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Představte si, že by se 
dnes měl Kristus zjevit 
na nebeských oblacích; 
kdo … by byl připraven 

setkat se s  Ním? Dejme tomu, 
že bychom měli být přeneseni 
do nebeského království právě 

takoví, jací jsme. Byli bychom 
připraveni připojit se ke svatým 
Božím, žít v  souladu s  králov-
skou rodinou, s dětmi nebeského 
Krále? Jak byste se připravili 
na soud? Jakou přípravu jste 
učinili? Máte pokoj s  Bohem? 

PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, 

PŘIPRAVTE SE

Úvodník

Pokračování na straně 30
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„Připrav se, aby ses setkal se svým Bohem, ó Izraeli“ Am 4, 12
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Doufám, že nikdo ne-
pochybuje o tom, 
že i naše Země je 
součástí VESMÍ-

RU a přináleží k  němu! 
Z toho to důvodu, v  této souvis-
losti, musím myslet na jednu sta-
rou siónskou píseň č. 61 „Sobotní 
den, který dal Pán…“ a zde si do-
volím „poopravit“ slova „Z vln 
se noří časnosti“ takto: „Z vln se 
noří věčnosti.“ 

Proč a jaký mám k tomu důvod? 
Totiž SOBOTA byla ihned dána 
obyvatelům všech světů, kteří 
byli na nich stvořeni, podobně 
jako i Adam v ráji. „A byl večer a 
bylo jitro den první… druhý… tře-
tí… čtvrtý… pátý… šestý…“ Gn 1. „A 
tak dokonána jsou nebesa i Země 
i všecko vojsko jejich. A dokonal 

Bůh dne sedmého dílo své, které 
dělal, a odpočinul v  den sedmý 
ode všeho díla svého, kteréž byl 
dělal. I požehnal Bůh dni sed-
mému a posvětil ho, nebo v něm 
odpočinul Bůh ode všeho díla 
svého, kteréž byl stvořil, aby uči-
něno bylo.“ Gn 2,1-3

My pozemšťané nejsme schop-
ni si tipnout ani sečíst, kolik se 
ve vesmíru nachází obydlených 
světů, na nichž jejich obyvate-
lé mají svoji SOBOTU, podobně 
jako my. SOBOTA totiž existuje 
od doby nám sice neznámé, ale u 
Joba 38, 7 je uvedeno: „Když pro-
zpěvovaly spolu hvězdy jitřní, a 
plesali všichni synové Boží.“ Jed-
ná se o nebešťany mající a světící 
svoji SOBOTU.

SOBOTA A VESMÍR  
SOBOTA VE VESMÍRU
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KÁNON

Kánon je hudba, v  níž všech-
ny hlasy zpívají tutéž melo-
dii, ale s  pozdějším nástupem. 
Jedno je jisté, jejich SOBO-
TA se od naší časově liší, a je 
také časově rozdílná od SO-
BOT na jednotlivých svě-
tech nekonečného vesmíru. 
Sečíst všechny SOBOTY v  úžas-
ném vesmíru je právě tak nemož-
né, jak nemožné bylo pro Abraha-
ma za jasné noci sečíst nebeské 
hvězdy.

Příklad kánonů z dob minulých

Pravidelní čtenáři časopisu 
„Z ráje do ráje“ si jistě vzpome-
nou na Zjevení 15,3, kde je zmín-
ka o písni Mojžíšově a Berán-
kově. Podle pořadí by nejdřív 
měla zaznít píseň Mojžíšova a 
pak Beránkova. Nabízí se ovšem 
ještě jedna možnost: Tak zvaný 
„KÁNON“. Je to druh zpěvu, pří-
padně hudby, v  nichž všechny 
hlasy přináší tutéž melodii, ale 
každu s  pozdějším nástupem. 
Nejdřív začne zpěv Mojžíšův a 
pak Beránkův. Jedni se snaží „do-
stihnout“ ty druhé. A tak to jde 
stále dokola…

Mohu to porovnat s  TRILOGIÍ. 
Trilogie je umělecké dílo, skláda-
jící se ze tří samostatných částí, 
které mohou – podle potřeby – 
vyústit v KÁNON. Uvedu příklad. 
Kolem Božího trůnu, v nejsvětěj-
ším místě vesmíru, jsou přítomni 
cherubíni, serafíni, ale i mnohé 
andělské chóry. A ti všichni spo-
lečně zpívají, a nepřetržitě chválí 
Toho, který je VĚČNÝ.

Nezapomeňme, že se zamýšlíme 
a věnujeme SOBOTĚ ve vesmíru, 
případně myšlence SOBOTA a 
vesmír. 

