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»Připravtež na poušti cestu Hospodinovu,
přímou učiňte na pustině stezku Boha
našeho. Každé údolí ať jest vyvýšeno, a
všeliká hora i pahrbek ať jest snížen; což
jest křivého, ať jest přímé, a místa nerovná
ať jsou rovinou. Nebo se zjeví sláva
Hospodinova, a uzří všeliké tělo spolu, že
ústa Hospodinova mluvila. Hlas řkoucího:
Volej. I řekl: Co mám volati? To, že všeliké
tělo jest tráva, a všeliká vzácnost jeho jako
květ polní. Usychá tráva, květ prší, jakž vítr
Hospodinův povane na něj. V pravděť jsou
lidé ta tráva. Usychá tráva, květ prší, ale
slovo Boha našeho zůstává na věky.«
Izaiáš 40, 3-8

Úvodník

Máme plakat,
nebo se radovat?

C

hci oslovit všechny členy našich sborů, aby
nepřehlíželi naplňování znamení časů, která
tak jasně hovoří o blízkosti konce
dějin. Mnozí, kteří neměli zájem
o spásu svých vlastních životů,
brzy hořce zapláčou: „Pominula
žeň, dokonalo se léto, a my nejsme vyproštěni.

Pominula žeň,
dokonalo se léto,
a my nejsme
vyproštěni.
JEREMIÁŠ 8, 20

Pokračování na straně 30
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Největší soužení
všech dob
»NEBOŤ TEHDY BUDE VELKÁ TÍSEŇ,
JAKÉ NEBYLO OD POČÁTKU SVĚTA AŽ DO NYNĚJŠKA
A JAKÉ NIKDY NEBUDE.«
Matouš 24, 21

V

dějinách našeho světa
byly vždy doby, ve kterých lidi postihla různě
těžká soužení, utlačovala je a bolestně trápila. Největší
popsané soužení u Matouše 24,
21 chápeme jako úplně poslední,
před příchodem Pána Ježíše, neboť se v tomto verši říká, že další
soužení již více nepřijde.
Po velkém soužení první a druhé
světové války, přišlo další velké
trápení; světová změna klimatu
a světová pandemie koróny, která lidstvo mocně až misteriozně
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utlačuje (zasahuje). Sice již dříve
byl mor a různé nákazy, ale byly
omezeny vždy na určité oblasti.
Nynější pandemie zahrnuje celou
zeměkouli; celé lidstvo bez výjimky.
Totéž platí o nynější změně klimatu. Dřívější roční kalendář
s typickým ročním obdobím a
s příznačnými jmény měsíců,
dnes již neplatí. (Např. Leden,
marzec – (v polském jazyce) – od
mrznutí, květen, srpen, listopad)
Polární oblasti také nejsou tak
mrazivé, čímž velmi trpí tamější

SHUTTERSTOCK.COM - PHILIP STEURY PHOTOGRAPHY

zvířata. Také zbytek světa je touto teplotní změnou nebezpečně
ovlivněn a postižen.
Zločin se křiklavě vyhrotil. Lidé
jsou bez jakékoli příčiny – prostě jen tak – zastřeleni, pobodáni
zmrzačeni nebo jinak zabití (připravení o život), stále mladšími
pachateli. Zvláštní velkou bolest
přináší svévolné násilí na ženách
a dětech. Utrpení migrantů dosáhlo enormních, nebezpečných
rozměrů. Děsivě chybějící respekt se dá pozorovat již u malých dětí.

Rozmáhá se útisk, protože se
musí, nosit roušky, omezení pohybu a vzájemných návštěv, tím
se velmi rozmohlo soužení. Ne jenomže stát na dodržování omezení tlačí, ale člověk bývá napaden
hrubým způsobem, také druhými občany, dokonce i tehdy, když
rouška na obličeji není správně
nasazena, atd.
Ještě další mocné, zastrašující až
hrozivé soužení visí nad lidmi.
»Bude nutit všecky, malé i velké,
bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na pravé
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ruce, nebo na čele, takže nikdo
kdo nebude mít znamení jména
té šelmy, nebo číslo jejího jména,
nebude moci nic koupit nebo prodat.« (Zjevení 13, 16. 17.)
Dlouho se o této právě citované stati Bible, o znamení šelmy
rozumělo a uvažovalo pouze
z hlediska náboženského. Sotva
někdo si pomyslel, že smysl tohoto verše by měl být také chápán
z hlediska politického. Stále silnější je snaha, peníze v hotovosti
docela odstranit a zrušit. Aby se
to mohlo realizovat, má každý
člověk dostat pod kůži implantovaný datový čip (»na čelo, nebo
na ruku«). Tam mají být zaznamenána různá osobní data daného jedince.
Rovněž i finance potřebné k nákupu. Také i veškeré finance
(jmění) pak mohou být podle libosti zabaveny, když tento jedinec požadované podmínky určité
mocnosti nesplní. Účinek těchto
nových opatření bude mít nedozírný dosah vrcholného útisku.
O tom je napsáno: »Nikdo nemůže nic koupit, nebo prodat, kdo
nemá znak jména té šelmy.« Zjevení 13, 17.
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Touto totální kontrolou přijde
jednotlivec o soukromí a imunitu.
Každý krok, i ten nejmenší; každé
cestování i současný pohyb; každý nákup i to nejmenší soukromé
podnikání adt., bude pak možno
sledovat dohlížecím aparátem.
Vznikne soužení nesmírného rozsahu.
To bude výzva pro ty, kteří budou
chtít žít podle Božího mravního
zákonu, aby toto znamení šelmy
dobře prozkoumali, a nesklouzli do dobře zahaleného uctívání,
které je namířeno proti Bohu,
Stvořiteli celého vesmíru.
Poslední a největší soužení, o kterém mluví Bible, bude Armagedon; největší světová válka s nejničivějšími zbraněmi, na kterých
se bude podílet 200 miliónu vojáků. (Zjevení 9, 12-16; 16, 12-16)
Všechna zde zmíněná soužení mají progresivní, vzrůstající
trend. První světové války se
zúčastnilo 70 miliónů vojáků.
Ve druhé světové válce již bojovalo 104 miliónů vojáků. V Armagedonu má být 200 miliónů vojáků. Klimatická změna je citelná
v celém světě. Nynější tak zvaná

