její obyvatele, 
aby se klaněli oné první šelmě, jejíž smrtelná rána se zase zahojila.“ 
(v.12b Petrů) Ale ani zde spolupráce ještě nekončí, ale stupňuje se až do 
nejvyššího bodu, což prozrazují další verše. Nezdá se vám, že američtí 
protestanté – a nejen oni, se vzdávají víry svých reformátorů, kteří je kdysi 
vyvedli z někdejších bludů a středověké papežské tmy a přivedli je na 
výsluní předivného světla? 

…Jenže proroctví této kapitoly má ještě další rozměr: Kdysi papežstvím 
pronásledovaní protestanté se stanou pronásledovateli těch, kdo se 
rozhodnou i nadále „poslouchat více Boha než lidi“ zachováváním 
4. přikázání a přidrží se Ducha prorockého, proti nařízení vládců země 
o povinném svěcení neděle – pohanského dne Slunce! Ano, Bůh zde bude 
mít ty, jejichž „jména jsou zapsána v knize života Beránka, toho zabitého 
od počátku světa.“ Bude jich málo, ale budou! Neskloní se před žádnou 
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hrozbou a nepřistoupí ani na žádný kompromis! Nezapomeňme, že dějiny 
se i v životě věřících opakují.

   „Proces, během něhož živá a vroucí víra stydne a mění se v mrtvé 
náboženství, je plíživý a sotva postřehnutelný. Ze všeho nejdřív se 
věřící přestanou modlit. Ve čtvrtém století za císaře Konstantina se 
křesťanství stalo státním náboženstvím a změnilo se během krátké doby 
v nebezpečnou zbraň v rukou pohanského vládce…“ Herman Hartfeld: Víra 
navzdory KGB str. 40

   Bible jasně učí, že se blíží doba, v níž se státní zákony octnou v takovém 
rozporu se zákonem Božím, že každý, kdo bude chtít zachovávat všechna 
božská přikázání, bude muset čelit potupě i trestům, jako nějaký zlosyn.“ 
VLB 327/GC 458

°°°°°°°°°°°°°°°°

Rok 1798 se zapsal nejen do světových dějin, ale i do dějin blížícího se 
hnutí adventizmu. Je logické, že v tomto roce se staly nejrůznější události… 
Nás, studujících události Zj 13 budou ovšem zajímat pouze dvě. Obě jsou 
velice význačné. 

a) O první, je zmínka ve v. 2. a 10. verši: „Jedna z hlav jejich jako zbitá 
byla až na smrt… Kdo do vězení povede, do vězení půjde…“ Obě události 
se naplnily v Evropě na území církevního Vatikánu, když Napoleonův 
generál zajal tehdejšího papeže Pia VI. a uvěznil ho. Tímto zásahem byl 
učiněn konec papežské rozpínavosti a neomezené despotické moci, asi 
na 150 let. Skončilo jí vyměřené vládnutí od roku 538 do roku1798. Zdálo 
se, že papežství bylo navždy odzvoněno! Jenže rána se začala postupně 
uzdravovat, což jasně vidíme!
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b) Nyní věnujme pozornost té druhé šelmě. Když prvá šelma šla do zajetí 
(Zj 13, 10) v r. 1798 Spojené státy získaly na významu a začaly růst, 
vzmáhat se!

„Který národ Nového světa začal v r. 1798 nabývat na moci, začal sílit, 
růst a upoutávat pozornost světa? Použití symbolu nepřipouští pochyb. 
Jen jediný národ odpovídá údajům tohoto proroctví, které nepochybně 
poukazuje na Spojené státy americké…“ VLB 314.315/GC 440

   Proč právě rok 1798 sehrál důležitou roli v dějinách Ameriky? V roce 
2017, 1. března ve 13 amerických státech – koloniích, vstoupila v platnost 
Konstituce (Ústava), sestavená již v r. 1787. Prvým presidentem se tehdy 
stal George Washington. Od té doby doposud (2017) uplynulo 219 let. 
Z malých začátků se vyvinula světová velmoc, která ještě v dějinách 
– v závěru dějin sehraje ve spolupráci s první šelmou – mocností, roli 
pronásledovatele lidu ostatku! 