OZVĚNA SOBOTY se šíří, 
nese celým vesmírem

Jsme schopni se dopátrat, kolik 
obydlených světů existuje v  ne-
konečném vesmíru? A nesmíme 
zapomenout na to, že každý z nich 
má svoji SOBOTU. V úkolcích so-
botní školy 3/2021 (Průvodce stu-
diem Bible), strana 60, je uvedena 
SOBOTA také jako rytmus odpo-
činku. Je nevyvratitelné, že i naše 
Země je součástí VESMÍRU! A po-
dobně jako my pozemšťané máme 
„rytmus“ SOBOTY, v níž chválíme 
a oslavujeme svého Stvořitele, 
tak také mají svoji Sobotu i všich-
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ni obyvatelé „světů“ ve vesmíru. 
Každá z  těchto SOBOT začíná a 
končí v  jiný čas, ve skutečnosti 
vzniká úžasný KÁNON, šířící se 
celým vesmírem. Nejsme schopni 
tuto nádheru vůbec pochopit!

ZÁVĚR – doslov

Tedy odpověděl Jehova Jobovi 
z vichru, a řekl: 

„Kdes byl, když jsem zakládal 
Zemi? Jen pověz, když tomu 
rozumíš… Když prozpěvova-
ly spolu hvězdy. Když prozpě-
vovaly hvězdy Jitřní, a plesali 
všichni synové Boží?“ Job 38, 4. 7. 
Job nebyl schopen zodpově-
dět otázky, které mu Jeho-
vah položil. Nakonec vyznal: 
„Tedy odpovídaje Job Jehovovi-Ja-
hvemu. Vím, že všechno můžeš… 
Protož přiznávám se, že jsem tomu 
nerozuměl. Divnější jsou ty věci 
nad mou stižitelnost…“ Job 42, 1-3

Závěr závěru

Na tomto místě chci vysvět-
lit, proč jsem použil slovo „JE-
HOVA(H)“ Odvolávám se na E. 
G. W., která je použila několi-
krát. Ovšem tento výraz najde-

me pouze v  anglickém znění 
knihy „Patiarchové a proroci.“ 
a) „Blessed be Jehovah, God of 
Shem.“ strana 117 „Požehna-
ný buď Jehovah, Bůh Semův“ 
neboť ke svému otci se zacho-
val důstojně. „Cti otce svého.“ 
b) Dále na straně 153 v PP je uve-
deno: „Then Abraham saw a ram 
caught in a thicked, and guickly 
bringinging the new victim, he 
offered it in the stead of his son. 
In his joy and gratitude Abraham 
gave a new name to the sacred 
spot“ – „Jehovah jireh,““the Lord 
will provide.“

Abraham za sebou uviděl skopce, 
který vězel v  trní za rohy. Vzal 
rychle novou oběť a obětoval ji 
místo svého syna. Jako projev ra-
dosti a vděčnosti nazval Abraham 
toto posvátné místo „Jehovah (ji-
reh) – džireh.“ „Jehovah opatří.“

Kdy a proč se v Abrahamově my-
sli „zrodila“ věta: „Bůh – Jahveh, 
opatří sobě hovádko k  oběti zá-
palné, synu můj…“?

Když společně putovali na místo, 
kde měl být Izák obětován, zeptal 
se svého otce a řekl: „Aj teď oheň 
a dříví a kde hovádko k  zápalné 
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oběti. Abraham odpověděl: Jeho-
vah opatří sobě hovádko k  oběti 
zápalné, synu můj…“ Gn 22, 1-14 
Ve slovenské Bibli (Roháček) 
ve verši 14 čteme následující: 
A Abraham nazval meno toho 
miesta „Jehova Jireh.“

Jaké ponaučení si můžeme vzít, při-
vlastnit, ze zaslíbení „Jehovah Jireh“? 
a) „Ten, kdož ve skrýši Nejvyšší-
ho přebývá v  stínu Všemohou-
cího odpočívat bude“… Ž 91, 1-16 
b) „Toho času postaví se Michael, 
kníže veliké, kterýž zastává synů 
lidu tvého, a bude čas soužení, ja-
kéhož nebylo, jakž jest národ až 
do toho času; toho, pravím, vysvo-
bozen bude lid tvůj, kdožkoli nale-
zen bude zapsaný v  knize.“ Da 12, 1 
c) „Nermutiž se srdce vaše. Věří-
te v  Boha, i ve mne věřte. V  domě 
Otce mého jsou mnohé příbytky. 
Kdyby tomu tak nebylo, pověděl 
bych vám. Jdu, abych vám připra-
vil místo. A když odejdu a připra-
vím vám místo, zase přijdu a po-
beru vás k  sobě samému, abyste, 
kde jsem já, i vy byli.“ Jan 14, 1-3 
d) Potom viděl jsem nebe nové a 
zemi novou. Nebo první nebe a 
první země byla pominula. … A se-
tře Bůh všelikou slzu s očí jejich…“ 
Zj 21, 1-15

Amen! 

