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nepravidelně. Cena jednotlivého
výtisku je 40 kč plus poštovné.
Redakce a případní spolupracovníci
pracují bez nároku na odměnu. Rádi
bychom zasílali časopis na sběrné
adresy, snížíme tím náklady na
poštovné a uspoříme spoustu práce.
Máte-li zájem, můžete si časopis
objednat na adrese redakce. Žijeme
v čase, kdy se dějiny tohoto světa
uzavírají, jdeme přímou cestou za
Bohem, naším Vykupitelem. Časopis
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známým a spolupracovníkům. Mnozí
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»A Byť Se I Hory
Pohybovaly, A Pahrbkové
Ustupovali, Milosrdenství
Mé Však Od Tebe
Neodstoupí, A Smlouva
Pokoje Mého Se Nepohne,
Praví Slitovník Tvůj
Hospodin.«
Izaiáš 54, 10

Úvodník

POSLEDNÍ
VAROVÁNÍ
TŘETÍHO
ANDĚLA

PIXABAY - COULEUR

Potom jsem spatřil jiného anděla, jak sestupuje z nebe:
Měl velikou moc a země byla ozářena jeho slávou.“
(Zj 18, 1)
Poselství, které hlásá třetí anděl, má ozářit celou zemi
svou slávou. Předpovídá se tu neobyčejně mocné dílo,
Pokračování na straně 30
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P

řemýšleli jste už někdy o hoře SION? Bible se zmiňuje o různých známých horách,
jako jsou: Sinaj, Karmel, Ararat, Garizim, Olivová, Moria…
Z tohoto důvodu mám dojem,
jakoby hora SION byla do jisté míry „zastrčená“ někde na
„vedlejší koleji“, což je ovšem
pouhé zdání. Právě naopak!
Je to hora velice slavná. Má
své zvláštní dějiny! Přiznávám, že jsem SIONEM přímo

4

Z RÁJE
DO RÁJE

2. 2021

uchvácen, když se mu nyní
věnuji… Výraz „uchvácen“ použil apoštol Pavel, když věřícím
do sboru ve Filipis napsal: Ne,
že bych již dosáhl… ale snažně běžím, zda bych i uchvátit
mohl, načež (jelikož) uchvácen
jsem od Krista Ježíše.“ Fil. 3, 12
Když nyní přemýšlím, uvažuji a píši o „uchvácení“ horou
SION, mám dojem, jako bych
z nebeských dvorů, slyšel znít
nádhernou píseň… Promiňte,
neumím se správné vyjádřit…

MLHOVINA V ORIONU :: PIXABAY - WIKIIMAGES

MYŠLENKY PÍSNĚ O SIONU
Sione nádherný, svatý,
ty sídlo pokoje,
vyhlíží po tobě srdce mé – zde,
v říši rozbroje.

Ó město nádherné, svaté,
slíbená vlasti má,
jak často touží má duše
už vejití v sídla tvá.
Písně sionské, 513
5
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HORA SION JE ÚŽASNÁ
HORA

nejen Jeho, ale je sídelním místem Božím.

V hebrejštině znamená „pevnost“. Tato pevnost patřila do
dědictví národa izraelského.
Bible nabízí různé pohledy na
horu SION. Podívejme se na ně.
„Útěcha
vší
země
je
hora
Sion.“
Ž
48,3
„Ti, kteří doufají v Hospodina, podobni jsou k hoře Sionu, která se nepohybuje, ale
na věky zůstává.“ Ž 125,1 KP
Jsme schopni tuto myšlenku,
že hora Sion je pevná, nepohnutelná přijmout? Jaké poučení z toho plyne pro nás?
Uvedu citát: „Kdo spoléhají na
Pána, jsou jako hora Sion, nic jí
nepohne, trvá na věky.“ P. Kunický

„Velký jest Hospodin, a převelmi chvalitebný v městě Boha
našeho na hoře svatosti své.
Ozdoba krajiny, útěcha vší
země jest hora SION… město
krále velikého. Bůh na palácích jeho, a znají ho být (že je)
vysokým hradem.“ Ž 48, 1-4, KP

Když se cele připoutáme k nebeskému SIONU, nic námi
nepohne, neoddělí od Krista,
který je naší zárukou, že obstojíme ve všech bouřích útočících na naši víru!
A Zjevení 14, 1 nám prozrazuje,
že náš Vykupitel „stál na hoře
Sion.“ To znamená, že hora
SION je horou Ježíšovou. A
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„Veliký je Hospodin, vší chvály
hodný, ve městě našeho Boha,
na Hoře své SVATOSTI. Vrcholem krásy, potěchou vší země
je HORA SION, město mocného Krále… Bůh sám je v jeho
palácích a ukázal, že je jejich
pevností.“ B 21
TROCHA HISTORIE O SIONU
JE PROSPĚŠNÁ
Představte si, že se nacházíte
v samém centru Jeruzaléma
a uvažujete o něm – o jeho dějinách, kráse… Pak vyvstane
otázka: Kde hledat slavnou
horu SION? Je docela možné,
že stojíte právě na ní!! Sion,
bývalá jebusejská pevnost, nebyla při dobyvačných taženích
Izraelců dobyta, poražena.