pandemie, začala v Číně. Ve velmi
krátké době se rozšířila do celého
světa. Lidé mají strach a bojí se
opustit své domovy.
Kam až toto soužení povede, a jak
dlouho bude ještě trvat, to neví
nikdo. Bude-li tento trend pokračovat, pak není vytoužený příchod našeho Spasitele a Vykupitele, Ježíše Krista příliš vzdálený.
Bible říká, že v tomto čase soužení
nebudou jenom zastrašující události, ale že se mohou očekávat
též potěšující a uklidňující věci.
Věrnému Božímu lidu je pro tento
čas zaslíbena pomoc a starostlivá
péče.
»Toho času se postaví Michael,
kníže veliké a bude čas soužení
takového, jakého nebylo, jak je
národ tento, až do toho času; toho,
pravím, času vysvobozen bude lid
tvůj, kdokoli nalezen bude zapsaný v knize.« (Daniel 12, 1)
»Já pak ačkoli chudý a nuzný
jsem, Pán však pečuje o mne. Pomoc má a vysvoboditel můj Ty
jsi, Bože můj, neprodlévej.« (Žalm
40, 18) Nebo: Padne jich po boku
tvém tisíc a deset tisíc po pravici

tvé, ale k tobě se však nepřiblíží ta
zhouba.« (Žalm 91, 7)
Dovedli bychom si dost dobře
představit, že se příběh biblického Eliáše zopakuje, a že se »krkavci« postarají o pokrm? »Řekl pak
učedníkům svým: Proto pravím
vám: Nebuďte pečliví o život svůj,
co byste jedli, ani o tělo, čím byste
se odívali.« (Lukáš 12, 22)
»Proto nepečujte o zítřejší den,
nebo zítřejší den pečovat bude o
své věci. Dosti má den na svém
trápení.« (Matouš 6, 34)
Ve všech těchto zaslíbeních je
mocná naděje a síla, abychom to
velké soužení vydrželi a obstáli
duševně i fyzicky; Máme zaslíbení, ve kterém se zjeví Boží láska a
péče o Jeho věrný lid.
V jednom takovém zaslíbení se
píše: »Kdyby Pán nezkrátil těch
dnů, ani jediný člověk by se nezachránil. Ale kvůli vyvoleným, které vyvolil, zkráti ty dny.« (Marek
13, 20) 
DANIEL LAUFERSWEILER
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Víra Ježíšova
nebo v Ježíše?

Co je znamením pravého
následovníka Ježíše?

Co různá náboženství spojuje
a co je rozděluje

Každé náboženství má někde
v dějinách svůj původ a také
svého zakladatele. Např. víra
islámská se zakládá na učení
Mohameda, buddhistická na
učení Budhy, křesťanská víra
na učení Ježíše Krista. S politováním můžeme říci, že každá církev si dělá nárok, že je
jedinou správnou církvi, což
přineslo i mnoho válek mezi
národy.

Každé náboženství se pokouší
ukázat člověku cestu k životu věčnému. Jestliže všechna
náboženství mají svůj původ
v jednom Bohu, který stvořil
vesmír včetně Země, musí dát
stejnou odpověď na otázku, co
je nutné dělat k dosažení života věčného. Skutečnosti ovšem
je, že všechny učí něco jiného,
nevyjímaje mnohé křesťanské
náboženství. Všechny křesťanské církve jsou zajedno, že víra

8

Z RÁJE
DO RÁJE

1. 2021

SHUTTERSTOCK.COM - BILLION PHOTOS

musí být založena na Kristu.
V tomto smyslu čteme o jedné zvláštní situaci ve Skutcích
apoštolů, jak Pavel a Sílas odpověděli strážníkovi na otázku získání života věčného. Sk
16,31: »A oni řekli: Věř v Pána
Ježíše a budeš spasen ty i dům
tvůj.«
Tato odpověď zcela souhlasí
s Ježíšovou odpovědi věřícímu
farizeovi Nikodémovi, J 3,18:
»Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, již jest
odsouzen; nebo neuvěřil ve

jméno jednorozeného Božího
Syna.«
Zvláštní znamení pravého
křesťana
Když se podíváme na tři znaky pravých kristových následovníků, které jsou popsány
ve Zj 14,12, tak je zde vedle trpělivosti svatých a dodržování
Božích přikázání i víra Ježíšova. Nyní nám nastává otázka,
v čem je rozdíl, jestli kdo věří
v Ježíše, nebo má víru Ježíšovou, takovou, jakou měl Ježíš.
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Povrchním rozborem můžeme
udělat závěr, že rozdíl je veliký.
Věřit v (na) Ježíše, ještě dlouho
neznamená, mít takovou víru,
jakou měl Ježíš. K tomu máme
opravdu zajímavé příklady, obzvláště v Janově evangeliu.
Zdánlivě věřící v době
Kristově
Jan 2,11: »To učinil Ježíš počátek
divů v Káni Galilejské, a zjevil slávu svou. I uvěřili v něho
učedníci jeho.« Zde Ježíšovi
učedníci uvěřili v Něho, má co
do činění jen s tím, že jednoduše
věřili, že On je Mesiáš. To ale neznamená, že měli takovou víru,
jakou měl Ježíš. Víme, že jejich
víra se velmi odlišovala i později
od víry Ježíše Krista. Ještě to trvalo velmi dlouho, než opravdu
všemu věřili, co jim Ježíš řekl.
Od přijeti Jeho víry je brzdil jejich charakter, židovský původ
a vštěpované tradice jejich duchovních vůdců.
Při jiné příležitosti, po svatbě
v Káni galilejské na slavnosti Passa, kde na sebe upoutal
pozornost zvláštními zázraky,
píše apoštol Jan: Jan 2,23: »A
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když byl v Jeruzalémě na velikounoc v den sváteční, mnozí
uvěřili ve jméno jeho, vidouce
divy jeho, kteréž činil.« Také zde
vidíme, že mnozí uvěřili v Něho
na základě zázraků, ale neměli
Jeho víru. Uvěřili, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš, o kterém bylo
předpověděno, že když přijde,
bude činit zázraky. Znamená to,
že přijali ve všem víru Ježíšovou? Jistě ne, protože kdyby se
všichni židé, kteří věřili v Ježíše a stali se Jeho následovníky,
pak by při Jeho vzkříšení stáli
na Jeho straně. Víme, že Ho
opustili i Jeho učedníci. Měli-li
by Jeho víru a ve všem plně věřili tak, jak On to očekával, nebyl by Ho nikdo opustil.
Při jiné příležitosti popisuje
apoštol Jan množství lidí, kteří
poslouchali řeč Ježíše. Jan 8,30:
»Ty věci když mluvil, mnozí
uvěřili v Něho.« Znamená to,
že tito posluchači také přijali
Ježíšovou víru, aby věřili tak,
jako věřil Ježíš, a činili to, co jim
řekl? Že tomu tak nebylo, ukazuje nám pokračování tohoto
děje, jak to popisuje apoštol
Jan 8,31-45. Ukazuje reakci těch,
kteří Ježíši uvěřili. Ukazuje na

