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Milí přátelé, bratři a sestry

Čas, který nyní prožíváme je časem přípravy na setkání se s Pá-
nem Ježíšem. Žijeme ho (prožíváme ho) každý z nás individuálně 
a přece společně.

„Více sluší poslouchat Boha, než lidi.“ (Sk. 5, 29) 

Boží lid stojí před velikou krizí. Rovněž i svět stojí před krizí. 
Těsně před námi je nejzávažnější boj všech dob… Prosazování 
svěcení neděle se stává významnou otázkou národního zájmu a 
důležitosti. Dobře víme, jaký bude výsledek tohoto hnutí. Jsme 

Rozhodující boj před námi

Úvodník

Pokračování na straně 30
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„Není nutné, brat-
ří, psát vám něco 
o době a hodině. 
Sami přece dobře 

víte, že den Páně přijde, jako při-
chází zloděj v  noci. Až budou lidé 
říkat ‚je pokoj, a je bezpečno‘, tu je 
náhle přepadne zhouba jako bolest 
rodičku, a neuniknou. Vy však, bra-
tří, nejste ve tmě, aby vás ten den 
mohl překvapit jako zloděj.” (1.Tes 
5,1-4) Podle tohoto verše není mož-
né znát přesnou dobu opětného 
příchodu Páně; udává, však v jakém 
čase se to stane – až bude hlásáno, 
že je pokoj a bezpečí.

Od doby druhé světové války se ješ-
tě nikdy nedalo říci: „Je pokoj a bez-
pečí”. Studená válka, mezi světový-
mi mocnostmi neustále hrozila a 
stále hrozí třetí světovou válkou. 
Kromě toho stále probíhají terito-
riální války. I když to zní neuvěři-
telně, přesto Bible říká, že nastane 
všeobecný pokoj a bezpečí. 

O všeobecném míru na zemi hovoří 
i verš ve Zj 7,1: „Potom jsem uviděl 
čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech 
koutech země a drželi čtyři zemské 
větry, aby vítr nevál na zem ani na 
moře ani na žádný strom.”

Až nastane 
světový mír!
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AŽ NASTANE SVĚTOVÝ MÍR!

I když se v tomto verši nevyskytu-
jí slova, pokoj a bezpečí, vyjadřuje 
prakticky totéž, jen v  symbolické 
formě. Hovoří se zde o větrech. Po-
jem „větry” musíme chápat symbo-
licky. Je samozřejmé, neboť doslov-
né držení větrů v světovém měřítku 
by bylo nelogické a ani by nedávalo 
žádný smysl. Zůstává však otázka, 
co v Bibli větry symbolizují. 

Prorok Daniel říká: „Viděl jsem 
v  nočním vidění, hle, čtyři nebes-
ké větry rozbouřily Velké moře. A 
z  moře vystoupila čtyři veliká zví-
řata, odlišná jedno od druhého.” (Da 
7,2) Vody, jak je známo, symbolizují 
lidi a národy. „A řekl mi: „Vody, které 
jsi viděl, nad nimiž ta nevěstka sedí, 
to jsou národy, davy, rasy a jazyky.” 
(Zj 17,15)

Řečeno jinými slovy: Národy se ve 
válkách rozbouřily a postupně pak 
vznikaly mocnosti, které ovládly 
zemi. (Babylon, Médo-Persie, Řecko, 
Řím) – a také „velikán“ jako Napo-
leon, nebo Hitler atd. V  současné 
době jsou to války v Iráku, Sýrii, na 
Ukrajině, v Afganistánu, Pákistánu 
a na mnoha dalších místech.

Zbývá ještě objasnit, co ve výše 
uvedeném verši symbolizují stro-

my v  Žalmu 92,13 je psáno: „Spra-
vedlivý roste jako palma, rozrůstá 
se jako libanonský cedr.”

Tak tedy z verše ve Zjevení 7,1 vyplý-
vá, že ve světě dojde k  situaci, kdy 
na krátko nastane celosvětový mír 
a nebude žádné pronásledování 
spravedlivých. Následující verše 2-3 
situaci poněkud komplikuji, neboť 
praví: „A hle, jiný anděl vystupoval 
od východu slunce; v ruce držel pe-
četidlo živého Boha a mocným hla-
sem volal na ty čtyři anděly, jimž 
bylo dáno škodit zemi i moři: „Ne-
škoďte zemi, moři ani stromoví, do-
kud nevložíme pečeť služebníkům 
našeho Boha na jejich čela!“ (Zj 7,1-3)

Proč tento další anděl volá po míru, 
když podle předchozího verše pře-
ce byl na zemi pokoj? Kdybychom 
neměli informace v  knize “Zkuše-
nosti a vidění” od E. G. White, bylo 
by toto místo velmi těžko pochopi-
telné. Na konci tohoto článku jsou 
uvedeny citáty z této knihy.

Zastavme se u slov (verše): „Ne-
škoďte zemi, moři ani stromoví, do-
kud nevložíme pečeť služebníkům 
našeho Boha na jejich čela!“ Co je 
zapotřebí pro uskutečnění (vznik) 
globálního míru? 
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V  tomto verši se hovoří o Božích 
služebnících, kteří by měli dostat 
pečeť. Služebník, který má konat 
vůli svého pána, musí být předem 
informován a k  službě povolán. 
Bůh nevloží pečeť na nikoho, kdo 
nekoná Jeho vůli. (Testimonies for 
the Church V, 216) S Boží vůlí musí 
být dotyčný předem obeznámen. 
To má proběhnout v  době globál-
ního tzv. „Hlasitého volání”. Takové 
velké dílo se nemůže uskutečnit, 
když zuří válka.

„Lidé očekávající druhý příchod 
přijali pozdní déšť, neboli rozvla-
žení od Pána a živé svědectví opět 
ožilo. Poslední velké varování pro-
niklo všude a obyvatelé země, kteří 
nechtěli přijmout toto poselství, se 
rozzuřili.” (E. G. White, „Zkušenost a 
viděni” str. 240 - kap. „Ukončení po-
selství třetího anděla”) 

Přidejme ještě i následující verš: 
„Tehdy se drak na ženu rozhně-
val a odešel svést boj s  ostatními 
(s  ostatky) z  jejího semene, kteří 
zachovávají Boží přikázání a drží se 
Ježíšova svědectví.”  Zj 12,17 

Žena na tomto místě zobrazuje ce-
lou Boží církev. Hovoří-li se zde o 
ostatcích, pak je zřejmé, že se musí 

jednat o poslední Boží služebníky, 
ne v pořadí, ale v čase - tedy žijících 
v  době před opětným příchodem 
Páně.

Andělé ze Zjevení 18. v  7. kapitole, 
konají společné dílo: Ten první hla-
sitým voláním činí z  lidí Boží slu-
žebníky, druhý je zapečeťuje. Podle 
této studie proběhne obojí v  době 
zadržených „větrů” – v době globál-
ního míru.

