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„Hledejte Hospodina všichni tiší země, kteří soud 
jeho činíte; hledejte spravedlnost, hledejte ti-
chost. Snad se ukryjete v  den hněvu Hospodi-
nova.“   (Sof 2, 3)

PŘÍPRAVA NA TO, 
CO JE PŘED NÁMI

Úvodník
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„Blízký je den Hos-
podinův veliký, 
blízký je a rych-
lý velmi zvuk 

dne Hospodinova. Tu hořce 
křičet bude udatný. Den roz-
hněvání bude ten den, den úz-
kosti a trápení, den zpuštění 
a to hrozného, den temnosti a 
mračna, den oblaku a mrákoty. 
Den trouby a troubení pro-
ti městům hrazeným 5T  99 a 
proti úhlům vysokým. V němž 
úzkostmi sevru lidi, aby chodi-
li jako slepí nebo proti Hospo-
dinu zhřešili.“ Sof 1,14-17.

„I stane se v ten čas, že prohle-
dávat budu Jeruzalém s lucer-
nami a navštívím muže, kteří 
ulnuli v kvasnicích svých, kte-
říž říkají v  srdci svém: Nečiní 
dobře Hospodin, aniž zle činí.“ 
(Verš 12.)

„Ohledejte sebe, ohledejte, pra-
vím, ó, národe nemilý. Prvé než 
uložení přijde a den jako plevy 
pomine, prvé než přijde na vás 
prchlivost hněvu Hospodino-
va, prvé než přijde na vás den 
hněvu Hospodinova. Hledejte 
Hospodina všichni tiší země, 

Blízký je den 
Hospodinův
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kteříž soud jeho činíte, hledej-
te spravedlnosti, hledejte ti-
chosti. Snad se ukryjete v den 
hněvu Hospodinova.“ Sof 2,1-3.

Jsme blízko doby konce. Vidě-
la jsem, že soudy Boží odplaty 
již dopadají na zem. Pán nás 
varoval před událostmi, které 
mají přijít. I když světlo září 
z  Jeho Slova, temnota přesto 
přikrývá zemi a hustá mráko-
ta lidi. „Nebo když dějí: Pokoj 
a bezpečnost, tedy rychle při-
jde na ně zahynutí, jako bolest 
ženě těhotné a neuniknou.“ 
1Tes 5,3.

Je naší povinností zkoumat 
příčinu této strašné temno-
ty, abychom mohli skoncovat 
s  jednáním, pro které lidé na 
sebe přivedli tak strašná zkla-
mání. Bůh dal světu příležitost 
poznat a poslouchat Jeho vůli. 
Ve svém Slově jim zanechal 
světlo pravdy. Pán je varoval, 
radil jim a napomínal je, avšak 
jen málo z nich poslechne Jeho 
hlas. Jako židovský národ, tak 
také většina, třeba jen vyzná-
vajících křesťanů, se pyšní 
svými přednostmi, avšak nijak 
se Bohu neodvděčuje za tato 

velká požehnání. Bůh ve své 
nekonečné milosti posílá svě-
tu poslední napomenutí ozna-
mující, že Kristus je ve dveřích 
a upozorňuje na Boží porušo-
vaný zákon. Avšak jako před-
potopní lidé posměšně zavrhli 
výzvu Noeho, tak také dnešní 
milovníci zábav zavrhují  5T 
100  poselství věrných Božích 
služebníků. Svět jde svou ne-
změněnou dráhou, pohlcený 
jako vždy svými povinnostmi 
i zábavami, zatímco Boží hněv 
se chystá navštívit přestupní-
ky Jeho Zákona.

Když náš soucitný Spasitel 
předvídal nebezpečí, která 
v této době obklíčí Jeho učed-
níky, obzvláště je napomínal 
slovy: „Pilně se pak varujte, 
aby snad nebyla obtížená srd-
ce vaše obžerstvím a opilstvím 
a pečováním o tento život a 
v  náhle přikvačil by vás ten 
den. Nebo jako osidlo přijde na 
všecky, kteříž přebývají na tvá-
ři vší země. Protož bděte, vše-
likého času modlíce se, abyste 
hodni byli ujiti všech těch věcí, 
kteréž se budou dít a postavit 
se před Synem člověka.“ Luk 
21, 34-36. Když se církev bude 
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připodobňovat světu, stihne ji 
tentýž osud, ba její trest bude 
ještě větší než nekajících, pro-
tože obdržela větší světlo.

Jako lid vyznáváme, že v  po-
rovnání s  ostatními se před-
nostně těšíme z pravdy. Náš ži-
vot a povaha by tedy měly být 
v  souladu s  naší vírou. Blíží 
se den, kdy spravedliví budou 
svázáni jako obilí do snopů 
pro nebeskou obilnici, zatím-
co bezbožní budou v tento po-
slední velký den, sebráni jako 
koukol a dáni na oheň. Avšak 
pšenice a koukol „spolu rostou 
až do žně.“ Spravedliví i ne-
spravedliví budou až do konce 
plnit své životní povinnosti. 
Děti světla žijí mezi dětmi tmy, 
aby všichni uviděli ten roz-
díl. Boží děti mají „zvěstovat 
ctnosti toho, kterýž vás povo-
lal ze tmy v  předivné světlo 
své.“ Boží láska zářící v  srdci, 
Kristův pokoj projevovaný 
v  životě, bude jako nebeský 
paprsek pro lidi tohoto světa, 
aby mohli uvidět a ocenit jedi-
nečnost křesťanského života.

Podobnosti se přitahují. Ti, 
kdo pijí z  jednoho zdroje  5T 

101 požehnání, budou lnout víc 
a více k sobě. Pravda v srdcích 
věřících povede k požehnané-
mu a radostnému obecenství. 
Tak se splní Kristova prosba, 
aby Jeho učedníci byli jedno, 
jako i On s  Otcem jsou jedno. 
Každé opravdově obrácené 
srdce bude toužit po této jed-
notě.

Naproti tomu u bezbožných 
bude jakási klamná shoda, kte-
rá jen částečně překlene trva-
lé neshody. Jednotní jsou jen 
v  zápase, proti vůli a pravdě 
Boží, ve všem ostatním je roz-
děluje nenávist, konkurence, 
žárlivost a zápas na život a na 
smrt.

Ryzí a bezcenný kov jsou nyní 
tak smíchány, že jenom proni-
kavé oko věčného Boha může 
s  jistotou označit rozdíl mezi 
nimi. Avšak mravní magnet 
svatosti a pravdy přitáhne čis-
tý kov, zatímco bezvýznamný 
a falešný odpudí.

