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-PŘICHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI-

T. T. Turner
Zj 16,13.14: „A viděl jsem, ano z
úst draka a z úst šelmy a z úst
falešného proroka vyšli tři nečistí duchové, podobni žabám.
Nebo jsou duchové ďábelští,
ježto činí divy, a chodí mezi
krále zemské a všeho okršlku
země (světa), aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni
Boha všemohoucího.
Mojžíš zemřel. Byl pohřben a u
jeho pohřbu byl přítomen pouze Jeden, a to Ten, který mu
před odchodem z tohoto světa přikázal vystoupit na horu
Nebó - sám Bůh. Bůh nikdy
nikoho neodvolá, dokud nemá
někoho, kdo je připravený nastoupit na jeho místo.
Mojžíš uvolnil dějiště a na
jeho místo přichází Jozue, který kráčí v otázce národních
záležitostí tak spolehlivě, že

ozvěnu jeho kroků je slyšet po
dlouhé roky. Byl vynikajícím
válečníkem a vždy bojoval na
správné straně. Nikdy nebojoval, aby sám vynikl; nikdy
nebojoval bez Božího příkazu.
Čteme, že Bůh mu dal tu nejlepší výzbroj, jakou jen může
být válečník vybaven, a která
byla - lepší než ocelová přilba,
účinnější než kovové chrániče nohou a spolehlivější než
neprůstřelná vesta. Touto výzbrojí bylo zaslíbení: „Neobstojí žádný před tebou po všecky dny života tvého“ (Joz 1,5).
A Jozue měl důvod připomínat
si tato slova, když musel s více
než 2 miliony lidí přejít přes
dravý Jordán, rozvodněný tajícím sněhem a ledem z hermonského pohoří. Později došlo k druhému boji - boji proti
Jerichu a pak dalšímu, proti
Hai, kdy Izrael zbaběle utekl.
Jozue vojska znovu zformo3

val k boji a pak obyvatele města
porazil. Od této události do současnosti uplynulo 3 a půl tisíce
let. Boží lid bude opět stát před
vzdutým Jordánem, který musí
být zdolán stejně pevnou vírou,
jestliže chceme vstoupit do zaslíbené země.
Stojíme před závěrečnou (rozhodující) krizí tohoto světa, bojícího
se budoucnosti (znepokojeného
budoucností). Přemýšliví muži
i ženy, ve všech oblastech života - státníci, přední politikové,
představitelé různých církví, lidé
mající velkou autoritu – se hluboce zajímají o události, které se
odehrávají mezi národy a hledají
záchranu před vynálezy civilizace. Napětí, nejistota a zmatek
narůstají na všech stranách. Národy jsou nespokojeny. Vládne
přesvědčení, „že se stane něco
velkého a hrozného“ (Proroci a
králové, 351).
Kdo má nějakou představu o tom
co se na nás přivalí jako následek lidské teologie, případně nás
zasáhne jako zničující pohroma
Nového světového uspořádání
politických záležitostí, nebo snad
dojde k zablokování ekonomického systému, čímž bude Boží lid
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oloupen o vše co má? Nástroje
zla, politické mocnosti, odpadlý protestantismus, papežství a
pohanství, to vše spojeno v nejrůznějších obměnách spiritismu,
získává moc a připravuje se na
poslední dějství. Rozsáhlé a rychlé změny, ke kterým nyní dochází, budou pokračovat, takže svět,
který jsme kdysi znali, se rychle
změní k nepoznání - sociálně,
ekonomicky, politicky i duchovně. Tuto skutečnost nám připomíná služebnice Páně slovy:
„Poslední události budou velice
rychlé!“ (9T 11)
Daniel 12,1: Toho času postaví se
Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a bude čas
soužení, jakéhož nebylo, jakž jest
národ, až do toho času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid
tvůj, kdokoli nalezen bude zapsaný knize.
Nejen Amerika zavrhne zásady
své Ústavy, ale podobně se zachová i celý protestantský svět.
„Následkem opatření, jež přes
urážku Božího zákona zjednává
platnost papežskému nařízení,
se americký národ docela odvrátí od spravedlnosti. Když pak