JÁN KOVÁČIK

===

Když je článek „SOBOTA A VES-
MÍR“ u konce, dovolím si dodat 
něco jako „post seriptum“ – na-
psat nádherný a nevšední příběh, 
příběh malého děvčátka. No, 
zhodnoťte sami… Jedná se o vý-
jimečnou modlitbu. A dovolím si 
říci, že zmíněná modlitba se může 
rozeznít jako „KÁNON“ šířící se 
celým vesmírem…
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Jedna malá holčička musela v nemocnici podstoupit těžkou a nebezpečnou operaci. Když 
malou pacientku položili na operační stůl, dřív než začali s operací, řekl ji lékař: „Před-
tím, než tě uzdravíme, musíš tady usnout. Těmito slovy ji připravoval na narkózu. A malá 
pacientka na to odpověděla: „Dobře. Ale když mám usnout, musím se nejprve pomodlit, 
jak to dělávám doma před spaním.“ Pomalounku si na operačním stole klekla a vlastními 
slovy se modlila: „Milý Ježíši, mám teď usnout. Dej mi takový spánek, aby mě tito hodní 
strýcové a tety uzdravili. Pomáhej mi, abych se ze spánku probudila zdravá a svěží. A 
potěš prosím mou maminku a tatínka.“ V  té chvíli se oči přítomných lékařů a sester 
zarosily. Jako kdyby se cosi dotklo jejich srdcí. Jeden z lékařů později řekl: „Večer po té 
operaci jsem se po třiceti letech poprvé pomodlil. Od toho večera se modlívám každý 
den, a to tak, jako naše malá pacientka na operačním stole. „Na kolenou, nahlas a vlast-
nímu slovy. Od té doby jsem jiným člověkem.“ 

(Příběh je převzat z „Jitřenky“ … Vděčnost začíná už dnes. Autor Bohumil Kern. 
Vydal Advent-Orion, Praha 2020)
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Vraceli jsme se se sest-
rou z návštěvy naší ro-
diny. Na nádraží právě 
probíhalo malování 

čekárny, kde byly hodiny… Mohli 
jsme odhadovat čas jen podle dění 
na nádraží. Nad dveřmi kanceláře 
zacinkaly signální zvonky, ze dve-
ří vyšel muž v  modrém, zrakem 
přelétl koleje (návěstí), aby zkon-
troloval postavení výhybek. Po 
jeho návratu do kanceláře jsme 
zaslechli nezřetelný hovor, další 
zacinkání zvonků, muž opět vyšel 
a na stojanu vedle budovy, přesta-
věl několika pákami návěstidla 
před stanicí. Mezitím přicházeli 
jednotlivci i skupinky cestujících. 
Někteří si u pokladny před kan-
celáří kupovali jízdenky,… nové 

cinknutí nad dveřmi kanceláře… 
Ze dveří vychází výpravčí, má 
pod paží plácačku, na hlavě čer-
venou čepici, pohledem přehléd-
ne návěstí a klikou spustí závory.  
Už je slyšet přibližující se hluk 
vlaku. Na chvíli téměř umlká, 
ztlumený lesním svahem. Os-
trý hvizd píšťaly, čelo lokomo-
tivy se objeví a vlak vjíždí do 
stanice. Skřípot brzd. Z  vlaku 
vystoupí pár lidí, my s  dalšími 
cestujícími nastupujeme. Do 
stanice vbíhá několik opozdilců, 
výpravčí sleduje poslední na-
stupující, ostrý hvizd jeho píš-
ťalky a zvednutá plácačka. Vlak 
se s  několika trhnutími rozjíždí.  
Oknem vidíme ještě dva dobíha-
jící…

A když se toto počne dít, 
pohleďte a pozdvihněte hlav 
svých, protože se přibližuje 
vykoupení vaše! Lukáš 21, 28
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PIXABAY -  RUDY AND PETER SKITTERIANS

Ta vzpomínka se mi vždy „vyno-
ří“, když slyším, či vidím součas-
né dění ve světě, vše, co probíhá 
kolem nás.

Tehdy jsme neznali přesný čas. 
Nemohli jsme jej zjistit kvůli 
zavřené čekárně, kde pracovali 
malíři… Jen to dění v  prostoru 
nádraží, úkony výpravčího, po-
kladní a příchod cestujících, to 
vše nasvědčovalo, že je blízko (že 
se blíží) příjezd vlaku…

Celou situaci vystihuje i následu-
jící verš: „Když se toto počne dít…“ 

Současnost opravdu ukazu-
je na blížící se „vlak“…, kde 
jsem já? Čekám před budo-
vou, nebo klidně přicházím, či 
dobíhám, ale vlak už odjíždí?  
Je to zajímavé srovnání součas-
nosti s oním malým venkovským 
nádražím. VÍM, KOLIK JE HO-
DIN? Nebo spoléhám, že ještě do-
běhnu, či dokonce na to, že vlak 
bude mít zpoždění??? Naše sou-
časnost se velmi podobá tomuto 
„čekání na vlak“. 