Přidávám objasňující doplněk 
k veršům ve Zjevení 7,1 - 3. Podívej-
me se, jak je možné rozumět těmto 
veršům na základě toho, co je na-
psáno v  knize ”Zkušenosti a vidě-
ní,” v kap. „Zapečetění” (E. G. White) 
Je dobré si tuto kapitolu víckrát 
přečíst, abychom jí porozuměli. Je 
také vhodné zamyslet se nad výpo-
vědí zapsanou v 2Petrově 3,9: „Pán 
neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to 
někteří vykládají, nýbrž má s námi 
trpělivost, protože si nepřeje, aby 
někdo zahynul, ale chce, aby všich-
ni dospěli k pokání.”

Ve  výše zmíněné kapitole, „Zape-
četění”, vyvstává velkolepý obraz 
závěrečné doby před druhým pří-
chodem našeho Pána a Krále, Ježíše 
Krista:
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AŽ NASTANE SVĚTOVÝ MÍR!

„Viděla jsem, že čtyři andělé budou 
držet čtyři větry, dokud Pán Ježíš 
ve svatyni svatých neukončí své 
dílo. Potom přijde sedm posledních 
ran.” Tato výpověď se kryje se Zj 7,1:

„Potom mě můj doprovázející anděl 
vedl zpět do města, kde jsem viděla 
čtyři anděly, kteří přiletěli k bráně 
města. Právě v té chvíli, kdy andělu 
v bráně předložili zlatý lístek, uvi-
děla jsem jiného anděla, letícího 
směrem od největší slávy (Božího 
trůnu). Hlasitě volal na jiné anděly 
a mával něčím, co držel v ruce. Pro-
sila jsem svého doprovázejícího an-
děla, aby mi vysvětlil to, co jsem vi-
děla. Řekl mi, že nyní nemohu více 
porozumět, ale že mi brzy ukáže, co 
tyto věci znamenají.”

Dále čteme:

Viděla jsem čtyři anděly, kteří měli 
vykonat dílo na zemi a chystali se 
již k  jeho provedení. Pán Ježíš byl 
oděn kněžským rouchem. Soucit-
ně pohlížel na ostatky věřících. 
Pak pozvedl ruku a zvolal hlasem 
plným nejhlubšího slitování: „Má 
krev, Otče, má krev, má krev, má 
krev!“ Potom jsem viděla, jak od 
Boha, který seděl na velikém bílém 
trůnu, zazářilo jasné světlo a roz-

lévalo se kolem Ježíše. Dále jsem 
viděla anděla, který rychle letěl 
s  rozkazem od Ježíše ke čtyřem 
andělům, jež měli vykonat dílo na 
zemi. Anděl něčím mával a volal 
zvučným hlasem: „Zadržte! Zadrž-
te! Zadržte! Zadržte!, dokud Boží 
služebníci nebudou mít pečeť na 
svých čelech.“

„Tázala jsem se svého doprováze-
jícího anděla, co znamená všech-
no to, co jsem slyšela, a co ti čtyři 
andělé mají vykonat. On mi řekl, 
že Bůh dal těmto andělům rozkaz 
ohledně dění (záležitostí) na zemi. 
Tito čtyři andělé měli od Boha 
moc držet čtyři větry země a teď 
je měli pustit. Jakmile uvolnili své 
ruce, větry začínaly vát. Ježíšovo 
milostivé oko pohlédlo na ostat-
ky Božího lidu, které ještě nebyly 
zapečetěny. Pán Ježíš pozvedl své 
ruce k  Otci a prosil za ně, protože 
i pro ně vylil svou krev. Potom jiný 
anděl dostal příkaz, aby rychle letěl 
k  těm čtyřem andělům a přikázal 
jim, aby ještě zadrželi větry, dokud 
nebudou všichni Jeho služebníci 
zapečetěni pečetí živého Boha na 
svých čelech.”

Když celou tuto záležitost posou-
díme v její celistvosti, pak uvidíme 
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velkolepý obraz Božího charakte-
ru a lásku našeho Pana Ježíše k li-
dem. Bůh zadržuje větry, a tím od-
daluje ukončeni doby milosti, aby 
dal ještě šanci k  obrácení v  „po-
slední chvíli” - dokonce v  době 
posledních sedmi ran, neboť ve 
Zjevení 16,9. a 10. čteme:

„I pálili se lidé horkem velikým, a 
rouhali se jménu Boha toho, kte-
rýž má moc nad těmito ranami, 
avšak nečinili pokání, aby vzdali 
slávu jemu… A rouhali se Bohu 
nebeskému pro bolesti své a pro 
vředy své, avšak nečinili pokání 
ze skutků svých.”

Kdyby nebyla možnost pokání, 
nedostali by tuto výtku. Teprve 
se sedmou ranou bude ukonče-
na doba milosti. V  písmu čteme: 
„Sedmý anděl vylil svou číši do 
ovzduší a z chrámu zazněl mohut-
ný hlas: ´Jest dokonáno! ´... Lidi 
postihla nepředstavitelná zkáza 
- krupobití. A oni za tuto strašnou 
pohromu proklínali Boha (rouha-
li se Bohu).” Lidé nejenom že ne-
činili pokání, ale proklínali Boha. 
Šanci, kterou ještě obdrželi, za-
vrhli. Doba milosti evangelia byla 
ukončena (zkončila).

Láskyplné jednání Boha v  tom-
to okamžiku můžeme přirovnat 
k tomuto příběhu: Majitel obcho-
du s potravinami by měl již, pod-
le otevírací doby obchod zavřít. 
Protože mu na jeho zákaznících 
záleží, vychází na ulici, aby se roz-
hlédl, zda ještě někdo nepřichází. 
Když už nikdo nevidí, zavírá svůj 
obchod.

Doba milosti měla podle Božího 
plánu skončit již mnohem dříve. 
Ale Bůh ve své nekonečné lás-
ce stále čeká. Nikdo nebude pak 
moci říci: „Kdybys na mne ještě 
maličko posečkal… ON však řek-
ne: „Já jsem ještě dlouho poseč-
kal!”

