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Varování, že Syn člověka má brzy přijít na 
nebeských oblacích, se stalo pro mnohé jen 
všedním příběhem. Přestali bdít a trpělivě 
čekat. Sobecký, světský duch v životě člověka, 

odhaluje myšlení srdce: Pán můj prodlévá přijít.“ …

ODVÁŽÍTE 
SE LIŠIT OD 
OSTATNÍCH?

Úvodník

Pokračování na straně 30

PIXABAY - GERD ALTMANN



Z RÁJE
  DO RÁJE   3. 20214

Viděla jsem, že nemá-
me příchod Páně 
pouštět se zřetele. 
Anděl pravil: „Při-

pravte se, připravte se na to, 
co přijde na svět. Nechť vaše 
skutky jsou v  souladu s  vaší 
vírou!“ Viděla jsem, že mysl 
se musí upínat k  Bohu, a že 
máme působit svým vztahem 
k Bohu a Jeho pravdě. Nemů-
žeme uctívat Boha a sami být 
nedbalí a lhostejní. Nemůže-
me Ho oslavovat, jsme-li malo-
myslní. Musíme vážně pomýš-
let na zajištění spasení svých 

duší a zachraňovat druhé. Mu-
síme tomu přikládat velkou 
důležitost, vše ostatní je až na 
druhém místě.

Viděla jsem nádheru nebes. 
Slyšela jsem anděly zpívat 
uchvacující písně, opěvující 
chválu, čest a slávu Ježíšovu. 
Tehdy jsem si alespoň částeč-
ně uvědomila podivuhodnou 
lásku Božího Syna. Opustil 
všechnu slávu, kterou byl za-
hrnut v nebi a měl takový zá-
jem na našem spasení, že sná-
šel trpělivě a pokorně všechnu 

Připrav se 
na setkání 
s Pánem
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hanu a každý posměch, který 
jen mohl člověk na Něj uvalit. 
Byl zraněn a zbičován, byl při-
bit na kříž Golgoty  a vytrpěl 
nejstrašlivější smrt, aby nás 
před smrtí zachránil, abychom 
my mohli být obmyti Jeho krví 
a pozvednuti k životu s Ním ve 
příbytcích, které pro nás připra-
vil, abychom se radovali ze svět-
la a slávy nebes, abychom slyše-
li anděly zpívat a zpívali s nimi.

Viděla jsem, že celá nebesa 
mají účast na našem spasení a 
my bychom měli být neteční? 
Máme být lhostejní, jako by 
nezáleželo na tom, budeme-li 
ztraceni nebo spaseni? Bu-
deme podceňovat oběť, která 
byla za nás přinesena? Někteří 
to tak dělají. Posmívají se nabí-
zené milosti a dopadne na ně 
Boží hněv. Duch Boží nebude 
stále zarmucován. Odstoupí, 
bude-li to jen ještě o něco déle 
trvat. Ukazují-li lidé svými 
životy po všem tom, co Bůh 
učinil, aby zachránil lidstvo, 
že podceňují nabízenou Ježí-
šovu milost, bude smrt jejich 
údělem a bude draze zaplace-
na. Bude to hrozná smrt, ne-
boť budou muset prožít stej-

nou trýzeň, kterou prodělával 
Kristus na kříži, jen proto, aby 
i pro ně dosáhl spasení, které 
oni však zamítli. Tehdy si uvě-
domí, co ztratili – život věčný 
a nesmrtelné dědictví. Velká 
oběť, která byla přinesena pro 
záchranu lidí, nám ukazuje 
jejich cenu. Je-li drahocenná 
duše jednou ztracena, je ztra-
cena navždy.

Viděla jsem, stojícího anděla, 
který měl v  rukou váhy, vážil 
myšlenky a zájmy Božího lidu, 
zvláště pak mladých lidí. Na 
jedné misce byly názory a zá-
jmy, směřující k  nebesům, na 
druhé pak ty zájmy, tíhnoucí 
k  zemi. A na tyto váhy byla 
hozena všechna světská četba, 
názory na oblékání a okáza-
lost, marnivost, pýcha atd. Jak 
vážný to byl okamžik! Boží an-
dělé stojící s váhami, vážící my-
šlenky těch, kteří Ho vyznávají, 
kteří se považují za mrtvé pro 
tento svět a osobují si právo na 
znovuoživení v Bohu. Miska, 
naplněná pozemskými myš-
lenkami, marnivostí a pýchou, 
rychle klesala přesto, že závaží 
za závažím padalo z vah. Mis-
ka s nebeskými myšlenkami a 
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zájmy rychle stoupala, tak jak 
druhá klesala a jak byla lehká! 
Vyprávím to tak, jak jsem to 
viděla, ale nikdy nebudu moci 
vylíčit skutečný a živý dojem, 
který se otiskl do mé duše, 
když jsem viděla anděla váží-
cího na váhách myšlenky a zá-
jmy Božího lidu. Anděl pravil: 
„Mohou takoví vstoupit do ne-
bes? Nikoli, nikoli, nikdy. Řek-
ni jim, že naděje, kterou nyní 
mají, je marná a pokud rychle 
nebudou činit pokání a nezís-
kají spasení, musí zahynout!“

Pouhá forma zbožnosti niko-
ho nespasí. Všichni musí mít 
hlubokou a živou zkušenost. 
Jedině to je zachrání v době 
těžkostí. Potom budou vy-
zkoušeni a budou-li ze zlata, 
stříbra a drahokamů, budou 
ukryti jako ve stánku Páně, 
jako ve skrýši. Ale je-li jejich 
život a dílo jako pouhé dřevo, 
seno a strniště, nic je nemůže 
uchránit před prudkostí Hos-
podinova hněvu.