jejich povýšenost. Ježíš mluvil
k Židům. Dále jim říká, že mají
za otce ďábla a ne Boha a že ve
skutečnosti Bohu nevěří.
To jsou zřetelné příklady víry
v Ježíše, a ukazují, že ona neznamená mít víru Ježíšovou
a být skutečným následovníkem Ježíše. K tomu nestačí být
jen posluchačem a činit jen
některé Boží požadavky, nýbrž
přijmout a uvěřit všem Ježíšovým slovům a je plnit. Jan 8,31:
»Tedy řekl Ježíš těm Židům,
kteříž uvěřili jemu: Jestliže
vy zůstanete v řeči mé, právě
učedníci moji budete.«
Co musí člověk činit, aby
byl spasený a dosáhl života
věčného?
Člověk musí jen věřit v Ježíše,
nebo musí jednoduše milovat
Boha, nebo dodržovat Boží
přikázání, nebo konat dobré
skutky? Tím jsme se dostali
k otázce, se kterou se křesťanství zabývá od svého počátku.
Láska, milost a víra, nebo poslušnost a skutky, co z toho
potřebuje člověk, který chce
být spasený?

Nejjednodušší odpověď, kterou najdeme v Bibli zní: Jk 2,14:
»Co prospěje, bratří moji, praví-li se kdo víru mít, a nemá-li
skutků? Zdaliž jej ta víra může
spasit? A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění
ze strany každodenního pokrmu, řekl by pak jim někdo
z vás: Jděte v pokoji a zhřejte
se, a najezte se, avšak nedali
byste jim potřeby tělesné, což
to platné bude? Takž i víra, nemá-li skutků, mrtvá jest sama
v sobě. Ale dí někdo: Ty víru
máš, a já mám skutky. Ukaž ty
mi víru svou ze skutků svých,
a já tobě ukážu víru svou ze
skutků svých. Ty věříš, že jest
jeden Bůh. Dobře činíš. I ďáblové tomu věří, avšak třesou
se. Ale chceš-li vědět, ó člověče
marný, že víra bez skutků jest
mrtvá?
Ve stejném smyslu zní výzva:
»Moji bratři musí svědomitě
promyslet, jak přednesou lidem téma víry a skutků, aby
je neuvedli ve zmatek. Mělo by
jim být ukázáno, jak je možno
být při tom úspěšný, vnitřně
očištěný a tím aby jejich dary
(schopnosti) měly před Bohem
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líbou vůni.« (EGW, Für die Gemeinde geschrieben (Bd 1 S 100)
Tak také Ježíš představoval
lidem svoji víru. Skládala se
z jasně definovaného učení
všech možných oblasti nebeského a pozemského světa,
o Boží podstatě a Jeho plánu
pro nás lidi od počátku života
a kam směřuje a jeho hlubší
smysl atd…. Ale jeho víra spočívala především v praxi denního života, který nasadil do
služby lidem hledajících pomoc. Dokud nepřevezmeme
tento Ježíšův způsob víry ve
všech jeho aspektech, můžeme
v jednom nebo v druhém bodě
věřit v Ježíše, ale od skutečné
Ježíšovy víry, jeho zvláštního znamení pravého Ježíšova
učedníka jsme ještě daleko
vzdálení.
EGW, křesťanská autorka, Bohem obzvláště obdarována,
píše následující o víře, která
sama zachraňuje a vede k životu věčnému: »Kristovi následovníci se mají obzvláště
chránit, jsou-li mladí ve víře
před dvěma omyly. První spočívá v přesvědčení, že může
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vlastní sílou dosáhnout spasení v Bohu. Kdo chce být spravedlivý zachováváním Božích
přikázání, pokouší se o nemožné. I když se někomu podaří
dodržet písmenka zákona, tak
to ještě neznamená, že naplnil
přikázání v Ježíšově smyslu.
Zásadně platí: Člověk je ospravedlněn skrze víru, ne dodržováním zákona. To znamená:
Když jde o spasení a ospravedlnění hříšníka, dobré skutky
nehrají žádnou úlohu.
Druhý, ne méně nebezpečný
omyl spočívá v mínění, že nás
víra v Krista osvobozuje od dodržování zákona. Tak jak patří
k životu křesťana víra, tak také
i poslušnost. A ta má co do činění s Boží vůli. Ale musí být
jasně řečeno, že s poslušností
není naplněna jen vnější část
zákona, nýbrž je také míněna
služba lásky.« (EGW, Der bessere Weg S. 64)
Zvláštní výzva k nutnosti
správného poučení
Mnoho miliónů lidí se vydává v současnosti za křesťany,
a přesto si každý tzv. křesťan

musí položit otázku, zda je
v daném slova smyslu skutečně křesťanem. Křesťanská víra,
tak jak ji Ježíš představil, měla
a má zvláštní cíl s lidmi. Má je
vést skrze víru v Ježíše, aby
člověk vedl ve všech oblastech
život podle Ježíšova příkladu
odpovídající Jeho učení. Aby
to mohl dosáhnout, potřebuje
jasné biblické poučení. Jestli je
to zanedbáno, pak to má vážné následky pro něho i církev.
Můžeme číst: »Jedno vím, že
naše sbory zanikají z nedostatečného poučení o spravedlnosti skrze víru v Krista a přítomné pravdy. (EGW, Diener
der Evangelium S 267)

ky a podmínky vykoupení velkou chybou. Dal Bůh příkazy?
Pak je musíme bez otálení poslouchat, bez hledání nějakého
vyhnutí. Znamenalo by to, dostat se do »nebe« jinou cestou.

Znepokojivé myšlenky

»Je to nešťastný závěr. Krista následovat s co možným
největším odstupem a zároveň se držet od kraje propasti
tak blízko, aniž bychom do ní
spadli.« (EGW Kristus ist Sieger S 71).