„Blízký jest den Hospodinův 
veliký, blízký jest a rychlý vel-
mi“ Sof 1,14., kde však máme 
možnost spatřit pravého ad-
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ventního ducha? Kdo se při-
pravuje, aby obstál v době po-
kušení, která je bezprostředně 
před námi? Lid, kterému Bůh 
svěřil svaté a vznešené prav-
dy pro tuto dobu, spí, každý 
na svém místě. Svými skutky 
věřící říkají: Máme, pravdu, 
jsme „bohatí a zbohatli jsme a 
ničeho nepotřebujeme“ zatím 
co Věrný Svědek říká: „Nevíš, 
že jsi bídný a mizerný, i chudý i 
slepý i nahý.“

Jak věrně líčí tato slova pří-
tomný stav církve: „Nevíš, že 
jsi bídný a mizerný i chudý i 
slepý i nahý.“ Boží služební-
ci přinášejí Svatým Duchem 
diktovaná varovná poselství, 
bloudící jsou upozorňování na 
povahové nedostatky, oni však 
říkají: „To není můj případ. Ne-
přijímám tvé poselství. Dělám 
to nejlepší, co mohu. Věřím 
pravdě.“

Onen zlý služebník, který si 
ve svém srdci řekl: „Prodlé-
vá Pán můj přijít“, vyznával, 
že čeká Krista. Byl služební-
kem 5T 102 na venek oddaným 
Boží službě, zatímco v  srdci 
se poddal satanovi. Otevřeně 

nepopírá pravdu jako nějaký 
posměvač, ale ve svém životě 
zjevuje, co cítí v  srdci – že to-
tiž Pán se svým příchodem 
prodlévá. Domýšlivost jej vede 
k bezstarostnosti a nezájmu o 
věčné pravdy. Přijímá zásady 
světa a přizpůsobuje se jeho 
zvykům a způsobům. Převlá-
dá u něho sobectví, světská 
pýcha a ctižádost. Z obavy, aby 
jeho bratři nestáli výše než on 
sám, začíná jejich snahy snižo-
vat a napadá jejich pohnutky. 
Tak ubíjí své spoluslužebníky. 
Čím více se odcizuje Božímu 
lidu, tím více se spojuje s bez-
božnými. Nacházíme jej jak jí 
a pije s  opilci, ve společnosti 
milovníků světa a těch, které 
ovládl tentýž duch. Uspává jej 
falešná jistota a přemáhá ho 
zapomnětlivost, lhostejnost a 
lenost.

Toto zlo, začínalo zanedbáním 
bdělosti a soukromé modlitby. 
Pak přišlo zanedbávání ostat-
ních náboženských povinnos-
tí, a tím se otevřela cesta pro 
všechny ostatní hříchy. Každé-
ho křesťana lákají svody světa, 
žádosti tělesné přirozenosti a 
přímé pokušení satana. Nikdo 
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není v bezpečí. Nezáleží na na-
šich minulých zkušenostech, 
nezáleží na tom, jak vysoké je 
naše postavení, neustále musí-
me bdít a modlit se. Boží Duch 
nás musí denně vést, jinak nás 
ovládne satan.

Napomenutí Spasitele adre-
sovaná učedníkům, měla být 
k užitku všem Jeho následov-
níkům v  každé době. Pamato-
val obzvláště na ty, kteří bu-
dou žít na konci věků, když 
řekl: „Pilně pečujte o duše své.“ 
Každý z  nás má povinnost 
střežit v srdci vzácné dary Du-
cha svatého.

S  neúnavnou vytrvalostí a 
vypětím sil se satan snaží za-
táhnout Kristovy vyznavače 
do svých řad. Pracuje „se vše-
likým podvodem nepravosti 
v  těch, kteříž hynou.“ Satan 
však není jediným pracovní-
kem,  5T 103  který podporuje 
království temnosti. Kdokoliv 
podněcuje k  hříchu, je poku-
šitel. Kdokoliv napodobuje to-
hoto arcisvůdce, stává se jeho 
pomocníkem. Ti, kdo svým vli-
vem podporují dílo zla, slouží 
satanu.

Skutky svědčí o zásadách a po-
hnutkách. Mnozí, kteří tvrdí, 
že jsou zasazeni na vinici Páně, 
svým ovocem dokazují, že jsou 
jen trním a bodláčím. Celý sbor 
může schvalovat nesprávné 
jednání některých svých čle-
nů, avšak takové schválení ješ-
tě nedokazuje (neznamená), že 
zlo je dobrem. Z bobulí bodlá-
ku nebude nikdy hrozen.

Kdyby někteří z  těch, kteří 
vyznávají přítomnou prav-
du, pochopili své skutečné 
postavení, v  zoufalství by 
prosili o Boží milosrdenství, 
protože svým vlivem působili 
proti pravdě, proti varovné-
mu hlasu, proti Božímu lidu. 
Konali satanovo dílo. Mnohé 
tak oslepily jeho svody, že se 
nikdy nevzpamatují. Stav ta-
kového odpadnutí způsobí 
záhubu mnohých lidí.

Církev dostává napomenutí 
za napomenutím. Povinnosti 
a nebezpečenství Božího lidu 
byly jasně ukázány. Svět však 
byl pro ně příliš přitažlivý. 
Zvyky, způsoby a mravy, které 
odváděly lidi od Boha po celá 
léta, získávaly půdu vzdor na-
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pomenutí a prosbám Ducha 
svatého, až se jim nakonec je-
jich cesty zalíbily a hlas sva-
tého Ducha byl sotva slyšet. 
Nikdo nemůže říct, kam až 
může v hříchu zajít, když sám 
povoluje moci toho velikého 
svůdce. Satan vstoupil do Ji-
dáše Iškariotského a dovedl 
jej ke zradě Pána. Satan svedl 
Ananiáše a Zafíru, aby klamali 
Ducha svatého. Ti, kdo nejsou 
cele posvěceni, mohou být sve-
deni, aby konali satanovo dílo, 
a přitom si mohou namlouvat, 
že slouží Kristu.

Bratři a sestry, prosím vás, 
„sami sebe zkušujte, jste-li ve 
víře, sami sebe ohledujte.“ Kdo 
si chce zachovat teplo 5T 104 a 
čistotu křesťanské lásky, musí 
vždy znovu přijímat Kristo-
vu milost. Použili jste každý 
prostředek, aby se vaše „láska 
ještě více a více rozhojňova-
la», „abyste zkušením rozeznat 
mohli užitečné věci“ a byli na-
plněni ovocem spravedlnosti 
«skrze Jezukrista, k  slávě a 
k chvále Boží“?

Mnozí, kteří by měli pevně stát 
za spravedlností a pravdou, 
projevili slabost a nerozhod-

nost, což podnítilo satanovy 
útoky. Ti, kdo nerostou v  mi-
losti a nesnaží se dosáhnout 
nejvyšší úrovně v  Božím pro-
gramu, budou přemoženi.

Tento svět je pro křesťana 
zemí cizinců a nepřátel. Jestli-
že si nevezme na obranu plnou 
Boží výzbroj a nebude ovládat 
meč Ducha, stane se kořis-
tí moci temnosti. Víra všech 
bude přezkoušena. Všichni bu-
dou přezkoušeni, jako se zlato 
zkouší v ohni.

Církev se skládá z nedokona-
lých, všelijak bloudících mužů 
a žen, kteří volají po ustavič-
ném projevu lásky a shovíva-
vosti. Avšak bylo v  ní dlouhé 
údobí všeobecné vlažnosti. 
Světský duch vnikající do círk-
ve se projevil v odcizení, vyhle-
dávání chyb, ve zlomyslnosti, 
nepřátelství a nepravosti.

Kdyby ti, kdo jsou posvěceni 
v  srdci a životě, méně kázali 
a více času věnovali pokoře-
ní duše před Bohem, pak by-
chom mohli doufat, že Pán 
bude jejich pomocí a uzdraví 
jejich sejití na scestí. Mnohá 
z  posledních kázání plodí fa-
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lešnou jistotu. Boží dílo nemo-
hou moudře spravovat ti, kdo 
mají tak málo opravdového 
spojení s  Bohem, jak je tomu 
v  případě některých našich 
kazatelů. Svěřit dílo takovým 
lidem je stejné, jako nechat 
děti plout po moři. Ti, kterým 
se nedostává nebeské moud-
rosti, živé Boží moci, nejsou 
oprávněni řídit loďku evange-
lia v  bouři mezi ledovci. Cír-
kev prochází těžkými zápasy, 
avšak v nebezpečí by ji mnozí 
chtěli svěřit rukám, ve kterých 
by jistě 5T 105 ztroskotala. Po-
třebujeme lodivoda, protože 
se blížíme k  přístavu. Jako 
lid, bychom měli být světlem 
světu. Mnozí jsou však jako 
bláznivé panny, které nemají 
žádný olej ve svých nádobách. 
Kéž by se Pán veškeré milos-
ti, hojného smilování, plný 
odpuštění, slitoval a zachrá-
nil nás, abychom nezahynuli 
s bezbožnými.