VLADIMÍR SPURNÝ



Báseň

Koho pošlu?, praví Bůh,
a kdo nám půjde?
Zde jsme, pošli nás.
Jsme na všech kontinentech 
a chceme oslovit celý svět.
Jsme adventisté sedmého dne.
Bylo nám svěřeno věčné evangelium,
jak získat věčný život ve ztraceném ráji.
Život, který nám vydobyl Ježíš Kristus.
Proto se máme bát Boha zarmoutit.
Bůh nám dá sílu poslouchat Desatero.
V modlitbě vstupujeme do Boží slávy,
abychom odráželi Boží charakter.
Nejdelší časové proroctví 
sdělil Bůh proroku Danielovi.
Jom kippur vyšetřujícího soudu
započal 22. října 1844.
Od století Darwina 
vyzýváme k uctívání Stvořitele.
Bůh prověřuje případy naše i vaše,
Bůh posuzuje mne i tebe.
Památníkem stvoření je sobota,
je slyšet ozvěnu čtvrtého přikázání.
Sobota pošlapaná lidstvem do prachu 
začíná svoje znovuvzkříšení.

Kde hledat Babylon doby konce,
člověka povyšujícího se nad Boha?

Apoštol Petr nám napovídá:
Odpověď naleznete v Římě.
Matka duchovního smilstva
má také svoje dcery,
které s ní sdílí nebiblické nauky:
Svatost neděle a nesmrtelnost lidské duše.
Z Babylonu se stal odpadlík, 
který zfalšoval národům Bibli.
Jeho číše se teď změnila
v pohár Božího hněvu.

Papežství obnovuje středověkou moc a
oporu nachází ve Spojených státech.
Amerika ztrácí občanskou a náboženskou 
svobodu,
stává se kopií svého vzoru.
Stvořená bytost chce být uctívána,
staví se na místo Ježíše Krista.
Proto si troufla změnit Boží zákon,
rozkazuje uctívat den slunce, neděli.
Nedělní zákon odstartuje konec dějin, 
rozdělí lidstvo jako nůž:
Na vyznavače z rozumu či ze strachu
a odvážné, co přijmou sobotní pečeť.

Kdo se postaví na stranu Říma
a přijme neděli jako odznak jeho moci,
ať už rozumem nebo jen sobotní prací,

ANGELOS ZNAMENÁ POSEL   (ZJ 14, 6-12)

Z RÁJE
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souhlasí s kalichem Božího hněvu.
Zvolí si vlastně věčnou smrt,
nenajde nikdy Boží pokoj v srdci,
zanikne navěky jako Sodoma s Gomorou 
pod dohledem Ježíše a Jeho andělů.
Kdo ale přijme poselství záchrany,
bude ospravedlněn Ježíšovou obětí.
Pokud však svlékne šat vlastní spravedlnosti,
aby si oblékl Ježíšův čistý bílý.
Ten bílý šat jsou spravedlivé skutky věřících,
které Ježíš Kristus koná právě v nich.
Proto jsou schopni zachovat Boží přikázání a
ve víře Ježíšově setrvat až do konce. (Zj 18, 
1-4)

V závěru dějin tohoto světa dá
Duch svatý svým poslům „megafon“.
Poselství záchrany osvítí celou zem.
Vatikán s pomocí padlých andělů
oklame národy včetně státníků,
korporacím umožní zbohatnout.
„Megafon Ducha svatého“ pozvedne svůj 
hlas:
Vyjděte z odpadlého náboženství, lide můj!
Vy nejste hodni přijmout z jeho ran!

Amen

LENKA ČEŠENKOVÁ
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Misijní zpráva 
Woodland-Pra del Torno, 
č. 8, 2021

Jak se celý svět zdá, jakoby 
zdivočel, a ničemu se nedá 
bez nebezpečí důvěřovat, 
vidíme, že mnozí lidé se 

stávají dobrovolnými vyhnanci 
ze svých vlastních zemí a domo-
vů. Ve své zoufalé snaze cestují, 
aby nalezli něco pevného, jakoby 
hledali pevnou půdu pod nohama 
beze strachu před tlakem převlá-
dajících nejistot. Mladí lidé bez 
rozdílu postavení a přesvědčení 
opouštějí svou minulost, své přá-
tele i rodiny, jakoby hledali pokoj-
nou oázu někde na této planetě. 
Mnozí z nich opouštějí svá studia 
na školách a univerzitách. Cítí, že 
pokračovat a dokončit studia jim 
přestalo dávat smysl pro budouc-
nost. 

Někteří z nich přicházejí k nám, 
my je rádi vítáme, poskytujeme 
jim přístřeší a pokrm, a potom je 
necháme se těšit z poklidu zdejší 
přírody. Necháváme je využívat 
svou fyzickou energii v  dobro-
volné práci v  zahradách, pročiš-
tění porostu kolem řeky, řezání 
a štípání palivového dřeva, atd. 
Necháváme je také studovat zá-
klady ekologického zemědělství 
a zásady zdravého života. Avšak 
to nejdůležitější, co u nás získá-
vají je, že je živíme vzácným po-
krmem Božího slova.