Je to tak těžké pochopit, že je
absolutní poslušnost celého
zákona nutná pro věčný život?
(Jk 2,10-12) Je to pro křesťana
nezdůvodnitelné tajemství zajistit si spasení, jedno zda budeme obětovat svůj egoismus
a sobecké zájmy? Dává nám
Boží slovo jistotu pro to, že se
dostaneme do »nebe«, i když
zákon plníme, nebo ne? Když
ano, pak by byly Boží požadav-

Zákon nemáme jen dodržovat
proto, abychom se »dostali do
nebe«, ale také dělali radost
tomu, který zemřel, aby hříšníky zprostil trestu, který je
vydán Jeho Otcem. Záchrana
hříšníka je závislá od dodržování zákona, od jeho poslušnosti. Nikdo by neměl tlouci
do Boží milosti a při tom se cítit svobodně při hřešení tolik,
kolik se odváží…

Uvědomme si, co znamená
pravá víra v Ježíše a víra Ježíšova pro získání života věčného! 
ARMIN KRAKOLINIG
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Báseň

KRISTOVA LÁSKA
Naše spasenie stálo tak nesmierne veľa.
Božia láska a spravodlivosť nám
obeťou Krista na kríži pred večným
zahynutím záchrannú sieť rozprestrela.
Sme povolaní šíriť zvesť o Kristovi
ako jedinej do neba vedúcej ceste,
vôňu Jeho lásky šíriť medzi ľuďmi
kdekoľvek sa ocitneme,
na každom mieste.
Ale nemôžeme šíriť to,
čo sami nemáme!
Je vôbec ešte v našich srdciach
túžba po svätosti, po živote lásky
a služby podobnom Kristovi,
záleží nám na spáse blížnych?
sú v srdciach na zozname?
Rozbíjame atómové jadrá...
A ešte úspešnejšie si rozbíjame
vzájomné vzťahy!
Lebo sa protivíme Bohu,
nechceme milovať blížnych,
odpúšťať, počúvať Božie rady,
ale na vlastné kráčame dráhy.
Vymýšľame si a uplatňujeme
vlastné pravdy a tú Božiu
prispôsobujeme podľa
sebeckého, nekajúceho srdca,
podľa svojich hriešnych prianí.
Iba Božia pravda vyslobodzuje
väzňov z hriechu pút, ale
podaná bez lásky zraní.
Pán Ježiš nás nebude skúšať z toho,
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ako pravdu poznáme, ale
či ju aj každodenne žijeme.
Poznať ani žiť pravdu
bez Neho nedokážeme!
Nemôžeme tvrdiť, že milujeme Krista,
keď niet Jeho lásky medzi nami
a nemilujeme blížnych, Jeho deti!
Nech nás Kristova láska stmelí.
Potreby druhých viac
než vlastné majme na zreteli!
Našli sme v Božom Slove prameň
živej vody, vyvierajúcej do večného života.
Napájať z nej smädných, hynúcich
často nie je v srdciach našich ochota.
Je nemožné nechať si pre seba poznanie,
keď Božiu lásku a záchranu spoznáme!
Boh svoje posolstvo lásky vysiela
všetkým sveta končinám.
Každý deň sa nám vydarí vtedy,
keď v pevnom spojení s Kristom
prebieha, končí i začína!
Nech Božia láska najviac zjavená
na kríži Golgoty nás každé ráno
k láskavým, úprimným, čistým
myšlienkam, slovám, skutkom budí.
Láska Kristova, čo premohla smrť
a premieňa na svoj obraz srdcia,
ktoré nám bijú v hrudi!

JANKA NIELSENOVÁ
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BLÝSKÁNÍ –
HROMOBITÍ –
HLASY

J

e sobota 18. dubna 2020.
Při dnešním studiu Písma jsem natrefil v knize
Zjevení 4, 5 na – pro mne
– velice zajímavý a poutavý
text, který – kromě jiného – se
zmiňuje o třech zvláštních jevech, úkazech: BLESKY, HROMY, HLASY ohlašující určité
signály Božího jednání.
Prožít v přírodě, někde v Tatrách bouřku, když blesky jeden
za druhým osvětlují všechno
kolem nás i nad vaší hlavou a
jsou doprovázeny burácením
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hromu (hromobitím) je velice
děsivé! A k tomu se nemáte kde
ukrýt, to není žádná legrace.
Vraťme se zpět k názvu článku.
Zmíněné projevy (signály) zjevují, ohlašují Boží přítomnost,
Jeho majestát. V knize Exodus
19, 16 čteme: »A stalo se dne třetího, když bylo ráno, že bylo
hřímání s blýskáním… až se
zhrozil všechen lid …«
Nyní sledujme informaci u
Ezechiele 1, 4. 13. 14. (B 21) »Hle,
spatřil jsem… obrovský mrak

PIXABAY.COM - FELIXMITTERMEIER
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šlehající blesky… Naposled se
ty bytosti podobaly žhavému
uhlí, nebo pochodněmi. Mezi
bytostmi planul jasně zářivý
plamen, z něhož se blýskalo, a
ty bytosti se míhaly sem tam,
jako blesky.«
NEBESKÝ TRŮN VĚČNÉHO
BOHA
O Božím trůnu se Písmo zmiňuje na mnoha místech. Otevřeme si Zjevení 4, 2 »A hned
jsem byl u vytržení ducha, a aj
trůn postaven byl na nebi, a na
trůnu JEDEN seděl.« Králický
překlad.
»Hned jsem upadl do vytržení.
A hle: trůn stál v nebi a na tom
trůně KDOSI sedící, ON …« Petrů
»Hle, v nebi stál trůn a na trůnu NĚKDO seděl.« B21
Ten JEDEN, NĚKDO, KDOSI,
ON – není nikdo jiný než JAHVE, VĚČNÝ »žijící na věky« (v.
10)
Podívejme se blíže, hlouběji na
tento zvláštní trůn … Proč z něj
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vycházely blesky, hromy a hlasy …
NEBESKÁ SVATYNĚ
SVATÝCH
Trůn Jahveho, žijícího na věčné
věky, se nachází v nejsvětějších
prostorách celého nekonečného vesmíru! E. G. Whiteová se o
trůnním místě zmiňuje slovy:
»Svatá místa svatyně na nebesích představují dvě oddělení
svatyně na zemi. Když apoštolu Janovi bylo dopřáno spatřit
ve vidění Boží chrám na nebesích, viděl před trůnem sedm
ohnivých pochodní, - (lamp) Zj
4, 5. Viděl anděla se zlatou kadidelnicí, a bylo mu dáno mnoho kadidla, aby je přidal na
oltář k modlitbám všech svatých, na oltář před trůnem.« (Zj
8, 3) Zde bylo proroku dopřáno
spatřit první oddělení nebeské svatyně, v níž spatřil »sedm
ohnivých pochodní« a které
ve svatyni na zemi zastupuje
svatý svícen a kadidlový oltář.
Znovu »otevřel se chrám Boží«
(Zj 11, 19) a Jan nahlédl za vnitřní oponu svatyně svatých. Tam
uviděl »truhlu Boží smlouvy,«
kterou na zemi představuje po-