Mladí, právě tak jako ti starší, 
budou požádáni, aby uvedli 
důvod své naděje. Ale mysl, 
předurčená Bohem pro lepší 

věci, stvořená k Jeho dokonalé 
službě, přesto trvá na věcech 
pomíjivých, místo na věčných. 
Člověk, který je ponechán, aby 
dělal cokoliv co se mu zachce, 
má právě takovou možnost po-
rozumět pravdě, viditelnému 
důkazu Božího slova, zachová-
vat sobotu a skutečný základ 
křesťanské naděje – jako ten, 
kdo se zabývá vzhledem oblé-
káním, světskými zájmy atd. 
Ti, kteří ponechají svoji mysl, 
aby se těšila a bavila bláho-
vými historkami a jalovými 
povídkami, živí svoji fantazii a 
zář Božího slova je jim skryta. 
Jejich mysl je přímo odváděna 
od Boha. Zájem o Jeho draho-
cenné Slovo je promarněn.

Bůh nám dal knihu, která nás 
má vést přes nebezpečí toho-
to temného světa k  nebesům. 
Říká nám, jak můžeme unik-
nout Božímu hněvu a také 
nám vypráví o utrpení Božího 
Syna, o Jeho velké oběti, která 
byla přinesena, pro nás a za 
nás, abychom my mohli být 
spaseni a radovat se na věky 
z  Boží přítomnosti. A jestliže 
někteří nechtějí slyšet pravdu 
zde na této zemi, bude to jejich 
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vlastní chyba, budou bez omlu-
vy.  Boží slovo nám říká, jak 
se můžeme stát dokonalými 
křesťany a ujít sedmi posled-
ním ranám. Ale mnozí nejeví 
zájem, ani snahu, se o to poku-
sit. Jiné věci těší jejich ducha, 
hýčkají si své modly a svaté 
Boží slovo zanedbávají a pod-
ceňují. Tak zvaní křesťané si 
zahrávají s Bohem a až je bude 
Jeho svaté Slovo poslední den 
soudit, budou nalezeni lehcí. 
Slovo, které zanedbávali pro 
bláhové zájmy, podrobí zkouš-
ce jejich životy. Měřítkem jsou 
jejich motivy, slova, skutky a 
způsob jakým využívají svůj 
čas; to vše bude porovnáváno 
se psaným Božím slovem, a 
jestliže neobstojí, bude o jejich 
případu pro vždy rozhodnuto.

Viděla jsem, že mnozí se měří 
mezi sebou a porovnávají 
své životy se životy druhých. 
To nemá být. Nikdo jiný než 
Kristus nám není dán za vzor. 
On je naším pravým vzorem 
a každý by se měl snažit, aby 
Ho co nejlépe napodobil. Jsme 
buď Kristovi spolupracovní-
ci, nebo spolupracovníci ne-
přítele. Buď shromažďujeme 

s Kristem, nebo rozptylujeme. 
Buď jsme celým svým srdcem 
přesvědčenými křesťany, nebo 
křesťany nejsme vůbec. Kris-
tus říká: „Kéž bys byl studený 
nebo horký. A tak, že jsi vlažný 
a ani studený ani horký, vy-
vrhnu tě z úst svých.“

Viděla jsem, že někteří sot-
va vědí, co to je sebezapření 
a oběť, nebo co to znamená 
trpět pro víru. Ale nikdo ne-
vkročí do nebes, kdo nepřine-
se nějaké oběti. Měli bychom 
se cvičit v oběti a sebezapření. 
Někteří neobětovali sebe, svá 
vlastní těla na Boží oltář. Pod-
léhají proměnlivým prudkým 
a rozmarným náladám, uspo-
kojují své chutě a dbají pouze 
o své vlastní sobecké zájmy, 
bez ohledu na Boží věc. Ti, kdo 
jsou ochotni podstoupit ja-
koukoliv oběť pro život věčný, 
jej získají a bude stát za to tr-
pět pro něj, křižovat sám sebe 
a obětovat každou oblíbenou 
modlu. Všechno převyšující 
a věčná váha Boží slávy pohltí 
vše a zatemní každé pozemské 
potěšení. 

ELLEN WHITE, 1T 123-126
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C hci se s Vámi podělit o dnešní zkuše-
nost z Havířova. Pán Ježíš mimořádně 
požehnal stolečkovou evangelizaci. 
Dnes jsem měla dvě plné krabice knih 

z Listů naděje a ještě z jedné třetiny zaplněnou 
igelitovou tašku, protože se už knihy do krabic 
nevešly. Lidé měli velký zájem o tyto knihy. Jed-
no mladé děvče si vzalo Touhu věků, Na úsvitu 
dějin a ještě dalších, odhaduji, minimálně šest 
knih. Své kamarádce říkala, že se těší, až si 
přečte tuto knihu a ukazovala na jednu ze dvou 
jmenovaných.

Další paní kolem 60 let mi sdělila, že viděla 
v Gutech a na Kamenci (pokud to dobře říkám) 
taky dva stolečky s knihami a tady, že to vidí 
potřetí. Ptala jsem se, jestli si vzala něco z těch 
dvou stolečků, řekla, že ne, a i teď pořad vá-
hala, jestli si má něco vzít. Odešla bez knih, ale 
do pěti minut byla zpátky a vzala si knihu Bůh 
před soudem a Cestu do nadpřirozeného světa. 
Vyjádřila se v tom smyslu, že to není náho-
da, že v životě jsou příležitosti, které není dobré 
nevyužít a je třeba využít.

Další manželský pár si vybral z krabice vedle 
stolečku Velké drama věků a ještě jednu ze dvou 

knih, buď Na úsvitu dějin, nebo Touhu věků, už 
si to přesně nepamatuji. 

Další dívčina, která přišla hned ráno, se mě 
zeptala, jestli si může vzít knihu i pro mamku, 
která je velkou čtenářkou. Řekla jsem, že samo-
zřejmě a doporučila jí několik knih pro maminku 
i pro ni. Byla moc vděčná, protože si i ona odná-
šela hromádku knih. 

Dnes si lidé rozebrali tři kusy Na úsvitu dějin, 
tři kusy Touhy věků, jednu knihu Velké drama 
věků, a jeden Velký spor věků. Dále pak posled-
ních pár kusů Na scéně, tři knuhy Velká naděje, 
knihy o výchově, asi pět kusů, Poslední události 
doby konce, po šesti kusechdětské knihy Tygr a 
Tom, šest výtisků Královská dcera, Cesty 
k vnitřnímu pokoji a mnoho jiných. 