Každé ráno po zdravé snídani 
se shromáždíme k ranní poradě, 
jejíž zahájení sestává z  deseti 
až patnácti minut čtení z  Bible 
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a krátkého výkladu. Já to nazý-
vám „duchovní briefing“. Všichni 
se toho rádi účastní. Mnozí kla-
dou otázky a my na ně odpoví-
dáme, jak nám Duch Boží dává 
výmluvnost pravdy. To je „du-
chovní předkrm“ každého pra-
covního dne. Po rozdělení práce 
se všichni rozejdeme na svá in-
dividuální pracoviště s  novými 
myšlenkami, se kterými se mno-
zí z nich ještě nikdy nezabývali. 

Když se pak scházíme u stolu 
k  chutnému veganskému obě-

du, pokračujeme v  rozvíjení 
ranních myšlenek, nebo disku-
tujeme a odpovídáme na další 
otázky podle jejich zájmu. Tyto 
hovory jsou neformální, živé a 
prospěšné. Večery často trávíme 
společně. Někdy tito mladí lidé 
prostě hovoří o událostech dne, 
sledují křesťansky orientované 
dokumentární videa nebo před-
nášky, které jim doporučíme. 
Někdy Ursula nebo já (nebo oba) 
se k nim připojíme, a máme další 
prospěšnou diskusi – obvykle na 
téma poslední doby, současných 
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událostí ve světle proroctví a ji-
ných předmětů. Tím se daří tyto 
mladé lidi obracet do směru, za 
který je většina z  nich vděčná. 
Ti, kteří mají zájem o skupinové 
nebo osobní biblické studium, 
jejich přání je vždy uspokojeno. 
Nedávno jsem měl jak skupi-
nové, tak i individuální studia 
několikrát týdně a stěží jsem ča-
sově zvládal vyhovět všem poža-
davkům.

Většina našich mladých lidí se 
také účastní pátečního zahájení 
soboty a jejího ukončení, jakož i 
sobotní pobožnosti. Mnozí z nich 
nás později opouštějí se zcela 
změněnou myslí. Je zajímavé 
pozorovat, jak to některým trvá 
měsíce přijmout Krista do svého 
života, zatímco jiným na to stačí 
několik dnů. Nedávno jsme zde 
měli jednoho muže z Německa ve 
středním věku (38). Přicestoval 
a měl v  plánu s  námi zůstat ně-
kolik měsíců. Krátce pro příjez-
du však obdržel zprávu, že jeho 
matka (která pečovala o jeho ba-
bičku ve věku 88 let), jeho sestra 
a její manžel, všichni onemocně-
li Covidem, a bylo jim nařízeno, 
že nesmějí opustit svůj domov. 
Neměl jinou volbu, než se rychle 
vrátit do Německa, protože byl 

jediným v  celé rodině, kdo jim 
všem mohl pomoci. V  těch ně-
kolika dnech, které však s  námi 
strávil, byl tak naplněn důvě-
rou v Boha, že odjel v plné naději 
v Krista. Odjížděl s knihou Velký 
spor věků a s rozhodnutím, že se 
dříve nebo později k  nám vrátí. 
Modlíme se jak za něho, tak i za 
všechny jeho rodinné příslušní-
ky, a ocenili bychom, kdybyste 
se za ně také modlili. Jmenuje se 
Sebastian.

***

Navštěvovat zdejší sbory není 
snadné vzhledem k mnohým 
restrikcím spojeným s Covidem. 
Mnozí členové sborů je přestali 
navštěvovat. Místo toho se schá-
zejí na různých platformách in-
ternetu. Přesto jsme však přijali 
Boží požehnání, když jsme na-
lezli sbor, kde se scházejí bratři 
a sestry z  Portugalska, Ruska, 
Ukrajiny a Moldavy. Bohoslužby 
se tam konají v  portugalštině a 
ruštině. Rádi jsme se k  nim při-
pojili ve chválení Boha, ačkoliv 
k  nim musíme cestovat dvě ho-
diny autem. Srdečně jsme byli 
požádáni, abychom jim přinesli 
Boží poselství. V  této době pra-
cujeme na volném termínu, kdy 
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bychom to mohli uskutečnit. 
Jejich členové také chtějí přijet 
k  nám a světit Sobotu s  námi. 
Jsou to milí věřící, kteří milují 
Boží slovo. Je u nich také velká 
potřeba důsledněji uplatnit zdra-
votní reformu do svých životů. 
Rádi bychom jim v tom pomohli.