„Potom jsem viděla, jak Pán Ježíš 
odložil své kněžské roucho a oble-
kl si královský oděv. … Obklopen 
nebeskými anděly, opustil nebe-
sa.“  (Zkušenosti a vidění, str. 16)

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, 
bílý kůň, a ten, který na něm se-
děl, se jmenoval Věrný a Pravý, 
jenž spravedlivě soudí i bojuje.“ 
(Zj 19,11) 

Tak tomu věřím já, 
Daniel Laufersweiler
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Bůh zjevil, co se bude 
odehrávat v posled-
ních dnech, aby Jeho 
lid byl připraven čelit 

útoku a hněvu protivníků. Ti, 
kteří byli varováni před přichá-
zejícími událostmi, nemají ne-
činně očekávat budoucí útoky 
a utěšovat se tím, že Pán v den 
soužení bude chránit své věrné. 
Máme být lidmi, kteří před opě-
tovným příchodem svého Pána 
nesetrvávají v trpkém očeká-
vání, ale s neochvějnou vírou 
horlivě pracují. Není čas na to, 
abychom své myšlenky zaměst-

návali malichernými věcmi. 
Zatímco lidé spí, satan pracuje, 
aby vytvořil takové poměry, že 
Boží lid nenalezne ani sprave-
dlnost ani milost. Nedělní hnu-
tí si nyní neporozovaně razí 
cestu. Jeho představitelé skrý-
vají svůj pravý úmysl a mnozí, 
kteří se připojili k tomuto hnu-
tí nepoznají, kam tento spodní 
proud směřuje. Jejich vyznání 
je vlídné a zdánlivě křesťan-
ské, ale v jejich řeči bude patrný 
duch draka. Je naší povinnos-
tí udělat vše, co je v naší moci, 
abychom odvrátili hrozící ne-

DEMOKRACIE
není svoboda, ale
NOVÝ SVĚTOVÝ ŘÁD
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ADOBE STOCK - ROMOLO TAVANI 

bezpečí. Měli bychom se zbavit 
předsudků, a ukázat se lidem 
v pravém světle. Měli bychom 
jim říci, oč skutečně jde, a tak 
nejúčinněji protestovat proti 
opatřením, jež mají omezovat 
svobodu svědomí. Měli bychom 
studovat Písmo, abychom moh-
li obhájit svoji víru. Prorok pra-
ví: „Bezbožní zajisté bezbožnost 
páchati budou, aniž co porozu-
mějí kteří z nich, ale moudří po-
rozumějí.“ Dn 12,10 5T 452

Přimkněte se k  Bohu, vzepřete 
se ďáblu a uteče od vás. Už se 

to děje. Blaze chudým v duchu, 
neboť jejich je království nebes-
ké; blaze plačícím, neboť budou 
potěšení; blaze milosrdným, 
neboť dojdou milosrdenství; 
blaze těm, co hladovějí a žízní 
po spravedlnosti, neboť budou 
nasyceni; blaze těm, co působí 
pokoj, neboť budou nazváni Bo-
žími dětmi; blaze pronásledo-
vaným pro spravedlnost, neboť 
jejich je nebeské království. 

MARTIN ŠIMÍČEK



Báseň

Ježíš neprišiel na zem odsúdiť
hriešnikov, ale hriech, ktorý panuje
v nás, i pôvodcu hriechu, satana.
Kto chce byť účastníkom budúcej slávy,
ktorá čaká spasených, keď sa Ježíš
v sprievode svätých anjelov zjaví,
musí Mu dovoliť, aby pôsobil v jeho
vnútri, aby naše hriechom skazené
srdce vymenil za nové,
nebrániť sa, keď nás vychováva
a vedie k obnove.
Ježíš prišiel aj preto, aby zmenil
naše postavenie pred Bohom.
Nebeský Otec nás vidí skrze svojho
Syna ako svätých, nie ako hriešnikov.
Ježiš neprišiel odstrániť svoj zákon,
ale hriech z nás a svojou dokonalosťou
umožniť nám nedokonalým Jeho
nemenný zákon, každé prikázanie
zachovávať radostne, prirodzene.
Je najvyšší čas, aby sme sa
pevne postavili za pravdu.
Hriešne ubezpečení ľudia,
že sa nemusia meniť, len veriť,
cestu domov nenájdu!
Je najvyšší čas, aby sme sa prebudili
zo spánku a niesli ľuďom do
Božieho kráľovstva správnu pozvánku!

Boh nás naozaj miluje takých, akí sme,
ale nechať nás takých nechce!
Pretože nás nemôže vziať do neba,
ak Mu nedovolíme zmeniť naše srdce!
Sme krehké nádoby hriechom znečistené.
Ak nedovolíme Kristovi, aby nás očistil
svojou krvou za nás preliatou,
kúpeľom svojho Slova, vari takí
špinaví do neba vstúpiť smieme?
Smrť je za hriech odplatou.
Cenu najvyššiu, vlastný život zaplatil
za nás Ježiš, neba i zeme Kráľ.
Obetným Baránkom sa za nás stal,
aby sme sa my mohli stať
svätými obyvateľmi neba.
Na svätú pôdu nemôže vstúpiť ten,
kto sa neposvätí.
Dovoľme Bohu, aby z nás odstránil
všetko, čo nepotrebujeme.
Uvidíme v Božom svetle, že to bola 
len zbytočná záťaž, nepotrebné smetí.
Na kríži Golgoty bolo dielo
spásy človeka dokonané.
V Kristovej službe v nebeskej
svätyni má pokračovanie.
Všetci sme zhrešili a 
postrádame Božiu slávu.

Z BOŽEJ MILOSTI
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Nestačí byť smrťou Krista za
prestúpenie zákona ospravedlnený,
ak za tým nenasleduje proces posvätenia.
Nemôžu stáť na sklenenom mori pred
Božím trónom medzi spasenými tí,
ktorí nedovolili Kristovi, nech sa ich
srdcia Jeho milosťou menia.
Božia milosť tu nie je preto, aby
sme si robili, čo chceme, ale preto,
aby sme dokázali robiť to,
čo je dobré, správne, Bohu ľúbe,
keď Ježiš vierou prebýva v nás.

Bez Neho by sme všetci
smerovali k večnej záhube!
Vážme si všetko, čo od Krista máme!
Vďačne prijmime každé Jeho požehnanie.
Neprehliadajme ani napomínajúce,
karhavé slová,
aby nás Pán Ježiš našiel pripravených
isť s Ním domov, keď vráti sa znova!

Janka Nielsen
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Milí přátelé

Jsem knižní evangelista a 
tuto činnost již dělám delší 
dobu. Pamatuji doby, kdy 
se vydávaly knihy, které 

varovaly před učením New Age - 
Nového věku a hodnotných knih 
o zdravém životním stylu. (Jako 
například kniha od Fostera New 
Start)

Myslím si, že bychom neměli 
být jako Židé, kteří bojovali pro-
ti světlu a nakonec ukřižovali to 
největší Světlo a ukamenováním 
Štěpána pro ně skončila doba mi-
losti. 

Jsem rád, že nemáme předsudky 
a nejsme zaujatí, jak se píše v jed-
né knížce, myslím, že je od George 
Vandemanna. 
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MILÍ PŘÁTELÉ

Předpokládejme, že nám Bůh 
chce ukázat ve Svém Slovu novou 
pravdu. Jsem přesvědčen, že Bůh 
má ještě další pravdy a světla, kte-
rá nám chce odhalit ze svého sva-
tého Slova. Tolik o novém světle. 
Záleží na nás, jestli otevřeme 
mysl a srdce novým pravdám.