protestantismus napřáhne ruku
přes propast, aby se uchopil římské moci, když nad propastí si
podá ruce se spiritismem, když
vlivem tohoto trojího spojení,
USA a jejich protestantská a republikánská vláda zavrhnou zásady své Ústavy, a učiní opatření
k hlásání papežských lží a bludů,
tehdy uvidíme, že nastal čas pro
mimořádné (zvlášť mocné) satanovo působení.“ (5T 451)
Když se americký národ, “podobný beránkovi“, spojí s drakem,
aby pronásledoval Boží lid, až se
z „beránka“ stane útočící beran,
tehdy dojde k národní zkáze. (viz
Lett.28,1900)
Satan, který lstivě a vychytrale
vymyslel papežství a odpadlý
protestantismus, úzce spolupracuje s padlými církvemi. Jako
bůh tohoto světa, už zahájil nátlak na ty, kdo zachovávají Boží
přikázání a mají Ježíšovo svědectví. (viz Lett. 28,1900). Tyto odpadlé mocnosti budou mít všechno
pod kontrolou a nikdo, vůbec
nikdo se neodváží zastavit jejich
postup, případně se proti nim
postavit, když budou pošlapávat
svědomí a duchovní svobodu
těch, kteří milují Ježíše.

Pronásledující a omezující nemorální nedělní zákon se dostaví velice brzo! Boží lid bude čelit
těžkostem a krutostem dravého
proudu rozvodněného Jordánu,
který musíme překročit. Pronásledování bude naším údělem, ať
chceme nebo nechceme.
Matouš, 22: A budete v nenávisti
všem pro jméno mé, ale kdož setrvá až do konce, ten spasen bude.
V Review and Herald (29. 4. 1890)
služebnice Páně uvedla, že nikdo
z nás by se neměl domnívat, že
nebudeme procházet pronásledováním, protože před námi je
zlá doba, kdy se protestantismus
a papežství spojí proti nám (Ms.
30,1899). Bůh bude pomáhat svému lidu, jestliže Mu zůstane věrný. On bude naším útočištěm a
silou.
„Když národ, pro který Bůh pracoval tak úžasným způsobem,
opustí protestantské zásady a
dodá odvahu a podporu římskému katolicismu v omezování
náboženské svobody, tehdy vystoupí Bůh v celé své síle a bude
pracovat pro svůj lid, který zůstal
věrný. Řím nás bude tyranizovat,
ale Kristus je naším útočištěm.“
(TM 206)
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2 Timoteovi 3,12: A tak všichni,
kteří chtějí pobožně žít v Kristu
Ježíši, protivenství mít budou.
Boží lid musí být připraven očekávat, že s ním bude zacházeno
jako s nejhoršími zločinci, přestože jejich životy a charaktery budou bezúhonné. Co uděláte, když
budete uvězněni a vláčeni před
soudy a obviňováni z nejhorších
zločinů? (viz 7BC 997; 5MR 69). Co
byste řekli, kdyby právní (zákonný) systém se nezachoval čestně a
spravedlivě a čelili byste obvinění
soudů a úředníků, kteří by odmítali projednávat vaše duchovní a
biblické důkazy pro zachovávání
Božího zákona, protože ve svých
srdcích jste přesvědčeni, že biblické důkazy jsou nevyvratitelné
a vy víte právě tak jako já, že když
budete potrestáni, ztratíte důvěru v soudnictví. Ale odpovědí
těchto soudů bude:
„Máme zákon a podle tohoto zákona musí umřít.“ J 19,7.
Proto neočekávejte nějaký soucit,
když odmítnete sklonit se před
modlou neděle. Nespravedlnost
bude vládnout.
Tento testovací proces oddělí
věrné Boží děti od nevěrných. „Až
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přijde čas zkoušky, ukážou se ti,
kdo učinili Boží slovo pravidlem
svého života. Když se objeví protivenství, když zavládne fanatismus a nesnášenlivost, když se
rozpoutá pronásledování, pak
malověrní a pokrytci zakolísají a
opustí svou víru; pravý křesťan
však odolá a zůstane pevný jako
skála, jeho víra bude silnější a
jeho naděje skvělejší než za dnů
pokoje.“ VLB 429
Věrná Boží církev, Jeho věrný lid,
se stane terčem mnoha lstivých
útoků od těch, kteří se mezi nás
vloudí; bude vát vítr různých
učení a vynoří se staré bludy.
Bude se šířit nové nebiblické
učení. Vše, co může být, otřeseno (zpochybněno) bude! V církvi
vzniknou mnohá rozdělení, která
ve skutečnosti už existují. Mnozí
vedoucí církve odpadnou a mnohé hvězdy, které jsme pro jejich
třpyt obdivovali, zapadnou do
tmy.(prameny: 6T 333; TM 409.411;
3SM 385; PK 188-9)
Satan vynaloží všechnu svoji
sílu, aby Boží lid sužoval, pokoušel a sváděl. To se už děje! Jsme
generace, která podceňuje jeho
moc a svody. Pro Boží lid připravil zvláštní návnady; chce nás