V tomto období zápasu a sou-
žení potřebujeme všichni po-
depření a potěšení, které mů-
žeme obdržet ze správných 
zásad a pevného nábožen-
ského přesvědčení, z  trvalého 

ujištění o Kristově lásce a z bo-
hatých zkušeností s  Pánem. 
Jenom když budeme stále růst 
v  milosti, můžeme dosáhnout 
plnost postavy mužů a žen za-
kotvených v Ježíši Kristu.

Co mám říci, aby se otevřely 
slepé oči a osvítilo duchovní 
porozumění? Hřích musí být 
ukřižován. Svatý Duch musí 
provést naši úplnou mrav-
ní obnovu. Musíme vlastnit 
Boží lásku a živou, trvalou 
víru. Ona je zlatem „vyzkou-
šeným“ v ohni. Můžeme je ob-
držet jen od Krista. Každý, kdo 
upřímně a opravdově hledá, se 
stane účastníkem božské při-
rozenosti. Jeho duše bude na-
plněna neukojitelnou touhou 
poznat plnost té lásky, která 
převyšuje každé poznání. Ten, 
kdo půjde vpřed v  poznává-
ní Boha ve svém životě, bude 
moci lépe uchopit vznešené, 
zušlechťující pravdy Božího 
slova, dokud nebude takovým 
hledáním proměněn a uschop-
něn vyzařovat podobu svého 
Vykupitele. 

ELLEN WHITE, 5T 99-105
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Na počátku stvo-
řil Bůh mohutné 
hory a zelená údo-
lí;  v horách nechal 

bublat stříbřité potůčky a ní-
žiny okrášlil toky mohutných 
řek. Stvořil malého skřiván-
ka, jehož trylkování se z velké 
výše rozléhá širou plání; také 
pod oblohou stvořil majestát-
ně se vznášejícího orla, jehož 
stín velkých křídel, padá na 
kvetoucí zem. Stvořil i malou 

kačenku, která zobáčkem na 
krátkém krčku, hledá pod vo-
dou svoji obživu; ale stvořil i 
žirafu, která si díky dlouhé šíji, 
pochutnává na listech vyso-
kých stromů. Kam jen oko po-
hlédne, všude jsou vidět divy 
přírody, kterou Bůh stvořil ve 
prospěch lidi a zvířat.

Bůh mohl hned od samého po-
čátku naplnit svět květenou, 
stromovím, zvířaty i lidmi. Ne-

Rodina – koruna 
stvoření
Z ráje do ráje v dějinách naší země
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bylo by však žádné zrození, vý-
voj malého semínka všemi fá-
zemi růstu, až k zralému plodu 
veškeré flóry, fauny i člověka. 
Bůh to zařídil tak, že uspořá-
dal celý živý svět do dvou zá-
kladních pohlaví: „mužského 
a ženského“. Tyto dvě skupiny 
najdeme jak ve flóře, fauně tak 
i u lidí. Spojením těchto dvou 

pohlaví dochází k  rozmnožo-
vání a určité formě bytí. 

Tímto uspořádáním dal Bůh 
základ i pro vznik lidské rodi-
ny. Tady dochází k  nádherné-
mu vrcholu Boží tvůrčí práce. 
Lidská rodina se stala korunou 
stvořeni – tím nejkrásnějším, 
co Bůh na naší zemi stvořil. 
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V  čem obzvlášť spočívá krá-
sa rodiny? Začíná to svateb-
ním obřadem a hostinou, na 
kterou se ženich s  nevěstou 
obzvlášť těší. Nevěstu v  jejich 
krásných, bílých svatebních 
šatech všichni obdivují, pro-
tože vyniká krásou nad své 
okolí. Pak přicházejí děti, které 
svým skotačením, švitořením, 
smíchem, mazlením, svojí zvě-
davostí a růstem bohatě obve-
selují své rodiče.

Téměř každá dívka by si toto 
vše také přála zažívat, ale ne-
bylo jí to dopřáno, neboť ji žád-
ný muž nepožádal o ruku. O 
to více se taková žena těší na 
příchod Pána Ježíše, protože 
se toho všeho krásného může 
dočkat na Nové zemi. Stejnou 
touhu mají i ti, kteří ztratili 
svého milovaného druha nebo 
družku. 

O svatební kráse, a obzvlášť 
o půvabu nevěsty v bílých ša-
tech, hovoří Bible na více mís-
tech. Pán Ježíš dokonce učinil 
zázrak, aby podpořil zdárný 
průběh svatby, na které byl 
hostem. 

Satan, který ničí vše, co Bůh 
stvořil, se zvlášť zaměřil na 
roztříštění toho nejkrásněj-
šího – na lidskou rodinu. Zdá 
se, že lidé z  rozvrácených, ne-
šťastných a rozhádaných ro-
din si nepřejí, aby jednou bylo 
na Nové zemi manželství a tím 
i rodina. Svou nechuť k  man-
želství, na Nové zemi, zdůvod-
ňují i biblickým veršem:

„A odpovídaje, řekl jim Ježíš: 
Synové tohoto světa žení se 
a vdávají. Ale ti, kteříž hodni 
jmíni budou dosáhnout ono-
ho věku a vzkříšení z mrtvých, 
ani se ženit budou ani vdávat. 
Nebo ani umírat více nebudou 
moci, andělům zajisté rovni 
budou. A jsou synové Boží, po-
něvadž jsou synové vzkříšení.“ 
(Lukáš 20,34-36) 

V kontextu, těchto veršů, nejde 
o ženění a vdávání, ale o pro-
blém smrti. Pokud by nebylo 
smrti, byla by žena, o kterou 
se v příběhu jedná, pouze jed-
nou vdaná. Verš 36 nehovoří o 
rovnosti andělů s lidmi ve věci 
ženěni a vdávání, ale ve věci 
neustálého žití (neumírání).

RODINA – KORUNA STVOŘENÍ
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Z šesti německých překladů Bi-
ble, se v uvedeném verši, pouze 
ve dvou z nich mluví o ženěni. 
Čtyři překlady, právě tak jako 
řecký původní text, hovoří o 
„namlouvání“ a „dohazování“. 
Slova „ženit se“ a „namlouvat“ 
mají (odlišný) rozdílný vý-
znam. Ve slovnících najdeme 
následující vysvětlení: Na-
mlouvat: usilovat o …, dolézat 
za …, flirtovat, jít na námluvy, 
ucházet se o ruku, dělat nabíd-
ku k sňatku, dvořit se atd.

V širším slova smyslu to může 
také znamenat: Zasnoubit se 
s  nějakým mužem či ženou, a 
poté je chladně opustit, učinit 
nešťastnými, flirtovat, proží-
vat manželství „na zkoušku“, 
střídat partnery atd. Tento typ 
„namlouvání“ na Nové zemi 
nebude. Místo toho bude pla-
tit to, co Bůh od začátku pro 
lidí připravil:

„On pak odpovídaje, řekl jim: 
Což jste nečetli, že ten, jenž 
stvořil člověka z  počátku, 
muže a ženu učinil je? A řekl: 
Protož opustí člověk otce i 
matku, a připojí se k manželce 
své, i budou ti dva jedno tělo. 