svátná truhla, kterou zhotovil
Mojžíš, aby v ní uložil Boží zákon.« (Velký spor, staré vydání
297, 298; GC 415)
Jak úžasné! Janovi bylo dopřáno spatřit obě oddělení nebeské svatyně a popsat, jak vše
»zapadá jedno do druhého.«
Oheň vůkol trůnu …
Zjistili jsme, že Boží trůn je
obklopen ohnivými lampami,
pochodněmi. Bůh je oheň spalující. Když Mojžíše pasoucího
stádo svého tchána, upoutal
oheň, který se »usadil« v (na)
keři, ale nebyl jím spálen. Aby
si prohlédl tuto zvláštnost –
snažil – se co nejblíže k němu
přistoupit. Jeho zvídavost byla
nečekaně přerušena slovy:
»Nepřistupuj sem, sezuj obuv
s noh svých; nebo místo na
kterém ty stojíš, země svatá je.«
2M 3, 1-5
V té chvíli byl v hořícím
keři přítomen svatý Bůh!
Keř se stal Jeho trůnem.
Už na začátku článku jsem se
částečně zmínil o hoře Sinaj a
ohni na něm. Vžijme se do této

události, kdy byl ohlášen Boží
ZÁKON. »A když třetího dne
nadešlo ráno, stalo se, že začalo
hřmění a blesky a těžký mrak
na hoře a velmi hlasitý zvuk
rohu, takže se všechen lid, který byl v táboře, začal schvět…
A z celé hory Sinaj se kouřilo,
poněvadž na ní Jahve sestoupil
v ohni …« 2M 19, 16-18; PNS
++++++++++
Nyní uvedu komentář, který ovšem není z pera CASD.
»V čase, kdy hrůza vrcholí a
zlo triumfuje, spatřuje Daniel
ve svém vidění novou scénu.
Ponurost vlády šelem je vystřídána oslňujícím jasem Božího
Majestátu. Chystá se zasedání
nebeského soudního tribunálu. Přichází nejvyšší Soudce. Je
zde nazván VĚKOVITÝ, doslova STARÝ DNŮ, nebo STARÝ
DNY… tedy Ten, kdo je NADE–
DNY – TVŮRCE dnů, který
je od věků až na věky: JEHO
léta nezačínají ani nekončí …
Ohnivý stolec či trůn zároveň
připomíná triumfální vůz, a je
dokladem, že zde může zasednout jen TEN, nad kým oheň
nemá moc. Kolem Něho se po-
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hybuje množství služebníků a
poslů …« (Výklad ke knize Daniel, Starý zákon, překlad s výkladem, 1984 KALICH, Praha
str. 299 – 300.)
++++++++++
SYMBOL SLÁVY STARÉHO
DNŮ …
…je představen u Daniele 7, 9.
10. Je ovšem dobré číst od verše 1 – 10. Pro lepší vyjádření i
myšlenky použiji několik překladů. Jako prvý je kralický:
hleděl jsem, až se trůnové ti
svrženi byli a Starý dnů posadil se. Jehož roucho jako sníh
bílé a vlasové hlavy Jeho jako
vlna čistá, trůn jako jiskry
ohně, kola Jeho jako oheň hořící. (10) Potok ohnivý tekl a vycházel od Něho …«
(9)

»Byly rozestaveny trůny a
Odvěký se posadil. Roucho měl
bílé jako sníh, vlasy na hlavě
jako vlna beránčí. Jeho trůn –
žhoucí plameny a Jeho kola –
oheň hořící! (10) Proud ohnivé
řeky od Něj vychází …« B21

(9)
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Nyní překlad Nového světa. (9)
»Díval jsem se dál, až byly umístěny trůny a Prastarý na dny se
posadil. Jeho oblečení bylo bílé,
právě jako sníh a vlasy na hlavě
měl jako čistou vlnu. Jeho trůn
byl jako plameny ohně, Jeho
kola byla hořící oheň. (10) Z místa (před Ním) tekl a vycházel
ohnivý proud …«
Trůn Věčného na věky věků =
oheň a oheň, ohnivé řečiště!
Tato ohnivá řeka, mi do určité
míry připomíná sopku Vesuv,
chrlící ze svých útrob ohnivý
proud lávy, která v roce 79 po
Kr. pohřbila město Pompeje, se
vším všudy.
Zmíním se ještě o jiném –
zvláštním – trůnu, o Božím, o
kterém se zmiňuje apoštol Jan
ve Zjevení 22, 1. »I ukázal mi potok čisté vody živé, světlý jako
křišťál, tekoucího z trůnu Božího a Beránkova.«
Oheň byl vystřídán nádhernou
řekou, proudící zpod svatého
trůnu. Tato životodárná řeka
tekla kolem velice zvláštního
stromu, lišícího se ode všech
nám známých, či neznámých

stromů, ale i od těch, které
rostly v rajské zahradě. V čem?
»Uprostřed města jsme viděli strom života a Boží trůn.
Z trůnu vyvěral čistý proud
řeky (Nepřipomíná vám to
řeku, o které je zmínka o několik řádků výš…?) a po obou
stranách byl strom života. Na
jedné straně řeky byl kmen
stromu a na druhé rovněž, oba
z čistého průhledného zlata.
Nejdřív jsem myslela, že vidím
dva stromy: Podívala jsem se
znovu a viděla jsem, že stromy
jsou na vrcholku spojeny v jeden. Tak stál strom života na
každé straně řeky života. Jeho
větve se skláněly na místo, kde
jsme stáli, a jeho plod zářil a
vypadal jako zlato smíšené se
stříbrem.«
Toužím být také TAM, kde tento strom roste a nabízí své ovoce, toužím osobně si je utrhnout a jíst, vychutnávat. A Ty?
HLASY, KTERÉ BYLO SLYŠET
(Zj 4, 5)
Mám na mysli několik otázek,
na adresu hlasů, které Jan slyšel.