Nyní uvedu některé knihy Ducha 
prorockého, které hovoří o hledá-
ní světla:

GW – Služebníci evangelia – str. 
300-304

PM – Vydavatelská služba – Perly 
moudrosti – str. 64-65

ST – (26. 05. 1890) – Znamení doby 
– Očekávej seslání nové pravdy

TM – Svědectví pro biblické pra-
covníky – Pravda je stále prav-
dou i přes odpor všech vedoucích 
mužů – str. 106-107

GC – 372

GC – 597

FE – Základy křesťanské výchovy 
str. 307

2 Pt 1, 19-21

„A máme přepevnou řeč proroc-
kou, kteréžto že šetříte jako svíce 
v temném místě svítící, dobře či-
níte, až by se den rozednil, a deni-
ce vzešla v srdcích vašich. 20 Toto 
nejprve znajíce, že žádného pro-
roctví písma výklad nezáleží na 
rozumu lidském. 21 Nebo nikdy 
z  lidské vůle nepošlo proroctví, 
ale Duchem svatým puzeni by-
vše, mluvili svatí Boží lidé.“

Zbývá již velmi málo času před 
ukončením doby milosti. Žijeme 
v době, o které proroci psali, že se 
blud bude vykládat jako pravda a 
zase naopak.

GC 372 – Ukazovali, že Písmo ne-
omlouvá lidskou nevědomost, 
že příchod Pána Ježíše je blízko. 
Kdo však hledal jen důvod, aby 
mohl pravdu odmítnout, ten si 
zacpával uši, aby vysvětlení ne-
slyšel. Výrok: „Nikdo nezná dne 
ani hodiny“ opakovali dále ote-
vření posměvači, ale i domnělí 
Kristovi služebníci. Když se lidé 
probudili a začali se ptát na cestu 
k  záchraně, postavili se předsta-
vitelé církvi mezi ně a pravdu, a 
pokoušeli se uklidnit jejich obavy 
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nesprávným výkladem Božího 
slova. Nevěrní „strážní“ se tak při-
pojili k největšímu podvodníkovi 
a volali: „Klid, pokoj“, když Bůh 
nemluví o pokoji. Jako farizeové 
v době Pána Ježíše odmítali mno-
zí vejít do nebeského království a 
bránili jiným, kteří tam vejít chtě-
li. Bůh bude brát tyto lidi k odpo-
vědnosti za ty, kteří zahynou.

Jako první obvykle přijali po-
selství ti nejpokornější a nejvíce 
odevzdaní Bohu. Lidé, kteří zkou-
mali Bibli, museli nutně poznat, 
že obecné názory na proroctví 
odporují písmu a že lidem, kteří 
nepodléhají vlivu duchovenstva 
a sami zkoumají Boží slovo stačí, 
aby porovnali adventní poselství 
s Písmem, a poznají, že pochází od 
Boha.

Mnohé pronásledovali jejich ne-
věřící bratři. Aby neztratili posta-
vení ve sboru, nechávali si někteří 
lidé své přesvědčení pro sebe. Jiní 
ovšem cítili, že jim věrnost Bohu 
nedovoluje, aby tajili pravdu, kte-
rou jim Bůh svěřil. Mnoho lidí 
bylo z  církví vyloučeno jen pro-
to, že přiznali svou víru v Druhý 
příchod Ježíše Krista. Lidé, kteří 
prošli takovou zkouškou víry, si 

vážili slov proroka: „Říkávají bra-
tři vaši, v  nenávisti majíce vás, a 
vypovídajíce vás pro jméno mé: 
„Nechť se zjeví sláva Hospodino-
va. Ukáže se zajisté k potěšení va-
šemu, ale oni zahanbeni budou.“ 
Iz 66,5

Již delší dobu se zabývám témati-
kou Ducha prorockého a o „Nové 
světlo“. Je tolik krásných citátů 
např. v knize „Služebníci evange-
lia“ a jiných. Většinou zůstávají 
bez povšimnutí. Bible učí, aby-
chom zkoumali Písmo, které říká: 
Vy se domníváte, že v  něm máte 
věčný život a právě ono svědčí 
o mně. Nechcete přijít ke Mně, 
abyste měli život. (Jan 5, 39)Tak je 
tomu i ve slovech Ducha proroc-
kého o světle. 

PAVEL MACHNÍK
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Zkušenosti 
z misijního působení
Šířením evangelia ve světě můžeme urychlit návrat našeho Pána. 

Nemáme jen nečinně čekat, až Boží den přijde. Je třeba přispívat 
k tomu, aby přišel co nejdříve. 2Pt 3,12

Zkušenosti z misijního působení  - rozdává-
ní duchovní literatury na demonstracích:

 1) Chci se podělit o zku-
šenost z Olomouce, z ledna 2022:

Byla to moje první zkušenost služby pro 
Pána Ježíše při rozdávání duchovní litera-
tury. Přiznám se, že jsem měla předsudky, 
strach z odmítnutí a ze studu, jak budu lidi 
oslovovat, a také jsem se bála, aby tam 
nebyl někdo ze Šternberka. Pocházím totiž 
z tohoto města a i přesto, že 28 let jsem 
věřícím člověkem a lidé ve Šternberku to 
o mě vědí, tak přesto mě provázely takové 
pocity.

Ještě než začala demonstrace, tak jsme se 
dvěma dalšími ženami připravily literaturu 

určenou pro lidi, do otevřeného vozíčku a 
na nabídkovou stříšku.

Potom jsem vzala pár knih „Velký spor 
věků“ a brožurku „Posílení imunitního sys-
tému“ a šla je nabízet mezi lidi. Moje první 
nabídka patřila právě lidem ze Šternberka, 
kteří mě uviděli a volali na mě, jestli jsem 
také přijela podpořit demonstraci. 

Pomalu jsem se k nim blížila a vduchu jsem 
se modlila, co jim asi řeknu. Najednou se 
ale všechny obavy vytratily, přišla jsem 
k nim a směle prohlásila, že jsem přijela 
nabízet na demonstraci duchovní literatu-
ru. Nabídla jsem a představila knihu „Velký 
spor věků“ s tím, že je to aktuální kniha 
pro tuto dobu a dává lidem velkou naději. 
Dále jsem jim ukázala brožurku jak posílit 
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svoje zdraví. Do knih jsme ještě dávali od-
kaz na internetové stránky, aby lidé mohli 
zhlédnout přednášky „Zjevení pro dnešek“ 
s Dougem Batchelorem. S nadšením knihu i 
brožurku přijali. Byli to manželé a byli tam 
se svojí známou, která také řekla, že si tu 
knihu i brožurku vezme, a prosila mě, abych 
jí dala knihy do batohu.

Manželé mě nakonec pozvali, že až se otep-
lí, tak musím přijít k nim na návštěvu a více 
si popovídat o tom všem, co se ve světě 
děje. Ráda jsem nabídku přijala a těším se, 
že jim budu moci více říct o Pánu Ježíši. A 
tak mě Pán Ježíš v Olomouci pokřtil pro tuto 

práci a předsudky, které jsem v sobě měla 
byly ty tam.