odlákat od pravdy. Aby odvedl od
pravdy, používá své anděly jako
návnadu lidi nadané, schopné
a sympatické; šlechetné muže a
ženy, konající skutky lásky. Mnozí
přátelé se stanou těmi největšími
nepřáteli. „Člověk, který je nadán
nadprůměrnými
schopnostmi
v otázce života, pravdy a cti, a
přesto svévolně přestupuje byť
jen jediný příkaz svatého Božího
zákona, použil své vzácné dary
jako léčku ke spáchání hříchu.
Nadání, schopnost, soucitnost,
sebešlechetnější a sebelaskavější
činy se tak mohou stát satanovými nástrahami k vylákání člověka nad propast zkázy.“ Ed 150
Už se nacházíme (žijeme) v době,
ve které jak EGW uvádí, se bude
projevovat zázračné satanské
působení (porovnej: VLB 419-20).
Všichni, kromě věrného Božího
lidu, tedy protestanté, papeženci,
světáci, příslušníci New age, kteří
v současnosti vidí v ekumenickém hnutí nebem seslané zázračné hnutí k obrácení celého světa,
stojí na počátku dlouho očekávaného milénia, které je už ve dveřích.
Dobře si vzpomínám na přednášku (1973) ve které Billy Gra-

ham prohlásil, že celý svět je už
spasen, avšak mnozí o tom nevědí, a proto povinností kazatele
je, aby jim to řekl. Zjišťujeme, že
toto učení vzniklo pro nějakou
zvláštní dobu. Jsme nabádání,
abychom v tomto třetím tisíciletí očekávali mimořádné události,
překvapující novoty, rychlý rozvoj a úžasnou technologii. Nový
světový řád se svými démony,
inspirovaný triumvirátem (trojspolkem), bezpochyby zaměřil
své plány! Zatímco miliony lidí
celého světa se zajímají o olympijské hry, plné vzrušení, nádhery a slávy, jsem přesvědčen, že
tajné hnutí se zaměří proti nežádoucím organisacím a lidem. To
se stalo už v minulosti, jako vzor,
který se zakořenil u pronásledujících mocností.
Satan, který během uplynulých
1500 let působil v těsném spojení
s papežstvím, pronikl i do odpadlého protestantismu. Ve své roli
jako bůh tohoto světa, začal diktovat jeho vůdcům, přivlastňovat si nad nimi moc, jako by byli
občané jeho království. Začal je
řídit, ovládat a kontrolovat podle
své vůle. Brzo, na celé zemi muži
i ženy, uznávající jeho autoritu
uvěří, že on je Pán Ježíš Kristus.
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V knize Behold A Pale Horse /Hle,
bledý kůň/ se píše: „Blíží se bouřlivé vlny a potřebujeme poznat
skutečný stav své víry. Formují
se hnutí na zotročení těch, kdo
chtějí být věrni Bohu. Zákonodárné moci budou proti Božímu
lidu. Každý bude zkoušen. Každý bod naší víry bude důkladně
prozkoumáván, a nebudeme-li
pilnými studenty Bible, nebudeme-li utvrzeni, posíleni a pevní,
důvody „moudrých“ lidí světa
nás svedou.“5T 546 Zjevení 12,17:
I rozhněval se drak na tu ženu,
a šel bojovat s jinými (ostatky)
ze semene jejího, kteříž ostříhají
přikázání Božích a mají svědectví
Ježíše Krista.
Zjevení 13, 4: A klaněli se tomu
draku, kterýž dal moc šelmě,
řkouce: Kdo je podobný té šelmě? Kdo bude moci bojovat s ní?
Satan potřeboval náboženskou
organizaci jako zástěrku k zamaskování svého záměru a proto vymyslel šelmu ze Zjevení 13!
Až Amerika, kdysi mocná záštita
náboženské svobody začne spolupracovat s římskou církví, až se
vydá na tuto osudnou cestu, která je stále, průhlednější, až bude
nutit muže a ženy zachovávat falešnou sobotu a až tato krize za-
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útočí na svědomí Božího lidu ve
všech zemích světa, pak všechny
národy budou následovat její příklad. (prostuduj: 6T 18; 6T 395)
Všichni adventisté s. d., kteří se
nepodřídí zákonům svých vlád,
pocítí žhavý dech mučení nejen
od papežství, ale i od protestantismu - obrazu šelmy. „Máme být
připraveni a čekat na Boží příkazy. Všechny národy budou velice
znepokojeny. Ti, kdo hlásají jediné Boží měřítko spravedlnosti, jedinou spolehlivou zkoušku charakteru, nenajdou žádnou oporu.
Všichni, kdo se neskloní pod dekretem národních rad a nebudou
dbát na zákony, které vyvyšují
sobotu ustanovenou člověkem
hříchu (neděli), pocítí nejen útisk
papežské moci ale i protestantského světa, obrazu šelmy.“ 2SM
380
Daniel 3, 7: A protož hned, jakž
uslyšeli všichni lidé zvuk trouby, píšťalky, citary, houslí, loutny
a všelijaké muziky, padli všichni
lidé, národové a jazykové, klanějíce se obrazu zlatému, kterýž postavil Nabuchodónozor král.
Když se omezí náboženská svoboda a lidé se podřídí papežství,