Lidé si také vzali spoustu brožurek a knížek 
s recepty a o zdravém životním stylu. Odhaduji, 
že se rozdalo přes 100 knih. Zbyla pouze 1 kra-
bice ze 3/4 naplněná. Jsem moc vděčná Pánu 
Ježíši, že tak bohatě dnes požehnal toto dílo.

Přeji požehnanou nadcházející sobotu.  
IK

Mimořádné Boží požehnání, dne 13.08.2021
Díky Pane!
Zdravím vás, přátelé.
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s doplněním dalších vhodných 
„upřesnění“ k  našemu zamyš-
lení.

Do názvu článku jsem vložil 
dva výrazy – vyvolit si, roz-
hodnout se - mezi dvěma vzá-
jemně se vylučujícími případy. 
Volba je nutná, ale obtížná. Je 
to určité dilema.

Písmo nás vyzývá: „Pozdvih-
něte vzhůru oči své, a vizte, 
kdo to stvořil?“ Izaiáš 40, 26

V Genesis 1, 1 čteme: „Na počát-
ku,“ v  době, kdy neexistovalo 
vůbec NIC, Bůh Elohim tvo-
ří v  nekonečných prostorách 
vesmíru…

NEBE – NEBESA!

Žel (je na škodu), že té-
měř všechny překlady, kte-
ré mám k  dispozici Gen 1, 1 
uvádí „Na počátku stvořil 
Bůh nebe…“ V  těchto pře-
kladech slovo „nebe“ je 
uvedeno v  jednotném čís-
le. Jsou ovšem výjimky: 

NEBE 
ANEBO 
NEBESA?
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a) Ve  slovenském překla-
du Roháček uvádí „nebesia“ 
b) V  anglické Bibli Revised 
Standard Version je uvede-
no množné číslo - „created 
the heavens“ (stvořil nebesa) 
c) A taktéž v překladu „Svěd-
ků“ je množné číslo „nebesa“.

Někdo ovšem může namít-
nout, že na tom přece nezáleží. 
Ale záleží! Je přece podstatný 
rozdíl, zda bylo pouze JEDNO 
NEBE, DVĚ, nebo TŘI!

Apoštol Pavel uvádí, že exis-
tuje TROJÍ NEBE. „Znám člo-
věka… který byl vytržen až 
do TŘETÍHO NEBE.“ 2K 12, 2 
A Žalm 33, 6 uvádí: „Slo-
vem Hospodinovým NE-
BESA učiněna jsou…“  
Podobně i Nehemiáš 9, 
6 říká: Ty jsi, Hospodine, 
sám ten jediný, Ty jsi uči-
nil nebesa, nebesa nebes…“ 
Totéž čteme v  modlitbě 
Páně, kde je uvedeno množ-
né číslo: „Otče náš, kte-
rý jsi v  nebesích…“ Mt 6, 9  
Vracím se ještě do Genesis 1, 1 
v překladu Svědků: „Na počát-
ku Bůh stvořil NEBESA…“ pří-
padně DVĚ nebo TŘI!

Pýcha předchází pád

Tento pád je ovšem velmi bo-
lestivý! Bolestivější, než pád 
horolezce, který se nečekaně 
zřítí do hluboké propasti.

Babylonský král Nabuchodo-
nozor měl srdce plné pýchy. 
Vládce všehomíra, Svatý Bůh, 
ho ve snu varoval, upozornil 
ho na tento pád. Přivolaný 
Daniel mu varovný sen vylo-
žil a také ho důrazně varoval. 
„Ty jsi ten, o králi, který ses 
rozšířil a zmocnil, a velikost 
tvá vzrostla a vznesla se až 
k  nebi a panování tvé až do 
konce země. Že pak viděl král 
hlasného a svatého sestupují-
cího s nebe, který řekl: Podet-
něte strom ten, a zkazte jej, 
avšak kmene s  kořeny v  zemi 
zanechejte, a v  okovech že-
lezných a ocelivých ať je na 
trávě polní, aby rosou nebes-
kou smáčen byl a se zvěří 
polní díl Jeho, až by sedm let 
vyplnilo se při něm.“ Da 4, 20 
Dále pak Daniel upozornil 
krále: „Protož ó králi při-
jmi radu mou, a hříchy své 
spravedlnosti přetrhej, a ne-
pravosti své milostivosti 

NEBE ANEBO NEBESA?
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k  souženým, zda by prodlou-
žen byl pokoj tvůj.“ verš 24 
Král se ovšem podle rady pro-
roka nezařídil. Ve své pýše se 
ještě více vychloubal… V  dal-
ších verších je uvedeno: „Nebo 
po dokončení dvanácti mě-
síců, procházeje se po paláci 
královském v  Babyloně… řekl: 
Zdaliž toto není ten Babylon 
veliký, který jsem já vystavěl 
mocí síly své … Ještě ta řeč byla 
v ústech krále, a aj hlas s nebe 
přišel: Tobě se praví Nabucho-
donozoře králi, že království 
odešlo od tebe… ze společnosti 
lidí vyvržen byl a bylinu jako 
vůl jedl…“

Co pýcha o sobě prozrazuje?

Výraz (slovo) pýcha, i když se 
skládá pouze z  několika pís-
men, ukrývá v  sobě mnoho 
negativního; označuje něco, co 
se naparuje, je drzé, povýšené, 
chlubivé, bouří se proti Boží 
autoritě, svatosti, Jeho svrcho-
vanosti. Pýcha se vyznačuje 
přehnanou sebeúctou, pový-
šeností, pocitem nadřazenosti 
kvůli určitému nadání, kráse, 
postavení, atd..