a) od koho hlasy pocházely? …
b) jedná se o modlitby svatých? …
c) jedná se o hlasy nebeských
bytostí?…
1) Kraličtí ve verších 8 – 10 uvádějí: »A jedno každé z těch čtyř
zvířat (bytostí) mělo šest křídel okolo, a vnitř byla plná očí
a neměla odpočinutí dnem i
nocí, říkajíce: 8Svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, kterýž
byl a jest a přijití má. 9A když ta
zvířata vzdávala slávu, a čest, a
díky Sedícímu na trůnu, Tomu
živému na věky věků. 10Padlo
těch čtyřmecítma starců před
obličejem Toho sedícího na
trůnu, a klanělo se Tomu živému na věky věků, a metali korouny své před trůnem, řkouce: Hoden jsi Pane, přijat slávu
a čest, i moc; nebo Ty jsi stvořil
všecky věci, a pro vůli Tvou trvají, i stvořeni jsou.«
+) Překlad Petrů: 8A každá
z těchto čtyř bytostí měla po
šesti perutích, dokola i uvnitř
byly samé oko, a bez ustání ve
dne v noci volaly: Svatý, svatý,
svatý Pán Bůh vševládný, který je, který byl a který přijde. 9A
vždycky, když ty bytosti vzdá-
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vají slávu, čest a díky Tomu,
který sedí na trůně, žijícímu na
věčné věky, 10těch čtyřiadvacet
starců padlo před Tím, který
sedí na trůně, pokloní se Tomu,
který žije na věčné věky, složí
svou korunu před trůn a volají:
11
«Pane, náš Bože, jsi hoden …«
++) Slovo na cestu: 8. 9.Každá
měla tři páry křídel. Bez ustání, ve dne i v noci, vzdávaly
slávu, čest a díky Tomu, který seděl na trůnu, živému od
věků na věky: »Svatý, svatý,
svatý je všemohoucí Bůh. On
byl, je a bude!« 10Tu také těch
čtyřiadvacet starců pokleklo
před Tím, který seděl na trůnu,
kladli Mu k nohám své koruny se slovy: 11»Tobě patří, Pane,
všechna sláva …«
Někdo se však pozastaví nad
tím, proč uvádím různé překlady. Je to proto, že – kolik překladů, tolik výkladů – každý
překlad má svůj jedinečný výklad. A vůbec, rád bych přidal
ještě jeden od »Svědků Jehovových« PNS
+++) 8»A pokud jde o čtyři živé
tvory, každý z nich zvlášť má
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šest křídel, kolem dokola a vespod jsou plné očí. A dnem i
nocí nemají odpočinek, neboť
říkají: »Svatý, svatý, svatý« je
Jehova Bůh Všemohoucí, který
byl a který je a který přichází.
9
A když živí tvorové vzdávají
slávu a čest a díky Tomu, který
sedí na trůnu, Tomu, který žije
po celou věčnost. 10Těch čtyřiadvacet starších padá před Tím,
který sedí na trůnu a uctívají
Toho, který žije po celou věčnost a metají své koruny před
trůn a říkají 11«Hoden jsi Jehovo, ano náš Bože přijmout
slávu a čest a moc, protože jsi
stvořil všecky věci a z Tvé vůle
existovaly a byly stvořeny.«
++++++++++
Závěr
Tento článek s názvem BLESKY, HROMOBITÍ, HLASY uzavírám následovně:
a) Hlasy patří bytostem volajícím a vzdávajícím hold Starému dnů: »Svatý, svatý, svatý…«
b) Čtyřiadvaceti starcům u trůnu: »Hoden jsi, Pane, přijmout
slávu a čest…«

SHUTTERSTOCK.COM - SUVOROV_ALEX

A co bychom si měli úplně závěrem vzít pro sebe? Abychom
se i my mohli připojit k těmto
hlasům. Jelikož jsme byli vykoupeni svatou Ježíšovou krví,
žijme a jednejme tak, abychom
se mohli připojit k chválám a
oslavě v nebeských komnatách a zpívat tak úžasnou píseň »Svatý, svatý, svatý«, rozléhající se celým nekonečným
vesmírem!
Amen! 
JÁN KOVÁČIK
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Stručná zpráva

NĚMECKÁ ZKUŠENOST
S ROZDÁVÁNÍM
LITERATURY V DOBĚ
VELKÝCH OBČANSKÝCH
POULIČNÍCH
SHROMÁŽDĚNÍ
INSPIROVANÁ RADOU Z KNIHY EVANGELIZACE.

U

vádíme zajímavý citát z inspirovaného
pera, který se v Německu v hojném
počtu aplikuje. Například v Lipsku během covidové demonstrace dne 7. 11. 2020 bylo rozdáno hledajícím lidem přibližně
7.000 Velkých sporů. V Berlině
se rozdálo na 4 000 VSV a kolem Bodanského jezera také
okolo 4 000 VSV, kromě jiné litaratury. Působilo vždy zhruba
50 Adventistů z celého Německa. Byl vyhlášen celoněmecký
půst před demonstrací, aby
Duch svatý připravil a otevřel
ty přemýšlivé, přístupné lidi,
kteří na demonstrace chodí.
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Vše se začalo praktikovat také
v České Republice. Připojíš se
i Ty?
»VELIKÉ
SHROMÁŽDĚNÍ
PODOBNÁ TĚM V ST. LOUIS.
– Byla jsem poučena, že když
se bude blížit konec, se budou konat v našich městech
velká shromáždění podobná
těm v St. Louis, a že je třeba
se připravit, aby v době těchto
shromáždění se mohla pravda
přednést lidem. Kristus v době
pozemské činnosti využíval
příležitosti toho druhu. Všude, kde se sešlo množství lidu
za nějakým účelem, všude tam
bylo slyšet Jeho hlas, zřetelný,

PIXABAY.COM - WAL_172619

srozumitelný, nesoucí poslouchajícím Jeho poselství. Výsledek toho byl, že po Jeho zmrtvýchvstání po předcházejícím
ukřižování se obrátilo tisíce
lidí za jeden den. Símě zaseté
Kristem padlo hluboko do srdcí posluchačů a vzklíčilo. Když
učedníci obdrželi dar Ducha
Svatého, byla žeň hotová ke
sběru.

St. Louis. Ve všech shromážděních toho druhu se mají účastnit lidé, které může Bůh použít
k tomu účelu. V době těchto
shromáždění se mají účastníkům rozdat letáky o přítomné
pravdě v takovém množství,
jako je listí na podzim. Pro
mnohé se stanou tyto letáky
listím ze stromu života, sloužícím ke zdraví národům.

... Naši kazatelé by měli být
na každém větším shromáždění, aby rozumně předkládali pravdu velkému množství
shromážděných a jak jen možno získali si posluchače. ...

... Přišla doba, ve které – jako
nikdy dosud – povstanou Adventisté sedmého dne a budou
svítit, poněvadž jejich světlo a
sláva Hospodinova vzešla nad
nimi.« (Ellen Gould Whiteová,
Letter 296 1904 – překlad z knihy Evangelism str. 35-36) 

Je naší povinností využít každou příležitost, jaká se naskytla v době shromáždění v

REDAKCE
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Jsme
poučitelní?