A tak již nejsou dva, ale jedno 
tělo. A protož, což jest Bůh spo-
jil, (dohromady svedl) člověk 
nerozlučuj.“ (Matouš 19,4.5)

Již zde na této zemi je man-
želství považováno za celoži-
votní svazek; na Nové zemi to 
platí pro celou věčnost. Bůh 
nestvořil všechny lidi stejné. 
Jsou sice všichni dokonalí, ale 
přece jenom se liší vzhledem a 
charakterem. Je to tak dobře, 
neboť jinak by byl život velmi 
fádní a nudný i na Nové zemi.

Jak má ale člověk poznat, jaký 
životní partner se k  němu 
hodí, jak jej má hledat a kde ho 
najít? Bůh je jediný, kdo vidí 
do hloubi duše a jako Stvořitel 
také nejlépe ví, jaké dva cha-
raktery se k  sobě hodí a kde 
se najdou. Ve své velké milosti 
chce Bůh – náš milující Otec – 
převzít u svých stvoření odpo-
vědnost za toto těžké rozhodo-
vání při volbě partnera. 

Kdo chce být šťastně ženatý či 
vdaná, modlí se již zde v tomto 
životě za správnou volbu své-
ho budoucího partnera. Proto 
nemá zapotřebí namlouvat 
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si někoho nebo se nechat na-
mlouvat, ale může toto důle-
žité rozhodování předat Bohu. 
Stejně tak tomu má být i na 
Nové zemi. Další detaily o ro-
dině na Nové zemi, jsou zazna-
menány u Izajáše 11,6-9; 65,17-
25 i na jiných místech Božího 
Slova. Hovoří se zde také o 
kojencích a malých chlapcích, 
dokonce i o mláďatech zvířat 
na Nové zemi. Malé děti, na 
Nové zemi, nebudou dětmi, 
které byly vzaty ze staré země. 
Těmto dětem bude pak nejmé-
ně tisíc let, protože předtím 
žily v nebeském Jeruzalémě.

Některé z  těchto veršů jsou 
těžko pochopitelné: Tady je 
třeba podotknout, že kniha 
Izajáše je částečně psaná jako 
poezie. Ku přikladu stoji u Iza-
jáše 65,20: „Neboť dítě ve stu le-
tech umře.“ V poezii to zname-
ná: „Ve stu letech přestalo být 
dítětem – stalo se plnoleté.“ 
Můžeme číst i toto: „Nebude 
tam starce, který by dnů svých 
nevyplnil.“ Na Nové zemi ne-
bude stařec nikdy tak slabý, 
aby nemohl vykonávat své po-
vinností a svou práci.   

Pro ty, kteří se dovolávají ci-
tátu EGW, (Für die Gemeinde 
geschrieben / Bd. 1 /182 - Mut-
maßungen über das Leben auf 
der neuen Erde) ve kterém se 
hovoří, že na Nové zemi rodin-
ný život nebude, platí to, co E. 
G. Whiteová sama řekla:

„Milý čtenáři, doporučuji ti 
Slovo Boží jako pravidlo tvé 
víry a jednání.“ (EGV. ZV. 69) 
E.G.Whiteová také napsala: 
Nesouhlasí-li Svědectví se Slo-
vem Božím, pak jej odvrhněte! 
(5Test. 591.2)

„A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, 
bylo velmi dobré.“ (1. Mojžíšo-
va 1,31) Kdyby rodina na Nové 
zemi neměla mít své místo, 
znamenalo by to, že tento pů-
vodní Boži záměr, ohodnocený 
samotným Bohem jako velmi 
dobrý, nebyl na konec tak moc 
dobrý. Je třeba také důrazně 
podotknout, že od samého po-
čátku Bůh stvořil vše k věčné-
mu životu – i tu krásnou, milou 
a šťastnou rodinu! 

DANIEL LAUFERSWEILER

RODINA – KORUNA STVOŘENÍ
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C hcem sa s vami podeliť o moju 
skúsenosť, ako má Pán Boh 
viedol, keď na jar tohoto roku 
som ochorel na Covid 19. Chcem 

sa poďakovať nášmu milovanému 
najväčšiemu Lekárovi, Ježišovi Kristovi, že 
i v tejto chorobe pri mne stál, viedol lekárov 
a dával im múdrosť, čo majú robiť a ako 
ma majú liečiť.

Po šiestich dňoch pobytu v nemocnici som 
hovoril lekárovi, že sa cítim už dobre a 
chcel by som uvolniť postel pre ďalšieho 
pacienta. Usmial sa a povedal, že ešte 
urobia nejaké vyšetrenia a zajtra ma pustia 
domov. V nemocnici som porozdával knihy 
Cesta ku Kristovi a rôžne iné brožúrky, 
ktoré  mi manželka pribalila do tašky. Na 
druhý deň som sa rozlúčil a sanitka ma 
odviezla domov. Aj šofér sanitky dostal 
odo mňa Veľký spor vekov. Som vďačný 
Pánu Bohu, že knihy všetci prijali a môžu 
poznávať Božiu pravdu.

Potom som navštívil praktickú lekárku, 
ktorej som odovzdal lekársku správu z 
nemocnice. Pri vstupe do ordinácie vstala 

od stola a hovorí: Musím vám povedať 
pravdu, že som neverila, že vy so svojím 
zdravím sa z nemocnice ešte vrátite. 
Nato som jej odpovedal. Je tu ešte väčší 
Lekár, Ježiš Kristus a On je Pánom života 
i smrti. On rozhoduje o tom, kto bude žiť 
a kto zomrie.  Aj jej som daroval knihy so 
slovami: Prečítajte si ich, sú zaujímavé. 
Bratia a sestry, majme upretý zrak k 
svojmu pomocníkovi Ježišovi Kristovi. 
Vážme si jeho láskavú prítomnosť. Naša 
myseľ môže byť premieňaná každý deň 
a naša duša môže získať pokoj, môže sa 
povzniesť nad svoje starosti, choroby a 
velebiť Pána Boha za svoje dary. Buďme 
vďační za obrovskú Kristovu lásku, ktorú 
voči nám stále prejavuje.

O tri dni som išiel na kontrolu na kardiológiu. 
A tu mi lekárka hovorí: Pán Oravec, vy 
žijete, pri vašej chorobe s tak slabým 
srdcom? Myslela som si, že to nezvládnete. 
Vy ste chodiaci zázrak. Odpovedal som 
jej: Pani doktorka, je niekto tam hore, 
ktorý riadi naše životy. Veríte tomu? Ste 
veriaca? Prikývla hlavou a povedala 
áno.  Hovorím, to je dobré. Mám pre Vás 

Skúsenosti rok 2021



Z RÁJE
  DO RÁJE   4. 202118

SKÚSENOSTI  ROK  2021

pripravený darček. Ona mi však vysvetlila, 
že keď prídem na kontrolu za pol roka, 
nakoľko mám výsledky oveľa lepšie, už tu 
nebude, pretože odchádza pracovať na iné 
oddelenie. Povedal som, že nevadí, darček 
na rozlúčku prinesiem na budúci týždeň. 
Tak som aj urobil a daroval jej: Túžbu vekov, 
Veľký spor vekov, Cestu ku Kristovi a Nikdy 
sa nevzdávaj.

Vďaka nášmu milému Pánu Bohu za všetky 
okolnosti nášho života. Na základe toho, 
že sme prekonali corona vírus, dostali 
sme od lekárky doklad na pol roka a tak 
sme mohli cestovať po celom Slovensku. 
Chodili sme dom od domu, roznášali naše 
knihy a pracovali sme aj prostredníctvom 
stolíkovej evanjelizácie. Boli sme na 
východnom Slovensku v dedinách v okolí 
Rožňavy, kúpeľov Štós a Štítnika.