Zalistujme nyní do knihy od 
EGW „Dějiny vykoupení“ (dále 
„DV“) „Pád Lucifera, str. 5

Koho označuje výraz Lucifer?  
Jméno – Název

V češtině zní toto jméno nega-
tivně, nepříznivě až nepřátel-
sky, a znamená SVĚTLONOŠ. 
Nyní vyzvednu z  knihy „DV“ 
některé myšlenky.

„Lucifer byl v  nebi před svou 
vzpourou vznešeným a vyso-
ce postaveným andělem, poží-
vajícím největší úctu hned po 
milovaném Božím Synu… Jeho 
postava byla dokonalá, Jeho 
chování ušlechtilé a majestát-
ní“…

Nyní se podívejme, jak je po-
psán v knize Ezechielově, kap. 
28, abychom nahlédli do jeho 
nádherného prostředí, které 
mu Bůh dal k dispozici.

„Byl jsi pečetí dokonalos-
ti, plný moudrosti a doko-
nalé krásy. Byl jsi v  Ede-
nu, Boží zahradě, všemi 
drahokamy ozdoben – rubí-
nem, topasem a jaspisem, chry-
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zolitem, onyxem a berylem, sa-
fírem, tyrkysem a smaragdem -  
to všechno krásně osazené 
ve zlatě klenotnickým dílem 
tepaném, to vše připravené pro 
tebe v den, kdy jsi byl stvořen.

Byl jsi pomazaným cherubem, 
určil jsem tě za ochránce. Byl 
jsi na Boží svaté hoře, mezi 
žhoucími kameny ses prochá-
zel. Byl jsi dokonalý na cestách 
svých ode dne svého stvoření, 
než jsi byl shledán zlým.“ Ez 28, 
12b – 15 (B21)

++++++++++

„Z jeho tváře vyzařovalo 
zvláštní světlo a zářilo kolem 
něho jasněji a krásněji, než 
kolem jiných andělů. Přesto 
však měl Ježíš, milovaný Boží 
Syn, přednostní postavení nad 
všemi andělskými zástupy. 
Byl jedno s  Otcem dříve, než 
byli stvořeni andělé. Lucifer 
Kristu záviděl a postupně si 
přivlastňoval postavení, kte-
ré výlučně náleželo Ježíši …  
Boží Syn měl s Ním spolupra-
covat zvláště v  připraveném 
díle stvoření Země a všeho ži-
vého, co mělo na ní existovat 

… Lucifer záviděl Ježíši Kristu 
a žárlil na Něj … Kristus se zú-
častnil (byl přizván do) zvlášt-
ní Boží rady, týkající se Božích 
plánů, zatímco Lucifer nebyl 
s nimi obeznámen …

Naplněn nespokojeností a 
závisti vůči Kristu, opustil 
bezprostřední blízkost Otce. 
Ukrýval své skutečné úmy-
sly, svolal zástupy andělů a 
představil jim svůj problém, 
jehož podstatou byl on sám … 
Řekl jim, že od nynějška skon-
čila sladká svoboda, ze které 
se andělé až dosud těšili. Ne-
byl snad nad nimi ustanoven 
vládce, jemuž od této chvíle 
musí vzdávat povinnou čest? … 
Mezi anděly nastal spor, Luci-
fer a jeho stoupenci usilovali 
o změnu Boží vlády. Byli ne-
spokojení a nešťastní, protože 
nemohli poznat Boží nevyzpy-
tatelnou moudrost, ani pocho-
pit, proč byl Boží Syn tolik vy-
výšen a proč Mu byla udělena 
tak neomezená moc a vláda. 

Pod vlivem Lucifera se mnozí 
andělé vzbouřili proti autori-
tě Syna. Avšak věrní a oddaní 
andělé se snažili smířit tohoto 

NEBE ANEBO NEBESA?
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mocného vzbouřeného anděla 
s vůlí Stvořitele…“  („DV“ 5-6)

Čas ve vesmíru nelze měřit,

protože tam se čas měří jinak, 
vládne tam jiná „mechanika“ 
na měření času. Ve vesmíru 
panuje věčnost, kterou nemů-
žeme našimi měřiči času změ-
řit. Tam existují jiné „kalkulač-
ky“, Internet.

++++++++++

Kdo dokáže pochopit nebes-
kou techniku? Zamysleme se 
nad ní v Ezechielově proroctví: 
„I viděl jsem, a aj čtyři kola 
podle cherubínů, jedno kolo 
podle jednoho každého cheru-
bína podobenství pak kol jako 
barva kamene tarsis. A na po-
hledění měla podobnost jed-
nostejnou ta kola, jako by bylo 
kolo uprostřed kola. (Ez 10, 9. 
10) Úžasná a nepochopitelná 
technika!

++++++++++

Apoštol Petr uvádí: „ Jeden den 
u Pána je jako tisíc let, a tisíce 
let jako jeden den.“ (2Pt 3, 8)

Proč se zmiňuji o čase ve ves-
míru, kde vznikla vzpoura 
Lucifera a jeho andělů? Jak 
dlouho vyjednávali a přesvěd-
čovali věrní andělé vzbouřen-
ce, aby se navrátili zpět? Dobře 
víme, že když na Zemi vznikne 
válečný konflikt mezi dvěma 
národy (státy), jak dlouho trvá 
diplomatické úsilí o dosažení 
míru – klidu zbraní!

V knize „DV“ str. 8 čteme: Teh-
dy nastal v nebi boj. Boží Syn 
– Kníže nebes – a Jeho věrní 
andělé zvítězili, satan a jeho 
stoupenci byli z nebe vyhoště-
ni. „Všechny nebeské zástupy 
uznaly a uctívaly spravedlivé-
ho Boha. V nebi nezůstala ani 
stopa po vzpouře…“

Jak dlouho trvala vzpoura a 
přesvědčování? Nevíme, ale 
jistě hodně dlouho! A další 
otázka: Kam byli vzbouřenci 
z  nebeských prostor vypuze-
ni? V té době naše Země ještě 
neexistovala!