***

S  mnohou trpělivostí a dlouho-
dobým úsilím se snažím uvést ve 
známost mou knihu Slovo Boží 
versus moderní biblické překlady, 
která byla vytištěna začátkem 
roku 2021 v angličtině a češtině. 
Kontaktoval jsem mnoho našich 
služebností a distribučních spo-
lečností. Byl jsem překvapen ne-
zájmem některých z nich a jejich 
vysokými cenami. Mé úsilí se 
den za dnem setkávalo s neúspě-
chem tak dlouho, že jsem nako-
nec začal uvažovat, že se kniha 
nikdy ke čtenářům nedostane. 
Prosil jsem Pána, aby mi dal spo-
kojenost duše i pro případ, že 
by se tak doopravdy stalo, a aby 
mne nenechal vzdát se tohoto 
projektu, i kdybych musel knihy 
rozšiřovat sám a záviset jen na 
osobní distribuci. To také činím, 
a z Boží milosti to budu činit, do-
kud budu dýchat. Skutečnosti 

uvedené v knize by měl znát kaž-
dý křesťan, kterému je Boží slovo 
drahé.

Nicméně, Bůh naprosto změnil 
tuto situaci. Knihu přečetlo ně-
kolik historiků a biblických od-
borníků: Gordon Anderson ve 
Velké Británii, a Steve Wohlberg 
a dr. Ron Fleck a Americe. Všich-
ni tři dali knize vysoké ocenění 
a vyjádřili přesvědčení, že by ji 
mělo číst co nejvíce křesťanů. 
Jedním z těch, které jsem se sna-
žil dlouhou dobu také zkontak-
tovat, byl profesor Walter Veith. 
Všechny pokusy najít ho však 
selhávaly.

A potom se to stalo; dlouhodobá 
přítelkyně mojí manželky jmé-
nem Paula nám zavolala a přála 
si, aby se mohla v  našem insti-
tutu léčit z  rakoviny. Při svém 
pobytu u nás si zakoupila a pře-
četla moji knihu. Svěřil jsem se jí, 
s jakými těžkostmi se setkávám 
ve snaze najít prof. Veitha, o kte-
rém vím, že přednáší na stejné 
téma. Paula řekla, že ona sama, 
stejně jako prof. Veith, pochází 
z Jižní Afriky, a že jeden z  jejích 
rodinných příslušníků chodil 
do stejného sboru věřících spo-
lu s  bratrem Walterem. Pustila 
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se do hledání, a po nějaké době 
mi opatřila telefonní kontakt 
na Walterovu manželku. Poslal 
jsem jí dlouhou zprávu pro jejího 
manžela s  prosbou, aby posou-
dil moji knihu. Hned nato jsem 
obdržel jeho žádost, abych mu 
ji poslal. Když si ji celou přečetl, 
výsledkem bylo, že ji nyní dopo-
ručuje při svých přednáškách. 
Zde je jeho první zmínka o mé 
knize:

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=emgr1_OoewE&t=3888s

Oba jsme ihned pocítili, že se 
nacházíme na stejné platformě 
pravdy. Doufám, že s  Boží po-
mocí také navážeme i osobní 
kontakt. Nechť je Boží jméno po-
chváleno za to, že bere své dílo 
do svých vlastních rukou tehdy, 
když světské zdroje selhávají. 
Přivedl nás do spojení skrze ne-
mocnou osobu, která hledala po-
moc u mé ženy. A já chci pozvat 
čtenáře této misijní zprávy, kteří 
by mohli mít zájem o zakoupení 
této knihy, aby si ji objednali na 
emailové adrese: pradeltorno@
gmail.com anglická verze a re-
dakce@zrajedoraje.cz – česká 
verze.

***

Bůh vždy dává příležitosti ke 
svědectví o Jeho dobrotě. Ne-
dávno jsme zde měli ženu, která 
k nám přišla s  diagnózou ter-
minální rakoviny. Lékaři jí dali 
jen několik dnů života. Přišla 
k nám ze světoznámé komunity 
lidí, kteří se pokoušejí vytvořit 
„lepší společnost“ podle svých 
vlastních představ. Je to směs 
přičinlivých volnomyšlenkářů 
různých náboženských vyznání 
a nevěřících lidí. Nemají žádná 
ustálená pravidla života. Tole-
rují a respektují se navzájem bez 
ohledu na individuální způsoby 
života. Jejich představy šťast-
ného a svobodného života zahr-
nují i skutečnost, že nepřijímají 
tradiční představu o manželství 
a rodině. Zcela volně si vyměňu-
jí partnery, a někteří z  nich žijí 
v homosexuálních vztazích.

Žena, která k nám přišla strávit 
poslední dny svého života, také 
žila v  lesbickém vztahu, ačkoliv 
zároveň u sebe měla svého tři-
náctiletého syna. Před tím, než 
k  nám přijela, jsme ji zevrubně 
obeznámili s  naší křesťanskou 
vírou, která nám nedovoluje 
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podporovat jisté způsoby života 
a jednání. Jsme ochotni pomoci 
každému, ale nemůžeme schva-
lovat věci, které jsou nesprávné. 
Tato žena nám dala vědět, že si 
váží naší otevřenosti a pevného 
postoje ve věcech přesvědčení. 
Vzpomínala na svůj křesťanský 
původ ze svého dětství a souhla-
sila s naší podmínkou. Ve dnech, 
strávených u nás, kdy přijímala 
procedury, měli jsme mnoho pří-
ležitostí posloužit její duši. To ji 
vedlo k  úvahám, zkoumání své 
vlastní duše, a nakonec k  nale-
zení dlouho hledaného pokoje. 
Přivedlo ji to také k  rozhodnutí 
ukončit svůj lesbický vztah a dát 
svůj život do pořádku. Poslední 
den jejího života byl pozname-
nán nezměrnou radostí. Měla 
pokoj svědomí, byla uvolněná, 
osvobozená od starostí a bolesti. 
Cítili jsme, že Pán přijal její změ-
ny a obdařil ji ulehčením před-
tím, než zesnula.