Jeden deň sme navštívili obec 
Krásnohorské Podhradie. Ja som šiel s 
knihami dom od domu a manželka zostala 
pri stolíku pred obchodom. Bolo zamračené 
ráno, ľudia ani veľmi neprichádzali a 
schyľovalo sa na dážď. Ale čo nevidieť, 
vyšlo slniečko a zrazu prichádzali i ľudia 
a so záujmom si brali knihy, že manželka 
ani nestíhala dopĺňat. Zrazu sa objavila 
jedna usmievavá pani a pozerá po knihách. 
Ukazuje na Veľký spor vekov so slovami, 
že to má, čítala ju a obsah ju veľmi zaujal. 

Opýtala sa jej, odkiaľ ju zohnala. Povedala, 
že v jednom obchode tu v dedine jej o nej 
hovorila s nadšením jedna predavačka, 
a ona si ju hneď objednala cez internet. 
Predavačka ju dostala od nás ešte pred 
rokom. Hoci bola staršia, veľmi sa 
zaujímala o duchovné veci. Zobrala si od 
nás z každej knihy po jednom a odišla s 
plnou náručou a poďakovaním, že nás tu 
sám Pán Boh poslal. O chvíľu vystúpili z 
auta dve pracovníčky obecného úradu. 
Prezerali knihy a tiež si vzali z každej aj po 
dve, že si to rozdelia medzi členmi rodiny. 
Zastavila sa i pani z obecnej knižnice a 
zobrala po každej knihe do knižnice v 
slovenskom jazyku a Veľký spor vekov 
aj v maďarčine, pretože sa tu hovorí aj 
po maďarsky. Sme vďační Pánu Bohu, 
že sa do tejto dediny mohli dostať knihy: 
Veľký spor vekov, Cesta lásky, Boh pred 
súdom, Dejiny napísané dopredu, Ten ktorý 
prichádza a Cesta ku Kristovi.

V obci Štítnik sme taktiež robili stolíkovú 
evanjelizáciu. Ľudia sa zastavovali a brali 
si knihy. Prišli i známi mojej manželky, 
ktorá pochádza z tohto kraja. Knihy 
prijímali bez predsudkov a s vďačnosťou, 
čomu bola veľmi milo prekvapená, lebo 
keď tu vyrastala, volali ich sobotári. 
Vedeli vymenovať, čo všetko nemôžu 
jesť a robiť. No teraz boli milí. Verím, že 
je to práca Ducha Svätého, ktorý pôsobí na 
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ľudské srdcia. Oslovil som tu jednu mladú 
ženu, ktorá sedela na lavičke. Potešila sa 
knihe, ktorú dostala a rozprávali sme sa o 
duchovných veciach. Potom som prišiel k 
nej ešte dvakrát s inými knihami, ktoré si 
tiež zobrala, ale so slovami, že to už musí 
prispieť, lebo vidí že sú to dobré knihy. Hoci 
som nechcel prijať dar, nakoniec predsa 
len nechala 10 Eur. Povedala, že bude 
mať čítanie do konca roka. Prichádzali 
tu i rómovia a s veľkým záujmom si brali 
knihy. Vraveli, že sú veriaci a veria v skorý 
príchod Pána Ježiša.

Ďaľej sme navštívili dedinku Betliar, kde 
je historická pamiatka – kaštiel. Keďže 
boli prázdniny, prichádzali tu turisty z 
celého Slovenska i zo zahraničia.  I tu 
sme rozložili knihy na stolíku. Zastavili sa 
starší manželia. Pán zobral do rúk knihu - 
Božia správa pre teba a otáčal ju z každej 
strany, hľadal imprimatúr. Povedal, že 
by nerád zobral niečo, čo sa nezhoduje s 
katolíckym učením. Vysvetlili sme mu, že 
je to kresťanská literatúra pre každého. 
Medzi tým jeho manželku zaujal Veľký 
spor vekov. Otočila sa k nemu a hovorí: 
Túto knihu si berieme. Vďaka  Pánu Bohu 
za to. Potom prišlo malé dievčatko, asi tak 
šesť až sedem ročné s prosbou. Prosím, 
dajte aj mne knihu, lebo môj brat od vás 
knihu dostal a aj ja by som ju veľmi chcela. 
Aj jej sme teda dali obrázkovú Bibliu - 

Božia správa pre teba. Veľmi sa potešila 
a poďakovala. Potom nám hovorí: Teta ja 
vám budem pomáhať. A veru už v zápätí 
nosila knihy z auta na stolík. Potom si 
sadla na stoličku vedľa stola a vyzývala 
okoloidúcich ľudí: Knihy zdarma, nech 
sa páči, knihy zdarma! Vďaka Pánovi za 
túto malú evanjelistku. O knihy bol veľký 
záujem, najmä o Veľký spor vekov, a to aj 
zo strany mladých ľudí.

Raz sa tu zastavila skupinka ľudí, ktorí 
boli z U krajiny. Prišli do Rožňavy za 
prácou. Už sa presne nepamätám, čo si 
zobrali, ale prišli sa dvakrát poďakovať za 
krásnu literatúru, ktorá im zároveň pomôže 
zdokonaliť sa v slovenskom jazyku. V tento 
deň sme pred kaštielom rozdali okolo 
stoosemdesiat kníh. Knihu Božia správa 
pre teba sme rozniesli i po niektorých 
škôlkách, aby učiteľky rozdali knihy 
deťom ako dar pri ukončení školského 
roka. Darovali sme takto päťdesiat kusov, 
a učiteľky dostali po Veľkom spore vekov.

Chceme vyjadriť Pánu Bohu veľkú 
vďačnosť, že môžeme byť jeho 
služobníkmi a niesť jeho evanjelium. 
Nech Pán Boh vedie ľudí Duchom Svätým, 
aby mohli poznať celú pravdu a byť 
zachránení. 
 
PETER A EMÍLIA ORAVCOVI
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„ PŘEDIVNÝ …“

PIXABAY.COM - EVGENIT
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Pouze prorok Izaiáš 
nám představuje (po-
pisuje) Předivného, 
předivně narozeného 

Syna člověka (Iz 9,6). A jak je 
mým zvykem uvedu několik 
překladů.

„Nebo dítě se narodilo nám, 
syn dán jest nám, i bude kní-
žectví na rameni jeho a nazvá-
no bude jméno Jeho:

PŔEDIVNÝ, RÁDCE, BŮH SIL-
NÝ, REK UDATNÝ, OTEC VĚČ-
NOSTI, KNÍŽE POKOJE“ KP

„Vždyť se nám narodilo dítě, 
byl nám dán syn; na jeho ra-
menou spočine vláda a bude 
nazván: Podivuhodný rádce, 
Mocný Bůh, Otec věčnosti, 
Kníže pokoje.“ B21 (v. 5)

„Vždyť se nám narodilo dítě, 
byl nám dán syn a na rameni 
bude mít knížecí panství. A 
jeho jméno bude nazváno Po-
divuhodný rádce, Silný Bůh, 
Věčný Otec, Kníže pokoje.“ 
PNS

„Neboť se nám narodilo dítě, 
bude nám dán syn, na jehož ra-
menní spočine vláda a bude mu 
dáno jméno: Divuplný rádce, 
Božský bohatýr, Otec věčnosti, 
Vládce pokoje.“ Ekumen. překlad

Tento předpovězeny SYN má 
úžasné vlastnosti, které byly 
a jsou součástí Jeho věčné vlá-
dy. V Něm byl život. Existoval 
v přítomnosti nebeského Otce 
od věčných věků! Byl tvůrcem 
nekonečného vesmíru s  jeho 
hvězdnými světy i stvořitelem 
naší Země. 