„Náš zápas totiž není proti 
krvi a tělu, ale proti vládám, 
mocnostem a světovládcům 
přítomné temnoty, proti du-
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chovním silám zla v  nebes-
kých sférách.“ Ef 6, 12 (B21) Kra-
ličtí uvádí: „… proti duchovním 
zlostem vysoko.“

Vesmír je nekonečný, nezměři-
telný! A podle slov u Joba 38, 7 
byl už osazen obyvateli, Boží-
mi syny, plesajícími a radující-
mi se.

V knize Patriarchové a proroci 
str. 18 (staré vydání) angl. PP 41 
čteme: „Boží Správa zahrnova-
la nejen obyvatele nebes, ale i 
všech světů, které Bůh stvořil; 
a Lucifer soudil (domníval se), 
že když přiměje ke vzpouře ne-
beské anděly, strhne do ní také 
všechny světy…“ Tento plán se 
mu ovšem nezdařil! Zalistuj-
me nyní v knize EW 39. 40 „Pán 
mi také dovolil pohlédnout 
na jiné světy… Obyvatelé těch-
to míst byli různě velcí, byli 
ušlechtilí, vznešení a půvabní. 
Podobali se Ježíšovu obrazu…  
Pak jsem byla vzata na jednu 
planetu, kterou obíhalo sedm 
měsíců. Tam jsem spatřila sta-
rého dobrého Enocha… Tázala 
jsem se ho, je-li to stejné mís-
to, na které byl vzat ze Země. 
On řekl: Ne, mým domovem 

je město, toto místo jsem jen 
navštívil.“ Choval se na tomto 
místě, jako by byl doma.

To jsou informace z  vesmíru, 
z  některého z  nepadlého svě-
ta, kde „prozpěvovaly hvězdy 
jitřní, a plesali všichni synové 
Boží.“ Job 38, 7

++++++++++

I když náš údiv, překvapení 
patří celému úžasnému dílu, 
které vyšlo z  rukou všemo-
houcího Stvořitele, do kterého 
přináleží i už zmíněná NEBE-
SA NEBES, chtěl bych nyní 
„odbočit“ a zamýšlet se nad ne-
beskou „technikou.“

Údiv nad nebeskou 
„technikou“

Můžeme na ni hledět, zírat, 
dívat se, ale schopnost po-
chopit je nad naše možnosti! 
Zamyslíme se nad ní zpro-
středkovaně, jak o ní čteme 
v  knize Education 177 – 178 
Na březích řeky Chebar ucítil 
Ezechiel vichr, zdánlivě se že-
noucí od půlnoci, „a oblak ve-
liký, a oheň plápolající, a okolo 

NEBE ANEBO NEBESA?
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něho byl blesk, a z prostředku 
jeho jako nějaká velmi prud-
ká světlost“ (Ez 1, 4) Množství 
kol, navzájem se protínajících, 
se pohybovalo silou čtyř ži-
voucích bytostí. Vysoko nade 
vším bylo podobenství trůnu, 
na pohledění jako kámen zafi-
rový, a nad podobenstvím trů-
nu, na pohledění jako tvářnost 
člověka.“ Ez 1, 26 „A ukazovala 
se na cherubínech podoben-
ství ruky lidské pod křídly je-
jich.“ Ez 10, 8

Kola byla uspořádána tak slo-
žitě, že na první pohled jejich 
pohyb činil dojem chaosu, 
přesto se však pohybovala 
v  dokonalém souladu. Nebes-
ké bytosti, podpírané a vedené 
rukou zpod křídel cherubína, 
poháněly tato kola. Nad nimi, 
na safírovém trůnu, byl VĚČ-
NÝ, a okolo Jeho trůnu byla 
duha – znamení Boží milosti.

Jako byla soustava, podobná 
kolům, vedena rukou, jež byla 
pod křídly cherubína, tak po-
dobně se rozvíjí i spletitá hra 
lidských událostí pod Božím 
vedením. Uprostřed bojů a 
nepokojů národů. Ten, který 

vede záležitosti této Země, ten 
trůní nad cherubíny.

++++++++++

Co na to říci? Úžas nad úžas jak 
VĚČNÝ všechno řídí! On způ-
sobil i naše vykoupení v oběti 
Pána Ježíše, který prolil za nás 
svou svatou krev.

++++++++++

Doposud jsem se věnoval my-
šlenkám mimozemským, těm, 
které jsou nad námi, ve vesmí-
ru. Nyní se chci zaměřit k těm, 
které se vztahují k  naší Zemi. 
Z tohoto důvodu opět beru na 
pomoc knihu „DV“ ve které se 
na straně 8 píše o 

Stvoření naši Země

(Poznámka: Pod čárou je 
uvedeno, že tato kapitola se 
vztahuje ke Gen 1) O čem se 
zde píše se hned dozvíme.  
„Otec a Syn uskutečnili své 
plánované mohutné a podi-
vuhodné dílo – stvoření světa. 
Země vyšla z rukou Stvořitele 
neobyčejně krásná. Byly na ní 
hory, pahorky a roviny, mezi 
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nimiž se rozprostírala jezera, 
a tekly řeky. Země nebyla je-
dinou rozsáhlou rovinou, ale 
jednotvárnost krajiny byla 
zpestřena kopci a horami, 
které nebyly tak vysoké a str-
mé, jak je tomu nyní, ale měly 
překrásné a pravidelné tvary. 
Nikde nebylo vidět vysoké 
holé skály, neboť se nacháze-
ly pod povrchem a tvořily ja-
koby skelet Země (konstrukci 
stavby). Vody byly rovnoměr-

ně rozmístěny po celé Zemi. 
Pahorky, hory i velmi krásné 
roviny byly ozdobeny nejrůz-
nějšími rostlinami, květinami 
a nádhernými stromy, kaž-
dého druhu, které byly mno-
hem vyšší a krásnější, než jsou 
nyní. Andělé se s úžasem díva-
li a radovali se z  nádherného 
Božího díla.