°°°°°°°°°°°°°°°°

Obraz šelmy – kupování a prodávání 

   Vězněnému prorokovi na ostrově Patmos „pro Boží slovo a pro svědectví 
Ježíše Krista“ byly zjeveny zkoušky těch, kteří budou v závěrečné době žít, 
když se „šelma ze země“ spojí se „šelmou z moře.“ „I dáno jí, aby dát mohla 
ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, 
kteříkoli neklaněli se obrazu šelmy, aby byli zmordování… aby žádný 
nemohl kupovat ani prodávat, než ten, kdož má znamení, anebo jméno té 
šelmy, anebo počet jména jejího…“ Zj 13, 15.17. Budou uzákoněny sankce 
podobné těm, ba mnohem horší než proti Židům za Hitlera.

   To znamená, že kdysi protestantská Amerika – potomci těch, kteří před 
papežským pronásledováním utíkali z Evropy do Ameriky „ vstřebá“ do 
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sebe „dračího ducha,“ stanou se z nich krutí pronásledovatelé. Ovšem 
to nebudou jen američtí protestanté, ale všechno lidstvo na celém 
světě – „neboť všecka země šla za tou šelmou…“ Zj 13, 3 

! Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, 
v níž jsou zajedno, a budou působit na stát, aby prosadil jejich nařízení 
a podpořil jejich ustanovení, pak tím protestantská Amerika vytvoří obraz 
římské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení 
trestů pro ty, kteří se neodchýlí od své víry“. VLB 316 / GC 444

Několik slov na závěr. 

Jelikož v současnosti žijeme v klidu a podřimujeme, jako 10 družiček, 
neznamená to, že „za horizontem,“ v zákulisí, satanovi agenti spí. Pracují 
na posledních přípravách a pak vyrazí. Tím, co je popsáno v závěru 
Zj 13 – touto zkušeností - doposud ještě nikdo neprošel… Pozorujte, jak se 
„nedělní zákony“ pomalu, ale jistě vsouvají – po malých krůčcích do života 
lidí. 
   Mnozí křesťané se dnes bojí. Bojí se, když vidí, jak americká a západní 
kultura i společnost se stále více vzdalují (odklánějí) od biblického 
poselství i křesťanských hodnot, které jsou pro věřící tak vzácné. Bojí se, 
že pronásledování křesťanů v Číně, Nigérii, Severní Koreji, či Libyi nemusí 
být pro nás zanedlouho jen tím, o čem si pouze čteme, ale může se stát 
stezkou, po které budeme muset my, křesťané svobodné země „rovněž 
kráčet.“ (Hlas mučedníku 1/17)

Předpokládám, že autor uvedených slov nemyslel na Zj 13, ale my máme 
tu přednost; hodnotit současnou situaci na základě „prorockých písem“ 
ke kterým patří právě proroctví o dvou šelmách, které je zapsáno v Janově 
Zjevení.

Ján Kováčik – květen 2017
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AKÝ JE ČAS?

Čas. Tá nehmatateľná veličina.
Každému, kto sa narodí na svet,
plynúť začína.
Často sa nám zdá, že čas rýchlo beží
práve vtedy, keď potrebujeme,
aby sa spomalil.
Naopak, niekedy plynie veľmi pomaly,
keď chceme, aby prešiel rýchlo.
Niekedy si želáme nesmierne,
aby sme čas mohli vrátiť,
keď niečo v živote zbabreme.
A keď prežívame nádheru
šťastných, krásnych, radostných chvíľ,
vtedy si prajeme, aby sa čas zastavil.

Ako často počúvneme Boží hlas,
aby naše srdce stíchlo a našlo si
čas na spoločenstvo s Pánom?
Vyznať Kristovi všetko, čo nás ťaží,
prosiť o odpustenie každého hriechu,
prijať z Jeho Slova všetky rady,
povzbudenie, silu, útechu.
Boh k nám prehovára zo svojho Slova,
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aj zo sveta stvoreného okolo.
Nech si kdekoľvek, najdôležitejšie je,
aby tvoje srdce každú chvíľu na
Božie napojené bolo.