Předivný = Úžasný = 
VYNIKAJÍCÍ

Ano, Izaiáš se důkladně o Něm 
zmínil, a popsal Jej. Přesto se 
Jeho „předivnost“ prolíná na 
různých místech Písma svaté-
ho. Zastavíme se u nich. Touži-
li byste se s Ním také setkat? A 
vězte, že byli i takoví, kteří se 
s  Ním setkali, případně se Ho 
dotýkali, aniž by věděli, že je to 
ON – ten Předivný! Zmíním se 
o některých setkáních s naším 
Zachráncem.

„ PŘEDIVNÝ …“
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Nezapomenutelná setkání 
s PŘEDIVNÝM

a) Uplynulo několik týdnů (5-
6) od Ježíšova narození. Josef 
a Marie Jej přinesli do Jeruza-
léma, aby Ho předložili (před-
stavili) Pánu (L 2, 22) Obřad 
posvěcení konal kněz, který 
měl právě službu. Kromě Ma-
rie a Josefa, byl kněz prvním 
člověkem, který ve svých ru-
kou držel Předivného! „Kněz … 
vzal dítě do rukou a pozdvihl je 
před oltářem. Když je opět po-
dal matce, napsal do matriky 
prvorozených jméno „JEŽÍŠ“ 
Ani nepomyslel na to, že dítě, 
které držel v rukou, je Vládcem 
nebes, Králem slávy…“(Touha 
věků, staré vydání, str. 28, DA 
52)

b) Od Ježíšova posvěcení uply-
nulo 12 roků. V těchto letech Ho 
rodiče vzali, do Jeruzaléma na 
slavnost Pesah (Pascha)

Po skončení slavnosti se Je-
žíš zdržel v  chrámu. „Posadil 
se u nohou vážených učených 
mužů a poslouchal jejich vý-
klad. Jako jeden z  žáků, touží-
cích dovědět se co nejvíc, ptal 

se Ježíš těchto učitelů na pro-
roctví a na události, které před-
povídaly příchod Mesiáše… 
Učenci se pak obrátili s otázka-
mi na Ježíše a užasli nad Jeho 
odpověďmi… Ježíšova Slova 
na ně zapůsobila tak, jako do-
sud žádná jiná vyšlá z lidských 
úst…“ TV 47; DA 78-80

Není to zvláštní a podivné, že 
z  žáka se stal najednou učitel 
učenců? Mezi vlastní přišel, ale 
oni v Něm nepoznali, toho Pře-
divného (od Iz 9, 6), podobně 
jako kněz, který Ho jako malé 
děťátko držel ve svých rukou! 

+++

PŘEDIVNÝ nám otevřel dve-
ře k  Božímu trůnu. (Naše 
vysoké povolání 2. květen) 
„Každý den máme drahocen-
nou výsadu spojit se s  Kris-
tem,“ (který je Předivný – moje 
poznámka) v Něm se nám „ote-
vírá celé nebe…“

c) Simeon byl „člověk spraved-
livý a zbožný…“ „a bylo jemu 
zjeveno od Ducha svatého, že 
neuzří smrti, až by prve uzřel 
Krista Páně. Ten přišel, ponuk-

„PŘEDIVNÝ …“
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nut byv od Ducha do chrámu. 
A když uvodili rodičové Ježíše… 
tedy on vzal Jej do náruče své 
i chválil Boha a řekl: Nyní pro-
pustíš služebníka svého, Pane, 
podle Slova svého v  pokoji. 
Nebo viděly oči mé spasení 
Tvé…“ L 2, 25-30)

d) Jákob u potoka Jabok „A 
zůstal Jákob sám, a tu zápasil 
s ním muž až do svitání…“ Gen 
32, 24-31

„I otázal se Jákob, řka: 
Oznam, prosím, jméno své. 
Kterýžto odpověděl: Proč 
se ptáš na jméno mé…“ 
Jákob té noci bojoval s Tím, je-
hož jméno je Předivný. Na ten-
to noční zápas s  Neznámým, 
Jákob nikdy nezapomněl! 
 
e) Ve výčtu setkání s  Přediv-
ným uvedu ještě jedeno – na-
rození Samsonovo. Jeho rodiče 
se dlouho modlili za dítě. Bůh je 
vyslyšel. Manueho ženě se uká-
zal Boží anděl a řekl ji: Porodíš 
syna. Tuto radostnou zprávu 
ihned zvěstovala svému muži. 
Manue se modlil a prosil, aby 
Boží posel se ještě jednou uká-
zal. Bůh jej vyslyšel a zjevil se 

znovu jeho ženě, která jej ihned 
zavolala, aby se i on setkal s Bo-
žím andělem… Manue mu pak 
řekl: „Jakž jest jméno Tvé, aby-
chom když se naplní řeč Tvá, 
poctili Tebe? Jemuž odpověděl 
Boží anděl: Proč se ptáš na jmé-
no mé, kteréž jest Divné, Podi-
vuhodné, Předivné.“ Sd 13, 18

„Předivný se zrodil jako Syn 
člověka… Předivně pomáhá…“

„Kdo jest ten Vznešený, Podi-
vuhodný muž v oděvu chudob-
ném, jenž věrně duše hledá ve 
světě marnivém? Ve tváři Jeho 
klidné zář milosti se skví, náru-
čí otevřené každému nabízí.“ 
(Písně Siónské 91)

Závěr

Všimli jste si, jak se někteří 
k Předivnému zachovali nevší-
mavě, kdežto jiní byli šťastní 
a radostní. Jak se k  Němu za-
chováme my? Předivný již brzo 
přijde! Jako Pán pánů a Král 
králů s  množstvím nebeských 
andělů (Zj 19, 11-16) Připravme 
se na toto slavné setkání! 

JÁN KOVÁČIK
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Báseň

Všade okolo seba vidíme následky hriechu:
bolesť, žiaľ, strach, 
bezradnosť, nepokoje, pohromy.
Koho ešte Božia láska preukázaná
najviac na kríži Golgoty uverí?
Koho Božia dobrota dovedie k pokániu?
Kto ešte neodolá Božiemu pozvaniu?
Kto ešte uverí, že Boh je dobrý
a láskavý, a chce pre každého to
najlepšie, keď vidí toľko zla?
Kto sa ešte chce o Božej láske
i pravde presvedčiť?
Kto sa chce podobať Kristovi
a Jeho životom služby žiť?
V svete, kde si každý smie robiť,
ako sám uzná za vhodné, ako chce,
komu ešte začne biť pre Krista srdce?
Kto ešte uverí, že môže žiť slobodne,
len keď sa pre Krista,
pre život s Ním rozhodne?
Boh povoláva ľudí, ako si ty, ako som ja,
nech Božiu lásku, svätosť soboty
a všetky Božie pravdy obhája.

Máme v Ježišovi Kristovi najväčší
poklad, ktorý nie je možné
prirovnať k ničomu vo všetkých
končinách vesmíru i zeme.
Uvedomujeme si, o čo prichádzajú
naši blízky, rodina, známy, keď
im o Ňom hovoriť nechceme?
Boh sa nám nedal poznať preto,
aby sme si poznanie o Ňom
iba pre seba nechali.
Boh chce zachrániť všetky svoje deti
a zo všetkých kútov zeme
počuť vďačné chvály.