Když byla stvořena celá Země 
i se zvířaty, Otec a Syn usku-

NEBE ANEBO NEBESA?
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tečnili svůj plán, který byl vy-
tvořen před pádem satana, a 
učinili člověka k  svému obra-
zu. Spolupracovali při stvoře-
ní Země i všeho živého na ní. 
A nyní Bůh svému Synu řekl: 
„Učiňme člověka, aby byl na-
ším obrazem, podle naši podo-
by.“ Gen 1, 26a

Když Adam vyšel z  ruky své-
ho Stvořitele, měl vznešenou 
postavu a byl překrásně sou-
měrný. Byl dvakrát vyšší než 
lidé žijící nyní na Zemi a měl 
nádhernou postavu. Rysy 
jeho tváře byly dokonalé a 
krásné. Jeho pleť nebyla bílá 
ani nažloutlá, ale zdravě rů-
žová, plně vyzařující zdraví. 
Eva byla poněkud menší než 
Adam… Také ona byla ušlechti-
lá, dokonale souměrná a neo-
byčejně krásná…

Co říci závěrem…

…o vesmíru, o stvoření naši 
Země, člověka a úžasné nád-
hery, kterou Stvořitel vložil do 
celého svého díla?

Před námi vyvstávají dva 
muži se jménem ADAM. Za-

tímco v  prvním Adamovi, 
který byl utvořen z  prachu 
Země, se všichni vracíme do 
země, kvůli hříchu. V  dru-
hém Adamovi, který je věč-
ný, získáváme, skrze Jeho 
svatou krev, věčný život.  
Apoštol Pavel vyznává: „A jako 
jsme nesli obraz zemského, 
tak poneseme obraz nebeské-
ho.“ 1K 15, 49. Úžasné zaslíbení! 
A jaký byl obraz toho prvního 
Adama, když vyšel z Boží „díl-
ny?“ Měl vznešenou postavu, 
byl velice krásný… Podobal se 
a odrážel krásu druhého Ada-
ma, byl Jeho obrazem. I když 
se vrátíme do prachu, budeme 
proměněni v  okamžení, když 
zatroubí… a budeme vychváce-
ni do slávy Toho, který nás vy-
koupil a budeme s Ním, v Jeho 
přítomnosti věčně přebývat!  
Já se na to už nyní moc tě-
ším!!? A ty? 

JÁN KOVÁČIK
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„A třetí anděl letěl 
za nimi, pravě 
velikým hla-
sem: Bude-li se 

kdo klanět šelmě a obrazu její-
mu, a vezme-li znamení její na 
čelo své aneb na ruku svou, „I 
ten také bude pít víno hněvu 
Božího …“ (Zjevení 14,9.10)

Když se hovoří o znamení, my-
slí se tím něco, čím se určitá 
událost nebo doba výrazně vy-
značují. Takové znamení může 
nést člověk, národ, vláda, spo-

lečnost, kultura, náboženství 
atd. Také zvířata, předměty a 
události si nesou svá znamení. 
Tento článek se zabývá zna-
mením, před kterým Bible dů-
razně varuje.

Již desítky let se opakova-
ně hovoří o papežské neděli, 
jako o znamení šelmy, před 
kterým Písmo důrazně varu-
je ve Zjeveni 14,9-12. (V  biblic-
ké řeči se pod slovem „šelma“ 
rozumí vládnoucí mocnost.) 
Je velmi pozoruhodné, co o 

Volání 
třetího 
anděla



C
H

U
RC

H
PH

O
TO

.D
E 

- M
AT

T
H

IA
S 

M
U

EL
LE

R 

tomto znamení vypovídá ná-
sledující svědectví:

„Znamení šelmy je přesně to, 
co bylo zvěstováno. Dopo-
sud však všemu, co se tohoto 
znamení týká, zcela nerozu-
míme, a nebudeme rozumět, 
dokud nebude svitek knihy 
Zjevení zcela rozvinut; Čeká 
nás velice slavné dílo, kte-
ré má byt vykonáno na naší 
zemi.“ (EGW, Svědectví str. 119) 
 
Tento citát byl napsán asi 
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před 170 léty. Nebylo by tedy 
na čase, aby onen svítek, o 
znamení šelmy, byl konečně 
zcela rozvinut?

Papežství se vyznačuje i tím, 
že zavedlo do církve svěcení 
neděle, jako dne odpočinku. 
Je dobré si uvědomit, že ten-
to den přichází jen jednou 
týdně. Co je ale vidět každé-
ho dne na papežovi, na celém 
zástupu jeho duchovenstva, 
jeho „ovečkách“ a také na 
dveřích, stěnách, střechách a 
v  místnostech jeho kostelů; 
stojí na okraji cest, na vyvý-
šeninách a na kopcích. Čím 
se vyznačují náboženské kni-
hy? Odpovězte si sami. Které 
další význačné svátky mimo 
neděle, zavedlo papežství do 
církve? 

Znamení šelmy a svěcení 
svátků přijal skoro celý křes-
ťanský svět. Také v  advent-
ních sborech jsou dnes vidět 
stejná znamení šelmy – i ně-
kolik metrů vysoké; světí se 
stejné svátky jako v  mnoha 
ostatních církvích. Je jen málo 
církví, u kterých toto zname-
ní neuvidíme: Tak například, 

v Církvi husitské, jejíž symbo-
lem je kalich, nebo u Svědků a 
Reformovaných, kteří mají za 
svůj symbol rybu. 

Báluv kult, před kterým Bi-
ble varuje (1.Královska 18,21), 
je celá řada zvyků, které mají 
původ v  uctívání slunce, slu-
nečních obyčejů a symbolu, 
jejichž prostřednictvím slou-
žili pohané svému bohu slun-
ci. Poselství proroka Eliáše 
nebylo namířeno jen proti 
„dni slunce“- neděli jako ta-
kové, ale proti všem zvykům 
(symbolům) oslavujícím boha 
slunce.

Průkopníci adventního hnutí 
však tento sluneční kult na-
padali jen na tomto jediném 
místě. Zcela správně poznali, 
že neděle je znamením šelmy, 
jenže nepochopili, že neděle 
tvoří jen určitou část tohoto 
kultu. Tento problém byl tedy 
jen z  části vyřešen, zatím co 
padlé církve převzaly od po-
hanů sluneční kult v celé jeho 
rozmanitosti.