MĚSTSKÉ HRADBY JERUZALÉMA :: PIXABAY - IRINAUZV

Okupovali ji, včetně přilehlých
„vesnic“ právě Jebusejci!
Situace se však změnila za krále Davida, který tuto pevnost,
baštu dobyl a podmanil si ji.
Postupně na ní vybudoval své
královské sídlo…
„Táhl pak král s lidem svým
k Jeruzalému proti Jebusejskému, obyvateli té země…
Avšak vzal David HRAD SION,

to jest město Davidovo… I bydlil David na tom HRADĚ a nazval jej městem Davidovým…“
2 Sam 5, 6.7.9.
Kdo byli Jebusejci, kteří tuto
pevnost, baštu ovládli? Byli
potomky Cháma a Kanána.
1M 10, 15.16.20.; 1Par 1, 13.14.
Ale zvláštní a překvapující je,
že toto etnikum, nárůdek, či
společenství existovalo už asi
o 2000 let dřív, než národ izra-
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elský, - tj. už za Abrahama!
„Toho dne Jehova uzavřel
s Abrahamem smlouvu a řekl:
Tvému semeni dám tuto zemi
od řeky Egypt až k velké řece
Eufrat: Kenity a Kenizejce a
Kadmonce a Chetity a Perizejce a Refaim a Amorejce
a Kananejce a Girgašejce a
Jebusejce.“ Gen 15,18-21;PNS
Jak vidíme, máme zde výčet,
mnoha národů existujících
za Abrahama. To, že Jebusejci
jsou ve výčtu úplně poslední,
prozrazuje, že byli nejmenším
etnikem, nárůdkem.

stojí nad tím mořem skleným,
majíce harfy Boží a zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího a píseň Beránkovu…“ Zj 15,
2.3.
To bude úžasná a nádherná
píseň jaká doposud nikdy nezazněla! Bude se rozléhat celým nekonečným VESMÍREM!
Abychom mohli zpívat i my
píseň Beránkovu, musíme už
nyní mít svůj duchovní život
naladěný v jejím duchu tak,
aby nás autor písně mohl zařadit do tohoto nebeského sboru!
++++++++++

++++++++++
ZPĚT K HOŘE SION, K HOŘE
BOŽÍ
Všechny biblické informace o
hoře Sion jsou do určité míry
hudbou, doléhající z nebeských dvorů do naší mysli, jakési echo, ozvěna, jak ji zaslechl
apoštol Jan:
„A viděl jsem… ty, kteří zvítězili nad tou šelmou a obrazem
jejím a nad charakterem jejím
i nad počtem jména jejího, a
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SION, hora svatosti,
vyvolala, výsměch a posměch
určité skupiny lidí. Snad někteří dříve narození slyšeli a
mají v paměti výraz SIONISMUS – posměšné a pohrdlivé
vyjádření, zvláště za komunismu. Oč se jednalo? Sionismus,
bylo židovské hnutí, usilující
o zřízení samostatného židovského státu. A samostatný stát
Židů vstoupil na jeviště dějin –
jako stát IZRAEL 14. 05. 1948.
Nemožné se stalo skutečností!

++++++++++
Poznámka.
Omlouvám se, že jsem „závislý“
na používání různých překladů. Dělám to z toho důvodu, že
každý překlad je zároveň i výklad“ a objasňuje text z jiného
úhlu pohledu.
++++++++++
Vzpomínka na SION
žila, existovala celá staletí
v babylonském zajetí!
a) Při řekách Babylonských
(= Eufrat a Tygris) tam
jsme sedávali a plakávali,
rozpomínaje se na SION. Na
vrbě v té zemi zavěšovali
jsme citary své. A když se
tam dotazovali nás ti, kteří
nás zajali na slova písničky…
říkajíce:
Zpívejte
nám
některou píseň Siónskou…
Kterak
bychom
měli
zpívat píseň Hospodinovu
v zemi cizozemců? Jestliže
se zapomenu na tebe, ó
Jeruzaléme,
zapomeniž
i
pravice má. Přilni i jazyk můj