 2) Další zkušenost byla 
z Plzně, z ledna 2022:

Opět jsme rozdávali knihy, a utkvěla mě v pa-
měti zase jedna zkušenost s osmi mladými 
a srdečnými lidmi. Stáli blízko mě u vozíčku 
s knihami. Měli takový milý usměv ve tváři 
a zaujatě a nesměle pokukovali po knihách. 
Oslovila jsem je. Nabídla a představila jsem 
jim knihu „Velký spor věků“. S nadšením při-
skočili a knihu s radostí přijali; přidala jsem 
jim ještě i brožurku o posílení zdraví.
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Pak jsem je trochu vyzpovídala, a zeptala 
se, jestli chodí ještě na základní školu 
anebo již na střední. Prozradili mě, že jsou 
studenti 1. ročníku plzeňského gymnázia, a 
že se hrdě hlásí k českým vlastencům. Měla 
jsem velikou radost v srdci, že Bůh působí 
na tak mladé lidi. S poděkováním jsme se 
rozloučili. 

 3) Další zkušenost byla 
z Jihlavy, z února 2022:

Končili jsme s rozdáváním knih a začali je 
uklízet z nabídkové stříšky a z vozíčku do 
krabic. Najednou ke mně přišel romský 
mladík s dívkou, kteří procházeli přes ná-
městí. Mladému muži mohlo být tak kolem 
třiceti let. Oslovil mě a ptal se, co tady 
nabízíme za knihy. Vyndala a představila 
jsem mu knihu „Velký spor věků“ a brožur-

ku o posílení zdraví. Začal mě vyprávět svůj 
životní příběh, že byl tři roky zavřený v kri-
minále. Tam ho oslovil Bůh a on se rozhodl, 
že chce žít jinak a dělat ve svém životě 
dobro. Knihu si s nadšením vzal s tím, že 
si ji přečte a řekl, abych brožurku o zdraví 
dala jeho partnerce, ta se o to zajímá. Zde 
jsem mohla poznat pravdivost Božího slova, 
které říká, že Bůh nedělá žádný rozdíl mezi 
lidmi a působí svým svatým Duchem i na 
tyto lidi.

Za svoji osobu mohu říct, že je to práce ve-
lice obohacující. Dozvíte se také, jaký názor 
mají lidé na dnešní situaci a na to, co se 
děje ve světě, i o tom jak uvažují. Mnoho 
lidí mě příjemně překvapilo, jak jsou pro 
duchovní věci otevření.

A.VAŘEJKOVÁ

Byla jsem požádána, zda bych nenapsala 
zkušenost z misijní evangelizace, které 
jsme se společně jako tým s. Marcelky Juři-
cové zúčastnili na demonstraci za svobodu 
na Václavském náměstí. 

Z předešlých misijních akcí jsme se pře-
svědčili, jak je důležité mimo jiné, prosit i 
za příznivé počasí na této akci, aby knihy 
neponičil déšť. Když jsme dojížděli na mís-
to, začínalo drobně pršet. Ztišili jsme se 

na modlitbě, abychom si od Pána vyprosili 
počasí bez deště. Krátce poté se počasí 
umoudřilo a my jsme mohli převézt stojan 
na patřičné místo a knihy vyskládat. 

Byli jsme překvapeni, že s nastávající hodi-
nou, kdy měla demonstrace začít, se sešel 
velmi malý počet demonstrujících, zřejmě i 
proto, že právě začala válka mezi Ruskem a 
Ukrajinou. Většina lidí, kteří procházeli ko-
lem, si knihy prohlédli a šli s nezájmem dál. 

ZKUŠENOSTI Z MISIJNÍHO PŮSOBENÍ
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Našli se však i tací, kteří si rádi nabízenou 
literaturu vzali. 

Všimla jsem si mladého muže, který se za-
stavil opodál a prohlížel si nabízené tituly. 
Po chvíli jsem jej oslovila nebo on mě (již si 
nepamatuji) a vyjádřil se, že by měl zájem 
o Bibli. Podala jsem mu ji a zeptala se, zda 
už nějakou má. Řekl, že má ekumenické vy-
dání, a že když má příležitost, vypráví svým 
známým o Pánu Bohu. Nemá však žádnou 
Bibli, kterou by jim mohl darovat. Zmínil se, 
že naše země je hodně ateistická. 

Vyprávěli jsme si dlouho o duchovních 
věcech i o jeho aktuálním pobytu zde v 
ČR. Je studentem ČVUT a navštěvuje kurzy 
češtiny. Mluvil velmi dobře česky, pomalu, 
ale rozvážně. Česky se začal učit už doma 
v Rusku. Velmi pozorně mi naslouchal. 

Byl otevřený pro duchovní věci. Říkal, že 
navštěvuje letniční shromáždění. Já jsem 
mu poukázala a následně v Bibli vyhledala 
4. přikázání a řekla mu, že toto přikázání 
bude zkouškou pro každého člověka, a že 
jsme velice blízko druhého příchodu Ježíše 
Krista. Vyjádřil se, že neví, co s ním dále 
bude, jak se věci nyní budou pro něj vyvíjet, 
ale ví, že ho Pán Bůh povede. 

Darovala jsem mu ještě Velký spor věků 
v ruštině a záložku s kontakty s tím, že v 

případě zájmu o další Bible si může o ně 
napsat. Vyměnili jsme si telefonní čísla a 
také kontakt na „Telegramu“. Tam jsem mu 
zaslala internetový odkaz na společenství 
rusky a ukrajinsky mluvících adventistů, 
kteří se scházejí v sobotu. Řekl, že velmi 
rád navštíví toto společenství, a že se rád 
seznámí s naší církví. 

Jsem vděčná Pánu Ježíši za setkání a roz-
hovor s tímto mladým mužem, za kterého 
se modlím a z něhož na mě dýchala pokora, 
pokoj, vyrovnanost a velká otevřenost pro 
duchovní věci.

IVON K.
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ZKUŠENOSTI Z MISIJNÍHO PŮSOBENÍ

Patřím mezi ty, kteří rádi čtou osobní zku-
šenosti bratrů a sester. Často jsou to vzpo-
mínky na dobu totality, kdy se setkávali 
s lidmi hledajícími Boha převážně taj-
ně. Jsou mi mocným povzbuzením a čerpám 
z nich sílu a naději do dnešních, ale i bu-
doucích dnů. 

Každý evangelista má svůj způsob oslovo-
vání lidí podle obdarování. Některý slouží 
cestou do práce a z práce ve vlaku, či jiném 
dopravním prostředku. Jiný se dělí o dobrou 
zprávu o Ježíši při stolečkové evangelizaci. 
Já roznáším osobní dopisy s pozvánkou na 
biblickou sérii přednášek „Zjevení pro dne-
šek“ od Douga Batchelora, a to do schránek 
sousedů ve městě, kde žiji. Občas se lidé 
zastaví a poděkují, či vysloví kritiku.