Proto třetí anděl nevaruje jen 
před svěcením neděle. Varu-

VOLÁNÍ TŘETÍHO ANDĚLA
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je také před přijetím všech 
zvyků, svátků a symbolů, 
souvisejících s  uctíváním 
boha slunce poněvadž jsou 
v  rozporu s  mravním záko-
nem Nejvyššího. Chceme-li 
tedy poznat celou pravdu o 
znamení šelmy, pak je zapo-
třebí, abychom byli dobře in-
formováni o pohanských slu-
nečních zvycích, svátcích a 
symbolech. Jinak by se moh-
lo lehce stát, že by se i mezi 
námi mohlo najít poznávací 
znamení šelmy, nám dosud 
v neznáme formě.

„Přísné soudy, jež jsou vyř-
čeny nad těmi, kteří se kla-
nějí šelmě a jejímu obrazu, 
nebo přijali její znamení, by 
měly všechny vyburcovat 
k  pilnému studiu proroctví, 
abychom se dověděli, co je 
znamením šelmy a jak se mů-
žeme vyhnout jeho přijetí.“ 
(EGW)

„Roste-li Boží lid v  milosti, 
pak taky dosáhne plnějšího 
(většího) poznání Jeho slova. 
Ve svatých pravdách objeví 
nové světlo a nové krásy. To 
nám zjevují dějiny Boží církve 

všech dob, a tak tomu bude 
až do konce. Nikdy si nesmí-
me myslet, že nám nemůže 
být uděleno ještě více světla 
a pravdy, že jsme bohatí a sytí 
a že již nic nepotřebujeme.“ 
(EGW, Svědectví V. str. 707)

„Bůh si přeje duchovní pro-
buzení a obnovu duchovního 
života. … Pod vedením Ducha 
svatého musí nastat refor-
mace. Probuzení a reformace 
jsou dvě zcela rozdílné věcí. 
Probuzení znamená obnove-
ní duchovního života, oživení 
sil ducha a srdce, probuzení 
z  duchovní smrtí. Naproti 
tomu reformace je reorgani-
zace, změna myšlení a názorů, 
zvyklostí a způsobů…. Probu-
zení a reformace, Boží dílo do-
končit.“ (EGW, Spec.Test. 1905)

„Pochopili jste to všecko?“ 
Odpověděli mu; „Ano.“ A On 
jim řekl; „Proto každý učenec, 
který se stal učedníkem krá-
lovství nebeského, je podo-
ben hospodáři, který ze své 
pokladny vybírá staré i nove 
věci.“ (Matouš 13, 51.52) 

DANIEL LAUFERSWEILER
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Báseň

Boh sa zmiloval nad nami. 
Jeho milosrdenstvo je nesmierne! 
A naše? Nám tak veľmi chýba mať 
s druhými súcit a pochopenie. 
Bez toho, aby sme človeka poznali, 
ho posudzujeme i odsudzujeme. 
Boh je Sudca! Len Jemu súd prináleží! 
Len On vie, čo v ktorom srdci leží.

Kristova milosť v nás Boží obraz obnoví. 
Neuhýbajme sa pred dotykmi Jeho výchovy. 
Ako vzácne diamanty nechajme sa  
opracúvať v Božej dielni. 
To, čo tvrdošijne odmietame, 
potrebujeme najviac veľmi.

Poddávajme sa vplyvu Božieho Ducha. 
Majme každú neprávosť vyznanú. 
Nech nás Božia dobrota vždy 
dovedie k úprimnému pokániu! 
Prosme o silu hriech nielen vyznať, 
ale aj opustiť.

ČO ZNESIEME PRE KRISTA?
Nebeský Otec naložil na Krista 
veľmi ťažké bremeno našich vín. 
Bremeno všetkých našich hriechov 
On niesol na kríž sám. 
Zažil, aké to je, keď sa Mu 
posmieval nielen svet, 
ale aj ti z vlastných radov. 
Iba v malej miere to dokáže 
pochopiť človek, ktorému Boh  
zverí poslanie a namiesto pomoci 
a slov povzbudenia často zažíva 
výsmech, opovrhnutie, ohováranie.

Každý podľa svojich slov i činov 
odmenu dostane. 
Pán Ježíš konal iba dobro, 
predsa sa na ňom dopustili zrady. 
Ak vieš, že plníš Božiu vôľu, 
nech ťa nikto a nič neodradí!

Boh do svojej neobsiahnuteľnej 
lásky zahrnul celý svet! 
Hoci sme všetci úbohí, hriechom 
špinaví, skazení a spravodlivosti 
v nás niet. 
Ježiš zomrel za všetkých. Aj za tých, 
ktorí sa Mu smiali, mali pohŕdavé 
reči, ktorí Ho opľuli. 
A mnohí tak robia aj dnes.
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Budeš zažívať pokoj rozum, keď vieš, 
že tvoja vina je Kristovou krvou umytá. 
Keď vieš, že sám Spasiteľ sveta 
verných v domove nebeskom privíta. 
Keď vieš, že v Ňom máš najväčšiu 
pomoc na každý deň. 
Keď vieš, že Boh je väčší, než 
akýkoľvek tvoj problém. 
Keď vieš, že s Ním všetko, čo príde, 
aj výsmech a opovrhnutie znesieš.

Mnohí sa posmechu a potupe bránia. 
Túžia mať márnivé a dočasné 
svetské pocty, obdiv a uznania. 
Ak nie sme ochotní zniesť kvôli 
Kristovi výsmech a pohanenie, 
ako potom do nebeských siení 
dôjsť chceme?

Pohŕdanie, posmech, ťažkosti 
zažijú všetci, ktorí chcú verne 
kráčať v Kristových stopách. 
Máme dosť príkladov v Biblii. 
Zažili to Daniel, Mojžiš, Jób, Noach... 
Vierou v Krista boli spravodliví.