k dásním mým, nebudu-li se
rozpomínat na tebe, jestliže
v samém Jeruzalémě, nebudu
mít svého největšího potěšení.
Ž 137,1-6; KP
b) U babylonských řek – tam
jsme seděli. Plakali jsme také,
když jsme vzpomínali na Sion.
Na topoly uprostřed nichž jsme
pověsili své harfy. Vždyť tam
nás ti, kteří nás drželi v zajetí,
žádali o slova písně, a ti, kdo
se nám posmívali se radovali
(veselili) a říkali: zazpívejte
nám jednu ze Sionských písní.
Jak můžeme zpívat Jehovovu
píseň na cizozemské (na
půdě cizí země)? Kdybych
měl zapomenout na tebe
Jeruzaléme, ať je zapomnětlivá
má pravice. Ať se mi jazyk
přilepí k patru, kdybych na
tebe nepamatoval, kdybych
nepovýšil Jeruzalém nad svůj
hlavní důvod k radosti. Ž 137,
1-6; PNS
c) Při řekách, tam v Babyloně,
jsme sedávali a plakali jsme,
když jsme vzpomínali na Sion.
Na vrby tamější krajiny, jsme
zavěsili své citery, protože
tam, ti, co nás odvlékli, chtěli
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po nás písně, ti co nás sužovali,
chtěli obveselení. Zazpívejte
nám některou ze sionských
písní! Jak bychom mohli
zpívat Pánův zpěv v cizí zemi?
Jeruzaléme, kdybych měl
na tebe zapomenout, ať mi
zchromne pravice, ať mi jazyk
přischne k patru, kdybych
přestal na tebe myslit, kdyby
mi Jeruzalém nebyl přednější,
než každé mé potěšení. Ž 136,
1-6; J. Kunický
Jak rozdílné a proto i zajímavé
jsou překlady – myšlenky jednotlivých překladatelů!
Nešťastni v Babyloně!
Byli smutní a oplakávali Sion
i Jeruzalém! Ovšem nechápu
a nerozumím jedné věci: Když
se naskytla příležitost vrátit
se do své země, mnozí zůstali
v Babyloně i nadále. Tato lhostejnost se projevila, právě za
krále Asvera a královny Ester,
když král Asverus (Xerxes) povýšil Hámana, nepřítele Židů,
na vysoké místo ve svém království. Jen Božím zásahem a
Jeho prozřetelností, bylo vyvraždění Židů odvráceno!
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„Když se Cýrovo vojsko přiblížilo k hradbám Babylona, bylo
to pro Židy znamením, že se
blíží jejich vysvobození ze zajetí. PK 363 staré vydání, angl. 551
Za Ezdráše se do vlasti vrátilo
pouze 42.360 Židů. To byl pouze zlomek z těch, co byli do Babylona odvlečeni (Ez 2, 64) Je
pravda, že původní vyhnanci,
za 70 let postupně umřeli a ti
co se tam už narodili, neměli zájem emigrovat do země
svých otců, do Jeruzaléma,
který byl v dezolátním stavu.
Jak jsme na tom my?
Nejsme jim v něčem podobní?
Rozloučili jsme se už se vším,
co současný Babylon nabízí?
Co je na něm tak přitažlivého? Vždyť bude nutit všechny
obyvatele světa, zvláště věřící,
vzdát se Boží SOBOTY! Kdo se
nepodřídí, nebude moci „kupovat ani prodávat.“ To budou
ti, kteří nebudou mít znamení
(cejch) šelmy! „Tu jest trpělivost svatých, tu jsou ti, kteří
ostříhají Boží přikázání a jsou
věrni Kristu – drží se víry Ježíšovy.“ Zjevení 13, 10

ZÁVĚR STUDIA O SIONU
Už na začátku zamyšlení o
hoře Sion – hoře svatosti, některé použité biblické texty
vyzařovaly krásnou myšlenku
vztahující se k nebeskému Sionu. A podobně i píseň „Sione
nádherný svatý, ty sídlo pokoje…,“obrací naši mysl k nebeskému, Sionu! To znamená, že
vírou máme hledět stále výš
a výš! V knize Rané spisy (EW
18. 19) je o nebeském Sionu napsáno: „ Na cestě k hoře Sion
jsme prošli mnoha lesy. Hora
Sion ležela nyní před námi a
na hoře byl neobyčejně krásný chrám, kolem něhož bylo
sedm jiných hor…“ (obklopený
sedmi jinými horami).
Kudy vede cesta, po níž se
dostaneme k cíli – k nebeskému Sionu? Předpokládám,
že je to cesta skrze souhvězdí
ORION!
„Vystoupily temné těžké mraky a seskupily se. Obloha se
otevřela a svinula, potom jsme
mohli nahlédnout do otevřeného prostoru v souhvězdí
Orionu, odkud přicházel Boží