Nech aj prostredníctvom mňa,
teba, nás letí dobrá správa
po okolí celom,
že Boh, Stvoriteľ, Ježíš sa
každému človeku chce stať
Pánom, Záchrancom, Priateľom.
Nech je naše služba naplnená láskou
a naše svedectvo ľuďom dôsledné,
aby nikto z tých, ktorých nám Boh

KTO EŠTE CHCE?
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zveril, nemusel okúsiť
Božie rany posledné.
Lebo prichádza deň Hospodinov,
lebo je blízko, lebo bude veľký
a strašný veľmi, a kto ho znesie?!
Slúžme Bohu celým srdcom oddane!
Nebojme sa, keď Pánom predpovedaná
doba súženia nastane!
Pán Ježiš ochráni svojich verných
a v pravý čas zasiahne!
Nech každý človek, ktorý okúsil Boha
lásky a pravdy nadšene druhým hlása,
že Boh, Ježiš je Stvoriteľ neba i zeme,
a len v Ňom je naša istota, verná pomoc
na každý deň, naša spravodlivosť a spása!!

janka.nielsen@gmail.com 
http://knihyprezivot.weblahko.sk/
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Mimozemská 
válka – válka 

ve vesmíru
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Název článku je i jeho 
nadpisem a sou-
časně prozrazuje i 
svoji mimořádnost 

a neobyčejnost – zvláštnost. 
Mám ovšem problém! Jak roz-
plést, rozmotat tuto zvlášt-
ní myšlenku? Kde začít? Kde 
pak ji i zdárně dokončit? 
Chci o tomto válečném kon-
fliktu uvažovat a současně 
zvu každého, kdo má o to zá-
jem. Jedná se o událost, která 
vznikla v době nám neznámé, 
v dávné minulosti! Někde tam 
nad „zářícím“ ORIONEM. 

K věnování se tomuto tématu 
mě inspirovala biblická zpráva 
ve Zj 12, 7 „I stal se boj na nebi, 
Michael a andělé Jeho bojovali 
s  drakem, a drak bojoval i an-
dělé jeho.“ Hrozná a nepocho-
pitelná situace! VÁLKA! Nikdo 
si ji nepřeje! Pouze zbrojaři 
a jim podobní, kteří na válce 
profitují – získávají majetek, 
bohatnou!

Jenže válka, o kterou se jedná 
v názvu článku, vznikla v bez-
prostřední blízkosti a přítom-
nosti Všemohoucího Boha, ve 
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„sterilním“ prostředí, kde vlád-
ne soulad, pohoda a svatost…

Zmíněná událost (Zj 12, 7) se 
odehrála časově dřív, než naše 
Země vyšla z rukou Stvořitele. 
(Dějiny vykoupení, Pád Luci-
fera, str. 5) Jelikož vyhoštění 
Lucifera z nebes se stalo před 
stvořením Země, tak pravdě-
podobně obcházel obydlené 
světy ve vesmíru a snažil se 
jejich obyvatele svádět. Stvo-
řitel nás vybavil, zvláštním 
darem – kanálem, který nás 
spojuje s  VESMÍREM. Je jím 
naše mysl. Svojí myslí může-
me v  okamžiku proniknout 
do úžasného nebeského pro-
storu, ve kterém, dřív než se 
změnil na bojiště, vládl soulad 
a harmonie!

Přenesme se nyní ve svých 
myslích do vesmíru

Otevřeme si Ezechiele 28, 13-15: 
„Byl jsi pečeti dokonalosti, plný 
moudrosti a dokonalé krásy. 
Byl jsi v  Edenu, Boží zahradě, 
všemi drahokamy ozdoben – 
rubínem, topasem a jaspisem, 
chrysolitem, onyxem a bery-
lem, Zairem a tyrkysem a sma-

ragdem - to krásně osazené ve 
zlatě klenotnickým dílem, to 
vše připravené pro tebe v den, 
kdy jsi byl stvořen.“

„Byl jsi pomazaným cherubem, 
měls být ochráncem. Byl jsi na 
Boží svaté hoře, mezi žhoucími 
kameny. Byl jsi dokonalý na 
svých cestách ode dne svého 
stvoření.“

Cherub, ochránce a strážce

„S cheruby se setkáváme jako 
se strážci ráje. Nad cheruby 
nebo mezi nimi trůní sám Hos-
podin.“(Kalich, Starý zákon, 
Ezechiel, str. 141)

Dějiny vykoupení

„Stvořitel shromáždil nebes-
ké zástupy, aby v  přítomnos-
ti všech andělů udělil svému 
Synu zvláštní hodnost. Syn 
usedl na trůn spolu s  Otcem 
a kolem nich se shromáždily 
zástupy svatých andělů. Otec 
pak oznámil své rozhodnutí, 
že Kristus, Jeho Syn, Mu bude 
roven, takže kdekoli bude 
Kristus přítomen, bude to, 
jako by byl přítomen On sám. 



Z RÁJE
  DO RÁJE   4. 202128

MIMOZEMSKÁ VÁLKA – VÁLKA VE VESMÍRU

Slovům Syna měli naslouchat 
tak ochotně, jako slovům Otce. 
Jeho Syn měl pravomoc vlád-
nout nebeským zástupům. 
Měl s  Bohem spolupracovat 
zejména v  přípravném díle 
stvoření Země a všeho živého, 
co na ní mělo existovat. Syn 
měl uskutečňovat Boží vůli a 
Jeho úmysly, sám od sebe však 
neměl konat nic. Vůle Otcova 
se měla naplnit v  Synu“…stra-
na 5

Po tomto slavnostním obřadu, 
kdy Otec Stvořitel představil 
Svého Syna všem nebeským 
andělům, povýšil Ho a posadil 
k sobě na trůn. Byl také přijat 
do zvláštní Boží rady, které 
měl a Boží plány uskutečňo-
vat. Pro slavného Cheruba 
– Světlonoše, to byl „začátek 
konce“ jeho dalšího setrvání 
mezi „ohnivými kameny.“ Jeli-
kož chtěl být rovný Bohu, na-
stal v nebi boj. Na jedné straně 
stál Michael se svými anděly, 
na druhé – Světlonoš s  těmi, 
kteří byli na jeho straně. Mi-
chael zvítězil.“ Jelikož Lucifer 
prohrál, byl z Boží přítomnosti 
vyvržen.

Ale kam? Jelikož Země ještě 
neexistovala, byl vyhnán do 
obrovského prostoru vesmí-
ru! Jenže vesmír není prázd-
ný. Je v  něm množství oby-
dlených „světů.“ U Joba 38, 7 
čteme: „Když prozpěvovaly 
spolu hvězdy jitřní, a plesa-
li všichni Boží synové.“ (KP) 
„Když spolu radostně pro-
volávaly Jitřní hvězdy a 
všichni Boží synové zača-
li pochvalně křičet.“ (PNS) 
„Když jitřní hvězdy sborem 
zpívaly a všichni Boží synové 
jásali radostně.“ (B21)

Kdo jsou „hvězdy jitřní“ a „Boží 
synové?“ Nikdo jiný, než oby-
vatelé mnoha „světů“ ve ves-
míru.