Vedla jsem takový obyčejný neobyčejný 
život evangelisty, to ale jen do doby dokud 
nezačala misijní aktivita na velkých shro-
mážděních.

Ač sama mám letitou zkušenost v předává-
ní poselství, toto je něco zcela mimořádné-
ho a nepředatelného. Nikdy jsem nezažila 
tolik hledajících, ochotně komunikujících 
lidí, které zajímají biblická proroctví, dis-
kutují o příčinách dnešního úpadku a do-
tazují se na Boží návrh řešení. Byla jsem u 
toho, kdy se za modlitební podpory rozdaly 
tisíce biblické i zdravotní literatury a vedlo 
se nesčíslné množství rozhovorů.

Jeden rozhovor byl obzvláště milý. Byla to 
mladší žena s manželem, kteří přišli k naše-
mu stojanu s literaturou. Přistoupila jsem 
k nim s nabídkou naší literatury a k mému 
překvapení mluvil spíše muž. Povyprávěl 
nám, jak jeho žena má velkou část naší lite-
ratury ve větším množství a rozdává ji všem 
svým kamarádkám a sousedům. Paní nám 
vysvětlila, že teprve na jaře ji začalo oslo-
vovat vše kolem Bible. Naši literaturu našla 
na internetových stránkách, objednala si ji, a 
když po přečtení zjistila, že je to přesně to, co 
hledala, začala ji rozšiřovat mezi své známé. 

V té chvíli si muž všiml, že na stojánku 
máme také Bibli kralickou a zatoužil po ní. 
Když ji od nás dostal jako dárek, tiskl si ji 
na prsa po celý zbytek našeho rozhovoru. 
Pak se slova ujala žena, která nám s rozzá-
řeným obličejem řekla, že nyní vidíme ob-
rat v reálném čase, protože, až do dnešního 
dne její muž o tyto věci nejevil zájem. Teď 
tady stál a stále Bibli pevně svíral a děko-
val nám za záslužnou službu. Náš rozhovor 
se prolínal s ostatními evangelisty, protože 
přicházeli další lidé a bylo zapotřebí také 
se jim věnovat. Na závěr se s námi všemi 
velmi srdečně rozloučili. Nevím, kdo měl 
větší radost. Jedno vím jistě, že služba je 
opravdu o radosti, odvaze, ale hlavně o Bo-
žím požehnání. Na potvrzení své vděčnosti 
se ještě vrátili a přinesli pro všechny velmi 
milou malou pozornost. Ani se nám nechtě-
lo s nimi opět loučit. 
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Prosím zamyslete se nad těmito slovy:

Přestoupení již dosáhlo svých hranic. Zmatek naplňuje svět a zakrát-
ko lidstvo překvapí veliká hrůza. Konec dějin je velice blízko. My, kteří 
známe Boží pravdu, bychom se měli připravit na to, co brzy přijde na 
svět jako strašné překvapení. 

Toto bylo jen malinké nahlédnutí do naší 
služby lidem. Ježíš řekl: „Vše, co jste řekli 
ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šep-
tem mluvili v tajných úkrytech, bude se 
hlásat ze střech.“  (Lukáš 12:3)

Podle Jeho slov se nyní už káže ve světle, 
veřejně, pro davy a příště to možná bude už 
i ze skutečných střech!

LEA SROKOVÁ
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Když jsem přednášel 
o zdraví na různých 
místech a v různých 
zemích, zjistil jsem, že 

lidé – včetně křesťanů – většinou 
oddělují zdraví od náboženství. 
Někteří souhlasí, že náboženství 
může podporovat zdravý životní 
styl, ale nepovažují ho za pod-
statnou součást plánu spasení. 
V Bibli takové oddělení nenalez-
neme. Všechny zákony, přírodní 
a morální, pocházejí od Boha a 
přestoupení kteréhokoliv z nich 
je hřích, jehož konečným důsled-
kem je nemoc a smrt. Plán spasení 

nabízí úplné obnovení původního 
bezhříšného, zdravého a svatého 
stavu. Tento proces začíná zde na 
zemi a bude pokračovat, když se 
vrátí Ježíš a hřích bude s koneč-
nou platností vymícen z celého 
vesmíru. Tato základní znalost je 
potřebná k tomu, abychom po-
chopili význam poslušnosti zdra-
votních zákonů jako součásti ra-
cionálního náboženství. „Vybízím 
vás, bratří, pro Boží milosrden-
ství, abyste sami sebe přinášeli 
jako živou, svatou, Bohu milou 
oběť; to ať je vaše pravá bohosluž-
ba.“ (Římanům 12,1)

BOŽÍ PLÁN 
UZDRAVOVÁNÍ 
NAPŘÍČ STALETÍMI
1. část
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„Sám Bůh pokoje nechť vás cele 
posvětí a zachová vašeho ducha, 
duši i tělo bez úrazu a poskvrny 
do příchodu našeho Pána Ježíše 
Krista.“ (1. Tesalonickým 5,23)

Dodržování zdravého životního 
stylu není záležitostí „skutků“ ja-
kým je zachovávání Šábesu nebo 
jiných přikázání. Dodržování 
zdravého životního stylu „podpo-
ruje štěstí a užitečnost v tomto ži-
votě a pomáhá v přípravě na život 
věčný.“ (Život naplněný pokojem, 
str. 69; Ministry of Healing, p. 146). 
Zlepšuje naší fyzickou a mentální 

kondici, uschopňuje nás zvládat 
lépe náš každodenní stres a mít 
jasnější porozumění duchovních 
pravd.

Co je ve skutečnosti spasení? Co 
bylo ztraceno příchodem hříchu 
do tohoto světa a jaký je Boží plán 
obnovy původního stavu? To jsou 
otázky, které chceme zodpovědět. 
A vskutku velikost tohoto tématu 
můžeme pochopit jedině tehdy, 
když budeme zkoumat celý plán 
spasení od stvoření této země až 
do úplného obnovení na nové 
zemi.

ADOBE STOCK - BILLIONPHOTOS.COM 
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Dokonalé stvoření

Když byla stvořena země, všech-
no bylo dokonalé. Bible nám říká, 
že Bůh stvořil muže (a ženu) ke 
svému obrazu, se schopnostmi, 
které odrážely Jeho schopnosti. 
Lidské pokolení bylo zvláštním 
stvořením, učiněným Boží rukou, 
aby odráželo Boží charakter a 
mělo žít věčně k Boží slávě („ka-
ždého, kdo se nazývá mým jmé-
nem a koho jsem stvořil ke své   
slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“ 
Izajáš 43,71)

„Nebesa vypravují o Boží slávě, 
obloha hovoří o díle jeho rukou.“ 
(Žalm 19,2)

V takovém dokonalém světě nee-
xistovala žádná choroba.