Patríme Bohu a Jemu patrí aj náš čas,
a budeme sa zodpovedať z toho,
ako ho využívame.
Užitočne, správne v službe ľuďom
alebo na veci, činnosti márne?
Čo je dôležitejšie?
Zábava, kino, divadlo, športový prenos
či televízny seriál?
Alebo to, aby moja rodina a každý,
koho mi Pán poslal do cesty,
spoznal Krista a v Jeho pravde stál?
Čo je dôležitejšie?
Spása druhých alebo moje pohodlie?
Veď je to pocta, prednosť, že biedny,
hriešny človek ako ty i ja Bohu slúžiť
a hlásať svetu Jeho posolstvo smie!

23
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AKÝ JE ČAS?

Aký je dnes čas?
Čas neistôt, čas úzkostí, keď srdcia
ľudí mŕtvejú strachom z toho,
čo sa ešte bude diať.
Kríza v ekonomike, spoločnosti,
vo vzťahoch, v morálke, vojny, hurikány,
silné zemetrasenia, krupobitie...
A čo Boh v tomto čase hovorí nám?
Svoje hlavy k nebu pozdvihnite,
lebo sa priblížil čas, keď sa Kristus vráti
dať odplatu verným i neverným.

Kráľovstvo lásky, pokoja, radosti,
spravodlivosti Boh, nie ľudia nastolí.
Všetko dôležité nám vopred dáva
vedieť v Písme nie preto, aby sme
vyľakaní, ale pripravení na Jeho
sľúbený návrat boli.

Zo všetkých strachov, obáv, úzkostí,
neistôt len Ježiš človeka vytrhuje.
Len zásluhou Jeho svätej krvi za
nás preliatej žiadne srdce nemusí žiť
v zajatí strachu z času minulého,
prítomného ani budúceho.
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Je čas sa vážne pripravovať
na druhý príchod Krista.
Je čas pomáhať, aby sa aj iní chceli    
pripravovať a tešiť z Jeho návratu.

Je čas, nech rastie naša túžba
viac poznávať Krista ako dobrého,
láskavého, milosrdného,
spravodlivého Boha.
Je čas, nech naša služba Bohu
a pre Jeho dielo nadšenie
srdcia ľudí okolo nás zasiahne!

Je čas prijať a ponúkať ľuďom vzácny
spásy dar, ktorý nám Stvoriteľ a
Záchranca Ježiš z nesmiernej lásky dal,
aby sme Ho raz mohli uzrieť tvárou v tvár.
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KORONAVIRUS A BUDOUCNOST SVĚTA
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Svět upadá do stále většího 
chaosu a nejistoty. Dochází 
k nárůstu přírodních katastrof, 
změnám klimatu a také se objevují 
nové nemoci a virové nákazy. 

Začátkem roku 2020 pronikl 
do světa a začal se šířit nový 
koronavirus (COVID-19), který, 
jak je uváděno, se koncem roku 
2019 poprvé objevil v Číně. Tento 
virus byl původně označený 
jako „2019-nCoV“ a následně 
přejmenován na „SARS-CoV-2“, 
jelikož, jak se po analýze ukázalo, 
je pokračovatelem svého 
předchůdce – viru „Sars“, který 
se ve světě objevil koncem 
roku 2002 a šíření nákazy se 
podařilo zastavit v polovině 
roku 2003. U tohoto nového 
viru, který můžeme také označit 
jako „Sars - verze 2“ skuteční 

znalci a odborníci z vědeckého 
oboru mikrobiologie vyloučili, 
že vzešel z přírody a přenesl se 
přes zvířata na člověka. Zjistilo 
se totiž, že nástupce dřívějšího 
viru „Sars“, označený jako 
„SARS-CoV-2“, má modifikováno 
své řídící jádro, které se také 
nazývá „velín,“ což je zřejmě 
odvozeno od „velícího centra.“ 
Velín je ta nejdůležitější část 
viru, na kterou si virus nenechá 
přírodou sáhnout a je pouze                                         
schopen přijmout určité změny, 
které si sám vyhodnotí tak, že 
budou pro něho prospěšné 
a posunou jeho vývoj dál. Při 
prozkoumání nového koronaviru 
„COVID-19 / SARS-CoV-2“ však 
bylo zjištěno, že „velín“ byl až 
natolik modifikován a je značně 
přeuspořádaný oproti svému 
předchůdci – viru „Sars“, že je 