ZÁVĚR uvažování o válce ve 
vesmíru

Nyní, po tomto studiu, 
lépe chápu myšlenku E. 
G. Whiteové, týkající se 
oby vatel „jiných světů“: 
„Pán mi také dovolil pohléd-
nout na jiné světy… Jejich oby-
vatelé měli různou velikost. 
Byli ušlechtilí, vznešení a pů-
vabní. Podobali se Ježíši a jejich 
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obličeje zářily svatou radostí. 
Tázala jsem se jednoho z nich, 
proč jsou mnohem půvabněj-
ší, než obyvatelé Země. Odpo-
věď zněla: Žijeme v  naprosté 
poslušnosti Božích přikázání 
a nepadli jsme pro neposluš-
nost jako obyvatelé Země! …  
Pak jsem se ocitla na jedné 
planetě, kterou obíhalo sedm 
měsíců. Tam jsem spatřila sta-
rého dobrotivého Enocha … 
otázala jsem se ho, jestli je to 
stejné místo na které byl vzat 
ze Země. On řekl: „Ne … toto 
místo jsem jen navštívil…“ Cho-
val se, jakoby tam byl doma …“ 
EW 39-40

Je po válce,

která vznikla ve vesmíru. Jen-
že tak jako nebezpečný virus, 
který řádí po celé zeměkouli, 
tak podobně se z  vesmíru do-
stal Lucifer, díky pádu Adama 
a Evy, do rajské zahrady a od-
tud k  celému lidstvu … Tento 
boj, tato válka skončila … Při-
chází Vítěz, který porazil Svět-
lonoše ve vesmíru, porazil jej i 
na této Zemi. On přijde, už při-
chází jako Vítěz! „

Ježíš přijde …

Vyvyšujte jej str. 367

„Ježíš přijde stejným způso-
bem, jakým na nebesa vystou-
pil, pouze s  větší okázalostí. 
Přijde ve slávě svého Otce a 
všichni svatí andělé Jej budou 
na cestě doprovázet. Místo po-
tupné trnové koruny, jež zra-
nila Jeho svatou hlavu, bude 
zdobit Jeho svaté čelo koruna 
oslepující krásy. Ukáže se, ne 
jako muž bolesti – Jeho tvář 
bude zářit jasněji než polední 
slunce. Nebude mít prostý lně-
ný oděv, ale zářivě jasné rou-
cho, bělejší, než sníh.

Ježíš přichází! … Snažte se ze 
vší síly pečlivě se připravit na 
setkání s  NÍM, aby když se 
ukáže, jste mohli zvolat: “Aj 
Bůh náš tento jest, očekávali 
jsme na Něj a vysvobodil nás.“ 
Tehdy věčný život bude patřit 
vám a vy se stanete účastníky 
Kristovy slávy, budete stále 
slyšet Jeho něžný hlas a vzhlí-
žet k Jeho nádherné osobnos-
ti. 

JÁN KOVÁČIK
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Úvodník

Přestoupení téměř dosáhlo 
svého vrcholu. Zmatek napl-
ňuje svět a na lidské bytosti 
přijde brzy velká pohroma. 
Konec je velmi blízko. Boží lid 
se musí připravovat na to, co 
má přijít na svět jako ohromu-
jící překvapení.

Brzy přijde „čas soužení, ja-
kého nebylo, a my budeme 
potřebovat zkušenost, kterou 
nyní nemáme. Mnozí jsou pří-
liš lhostejní na to, aby ji získali. 
Často se stává, že očekávání 
těžkostí se snáší obtížněji, než 
když potom skutečně přijdou. 
Avšak s  krizí, která je před 
námi, tomu tak není. Ani to 
nejbarvitější vylíčení nemůže 
obsáhnout velikost této hrů-
zy. V onom čase zkoušky musí 
každý člověk stát před Bohem 
sám za sebe. „Živ jsem já, pra-
ví Panovník Hospodin, že byť 
pak Noe, Daniel a Job“ upro-
střed ní byli, nikoli by ani syna 
ani dcery nevysvobodili. Oni 
v  spravedlnosti své vysvobo-
dili by sami sebe.“ (Ez 14, 20) 

Poslední velký zápas mezi 

pravdou a bludem bude pou-
ze závěrečným bojem dlouho-
trvajícího sporu, jenž se týká 
Božího zákona. Do této bitvy 
nyní vstupujeme – bitvy mezi 
zákony lidí a přikázáním Toho, 
jehož jméno je Jehovah, mezi 
náboženstvím Bible a nábo-
ženstvím výmyslů a tradic.

Musíme studovat významné 
ukazatele, kterými se  vyzna-
čují časy, v nichž právě žijeme… 
Musíme se nyní co nejopravdo-
věji modlit, abychom byli při-
praveni na boje tohoto velkého 
dne, který nám Bůh připravil. 

Ti, kteří se postavili pod Boží 
vládu, aby Jím byli vedeni a 
řízeni, zachytí pevnou stopu 
běhu Jím ustanovených udá-
lostí. Inspirováni Duchem 
Toho, který dal svůj život za 
život světa, již nebudou déle 
neschopně postávat, a pouka-
zovat na to, co nedokáží udě-
lat. Vezmou na sebe nebeskou 
zbroj, vyjdou do boje, ochotní 
statečně jednat v zájmu Boha, 
s jistotou, že Jeho všemohouc-
nost doplní jejich nedostatky.

Maranata

Pokračování ze strany 3

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

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

Formát A6, 40 stran 
cena 10 kč

Přítomná pravda
Studijní materiál
Pro křesťany je naprosto 
jasné, že Bible je Boží 
slovo. Víme však...
Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

Tragičnost  
v ukřižování  
dobrého pastýře
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Ježíš je ten dobrý pastýř. 
Jak sám Ježíš rozuměl svému 
příchodu? 
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a jiné povídky pro dívky
 
Soubor pravdivých příběhů 
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Ve stopách velkého 
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Sloužit Bohu tak, jako to 
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Příběhy Davida 
Gatese 
díl 1. 

Dobrodružství a nebezpečí  
tam, kde je nebe blízko.

Formát A5, 180 stran, 
cena 99 kč

Půlnoční volání 
Armin Krakolinig

Poselství pro poslední 
generaci. Ježíšův návrat se 
stále přibližuje. Naplnění 
proroctví o dění ve všech 
sférách našeho života by 
nás mělo udržovat  
v bdělosti.

Formát A5, 131 stran, 
cena 35 kč

Kniha Job 
Armin Krakolinig

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

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

Příběhy o průkopnících 
adventistického hnutí
Arthur W. Spalding
Tato kniha je věnována dětem 
na celém světě, které s touhou 
čekají na druhý příchod Ježíše 
Krista...

Formát A5, 240 stran, 
cena 70 kč

Ten, který přichází
Takové je poselství, které nabízí 
lidem Bible. Představuje Ježíše 
Krista pověřeného navrátit světu 
jeho skutečný úděl. Ohledně 
tohoto tématu však panují jen 
samá nedorozumění! Jak divná 
tvrzení jsou často přičítána na 
účet Písma svatého! A přesto, 
čteme-li je správně, poselství 
Bible je nádherně srozumitelné, 
vyvážené, moudré. 
Formát A5, 280 stran, 
cena 50 kč

Rozhovor s Ježíšem  
o sobotě
Gordon Anderson 

Základní poznatky 
dodržování soboty

Formát A6, 32 stran, 
cena 10 kč

Aktuální výklad 
7 troubení
na základě textu Zjevení  
a Ducha proroctví

Armin Krakolinig

Formát A4, 80 stran, 
cena 25 kč

Příběh o Josefovi 
kniha pro děti

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

Formát A5, 60 stran,
cena 40 kč

Touha po Ježíši
Celobarevně

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

brožůrka Formát A5,  
32 stran, 
cena 15 kč 

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

Formát A6, 40 stran, 
cena 10 kč

Slovo Boží 
- versus - 
Moderní překlady Bible 
Miloslav Donka
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, 250 stran, 
cena 150 kč

Příběhy Davida 
Gatese 
díl 2. 

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

Formát A5, 180 stran, 
cena 99 kč

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