hlas. Stejnou cestou sestoupí i
Svaté město…“ EW 41
Píseň Mojžíšova a Beránkova
Jedná se o dvě nádherné písně! Zdá se být logické, že nejprve zazní píseň Mojžíšova a
pak Beránkova. Je zde ovšem
ještě jiná možnost, a tou je KÁNON. V této formě, přednesu
obě skupiny zpívají současně,
ale s opožděným připojením,
vstupem.
Nebeský dirigent dá povel ke
zpěvu Mojžíšovy písně a za
malou chvíli zpěvákům písně
Beránkovy. Obě písně se nádherně prolnou… Celá nebesa se
rozezvučí. Andělé se k tomuto
zpěvu připojit nemohou, neboť to je píseň, kterou oni ve
svém životě neprožili!!
Závěr závěru
„Porozumění (Božímu plánu),
započaté zde, bude pokračovat
po celou věčnost. Beránek, který
povede zástupy vykoupených
k prameni živých vod, odhalí bohaté poklady pravdy. Bude objasňovat tajemství Božích činů i
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Jeho prozřetelnosti, které dřív
nebyly pochopeny.“ (Vyvyšujte
Jej, 13. prosince str. 349)
Ale právě jak je napsáno: „Oko
nevidělo a ucho neslyšelo ani
v srdci člověka nevyvstaly
věci, jež Bůh připravil těm,
kdo Ho milují.“ 1K 2, 9 (PNS)
„Už dnes se máme modlit co
nejhorlivěji, abychom byli
připraveni ke střetům v předvečer velikého dne. Máme
se radovat z naděje, že brzy
budeme v příbytcích, které
šel Ježíš pro nás připravit….
Při pohledu na Něj, budeme
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uchváceni slavným bohatstvím Jeho Božské lásky.“
(Vyvyšujte Jej, 12. prosince
str. 348)
To, co nás očekává je něco
úžasného! Vždyť ORION již
v dáli září… Všichni spasení,
vykoupeni Ježíšovou krví,
budou s úžasem pozorovat
všechnu nádheru a krásu,
která je pro mě, i pro tebe
připravena! Moc se těším, až
všechno živě uvidím, těším se
zvláště na Toho, který nás vykoupil! 
JÁN KOVÁČIK

PIXABAY - LARISA-K

ALE JAKO PSÁNO JEST: „ČEHO OKO NEVÍDALO,
ANI UCHO NESLÝCHALO, ANI NA SRDCE
LIDSKÉ NEVSTOUPILO, CO PŘIPRAVIL BŮH
TĚM, KTEŘÍ JEJ MILUJÍ.“ 1K 2, 9 (KP)
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Nezmeškejte
požehnání

M

ladý muž se připravoval ke státnicím na universitě. Mnoho měsíců
obdivoval nádherné sportovní
auto v prodejním autosalonu
a věděl, že jeho otec by si ho
mohl v pohodě dovolit. Řekl
tedy otci, že to auto je všechno,
co by od něj chtěl. Když nadešel den promoce, mladý muž
očekával, že otec nějak naznačí, že mu auto koupil. Jednou
ráno před jeho promocí, si ho
otec zavolal a řekl mu, jak je
pyšný, že má takového skvělého syna a jak moc ho miluje
a předal mu nádherně zabalenou dárkovou krabici.
Zvědavý, ale trošku zklamaný
mladý muž, otevřel krabici a
našel nádhernou, v kůži vázanou Bibli, na které bylo zlatě
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PIXABAY - JAYGEORGE

vyryto jeho jméno. “I když máš
tolik peněz, tak jsi mi dal Bibli?” Rozzlobeně zvýšil mladý
muž hlas na svého otce. Vyřítil se z domu a nechal Bibli na
stole.

všechny nezbytné věci. Když
přijel k otcovu domu, zármutek a lítost zachvátily jeho
srdce. Když začal procházet
otcovy důležité dokumenty,
náhle uviděl Bibli, která vypadala úplně stejně, tak jak ji
před léty zanechal. Se slzami
PIXABAY.COM - WAL_172619

Mnoho let uplynulo a z mladého muže se stal úspěšný obchodník. Měl nádherný dům a
skvělou rodinu, ale uvědomil
si, že jeho otec už je velmi starý. Napadlo ho, že by za ním
možná mohl zajít, protože ho
neviděl ode dne své promoce.