Přátelé z její komunity také přišli 
a vysoce ocenili láskyplnou péči, 
kterou u nás obdržela, a pozvali 
nás k návštěvě v jejich prostředí. 
Plánujeme tak učinit a podělit 
se s nimi o našem přesvědčení o 
„lepší společnosti,“ a jak ji usku-

tečnit. Rádi bychom, abyste se za 
tuto událost modlili. Věříme, že 
tam jsou mnozí, kteří potřebují 
spasení v Ježíši Kristu.

***

Jednou z radostí, které často pro-
žíváme je, že ti, kteří k nám přijíž-
dějí, dostávají spontánní svědec-
tví od svých vlastních rodin a 
přátel. Tito lidé přijdou, pobudou 
s  námi kratší nebo delší dobu, a 
pak se někteří z  nich vracejí do 
svých domovů. Členové jejich 
rodin si okamžitě všimnou změn 
v jejich chování, nově získaných 
návyků i nového způsobu, jak 
nahlížení na svůj život, na svět 
a jeho současný vývoj. Jejich cel-
kové zdraví se zlepšilo (vyhlížejí 
zdravěji); ti, kteří měli nadváhu, 
jsou štíhlejší; slabí jsou nyní plní 
energie; ti, kteří měli špatnou 
pracovní morálku, jsou nyní pil-
ní ve všem, do čeho se pustí; ti, 
kteří byli líní a trávili většinu 
dopoledního času v posteli, jsou 
teď na nohou v  šest hodin ráno 
a před snídaní studují Bibli nebo 
jinou užitečnou knihu. Rebelan-
ti se stávají uctivými ke svým 
rodičům; konzumenti alkoholu 
a jiných substancí jsou střízliví; 
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ti, kdo nedbali na to, co jedí a pijí, 
nyní svědomitě pečují o zdravou 
výživu, atd., atd.

Naše zahradnice, která dostává 
biblické hodiny v  přípravě ke 
křtu, je nyní na tři týdny v Dán-
sku, aby řekla všem svým přá-
telům a rodině o svém novém 
životním nasměrování. V  minu-
losti žila životem, na který dnes 
není hrdá (minulý rok přinesla 
svědectví o svém minulém živo-
tě zde: https://youtu.be/4aCaxY-
UmoGM ). Někteří z  jejích přátel 
byli nepřístupní její snaze jim 
sdělit užitečnost jejího nové-
ho života. Bylo pro ně obtížné 
uvěřit, že je možná tak zevrub-
ná proměna lidské bytosti. Teď 
však jsou někteří z  nich tak 
přitahovaní jejím novým smě-
rem, že jsou mnohem ochotnější 
naslouchat jejím slovům. K  její 
velké radosti, jednou z takových 
osob je její matka. Těšíme se na 
její vyprávění, až se vrátí z Dán-
ska zpět!

***

V  naší osadě s  námi žije jedna 
starší, zbožná, milující a šlechet-
ná žena. Měla však jeden pro-

blém. Způsob, jakým řídila své 
auto, nebyl příliš bezpečný jak 
pro ni, tak i pro ostatní na silnici. 
Ursula i já jsme s ní o tom několi-
krát mluvili. Navrhli jsme jí, aby 
s ježděním skončila s tím, že jí od-
vezeme kamkoli a kdykoli bude 
potřebovat transport. Vzdát se 
nezávislosti na druhých, které se 
v  celém svém životě těšila, bylo 
pro ni těžké, ba nemyslitelné. 
Protože jsme viděli, že její řízení 
je nebezpečné, měli jsme starost, 
že dříve nebo později zaviní ne-
hodu. Modlili jsme se, aby jí sám 
Pán ukázal, že má s  ježděním 
přestat. Po krátké době ve svém 
domově upadla a zlomila si před-
loktí tak, že musela jít na operaci 
a poté mít dlouhodobou rekon-
valescenci. Uvažovali jsme, jestli 
Bůh ve své prozřetelnosti dovo-
lil, aby se to stalo a tak ji ochránil 
před ještě vážnější nehodou na 
silnici. Jednoho dne nám to jistě 
bude zjeveno. Nicméně, tato ses-
tra uznala, že v životě nastane 
jistá chvíle, kdy řídit motorové 
vozidlo už nepřipadá v úvahu.