T

ento týden se objevil
ve zprávách článek,
že hurikán čtvrtého
stupně, Laura, zasáhl
jih státu Lousiana. Je to jeden
z nejsilnějších hurikánů, který letos udeřil na území Spojených států a očekává se, že
napáchá značné škody. Území Louisiany a Texasu bičuje
vítr a déšť a vichřice dosahuje
rychlosti až 240 km za hodinu.
Podle posledních zpráv je bez
proudu 290 tisíc lidí. Úřady
uvedly, že nejméně 150 lidí v pobřežní oblasti Cameron Parish
odmítlo uposlechnout výzvu
k evakuaci a rozhodlo se bouři přečkat ve svých domovech
nebo obytných vozech. »Je to
velmi smutná situace,« uvedla
pracovnice evakuačního týmu,
která v oblasti řídila evakuaci
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obyvatelstva. »Udělali jsme vše,
co jsme mohli, abychom jim
vysvětlili důvody k odchodu«.
Televize NBC News informovala o obyvatelích města Lake
Charles, kteří odmítli opustit
své domovy a nyní marně volají o pomoc. Záchranáři se k nim
nemohou dostat.
Ano, oblasti zatopené mořskou
vodou, vyvrácené stromy a
zpřetrhané elektrické vedení,
vichřice. A lidé v lehkých stavbách a obytných přívěsech,
tedy krabicích na »nožičkách.«
– Proč, my lidé, pochopíme nebezpečí, až když se nás už bezprostředně dotýká? Přitom
v oblasti Mexického zálivu se
hurikány pravidelně opakují a
často si vybírají i lidské oběti.

PIXABAY.COM - NDEMELLO
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Jsme poučitelní?

Pamatuji si na jednu procházku s dětmi. Dcerka byla ještě
malá, možná 5 let, nedávno se
naučila jezdit na kole, a tak
se nadšeně opírala do pedálů. Cesta lemovaná po obou
stranách vzrostlými stromy,
sluníčko příjemně hřálo, lidí
málo a po pravé straně krásný výhled přes pole a louky
k Beskydům. - Jen po levé straně hrozil příkop zarostlý vysokými kopřivami. Doporučil
jsem jí, ať se drží vpravo. Cesta
byla dost široká, nebylo třeba
riskovat. /Bety už znala vlastnosti kopřiv, učil jsem ji, jak se
tato rostlina trhá holou rukou,
ale o tom někdy příště/. A tak
se nějaký čas té straně vyhýbala, ale postupně jí byla cesta
úzká, přibližovala se k té zelené stěně čím dál víc, až do těch
kopřiv skutečně vjela. Pomohl jsem jí ven, ale nezabránil
jsem tomu, aby si vyzkoušela,
že tatínek ví, co říká. Možná
hrubší způsob výchovy, ale
u mých dětí se osvědčil. - Zastánci dnešní moderní výchovy prominou.
Souhlasím s názorem Kazatele, že vše, co se stalo na této

28

Z RÁJE
DO RÁJE

1. 2021

zemi, se bude opět opakovat,
podle Kaz 1,9. Je velkou výhodou čtenáře Bible, že si může
přečíst nejen to, co se stalo, ale
i to, jaké to mělo následky pro
aktéry té či oné zaznamenané
události. A tak je to od začátku.
•

Jak byli Bohem první lidé
varováni před STROMEM
uprostřed Ráje /Genesis 2,17/,
varoval je Pán Bůh? Sdělil
jim možné následky jejich
neuposlechnutí? - Nevěřili,
dokud nestála kolem Stromu života ozbrojená stráž a
země pro ně byla prokletá!

•

Noe nalezl milost před Bohem /Genesis 6,8/ jak dlouho však trvalo tehdejším
lidem, než uvěřili, že záchranou před blížící se katastrofou je loď, kterou staví Noe?
– Sto dvacet let a sedm dní.
Tedy přesně do prvních kapek deště.

•

A tak bychom mohli pokračovat.

Vůbec si nedělám iluze a jsem
Pánu Bohu vděčný, že mě do
podobného pokušení neuvedl.

Nabízí se zde otázka *Proč*.
Proč uvěříme, až když je pozdě.
Proč uvěříme, až když nemáme
na výběr a musíme nést následky. Proč dítě volá, »Maminko, já
už to příště neudělám?« Proč
dobrovolně hřešíme? Proč stále znovu hřešíme a opakovaně
neseme následky??
Vybavuje se mi smutný příběh
podnikatele Radovana Krejčíře, odsouzeného za trestnou
činnost v ČR. Když se mu podařilo v roce 2005 uprchnout,
nějak jsem o jeho osud neměl
obavy. Jestliže se rozhodneme
začít psát novou kapitolu svého života, stojí za zvážení, co
všechno do ní chceme přenést
z těch předchozích. Mám zde
na mysli schémata myšlení,
charakterové vlastnosti, motivace a vše ostatní, co nás v minulosti vedlo k nesprávným
rozhodnutím a špatným koncům, čemu se chceme v budoucnosti vyhnout. A tak se
stalo, že si dnes tento uprchlík
odpykává od roku 2015 nepodmíněný trest ve výši 35 let za
další trestnou činnost, a to ne
v české věznici, ale v jihoafrické. - Nepoučil se a myslel si, že

mu jinde budou jeho chování
tolerovat? Trošku škodolibě
jsem mu tehdy ten útěk do Afriky přál.
Náš Stvořitel nás zná velmi
dobře. Král David to popsal
v prvních verších 139. Žalmu:
»Hospodine, zkoumáš mě a
znáš mě. Víš o mně, ať sedím
nebo vstanu. Zdálky je ti jasné,
co chci udělat. Sleduješ mou
stezku i místo kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy.
Ještě nemám slovo na jazyku a
ty, Hospodine, víš už všechno«
- dobré i zlé. Víš, na co se můžeme těšit, čemu bychom se měli
zdaleka vyhnout.
Proto bych si moc přál, abychom se stali *poučitelní*!
•

Protože je to milující Bůh,
který nás chce vést.

•

Protože si sami můžeme
z historie ověřit, že každé
rozhodnutí bylo odměněno nebo zcela jistě bude
odměněno. 

PETER NEUWIRT

29

Úvodník
která by jim navrátila zdraví, život a klid.