PIXABAY - HUCKLEBARRY

Ale dříve, než mohl udělat jakékoliv přípravy obdržel telegram, že jeho otec už bohužel zesnul a odkázal mu celý
svůj majetek. Musí se tedy
vrátit domů, aby se postaral o

v očích ji otevřel a začal otáčet
stránku za stránkou. Jeho otec
pečlivě podtrhnul v Matoušově evangeliu kapitolu 7 verš 11:
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí,
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umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v
nebesích dá dobré těm, kdo ho
prosí!“

Mé jméno je Bůh. Stěží si na
mne najdete trochu času. Miluji vás a vždy vám žehnám.
Jsem stále s vámi.

Jakmile přečetl tato slova, ze
zadní strany Bible vypadly klíče od auta. Měly na sobě visačku se jménem stejného prodejce, který před léty prodával
jeho vysněné auto. Na cedulce
bylo datum jeho promoce se
slovy „plně uhrazeno“.
Jestli se tento příběh dotknul
vašeho srdce – předejte ho dál.
Přečtěte si ho až do konce.

Rád bych, abyste dnes strávili
30 minut svého času se Mnou.
Nemodlete se, jen Mne velebte.
Chci tento vzkaz poslat do celého světa ještě dnes. Pomůžete mi? 
ORAVCOVÁ EMILIA

Kolikrát zmeškáme Boží
požehnání jen proto, že
není zabaleno tak, jak
bychom si přáli.
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PIXABAY - IMAGE4YOU

Báseň

RADOSŤ MIESTO STRACHU
Denne vidíme okolo seba
a najmä v správ ách toľko zla, hrôzy,
nenávisti, krviprelievania, vojny ...
Je Boh naozaj milujúci Otec
milosrdný, v láske prehojný?
Najťažšie zemetrasenia,
najväčšie morské vlny,
najhrozivejšie krupobitia,
hurikány v dejinách.
Ľudí na našej planéte
ovláda úzkosť a strach.
Pohromami zmarené životy,
zničené domy a domovy.
Nevidíme všetko to, čo vidí Boh:
ako v celom svete trpia Jeho
milované deti, ľudia mnohí.
No nielen pre prírodné živly rozbúrené.
Oveľa viac, než sa búri more
a tlačí sa von na povrch
horúca láva zvnútra zeme,
búri sa neposlušnosťou Bohu,
nespokojnosťou, hnevom vrú
ľudské srdcia od Zdroja lásky,
pravdy, pokoja vzdialené,
Božou milosťou nezmenené.
Preto sa vo svete stále viac
rozmnožuje neprávosť a
zväčšuje utrpenie.
Následky prestúpenia Božieho
zákona sú rozšírené po celej zemi.
ľudia, ktorí nepoznajú pravdu,
sú i budú vystrašení, zmätení.
Nechcú poznať Zdroj, z ktorého
láska, pravda, život pramení.
Boh, Zdroj pokoja, ktorý jediný
srdce opantané strachom,
úzkosťou, obavami upokojí.
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Tvorca neba i zeme, Pán a Kráľ,
Syn Boží sa pôct anjelov vzdal,
opustil slávu neba, aby som ja,
aby si ty nádej na večný život mal.
Nad hriechom i jeho pôvodcom
satanom, nad smrťou zvíťazil.
Pretrpel kvôli nám nesmierne veľa.
Trpezlivo zniesol muky, výsmech,
bolesť, pohanenia.
Klope na naše srdcia a čaká, kým Mu
dovolíme konať v nich spásne dielo
nech sa na láskyplné, pokorné,
obetavé, ochotné pomáhať zmenia.
Ježíš chce byť s tebou neustále
v každej radosti i trápení,
svojou mocou a milosťou ťa
meniť na svoj obraz.
Toto, kto však nechce žiť podľa
zásad neba, Boh nasilu nezmení.
Príprava na nebo prebieha teraz.
Kým trvá náš život, trvá aj skúšobná
lehota, počas ktorej sa máme pod
vedením Krista pripravovať na život večný.
Boh má dejiny sveta pevne v rukách,
aj scenár dejín záverečný.
Nechce, aby sme žili v strachu a obavách!
V nebi nám Ježíš pripravuje nový domov,
kde už nikto nebude trpieť, žialiť,
ani hladovať, zomierať.
Čoskoro sa vráti na zem zas,
aby nás tam mohol vziať.
Tých, ktorí Mu dovolili meniť sa
na Jeho obraz.
Pri návrate domov, kde panujú láskavé
vzťahy, kde nás očakávajú s radosťou,
kde je o všetko postarané,
obrovská radosť nastane!
Chcime byť jej súčasťou?!
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ROZHODNÝ OKAMŽIK PŘED NÁMI