národní a mezinárodní (celosvětové) odpadnutí bude zaznamenáno do nebeských knih, a
celosvětová zkáza bude rychle
následovat. Obchodní akce (burzy) se zhroutí; nakažlivé nemoci
se budou šířit, úroda bude zničena, pohromy budou přibývat, a
pak z toho všeho budou obviňováni věřící. (čti: VLB 420)
Ti, kdo budou žít podle nebeských zásad, budou v nemilosti,
bude jimi opovrhováno. Budou
muset snášet posměch, potupu,
bití, falešné obvinění, ale nesmí si
toho všímat. (prameny: 5T 450; 6T
394; VLB 421; Sk. Ap. 283)
Budeme muset podstoupit různá pronásledování, bez jakékoliv
úlevy. Rodiče tvrdě povstanou
proti svým dětem, které přijaly
nepopulární pravdu. Ti z nás, kdo
zůstanou věrní, budou obviněni
ze vzpoury. Jako Boží lid budeme
obžalováni, že se straníme ostatního světa (ke studiu: Touha věků
str. 75-6; Proroci a král., 119-20).
Domy, peníze i pozemky, které
jste odkázali dětem, případně jiným příbuzným, kteří se přidrželi
pravdy, jim budou zabaveny. Poručníci budou okrádat sirotky a
vdovy o jejich dědictví a bezbož-

ní, přestože nemají na to nárok,
se zmocní věcí, které patří Božím
dětem. (Lett. 30a, 1892)
Matouš 24,10: A tehdy se zhorší
mnozí, a vespolek se budou zrazovat a jedni druhých nenávidět.
Mnozí se stanou zrádci, budou
vás prozrazovat, budou nejhoršími pronásledovateli, a aby si
zachránili vlastní životy, použijí
proti vám lži.
Muži a ženy vynikajících schopností, nadaní řečníci, kteří byli
kdysi adventisty s. d., budou vás,
věrné a svaté Páně očerňovat a
falešně obviňovat, čím rozzlobí a
pobouří sousedy i úřady a postaví
se proti vám. Jiní, vás budou zrazovat, prozrazovat, kde se snad
skrýváte a dokonce dobří přátelé se ukáží jako falešní a zrádní.
Ještě horší je, že věřící se budou
domnívat, že slouží Bohu tím,
když vás přivedou do těžkých
situací, v naději, že se vzdáte své
víry. (VLB 433; RH 20.X11.1898; Ms
21,1899) Pamatujte však na Boží
zaslíbení:
Izaiáš 43,2: Když půjdeš přes
vody, s tebou budu, pakli přes
řeky, nepři-kvačí tě; půjdeš-li přes
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oheň, nespálíš se, aniž plamen
chytí se tebe.

podřídit zákonům tohoto světa
nebo z něj odejít.