KORONAVIRUS
a budoucnost světa

Z RÁJE 
  DO RÁJE 2. 2020



2727

naprosto vyloučeno, aby něco 
takového vzniklo samo v přírodě. 
Je tam evidentní zásah někoho, 
kdo se v tomto oboru vyzná, 
umí s tímto pracovat a je to tedy 
odborník z oblasti mikrobiologie. 
Proto je tento nový virus možné 
považovat i za biologickou zbraň, 
což mnozí raději nechtějí vyslovit 
a jsou na takové označení opatrní. 

Myslí si někdo, že to není možné? 
Stále někteří věříte, že svět, vlády, 
které svět řídí a mocné elity, 
které světu vládnou, to s námi, 
řadovými lidmi, myslí dobře? Že 
jim jde o náš prospěch?

Kdo se již dříve zajímal o tajné 
společnosti a jejich plán se světem 
tak ví, že jejich hlavním plánem je 
ovládnout svět a nastolit „Nový 
světový pořádek (řád).“ 

Důležité podružné cíle, nebo 
lépe řečeno prostředky, které 
mají přispět k dosažení cíle 
hlavního, jsou vyvolávat ve 
světě zmatek, chaos a také                                                                                                                                             
snižovat množství lidské populace. 
Virová nákaza je dobrým 
prostředkem, jelikož může zabíjet 

lidi a zmatek, strach i chaos vyvolá 
velmi snadno.

Těžko si lze představit omyl, kvůli 
kterému dojde k nechtěnému 
úniku některého viru. Odborníci 
pracují s tak nebezpečným 
materiálem, že si dají, jak to jen 
nejvíc jde, záležet na tom, aby 
byla zachována bezpečnost. 
Do světa se tak nové virové 
nákazy dostanou cíleně, úmyslně 
a s předem připraveným plánem 
a samozřejmě po předchozím 
dostatečném otestování, že je 
virus připraven, aby byl vypuštěn 
mezi nic netušící lidi. Protože 
se samozřejmě a přirozeně 
bude společnost ptát, kde se 
tato nákaza vzala, udávají se 
2 nejčastější vysvětlení: 

1. Nákaza tu byla vždy, jen se o ní 
nevědělo, nebo nebyla v takové 
míře, aby se povědomí o ní 
dostalo do celého světa.

2. Nákaza se přenesla ze zvířat na 
člověka.

Společnost očekává odpověď, 
a tak ji musí dostat. Nikdo však 
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nemůže přiznat skutečný důvod 
a úmyslné cílení. Stejně tak nikdo 
nemůže přiznat, že šíření virové 
nákazy do celého světa není 
především způsobeno cestováním 
lidí z místa na místo, do různých 
zemí a zpět.

Současně s tím, jak se virus 
šířil, jsme mohli vidět i změny, 
které se během krátké doby ve 
světě uskutečnily. Rychle vydaná 
opatření a nařízení v různých 
zemích způsobila, že najednou je 
během několika dnů mnoho věcí 
jinak. Vytvořit „dobře“ připravený 
virus a vypustit jej do světa řeší 
nejméně dvě věci současně, 
ve prospěch plánů tajných 
společností: 

1. Sníží se o něco počet obyvatel

2. Vytvoří se příležitost pro vznik 
ekonomické krize

To vše je doprovázeno strachem, 
zmatkem a dokáže to u lidí vzbudit 
paniku. Tak jsou potom lidé 
ochotni přijmout opatření, kterým 
by se za normálního stavu bránili. 
Toto se nazývá „hegeliánská 

dialektika,“ nebo také 
„hegeliánská logika.“ Chceme-li 
dostat stav světa a lidstvo z bodu 
„A“ do bodu „B“, ale je jisté, že 
lidstvo to za normálních okolností 
nepřijme, potom je nutné stav 
světa posunout do bodu „C“. 
Následně přijdeme s řešením 
tohoto velmi nepříznivého 
a uměle vyvolaného stavu, a to 
spočívá v tom, že se nabídne 
z hlediska podstaty a cíle opatření 
totožné s tím, co přináší bod „B“. 
Ve stavu strachu, nejistoty, paniky 
a nouze pak lidé rádi toto řešení 
přijmou a pochopí je. Tím se 
dosáhne původně zamýšleného 
plánu na přesun do bodu „B“. 