Běda tomu dní;
nebo blízký je
den Hospodinův,
a jako poplenění
od Všemohoucího
přichází. (Joel 1, 15)

P

roroctví, která dává
velký JSEM ve svém
Slově, se spojují článek za článkem v řetěz událostí, z uplynulé věčnosti do věčnosti budoucí;
říkají nám, kde se nacházíme
dnes ve sledu věků a co se dá
(co je možné) očekávat v době,
která přichází. Všechno, co
proroctví předpovídalo, že se
stane až do současné doby, je
zaznamenáno na stránkách
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dějin, a můžeme si být jisti, že
vše, co má ještě přijít, se vyplní
ve svém pořádku.
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: „Budete slýchat zajisté boje
a pověsti bojů. … Nebo povsta-

ne národ proti národu a království proti království a budou
hladové a morové a zemětřesení po místech.“ (Mt 24, 6.7.)
Současná doba je časem, o který se všichni lidé živě zajímají. Panovníci a státníci, muži,
kteří zaujímají odpovědná a
významná místa, myslící muži
a ženy všech vrstev společnosti, upínají svou pozornost na
události, které se dějí kolem
nás. Sledují vztahy, jež se vytvářejí mezi národy. Pozorují,
jak každý pozemský živel nabývá na síle, a poznávají, že se
chystá něco velkého a rozhodného – že svět je na pokraji
nějaké úžasné rozhodující
chvíle.
Bible, a jen Bible podává přesné vysvětlení těchto věcí.
Jsou v ní zjeveny velké závěrečné události dějin našeho
světa. … Zvuk jejich příchodu
způsobuje, že se země třese a
lidská srdce se zastavují strachem.
Lidé a národy jsou dnes zkoušeni olůvkem v ruce toho, jenž
je neomylný. Všichni si vlastní

volbou určují svůj osud a Bůh
vše řídí k uskutečnění svých
záměrů.
Křesťané by se měli připravovat na to, co brzy přijde na
svět jako ohromné, zdrcující
překvapení. Tato příprava by
měla spočívat v pilném zkoumání Božího slova a v úsilí
přizpůsobit své životy Jeho
Zákonu.
Bouře Božího hněvu se připravuje. Obstojí v ní pouze ti, kdo
odpovídají na pozvání milosti,
… a stávají se posvěcenými skrze poslušnost Zákona božského Panovníka. Jen spravedlivý
bude skryt s Kristem v Bohu,
dokud nepřijde zkáza. Ať jsou
tato slova vyznáním naší duše:
„Jinou pomoc já nemám,
k ruce tvé se přivíjím;
veď a těš mne, k tobě lkám,
u tebe je pomoc, vím.
Skrej mne, Spasiteli, skrej!
Dokud bouře trvá čas,
bezpečně veď v nebe sám,
přijmi pak mne v nebes jas!“
MARANATA
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J

edná se o formu modlitby,
praktikovanou
mnohými,
zbožnými
věřícími. Připojí se
k modlitební výzvě, ve které se určitá skupina lidí, bez
přestávky, bezprostředně za
sebou ve svých modlitbách
na sebe napojují. Tak vzniká
dlouhý, nepřerušovaný modlitební řetěz.

Tato forma modlitby je na pováženou. V celé Bibli taková
forma modliteb není známa.
Pán Ježíš o ní neučil a Jeho
apoštolové, kteří byli skutečně
posvěceni, takovou modlitbu
nepraktikovali. Nabízí se zde
podezření, že se jedná o nějaký
vymyšlený fanatizmus nebo
svatouškovství. Pak by tedy
mohlo jít o pokrytectví a tím
se dopouštět přestupku před
Bohem. Přesto je třeba se nad
touto problematikou vážně
zamýšlet.