Tisíce budou ve vězeních a mnohem více, jich pro záchranu,
uprchne z měst a vesnic. (TV 247;
OHC 125; 5T 712) Boží lid pro svoji
vytrvalou službu Bohu na základě Písma, bude stíhán občanskými zákony. Bude jim navržen nejvyšší trest, takže tisíce položí své
životy pro Krista, protože zůstali
věrní.

Satan, ten dovedný herec, se vynasnaží představit nový a velice
ušlechtilý náboženský systém.

V této době utrpení a nesnází,
v době Jákobova soužení, kdy
bude dokonce platit nejvyšší cenou - svými životy - budete procházet hroznou úzkostí. Bude to
čas pláče a vroucích modliteb,
aby Bůh splnil všechna svá zaslíbení, zatímco bezbožní se budou vysmívat a vyhrožovat zničením. Budou se posmívat, že je
vás málo a urážet vás jízlivými
slovy. Všechny zásobovací cesty
budou odříznuty a vy nebudete
moci vykonávat ani své povolání,
takže výsledkem bude chudoba a
bída. Vaše situace v očích sousedů bude děsivá; vaši přátelé nepochopí, že jako Boží lid můžeme žít
bez politického, ekonomického
a sociálního systému. Jsou toho
názoru, že ty i já, bychom se měli
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Izaiáš 24,5: Protože i ta země
poskvrněna jest pod obyvateli
svými, nebo přestoupili zákony, změnili ustanovení, zrušili
smlouvu věčnou. Mnohé z těchto lstivých útoků na Boží pravdy,
budou každým dnem viditelnější.
Před posledním stupněm, který
dokoná odpadnutí, náboženský
chaos, jenž lze pozorovat v celém
křesťanství a který se objevuje
dokonce i v církvi ASD, bude stále rozšířenější. Jedna pravda za
druhou bude zpochybňována.
Pak budou následovat další klamy a podvody.
Matouš 24,23: Tehdy, řekl-li by
vám kdo: Aj, tuto je Kristus, aneb
tamto, nevěřte.
Bude vynakládáno stále větší
úsilí k svádění lidstva a na vyvýšení falešné soboty. Vynoří se nejrůznější podvody, například, že
v nebeské svatyni nejsou dvě oddělení a posvěcení prý není nutné. Budou zde problémy týkající

se lidské přirozenosti Kristovy
a mnohé jiné. Tyto věci se jasně
odchylují od učení Bible a Ducha
prorockého. Satan, aby tyto a další bludy podpořil, dává falešné
sny a vidění. (2SM 98)
„Budou se vyskytovat falešné
sny a falešná vidění, zčásti pravdivá, která však odvrátí od víry.
Pán dal lidem směrnice, jimiž lze
odhalit, co znamená: K zákonu a
svědectví…“ 2SM 98

Biblické učení týkající se stavu
mrtvých a soboty, musíme dobře
ovládat, neboť ďábelští duchové
se budou Božímu lidu „zjevovat
a předstírat, že jsou jejich mrtví
příbuzní a známí, a přesvědčovat
je, že sobota byla změněna.“ EW
87; 262.

Blud bude s pravdou tak chytře
smíchán, že jen ti, kdo budou vedeni Duchem svatým, mohou oddělit jedno od druhého. EGW ve
Svědectvích uvádí, že lež se bude
ubírat světem, zatímco pravda si
svoje boty doposud pouze připravuje. Bůh ustanovil své anděly, aby
dohlíželi na každého z nás, kdo
jsme vložili svoji naději na Krista.
Tito andělé jsou našimi zvláštními
pomocníky v každé situaci.

Bůh má své věrné děti mezi formálními ASD ale i v padlých
církvích a dříve než bude v brzké
době vylito sedm posledních ran,
kazatelé a mnozí další lidé vyjdou
z těchto církví, a přijmou pravdu s nadšením, zatímco satan se
bude snažit tomuto dílu překážet
představením velkého falešného
oživení, doprovázeného různými
pocity, vzrušením a mluvením
neznámými jazyky; tím bude napodobovat práci Ducha svatého.
Pravda bude smíchána s bludem,
(1T 412; VLB 393.398.331). Zvoňte na poplach! Satan pracuje na
všech stranách!