Proto nebylo nutné dávat rady 
ohledně nemocí. Bůh dal ovšem 
našim prvním rodičům rady, jak 
si zachovat zdraví. Měli být aktiv-
ní jak tělesně, tak i duševně. „Hos-
podin Bůh postavil člověka do za-
hrady v Edenu, aby ji obdělával a 
střežil.“ (Genesis 2,15) Obdělávání 
zahrady Eden vyžadovalo krea-
tivní myšlení a tělesnou aktivitu. 
Tyto dva aspekty platí až dodnes. 

Je známo, že duševní a tělesná 
činnost jsou hlavními faktory 
uchování a obnovy zdraví.

Druhým faktorem k uchování 
života byla zdravá strava. „Bůh 
také řekl: ,Hle, dal jsem vám na 
celé zemi každou bylinu nesoucí 
semena i každý strom, na němž 
rostou plody se semeny. To bude-
te mít za pokrm.‘“ (Genesis 1,29)

Nemoc a smrt – následky hříchu

Bylo tu ale jedno omezení: „…Ze 
stromu poznání dobrého a zlého 
však nejez. V den, kdy bys z něho 
pojedl, propadneš smrti.“ (Gene-
sis 2,17) Všichni víme, co se přiho-
dilo: hřích a smrt přišly do světa 
jako nevyhnutelný následek pře-
stoupení. Nemoc a smrt jsou ko-
nečnými důsledky hříchu, i když 
tady není vždy možné vystopovat 
přímou souvislost. (viz např. Jan 
9,1-3 a Lukáš 13,1-5).

Stále máme sklon obviňovat Evu 
za to, co provedla, ale jak je to 
s námi dnes? Jsme lepší? Eva ne-
jedla zakázané ovoce svévolně. 
Nejprve ho důkladně zkoumala. 
Jenom až když „viděla, že je to 
strom s plody dobrými k jídlu, 

BOŽÍ PLÁN UZDRAVOVÁNÍ NAPŘÍČ STALETÍMI   1. ČÁST
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lákavý pro oči, strom slibující 
vševědoucnost. Vzala tedy z jeho 
plodů a jedla.“ (Genesis 3,6)

„V samotném ovoci ze stromu po-
znání nebylo nic jedovatého, nic, 
co by mohlo přivodit smrt jeho 
snědením. Strom byl zasazen 
v zahradě, aby prověřil jejich 
věrnost Bohu.“ (Znamení doby, 
13. února, 1896; Sign sof the Times, 
February 13, 1896)

„Eva pojedla a představovala si, že 
má pocit nového a povznesené-
ho života. …Necítila žádné špatné 
účinky z ovoce; nic, co by se dalo 
považovat za smrtící. Ale, jak řekl 
had, příjemný pocit, který si před-
stavila, byl andělský.“ (Svědectví, 
sv. 3; Testimonies, vol. 3, p. 72)

„Po svém přestoupení si Adam 
nejprve představoval, že vstupuje 
do vyššího stádia své existence.“ 
(Na úsvitu dějin, str. 20; Patri-
archs and Prophets, p. 57)

Dnes dobře známe pokyny, které 
dal Bůh naší církvi ohledně stra-
vy. Jak reagujeme na některá ne-
doporučená jídla? Nosíme je do 
laboratoře, abychom prozkouma-
li jejich složení. Pokud nám labo-

ratorní testy řeknou, že toto jídlo 
obsahuje esenciální aminokyseli-
ny, vitamíny, sacharidy a dodává 
potřebnou energii, neslouží nám 
to jako dobrý důvod k omluvě naší 
touhy? Nebo dokonce navštívíme 
moderního teologa a ptáme se ho, 
jestli se toto poselství má brát do-
slovně anebo má být vykládáno, 
se zřetelem na naši kulturu? Po-
přemýšlejte o tom…

Ať už naši první rodiče našli ja-
koukoli výmluvu, nemohli se 
vyhnout důsledkům, protože 
„Mzdou hříchu je smrt.“ (Říma-
nům 6,23) Až dosud zde není od-
dělení mezi náboženstvím a lé-
kařstvím.

Život – dar Boží milosti

„… ale darem Boží milosti je ži-
vot věčný v Kristu Ježíši, našem 
Pánu.“ (Římanům 6,23) Bůh od 
svého původního plánu neupus-
til, ale okamžitě uvedl do chodu 
Svůj plán spásy k obnovení toho, 
co bylo ztraceno: zdraví, štěstí a 
život. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, 
aby měly život a měly ho v hoj-
nosti.“ (Jan 10,10) Boží plán zahr-
nuje úplné obnovení života, nejen 
duchovně! Neexistuje oddělení 
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mezi tělesnou, duševní a duchov-
ní rovinou života.

Degenerace lidského pokolení

Aby Bůh mohl završit svůj plán, 
posílal neustále Své proroky, kteří 
vybízeli lidi k přijetí Jeho lásky a 
vrátili se k Němu. Avšak po zhru-
ba 1600 letech od stvoření byla na 
zemi taková zlovůle, že Bůh mu-
sel zasáhnout a zničit lidstvo svě-
tovou potopou. Poté začal znovu 
s Noemovou rodinou. Jedinou, 
která přežila.

V kapitolách 5 a 11 knihy Genesis 
se nachází genealogie před a po 
potopě. Můžeme zde snadno za-
znamenat prudké snižování lid-
ského věku od průměrných 912 let 
před potopou až k Abrahamovi, 
který žil 175 let. Nejenom, že byla 
zkrácena délka života, ale také 
výška postavy člověka a intelek-
tuální schopnosti se snížily pří-
mo úměrně. „Po potopě jedli lidé 
hodně masa. Bůh viděl, že cesty 
jejich jsou zkažené a že se staví 
pyšně proti Stvořiteli a jdou pod-
le svých žádostí. Dovolil tedy, aby 
dlouhověké pokolení jedlo živo-
čišnou stravu, aby se jejich hříšný 
život zkrátil. Záhy po potopě lidé 

rychle ztráceli na výšce postavy i 
na délce let.“ (Rady o výživě a po-
krmech, str. 234; Counsels on Diet 
and Foods, p. 373)

Vznik chronických nemocí

O tisíc let později se s Božím lidem 
setkáváme v Egyptě, kde pracují 
jako otroci. V té době byl Egypt 
jednou z nejpokročilejších civili-
zací, jak je patrné při pohledu na 
jeho sochařství a pyramidy. Avšak 
životní styl Egypťanů byl nezdra-
vý, jedli mnoho masa, měli málo 
fyzické aktivity – protože Izraeli-
té pro ně pracovali – a vedli zvrhlý 
morální život. Výsledkem byl úpa-
dek tohoto velkého národa.