Krátce řečeno, když to nejde tak:  
A → B, tak to půjde takto: 
A → C → B.

Koronavirus (COVID-19) „SARS-
CoV-2“ je mimo jiné prostředkem 
na vyvolání světové ekonomické 
krize!

Jestliže je ekonomická krize 
velkého rozměru nutná k tomu, 
aby se ve světě podařilo tajným 
společnostem nastolit „Nový 
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světový pořádek (řád),“ potom 
tato krize nemohla být světu 
nabídnuta jako něco, co nastane 
po odsouhlasení většiny lidské 
populace. Kdo by hlasoval pro 
něco takového? Když je v plánu 
vyvolat velkou ekonomickou 
krizi, může to proběhnout tak, 
aby vlády zemí oznámily, že 
toho chtějí dosáhnout například 
uzavíráním mnoha obchodů? 
A že budou spolupracovat i velké 
a vlivné podniky, které se také 
uzavřou? Může vláda říci, že 
svět chce nastolit krizi a proto 
uzavíráme a zakazujeme toto 
a tamto? Jak by to lidé přijali? 
Samozřejmě nepřijali. Jak toho 
dosáhnout, aby to nejen přijali, 
ale měli pro to i pochopení 
a vyslovili souhlas? Je k tomu 
potřeba jeden prostředek: Vážné 
ohrožení šířící se do světa, které 
bude vyvolávat strach. Takže, 
když použijeme znovu ta písmena 
k vyjádření stavů světa, potom 
normální stav, co tu byl před tím, 
byl stav, nebo-li bod „A“. Chceme 
se dostat do bodu „B“, kterým 
je světová ekonomická krize, 
nemůžeme jít přímo, protože jak 
jsme si o pár řádků výše vysvětlili, 

lidská společnost by to takto 
nepřijala. Musíme tedy kyvadlo 
posunout na úplně opačnou 
stranu a to do bodu „C“. Tento 
představuje prostředek, který 
krizi vyvolá a v našem případě je 
to virová nákaza, kvůli které se 
vydají zákazy, omezení a bude 
se uzavírat co jen půjde. Lidé to 
za tohoto velmi nepříznivého 
stavu rádi, nebo dobrovolně 
přijmou. Pak se naznačí, že 
to bude mít velký dopad na 
ekonomiku. Tím dosáhneme 
přesun z bodu „C“ do bodu „B“.  
Tedy hegeliánská dialektika 
(logika).

Když vidíme, jak rychle svět 
dokázal reagovat na šířící se 
virovou nákazu, a jak rychle se 
změnil, dokážeme předpokládat, 
jak rychle se bude schopen změnit 
v budoucnu, až nastanou hrozby 
daleko větší. Jak rychlé a velké 
změny nastanou, až se bude tato 
planeta topit v nejistotě co bude 
příští den, kdy katastrofy budou 
narůstat a odehrávat se tak, jak 
předpovídá Boží slovo v Bibli. 
Čas je blízko a konec přijde náhle 
i brzy.  

Pavel Grulich



Pozvání ke studijnímu setkání

ve dnech 31. 07. – 02. 08 2020

Studijní téma: 

„Poslední církev“ - a svět, v němž žije -

Každý, komu není lhostejné, jak chápat důležitá naučení Bible pro 
dobu konce, je k  tomuto studiu s  bratrem Ronnym Schreiberem 
srdečně zván. Setkání se uskuteční v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu 
nad Ostravicí, ulice Za hřbitovem. Začátek bude v pátek v 17 hodin a 
ukončení v neděli cca. 13 hodin. 

O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování které bude 
v  chatkách „Budoucnost“(cena za noc a osobu je 180 Kč), aby 
se přihlásili buď telefonicky na číslech 773 068 047, 735 075 319 
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 15,00Kč /1 CD, plus 
poštovné.