Zatímco satan se bude vydávat
za Krista, jeho andělé budou
představovat nepadlé Boží anděly. Budou předstírat víru v Písmo
a prokazovat úctu k církevním
institucím; tím budou mnozí
oklamáni v domnění, že se jedná o projev Boží moci a autority.

„Lidé se budou pokoušet o vysvětlení všech tajemných věcí,
všude bude plno křiku s hudbou
a tancem i rozumní lidé budou
tak zmatení, že nebude možné
spoléhat na jejich správný úsudek. A toto se bude považovat za
působení Ducha svatého.
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Duch svatý se nikdy neprojevuje
takovým způsobem, tímto nevázaným hlukem. To je satanova
práce…“ 2SM 36
Satanovi však nebude dovoleno
napodobit Kristův příchod. Nemůže křísit spravedlivé mrtvé, i
když to může předstírat. Ani nedokáže učinit nesmrtelné tělo,
ani nemůže nikomu udělit nesmrtelnost. „Přestrojen za anděla
světla bude chodit po zemi jako
divotvůrce. Krásnou řečí bude
pronášet vznešené myšlenky…
Bude konat dobré skutky. Napodobí Krista, ale v jednom bodu
zde bude podstatný rozdíl. Bude
odvracet lidi od Božího zákona.
Korunované hlavy, presidenti,
vladaři na vysokých místech se
budou sklánět před jeho rčením…“ FE 471-2.
Satan bude - a už tak činí - odvracet lidi od Božího zákona. Předstírá spravedlnost, uzdravuje
nemocné, činí zázraky. „Blížíme
se době, kdy satan bude působit
všemi svými kouzly a všichni ti,
kteří jsou jím teď okouzleni,… budou ochotni se satanovi podřídit,
aby později s ním spolupracovali.
Bude činit zázraky a tato podivuhodná síla, která tyto zázra-
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ky působí, ovlivní celý svět. Ta
doba už tady je! Satan způsobí, že
lidé onemocní a pak z nich náhle svou satanskou mocí nemoc
sejme. Bude se na ně pohlížet
jako na uzdravené. Tato zdánlivá
uzdravení budou pro adventisty
s. d. zkouškou…“ 2SM 51.53.
Na důkaz, že je bohem, bude přivolávat oheň z nebe. Tento „div“
může mít v současnosti určité
spojení s HAARP (High Altitude Auroral Research Project and
Blue Beam; volně přeloženo: Výzkumný projekt silného aurorálního záření a modrého světla).
V současnosti může HAARP zasahovat do počasí a rovněž se dá
uzpůsobit k ovlivnění lidské mysli, má vliv na rozsah vln ALFA a
BETA v lidském mozku. Nadto je
Blue Beam (Modrý paprsek) schopen projektovat (zobrazovat) holografické obrazce na obloze a ve
spojení s TV může vytvořit obraz
tak živý, že mnohé lidi přesvědčí
o jejich (národních) bozích: buddhisté spatří Budhu, římští katolíci
Marii a současně mohou uslyšet i
tajemný přesvědčivý hlas.
Boží lid nesmí založit svoji víru
na zázracích, neboť satan bude
konat své vlastní zázraky.

„Satan obklíčen zlými anděly
bude tvrdit, že je Bohem a činit
různé zázraky, aby svedl, kdyby
bylo možné i vyvolené. Boží děti
nebudou mít jistotu ohledně konání zázraků, jelikož satan bude
napodobovat všelijaká znamení,
která se budou dít.“ 9T 16.
Zázraky nemohou v žádném případě nahradit Písmo (2SM 48).
Všechny tyto svody budou všeobecné a budou namířeny na každého z nás a to zvláštním způsobem, jelikož sloužíme Bohu. Tato
skutečnost povede k ohromnému tlaku na Boží lid, zvláště na
ty, jejichž víra je slabá! Padlí andělé už procházejí zemí v podobě
vzdělaných a inteligentních lidí,
kteří mají za cíl spojit se s těmi,
kdo pravdu znají, aby je zmátli a
svedli. Také Boží andělé se objevují v lidské podobě, maří záměry
zlých andělů a pomáhají Božímu
lidu vytrvat. To se bude dít až do
doby konce. Zlí andělé převlečení
za věřící budou mezi námi také
působit, budou přítomni v našich shromážděních a drzý satan
bude zosobňovat Krista, zvláště
jako majestátnou bytost, oslňující jasnosti, podobající se Ježíši
tak, jak Ho popisuje Jan:

Zjevení 1,13-15: A uprostřed těch
sedmi svícnů podobného Synu
člověka, oblečeného v dlouhé
roucho, a přepásaného na prsech
pasem zlatým. Hlava pak jeho a
vlasové bílí, jako bílá vlna, jako
sníh, a oči jeho jako plamen ohně.
Nohy pak jeho podobné mosazi,
jako v peci hořící; a hlas jeho jako
hlas vod mnohých.
Sláva tohoto padlého cheruba,
zosobňujícího Krista, bude převyšovat vše, co kdy lidské oko
spatřilo. „V posledních dnech se
bude projevovat takovým způsobem, že lidé budou věřit, že Kristus přišel podruhé na svět. Avšak
to, co bude mít v každé podrobnosti, - podobu Krista, svede jen
ty, kteří se jako farao, snaží odporovat pravdě.“ 5T 698.
„Arcipodvodník způsobí, že se
bude zdát, že přišel Kristus.
V různých částech země se satan
objeví mezi lidmi jako majestátná
bytost oslňující krásy, podobající
se Synu Božímu, jak ho líčí Jan ve
Zjevení.“ VLB 444.
Když nás okolní lidé budou pozorně sledovat a zjistí, že Božího
lidu je málo, řeknou o nás: „Kdybychom my byli tím jediným li-
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dem na světě, kterému Bůh prokazuje svoji přízeň, pak by vnější
okolnosti nesvědčily proti nám.“
(Pozn. Překladatele.: EGW tuto
zkušenost podrobněji popisuje
v Maranatha, s. 209 a je rovněž
uvedena v knize Neděle přichází,
s. 146, jejímž autorem je G. E. Reid)
U Zachariáše 3,2 čteme: „Hospodin
řekl satanu: Potresciž tě Hospodin, satane. Zdaliž tento není jako
hlavně vychvácená z ohně?“ Boží
lid pocítí satanův hněv, i hněv jeho
démonů v plné míře, neboť proti
malému stádu, které odmítá uznat
jeho svrchovanost, vzbouří vládce
celé země, v touze je zničit. Jedinou nadějí Božího lidu bude Boží
milost, a jeho jedinou ochranou
bude modlitba; v zármutku srdce
se bude kát před Bohem pro svá
přestoupení. Bezbožní se budou
posmívat jejich zármutku, i jejich
vážným výzvám (napomínáním)
a jejich slabostmi budou pohrdat.
Zatímco satan takto jedná, svatí
andělé neviditelně navštěvují Boží
lid a vkládají na něj Boží pečeť.
Ezechiel 7,5.6: Takto praví Panovník Hospodin: Bída jedna, aj hle,
přichází bída. Skončení přichází,
přichází skončení, procítí na tě,
aj, přichází.
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Ti, co přinášeli Trojandělské poselství, byli doposud považováni,
za panikáře. Až si však vynucování neděle získá širší pozornost,
událost, která byla tak dlouho
podceňována a zpochybňována
se nyní splní a třetí andělské poselství bude mít takový účinek,
jako nikdy předtím. (čti VLB 431).
Až doposud byli ASD považováni
jen za bezvýznamnou skupinu,
nezasluhující pozornost. Nyní
nastává změna. Ekumenismus
způsobí změny, které obrátí pozornost na Boží lid, neboť bude
stát v opozici k nedělním zákonům. Čeká nás boj!
„Blíží se bouřlivé vlny a potřebujeme studovat pravý stav své
víry. Formují se hnutí na zotročení těch, kdo chtějí být věrni Bohu. Zákonodárné moci se
postaví proti Božímu lidu. Každý člověk bude zkoušen. Každý bod naší víry bude důkladně
prozkoumáván, a nebudeme-li
pilnými studenty Písma, utvrzenými, posílenými a pevnými, důvody „moudrých“ lidí světa nás
od pravdy odvedou.“5T 546
Zjevení 12,17: I rozhněval se drak
na tu ženu, a šel bojovat s jinými
(ostatky) ze semene jejího, kteříž