Pokračování ze strany 3

Nezapomínejme, že žijeme v čase
soudu a naše případy jsou projednávány na soudu! Nyní je čas bdít
a modlit se, skoncovat se vším hověním vlastním zálibám, vší pýchou, vším sobectvím.
Žijeme uprostřed „epidemie zločinu.“ Přemýšliví, bohabojní lidé se
toho hrozí. Lidská ruka nedokáže
popsat korupci, která vládne všude. Každý den přináší nová odhalení politických bojů, úpadku
a zpronevěr. Každý den přináší
svědectví o růstu nemorálnosti,
vražd a sebevražd. Nikdo snad už
nepochybuje o tom, že satanské
síly působí mezi lidmi stále intenzivněji, aby rozptylovaly a kazily
mysl a ničily tělo. Velmi brzy bude
povinnost očkování, které vše
toto dovrší.
A zatím co se svět naplňuje zlem,
je evangelium příliš často hlásáno
nenápadným způsobem, a to má
na svědomí a život lidí jen nepatrný vliv. Všude jsou srdce, která
volají po něčem, co nemají. Touží
po síle, která by je vysvobodila
z otroctví zla a pomohla jim zvítězit nad hříchem. Touží po síle,
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Toto potřebuje svět dnes. To, co
potřeboval už před dvěma tisíci
lety. Potřebuje poznat Krista. Je
zapotřebí velkého díla nápravy, a
to v oblasti tělesné, duševní a duchovní. Toto se může napravit jen
Kristovou milostí.
Každému, kdo dnes přijme Boží
milost, přidělí Pán nějakou práci
pro druhé. Každý z nás se má postavit na své místo a říct: „Hle, zde
jsem, pošli mne.“ (Iz 6, 8) Na každém z nás spočívá odpovědnost.
Našim úkolem je zvěstovat lidem
evangelium o spasení. Každá činnost, kterou provozujeme, by to
měla mít na zřeteli.
Když bude Kristus korunován, neuzná za své ty, kteří ponesou poskvrnu, vrásku nebo cokoli takového. Ef 5, 27 Ale svým věrným dá
koruny věčné slávy, každý ponese
nápis: „HOSPODIN – SPRAVEDLNOST NAŠE.“ Píseň vítězství se
bude všude rozléhat, naplní celé
nebe. KRISTUS ZVÍŤEZIL.
Kéž nám Pán pomůže k takovému vítězství. 

Směrem
k záchraně

Pavel Grulich

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

Formát A5, 240 stran
cena 60 kč

Pravda
o Minneapolis
1888

Hořký lék pro
laodiceu
Výňatky z kázání
evangelisty
Joe Crewse

Formát A5, 28 stran
cena 10 kč

Tygr a Tom

a jiné povídky pro
chlapce

Důležitý a významný
úsek dějin Adventistů
sedmého dne

Soubor pravdivých příběhů
vydavatelů Ellen, Jamese a
Edsona Whiteových

Formát A5, 104 stran
cena 20 kč

Formát A5, 152 stran
cena 50 kč

Královská dcera

Ve stopách velkého
lékaře

a jiné povídky pro dívky
Soubor pravdivých příběhů
vydavatelů Ellen, Jamese
a Edsona Whiteových

E. G. WHITE

Formát A5, 162 stran
cena 60 kč

Formát A5, 360 stran
cena 70 kč + porto

Poslední události
konce dějin

Boží soudy přicházejí

Pavel Grulich

Svět se nachází před posledními
událostmi, které předpovídá
Boží slovo v Bibli...

Sloužit Bohu tak, jako to
činil náš Spasitel

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

Poslední Boží
varování
Steve Wohlberg

Zvolme si Ježíše
Krista, ne šelmu

Formát A6, 40 stran
cena 10 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

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

Přítomná pravda
Studijní materiál

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

Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

Barevné

Formát A5, 235 stran
cena 70 kč

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Kdo seje vítr sklízí
bouři
Joe Crews

Bible
s komentářem
E.G.W.

Jeho služba a svědectví
ukazují, že to byl muž, který si
uvědomoval…

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

Formát A5, 48 stran
cena 25 kč

1600 stran
cena 700 kč

Bouře v učení

Identita ASD

C. a R. Standish

D. Laufersweiler

ostatek.info

Nauky lidské, nebo Boží…

V kotvě Trojandělského
poselství je vkořeněna…

Co, kdo, kdy, kde a jak?

Formát A5, 120 stran
cena 50 kč

Formát A5, 32 stran
cena 20 kč

Formát A5, 90 stran
cena 50 kč

Koronavirus -

Ještě dva měsíce
života

Dárek pro Tebe

Jaká bude
budoucnost světa
po koronaviru?
Pavel Grulich
Formát A6, 24 stran
cena 10 kč

Jan Marcussen
Nejen cesta z nemoci
k uzdravení, nýbrž také
cesta k...

Formát A6, 32 stran
cena 10 kč

On zná moji cestu
Ján Kováčik

Evangelická rodina, která
později přijala adventní
pravdu

Formát A5, 140 stran
cena 60 kč

CASD a Ekumena

G. a H. Muschongovi
Zdraví se nedá koupit.
Je to dárek…
Formát A6, 70 stran
cena 1531
kč

Příběhy o průkopnících
adventistického hnutí

Slovo Boží

Arthur W. Spalding

Miloslav Donka

- versus -

Moderní překlady Bible

Tato kniha je věnována dětem
na celém světě, které s touhou
čekají na druhý příchod Ježíše
Krista...

Tato kniha poskytuje spolehlivou
historickou odpověď na otázku, zda
moderní revidované překlady Bible
jsou stále ještě Božím slovem. Čtenář
nebude ponechán na pochybách...

Formát A5, 240 stran,
cena 70 kč

Formát A5, 250 stran,
cena 150 kč

Ten, který přichází

Bůh hovoří ke konci
světa

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.

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

Formát A5, 280 stran,
cena 50 kč

Příběhy Davida
Gatese

Příběhy Davida
Gatese

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

Dobrodružství a nebezpečí
tam, kde je nebe blízko.

díl 2.

díl 1.

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč

Formát A5, 180 stran,
cena 99 kč

Rozhovor s Ježíšem
o sobotě
Gordon Anderson
Základní poznatky
dodržování soboty

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

Půlnoční volání

Kniha Job

Armin Krakolinig

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.

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

Formát A5, 131 stran,
cena 35 kč

Formát A5, 180 stran,
měkké desky,
cena 25 kč

Příběh o Josefovi

Touha po Ježíši

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

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

kniha pro děti

Formát A5, 60 stran,
cena 40 kč

Celobarevně

brožůrka Formát A5,
32 stran,
cena 15 kč