25

Řetězová modlitba

V Bibli není málo výpovědí,
které si na první pohled protiřečí, nebo jsou rozumově
nepřijatelné. Uvedu příklad:
Na jedné straně Bible mluví o
mrtvých jako o těch, kteří nemají na ničem podíl, nevědí
nic, co se děje na zemi, na druhé straně hovoří o boháči, který prosí Lazara o pomoc, neboť se velmi trápí v ohnivém
pekle. (Kazatel 9, 5; Lukáš 16,
20-24) Co tedy platí? A co verš:
„Pohoršuje-li tě oko, vyloupni
je; anebo ruka tvá …usekni ji!“
(Matouš 5, 29. 30) Skutečně vyžaduje Bůh lásky, aby se člověk
takto krutě zmrzačil?
Dále v Bibli najdeme další výpověď: „Stále se radujte. Bez
přestání se modlete.“ (1Tes 5,
17) Nebo: „Je nutno stále se
modlit bez omezení.“ (Lukáš
19, 1; 21, 36; Řím 12, 12) Je možné
stále se radovat a bez přestání
se modlit? Kdy pak najdeme
čas na práci, na jídlo, na spaní
či na smutek a pláč?
Jakou formu modliteb zvolit?
Co řekl Pán Ježíš o modlitbě?
„Když se modlíte, nebuďte jako
pohané; ti si totiž myslí, že bu-
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dou vyslyšení pro svou mnohomluvnost. Nechtějte se jim
poddat! Vždyť váš Otec ví, co
potřebujete, dříve než ho prosíte.“
Tady by mohl někdo říci: My
nemluvíme zbytečně! Ale považme: Je možné se pořád co
den, celou hodinu modlit za
něco nového? Nezačne modlitebník znova a znova opakovat
totéž? V asijských náboženstvích se při neustálém opakování stejných modliteb používají tzv. modlitební mlýnky;
modlitební kola a kolečka, které tamější zbožní lidé, vlastní
rukou dají do pohybu; a ty se
pak za ně stále dokola modlí.
Přesto, tato biblická výzva,
„Bez přestání se modlete“ stále
platí. Pán Ježíš řekl: Hledejte a
naleznete!… V češtině říkáme:
„Hledej pravdu, mluv pravdu,
braň pravdu…“ Jak je všeobecně známo, Bible je plná pravd,
které musíme často, namáhavě hledat. Tak je tomu i s výzvou: Neustále se modlete.
V tomto případě nám v hledání pomůže analýza samotné

modlitby. Co to je modlit se?
To neznamená pouze mluvení.
K modlitbě patří také vědomý
přístup k Bohu; uvědomění si
Jeho svatosti a slávy. Má být
tento přístup uplatňován jen
při modlitbě? Život člověka
by měl být jednou dlouhou
modlitbou. To znamená, vědomě vést zodpovědný život jak

v práci, v jídle, na dovolené,
v přírodě, v myšlenkách, v probdělých nocích atd., tedy žít
tak, jak se Pánu Bohu líbí. Aby
náš život vypadal jako neustálá modlitba. Pak by se dalo hovořit o neustálé modlitbě! 
Daniel Laufersweiler

„Stále se radujte. Bez
přestání se modlete.“

PIXABAY - BARBARAJACKSON

(1Tes 5, 17)
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A

ch, žádám vás, kdo
máte tak málo zájmu o svaté věci,
abyste pečlivě zpytovali své vlastní srdce. Jaká
bude vaše obhajoba před Bohem za vaše světské, neposvěcené životy? V onom hrozném
dni se nebudete moci obhájit.
Budete bez výmluvy. Myslete,
ach myslete na hodiny, kdy
jste vyhledávali světské potěšení, přestože všechny tyto
věci mají svůj konec. Kdybyste
měli správný (Boží) náhled na
život a na nekonečné přebývání s Bohem, jak rychle byste
se odvrátili od života plného
radovánek a hříchů. Jak rychle byste změnili své myšlení,
svou cestu a svou společnost a

28

Z RÁJE
DO RÁJE

2. 2021

obrátili sílu svých citů k Bohu
a nebeským věcem. Jak rozhodně byste opovrhovali svody, které vás klamou a vrhají
do zajetí. Jak horlivě byste usilovali o požehnaný život; jak
opravdově a vytrvale byste se
modlili k Bohu o Jeho milost,
Jeho moc posílit vás a prosili o pomoc odolat ďáblu. Jak
pilně byste dbali na každou
náboženskou zásadu, abyste
se mohli naučit cestám a vůli
Boží. Jak pečlivě byste přemýšleli o Božím zákoně a porovnávali svůj život s Jeho požadavky. Jak byste se báli, abyste
nehřešili slovem či skutkem,
a jak horliví byste byli, abyste
dosáhli milosti a opravdové
zbožnosti. Vaše hovory by se