ostříhají přikázání Božích a mají
svědectví Ježíše Krista.
Jelikož se nepodřídíme papežství zachováváním neděle, náboženské vrchnosti vzbouří proti
nám celý svět. Satan, aby jeho
svrchovanosti nebylo odpíráno,
je rozhodnut Boží lid ze země
vyhladit. Proto přiměje vzdělané lidi postavit se proti pravdě,
kritizovat ji a zničit každý důkaz
biblického učení, takže i velcí mužové světa se dostanou do styku
s Boží pravdou. Tuto skutečnost
bychom měli mít na paměti s tím,
abychom byli v Písmu pevně zakotveni. Byla doba, kdy jsme byli
jako lidé jinými přehlíženi; to se
však už změnilo! Nyní působí
mocné vlivy, aby přivedly Boží
svaté na významná místa. I kdyby náš systém pravdy, stojící na
Bibli byl historiky, filosofy, nebo
mocnými (lidmi) tohoto světa
pohrdlivě ponížen, Boží záměr se
uskuteční! Nyní jsme mnohem
blíže době, kdy jako jednotlivci,
budeme muset stát, při vydávání
počtu ze své víry, na vlastních nohou (3SM 414).
„Celý svět má být poštván proti ASD, poněvadž nechtějí vzdát
hold papežství svěcením neděle“

(TM 37). Bude zaútočeno na každý bod pravdy, se kterým oni nesouhlasí a budeme zkoušeni až
do krajnosti. EGW uvádí, že žádná síla, ale jen poznání pravdy,
která je v Ježíši, upevní naši víru
(RH 29. 4. 1884).
Když se toto vše dá do pohybu
a úřady použijí tresty - pokuty,
konfiskace a věznění - nesmí nás
to zmalomyslnět, ale mělo by
upevnit naše rozhodnutí a podnítit nás k činnosti, naději a víře;
tato doba soužení je totiž dobou,
ve které Bůh projeví svoji moc velice hmatatelným způsobem.
„Písmo učí, že papežství znovu
získá svou ztracenou autoritu a
dojde k novému pronásledování.
V tomto čase nebezpečí obstojíme pouze proto, že máme Boží
pravdu a sílu.» 2SM 368
Situace, kdy Boží zákon bude prohlášen za neplatný a církev bude
procházet ohnivými zkouškami,
které vyzkouší charakter každého jednotlivce, nás uvádí do doby
soužení. Mnoho lidí majících postavení, moc a úctu, se spojí s ničemnými a bezuzdnými proti
svatým. Takové je pozadí bojiště,
na kterém se bude odehrávat zá-
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věrečný konflikt mezi pravdou a
lží (5T 450-1).
„Až bude rozmnožena nepravost,
ustydne láska mnohých“ (Mt 24,12).
Doba tříbení už nastala a Boží
soudy již dopadají na zemi, aby se
ukázalo, co bude následovat. Nezapomeňme, že tříbení je vyvoláno čistou pravdou (EW 270). Satan
bude uplatňovat svoji moc nade
všemi oblastmi lidského života.
Situace bude vypadat velice černě,
Boží ostatek se bude jevit jako poražený, avšak díky Bohu, vytrvá!

Hříšníci ze Sionu budou tříbeni a
vytrvají pouze ti, kdo jsou jedno
s Kristem. Členství v církvi nezaručuje spasení. Bůh svůj věrný lid
neopustí. Mnozí řady Božího lidu
opustí. Obstojíš v ten den? U Malachiaše se píše, že Pán bude svůj
lid „přečisťovat jako stříbro“ (3,3).
Stojíme před posledními událostmi věků. Vytrváme, když se dostaví zkoušky? To závisí na naší
věrnosti Ježíši Kristu! 
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„Ale řekl Sion: Opustil mne Hospodin, a Pán zapomenul na mne.
I zdaž se může zapomenout žena

nad nemluvňátkem svým, aby
se neslitovala nad plodem života
svého? A byť se pak ony zapomenuly, já však nezapomenu na tě“ (Iz
49,14.15).
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