Adresa redakce:
Marcela Juřicová 
Lubenská 630, 
739 11 Frýdlant n. Ostr. 
Tel. 00420 773 068 047
Redakce časopisu Z RÁJE DO RÁJE



Poslední události 
konce dějin
Pavel Grulich
Svět se nachází před posledními 
událostmi, které předpovídá  
Boží slovo v Bibli... 
Barevné
Formát A5, 235 stran 
cena 70 kč

Boží soudy přicházejí 
Steve Wohlberg
Ať tomu věříme, nebo ne, 
život na této planetě se 
zhorší a to do velké míry, 
předtím......

Formát A6, 40 stran 
cena 10 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

Tragičnost  
v ukřižování  
dobrého pastýře
Armin Krakolinig
Ježíš je ten dobrý pastýř. 
Jak sám Ježíš rozuměl svému 
příchodu? 
Celobarevné
Formát A4, 60 stran
cena 70 kč

Královská dcera  
a jiné povídky pro dívky
 
Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese 
a Edsona Whiteových 
 
Formát A5, 162 stran 
cena 60 kč

Ve stopách velkého 
lékaře      
E. G. WHITE
Sloužit Bohu tak, jako to 
činil náš Spasitel

Formát A5, 360 stran 
cena 70 kč + porto

Tygr a Tom
a jiné povídky pro 
chlapce 
Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese a 
Edsona Whiteových

Formát A5, 152 stran 
cena 50 kč

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

Hořký lék pro 
laodiceu 
Výňatky z kázání 
evangelisty  
Joe Crewse
Formát A5, 28 stran 
cena 10kč

Poslední Boží 
varování 
Steve Wohlberg
Zvolme si Ježíše 
Krista, ne šelmu
 Formát A6, 40 stran 
cena 10kč

Pravda 
o Minneapolis 
1888 
Důležitý a významný 
úsek dějin Adventistů 
sedmého dne 
Formát A5, 104 stran 
cena 20kč

Směrem 
k záchraně 
Pavel Grulich
Je mnoho cest, avšak 
jaká vede skutečně 
k tomu cíli, který...,
Formát A5, 240 stran 
cena 60kč

Kdo seje vítr sklízí 
bouři
Joe Crews
Jeho služba a svědectví 
ukazují, že to byl muž, který si 
uvědomoval… 

Formát A5, 48 stran 
cena 25 kč

Bible  
s komentářem  
E G W 
Studijní BIBLE Kralická (1613) 
s komentáři E.G.W....

1600 stran 
cena 700 kč

On zná moji cestu
Ján Kováčik

Evangelická rodina, která 
později přijala adventní 
pravdu 

Formát A5, 140 stran 
cena 60 kč

Bouře v učení
C.a R. Standish

Nauky lidské, nebo Boží…

Formát A5, 120 stran 
cena 50 kč

Identita ASD 
D. Laufersweiler
V kotvě Trojandělského 
poselství je vkořeněna…

Formát A5, 32 stran 
cena 20 kč

CASD a Ekumena 
ostatek.info

Co, kdo, kdy, kde a jak? 

Formát A5, 90 stran 
cena 50 kč

Koronavirus - 
Jaká bude 
budoucnost světa 
po koronaviru?
Pavel Grulich

Formát A6, 24 stran 
cena 10 kč

Ještě dva měsíce 
života 
Jan Marcussen 
Nejen cesta z nemoci 
k uzdravení, nýbrž také 
cesta k...

Formát A6, 32 stran 
cena 10 kč

Dárek pro Tebe 
G. a H. Muschongovi

Zdraví se nedá koupit. 
Je to dárek…

Formát A6, 70 stran 
cena 15 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.
 
Formát A5, 180 stran, 
cena 99 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.
 
Armin Krakolinig 
 
Formát A5, 180 stran 
Měkké desky: 
cena 25 kč + porto

Aktuální výklad 
7 troubení
 
na základě textu Zjevení  
a Ducha proroctví

Armin Krakolinig

 
Formát A4, 80 stran,  
cena 25 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

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 

Bůh hovoří ke konci 
světa 

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

Formát A6, 40 stran cena 
10 kč

Rozhovor s Ježíšem  
o sobotě
Gordon Anderson 

Základní poznatky dodržování 
soboty

Formát A6, 32 stran 
cena 10 kč