Vědci zkoumali dobře zachova-
lé mumie, aby zjistili něco o tom, 
jakými chorobami trpěli. Byly po-
řízeny rentgenové snímky jejich 
kostí a artérií. Poté mumie roz-
pitvali, aby mohly prozkoumat 
jejich orgány. Zjistili, že Egypťané 
trpěli řadou chronických nemo-
cí – ateroskleróza, obezita, zubní 
kaz, rakovina a artróza – tedy dů-
sledky špatného životního stylu. 
Jsou to stejné chronické nemoci, 
které dnes převládají v rozvinu-
tých zemích. 
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Zdroj:

NEMOCI ŽIVOTNÍHO STYLU 
(Chronické nemoci)

Jochen Hawlitschek, MD, MPH 
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Úvodník

však na něho připraveni? Spl-
nili jsme věrně povinnost, kte-
rou nám Bůh svěřil, a varovali 
jsme lidi před nebezpečím, kte-
ré nás čeká? …

Je mnoho těch, kteří nikdy ne-
slyšeli o požadavcích biblické 
SOBOTY ani o tom, že zave-
dení svěcení neděle spočívá 
na falešném základu. Jaké-
koliv hnutí ve prospěch ná-
boženského zákonodárství je 
vlastně ústupkem papežství, 
jež po mnoho staletí vytrvale 
bojuje proti svobodě svědomí. 
Svěcení neděle, jako základu 
křesťanského učení, vděčí za 
svou existenci „tajemství ne-
pravosti.“ Vynucování svěcení 
neděle bude vlastně uznáním 
zásad, které tvoří skutečný 
základní kámen římskoka-
tolické církve. Když se náš 
národ (USA) zřekne zásad své 
vlády tak, že uzákoní svěcení 
neděle (nedělní zákon), pak si 
tímto aktem protestantizmus 
podá ruku s  papežstvím. Ne-
bude to nic jiného, než nástup 
(začátek) tyranství, jež dlouho 
chtivě očekávalo na svou pří-

ležitost, aby znovu povstalo 
k vládě plné násilí. …

Jestliže se papežství nebo jeho 
zásady opět dostanou záko-
nem k moci, budou znovu za-
žehnuty ohně pronásledová-
ní všech, kdo své svědomí a 
pravdu nepodřídí všeobecně 
rozšířeným bludům. Toto zlo 
se stane brzy skutečností.

Poněvadž nám Bůh dal světlo, 
které nám ukazuje nebezpečí, 
které je před námi, jak může-
me být v  Jeho očích bez viny, 
jestliže nevynaložíme veške-
ré úsilí, jakého jsme schopni, 
abychom přinesli toto světlo 
lidem? Můžeme být spokojeni, 
když dovolíme, aby vstoupili 
do tohoto rozhodujícího boje 
bez varování? …

Až se zákony pozemských vlád 
postaví proti zákonům svrcho-
vaného Vládce celého vesmíru, 
pak ti, kdo jsou věrní Boží slu-
žebníci, Mu zachovají věrnost.

Vše se odehrává před našima 
očima!!! 

Redakce

Pokračování ze strany 3



Směrem
k záchraně
Pavel Grulich

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

Formát A5, 240 stran
cena 60 kč

Hořký lék pro
laodiceu
Joe Crewse

Výňatky z kázání

Formát A5, 28 stran
cena 10 kč

Poslední Boží 
varování
Steve Wohlberg

Zvolme si Ježíše Krista,
ne šelmu

Formát A6, 40 stran
cena 10 kč

Pravda o
Minneapolis 1888
 

Důležitý a významný úsek dějin 
Adventistů  sedmého dne

Formát A5, 104 stran
cena 20 kč

Tygr a Tom
a jiné povídky pro chlapce

Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese a
Edsona Whiteových

Formát A5, 152 stran
cena 50 kč

Spor o sobotu
 
Sedmý den je sobota, ale my 
známe takový režim týdne, podle 
něhož je sedmý den neděle. 
Proč …

Formát A5, 48 stran 
cena 25 kč

Královská dcera
a jiné povídky pro dívky

Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona 
Whiteových

Formát A5, 162 stran
cena 60 kč

Ve stopách
velkého lékaře
Ellen Gould White

Sloužit Bohu tak, jako to činil
náš Spasitel

Formát A5, 360 stran
cena 70 kč

Tragičnost v ukřižování  
dobrého pastýře
Armin Krakolinig

Ježíš je ten dobrý pastýř. Jak sám 
Ježíš rozuměl svému příchodu?

Celobarevné, Formát A4,
60 stran, cena 70 kč

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

Kdo seje vítr sklízí bouři
Joe Crews

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

Formát A5, 48 stran
cena 25 kč

Bible s komentářem  
E.G.White
Pavel Grulich

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

1600 stran
cena 500 kč

On zná moji cestu
Ján Kováčik

Evangelická rodina, která později 
přijala adventní pravdu

Formát A5, 140 stran
cena 60 kč

Co by měl každý 
adventista 
vědět o roku 1888
Arnold Valentin Wallenkampf
Toto dílo vzniklo na základě výpovědí 
Ellen Whiteové

Formát A5, 105 stran
cena 20 kč

Identita ASD
Daniel Laufersweiler

V kotvě Trojandělského
poselství je vkořeněna …

Formát A5, 32 stran
cena 20 kč

CASD a Ekumena
ostatek.info

Co, kdo, kdy, kde a jak?

Formát A5, 90 stran
cena 50 kč

Koronavirus - 
Jaká bude budoucnost 
světa 
po koronaviru?
Pavel Grulich

Formát A6, 24 stran
cena 10 kč

Ještě dva měsíce života
Jan Marcussen

Nejen cesta z nemoci k uzdravení, 
nýbrž také cesta k …

Formát A6, 32 stran
cena 10 kč

Dárek pro Tebe
G. a H. Muschongovi

Zdraví se nedá koupit.
Je to dárek …

Formát A6, 70 stran
cena 15 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

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 100 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

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

Ztracený den historie
Amazing Facts

Chtěli byste se dozvědět 
víc úžasných faktů o tomto 
zapomenutém dni historie?

Formát A6, 28 stran
cena 5 kč

Znamení proroka
Jonáše
Pavel Grulich

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

Formát A6, 32 stran
cena 5 kč

Paprsky lásky ...
vypráví babička Marie Moskalová
Marie Moskalová

Příběhy pro děti i dospělé z různých 
koutů světa.

Formát A5, 178 stran
cena: Dobrovolný příspěvek pro 
chudé bengálské děti

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

Příběhy Davida Gatese
díl 1.

Dobrodružství a nebezpečí  
tam, kde je nebe blízko

Formát A5, 180 stran
cena 99 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

Měl by se 
zodpovědný člověk

nechat naočkovat
vakcínou 

proti COVID-19 ?

Rozhovor s Ježíšem
o sobotě
Gordon Anderson

Základní poznatky dodržování 
soboty

Formát A6, 32 stran
cena 10 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

Plevy budou odváty 
Lewis R. Walton

Skutečné tříbení adventistů

Formát A5, 16 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