Ani v tých najväčších ťažkostiach 
nestrácajme cieľ cesty zo zreteľa: 
Krista, nášho Pána a Spasiteľa! 
Raz všetky ťažkosti, problémy, 
starosti, výsmech, bolesti pominú. 
verní Bohu vo všetkom uvidia 
vytúženú nebeskú domovinu!

janka.nielsen@gmail.com 
http://knihyprezivot.weblahko.sk/
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Poslední 
satanovo 
tažení
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Nepřítel se připravu-
je na své poslední 
tažení proti církvi. 
Sám se skryl lid-

skému zraku tak, že mnozí sot-
va věří v jeho existenci a ještě 
méně se dají přesvědčit o jeho 
zhoubné činnosti a moci. …

Dítky, poslední hodina 
je, jakož jste slýchali, 
že antikrist přijít má, 
i nyní antikristové 
mnozí povstali. Odkud 
známe, že je poslední 
hodina.
(1Jan 2, 18)

POSLEDNÍ SATANOVO TAŽENÍ
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Člověk je satanovým zajatcem 
a má přirozený sklon řídit se 
jeho radami a plnit jeho rozka-
zy. Nemá v  sobě žádnou sílu, 
aby čelil zlu účinným odpo-
rem. Jedině když v něm přebý-
vá Kristus skrze živou víru,… 
si může člověk dovolit čelit 
tak hroznému nepříteli. Ka-
ždý jiný obranný prostředek 
je úplně marný. Jedině skrze 
Krista je satanova moc ome-
zena. To je závažná (důležitá) 
pravda, kterou by měli všich-
ni pochopit. Satan je neustále 
činný a chodí sem a tam, pro-
chází zemi, a hledá, koho by 
sežral. Ale upřímná modlitba 
víry zmaří i jeho největší úsilí. 
…

Satan doufá, že přivede osta-
tek Božího lidu do všeobecné 
záhuby, která přichází na tuto 
zem. Čím více se blíží Kristův 
příchod, tím bude satan roz-
hodnější a odhodlanější ve 
svém úsilí přemoci ostatek 
Božího lidu. Povstanou muži 
a ženy a budou tvrdit, že mají 
nové světlo, nebo nové zjeve-
ní, jehož záměrem je zviklat 
víru ve staré pravdy. Přestože 
jejich učení neobstojí v  kon-

frontaci s  Božím slovem, bu-
dou mnozí svedeni. Bude se 
šířit falešné učení, a někteří 
uvíznou v  jeho osidlech. … 
Vůči všem formám bludu není 
nikdy dost bdělosti, neboť sa-
tan se nepřetržitě snaží odvá-
dět lidi od pravdy…

Někteří lidé nemají pevnou 
povahu. Podobají se kuličce 
plastelíny a lze je formovat do 
jakéhokoliv tvaru. … Tato sla-
bost, nerozhodnost a neschop-
nost musí být přemožena. 
Pravý křesťanský charakter je 
nezdolný, a nemůže být tvaro-
ván nebo potlačen nepříznivý-
mi okolnostmi. Lidé musí mít 
rovnou páteř, mravní nepo-
rušenost, která se nedá získat 
lichocením, úplatky nebo za-
strašováním. …

Bůh však stanovil hranice, 
které satan nemůže překro-
čit. Touto překážkou je naše 
hluboká (pevná) víra, a jestliže 
bude stále růst, budeme v bez-
pečí pod ochranou silného 
Boha. 

MARANATA
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Úvodník

V  naší době existuje tentýž 
duch sobectví a přizpůso-
bování se světu, jako v době 
Noemově. Mnozí, kteří vy-
znávají, že jsou Božími dět-
mi, jdou za svými světský-
mi zájmy s  horlivostí, která 
jejich vyznání obrací v  lež. 
Budou štěpovat a stavět, ku-
povat a prodávat, jíst a pít, že-
nit se a vdávat, až do poslední 
chvíle. Takový je stav veliké-
ho počtu našeho lidu.

Má duše je zarmoucená, když 
mezi námi vidím veliký ne-
dostatek duchovnosti. Způ-
soby a zvyky světa, pýcha, 
láska k  zábavám, okázalost, 
výstřednost v oblékání a byd-
lení, hromadění majetku – to 
vše olupuje Boží pokladnici 
a odvádí prostředky, které 
by měly být použity k  šíře-
ní světla pravdy světu, a ne 
k uspokojení sobeckého já…

Synové světla a synové dne 
nemají kolem sebe hromadit 
stíny noci a temnoty, které 
obklopují činitele nepravosti. 
(1 Tes 5, 5) Naopak, mají stát 

věrně na místech, kde konají 
své povinnosti, jako světlono-
ši, přijímající světlo od Boha, 
aby ho rozlévali na ty, kteří 
jsou v temnotách. Pán požadu-
je od svého lidu, aby si zacho-
val neporušenost a nenapodo-
boval způsoby bezbožných…

Křesťané mají být v  tomto 
světě „národem svatým, li-
dem zvláštním,“ zvěstujícím 
ctnosti Toho, který je povolal 
„ze tmy v předivné světlo své.“ 
Toto světlo nemá slábnout, 
ale svítit stále jasněji než 
nadejde jasný den. (Př 4, 18)  
Uchvacující pravda, která 
zaznívala v  našich uších po 
mnoha léta: „Pán je blízko, 
proto i vy buďte hotovi,“ není 
dnes méně pravda, než když 
jsme toto poselství uslyšeli 
poprvé.“

„Ale vy jste rod vyvolený, krá-
lovské kněžstvo, národ svatý, 
lid dobytý (lid zvláštní), abyste 
zvěstovali ctnosti toho, který 
vás povolal ze tmy v předivné 
světlo své.“ (1 Petr 2, 9) 

MARANATA
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díl 2. 

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

Formát A5, 180 stran, 
cena 99 kč

Plevy budou odváty
Lewis R. Walton

Skutečné tříbení 
adventistů

Formát A5, 16 stran
cena 10 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