ADOBE STOCK - FOTOMANUFAKTUR JL

Výzva

ADOBE STOCK - FOTOMANUFAKTUR JL

netýkaly jen světských věcí,
nýbrž těch nebeských. Potom
by se před vámi otevřela sláva věčného života, a vy byste (se snažili) nelenili, abyste
stále více rostli v duchovních
věcech. Ale vaši pozornost zaměstnávají věci pozemské a na
Boha zapomínáte. Snažně vás
prosím, obraťte se a hledejte
Hospodina, abyste Ho nalezli.
Vzývejte Ho, dokud je blízko.
Ach, žádám vás, kdo máte
tak málo zájmu o svaté věci,
abyste pečlivě zpytovali své
vlastní srdce. Jaká bude vaše
obhajoba před Bohem za vaše
světské, neposvěcené životy?
V onom hrozném dni se nebudete moci obhájit. Budete bez
výmluvy. Myslete, ach myslete
na hodiny, kdy jste vyhledávali světské potěšení, přestože
všechny tyto věci mají svůj
konec. Kdybyste měli správný
(Boží) náhled na život a na nekonečné přebývání s Bohem,
jak rychle byste se odvrátili
od života plného radovánek a
hříchů. Jak rychle byste změnili své myšlení, svou cestu a
svou společnost a obrátili sílu
svých citů k Bohu a nebeským

věcem. Jak rozhodně byste
opovrhovali svody, které vás
klamou a vrhají do zajetí. Jak
horlivě byste usilovali o požehnaný život; jak opravdově a vytrvale byste se modlili k Bohu
o Jeho milost, Jeho moc posílit
vás a prosili o pomoc odolat
ďáblu. Jak pilně byste dbali
na každou náboženskou zásadu, abyste se mohli naučit
cestám a vůli Boží. Jak pečlivě
byste přemýšleli o Božím zákoně a porovnávali svůj život
s Jeho požadavky. Jak byste se
báli, abyste nehřešili slovem
či skutkem, a jak horliví byste
byli, abyste dosáhli milosti a
opravdové zbožnosti. Vaše hovory by se netýkaly jen světských věcí, nýbrž těch nebeských. Potom by se před vámi
otevřela sláva věčného života,
a vy byste (se snažili) nelenili,
abyste stále více rostli v duchovních věcech. Ale vaši pozornost zaměstnávají věci pozemské a na Boha zapomínáte.
Snažně vás prosím, obraťte se
a hledejte Hospodina, abyste
Ho nalezli. Vzývejte Ho, dokud
je blízko. 
Z publikace Lewis R. WALTON
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Úvodník

které se rozšíří po celém světě. Adventní hnutí z let 1840
až 1844 bylo slavným projevem Boží moci; první andělské
poselství bylo zaneseno do
všech misijních stanic na světě a v některých zemích došlo
k největšímu náboženskému
rozmachu, jaký kdy byl od reformace šestnáctého století
zaznamenán. Avšak ještě daleko větší bude hnutí, které
vznikne při posledním varování třetího anděla.
Velké dílo evangelia neskončí
menším projevem Boží moci,
než jakým se vyznačoval jeho
začátek. Proroctví, která se naplnila při vylití raného deště
na počátku křesťanských dějin, se znovu splní při pozdním
dešti na konci křesťanských
dějin…
Boží služebníci s tváří zářící svatým nadšením budou
spěchat z místa na místo, aby
všude ohlásili poselství z nebes. Tisíce hlasů bude šířit
výstrahu po celé zemi. Budou
se dít zázraky, nemocní budou
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uzdravováni a věřící budou
provázet znamení a divy. Také
satan bude působit klamnými
zázraky. Dokonce způsobí, že
oheň bude sestupovat z nebe
na zem před lidským obličejem. (Zj 13, 13) Obyvatelé země
se budou muset rozhodnout…
Tiskoviny šířené misijními
pracovníky zapůsobily svým
vlivem. Přesto bylo mnohým,
na které měly vliv, zabráněno,
aby plně porozuměli pravdě,
nebo ji mohli uposlechnout.
Nyní všude pronikají paprsky
světla, pravdu lze spatřit v její
čistotě a upřímné Boží děti lámou pouta, která je svazovala.
Rodinné a církevní vztahy nemají moc je nyní zadržet. Pravda má větší cenu než všechno
ostatní. Navzdory silám, které
se spojí proti pravdě, postaví
se velké množství lidí na stranu Páně. 
Maranata 12. ledna
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Pokračování ze strany 3

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

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...
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Hořký lék pro
laodiceu

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
Plevy
budou
odváty
7 troubení

Lewis R. Walton
na základě textu Zjevení
a Ducha proroctví
Skutečné
tříbení
adventistů

Armin Krakolinig
Formát A5, 16 stran
Formát
cena
10 A4,
kč 80 stran,

cena 25 kč

Měl by se
zodpovědný člověk
nechat naočkovat
vakcínou proti
CIVID-19?
Porovnání doby
předpotopní s dnešní
vyspělou dobou.

Formát A6, stran 12
cena 5,00 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