Avšak to, co následovalo, byl zce-
la jiný scénář: nemocnice, chirur-
gické oddělení a rehabilitace, jež 
následovaly, se staly svědky ší-
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ření evangelia touto ženou, která 
nešetřila slovem ani literaturou, 
aby všechny zdravotníky obe-
známila s Boží milostí k  lidstvu. 
Stala se ztělesněním příkladu, že 
každý může být ve službě Boží, ať 
se nalézáme v  jakékoliv situaci. 
Nechť je Boží jméno pochváleno!

***

Nedávno jsme pozvali specialis-
tu na hydroelektrárny, protože si 
stále více uvědomujeme potřebu 
být nezávislí na státní rozvodné 
síti elektřiny. Chtěli jsme vědět, 
jestli je možné vyrábět si vlastní 
elektřinu s  využitím řeky, která 
protéká naším pozemkem. To by 
značně uvolnilo naši závislost na 
světských zdrojích a připravilo 
by to půdu pro dobu, kdy nasta-
ne „čas soužení, jakéhož nebylo, 
jakž jest národ až do toho času,“ 
a kdy „mnozí budou pilně zpy-
tovati, a rozmnoženo bude po-
znání.“ (viz Daniel 12). Cítíme, že 
někteří z těch „mnohých“, o kte-
rých anděl hovoří k  Danielovi, 
budou hledat přístřeší a místo, 
kde by mohli svobodně ctít pra-
vého Boha. V těchto dnech zkou-
máme naše možnosti a modlíme 
se o pomoc shora k uskutečnění 

tohoto projektu.

***

Máme ještě jednu naléhavou 
potřebu: Naše zdravotní sestra 
Claudia a moje manželka Ursula 
již nestačí zvládnout nával práce 
v  kuchyni a zdravotním centru. 
Potřebujeme zvýšit náš personál 
o kompetentní veganskou ku-
chařku a o zdravotní sestru. Mod-
líme se, aby se Pán dotkl srdce ně-
koho, kdo by byl ochoten přispět 
svou pomocí. Rád bych poprosil 
každého čtenáře této misijní zprá-
vy, aby se o tuto informaci podělil 
se svými přáteli, kteří by mohli 
v  této věci pomoci. Nejlepší způ-
sob by byl dát jim přečíst celou 
tuto zprávu. Děkuji předem kaž-
dému, kdo je ochoten to udělat.

Milost Boží našeho Pána Ježí-
še Krista se všemi vámi. Amen. 
(Zjevení 22:21) 

Váš bratr v Kristu Ježíši, 
Miloslav Dunka

Ve zdravotním útočišti 
Woodland, 

Portugalsko, 15. prosince 2021.
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POZVÁNÍ KE STUDIJNÍMU SETKÁNÍ
ve dnech 29. 07. – 31. 07. 2022

Studijní téma:

PROROCKÉ DNY

Každý, komu není lhostejné, jak chápat důležitá naučení Bible pro dobu konce, je 
k tomuto studiu s bratrem Ronnym Schreiberem srdečně zván. Setkání se uskuteční 
v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu nad Ostravicí, ulice Za hřbitovem. Začátek bude v pátek v 16 
hodin a ukončení v neděli cca. 13 hodin.

O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování které bude v Sokolovně Frýdlant n.O.“(cena 
za noc a osobu je 210 Kč), aby se přihlásili buď telefonicky na čísle 773 068 047, nebo písemně 
na adrese redakce a na adresách elektronické pošty: jaromar66@vodafone.de,  
jaromar66@volny.cz

Objednávky, a to i starších zvukových zázna-
mů (MP3, DVD), zasílejte na adresu redakce, 
případně na adresy elektronické pošty, nebo 
volejte na uvedené tel. číslo. Nahrávky stojí 
15,00Kč /1 CD, plus poštovné.

Adresa redakce:

Marcela Juřicová 
Lubenská 630, 
739 11 Frýdlant n. Ostr. 
Tel. 00420 773 068 047
Redakce časopisu Z ráje do ráje
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PŘÍHODNÝ ČAS

S tím, jak se přibližuje čas příchodu Pána, máme bdít, čekat, modlit se a pracovat. Avšak 
nikdo nebude moci přesně předpovědět, kdy tento čas přijde, neboť „o tom pak dni a ho-
dině té žádný neví. (Mt 24, 36) Nejste schopni říci, jestli Pán přijde za rok, za dva nebo za 
pět let, a také nedokážete oddálit Jeho příchod prohlašováním, že k němu nedojde ani za 

deset nebo dvacet let… Není nám dáno znát konkrétní čas pro vylití Ducha svatého, ani pro Kristův 
příchod. 
Když se posadil Ježíš na hoře Olivetské, přistoupili k Němu učedníci a soukromě se ptali: Pověz 
nám, kdy to bude a které znamení příchodu Tvého a skonání světa? Ježíš jim odpověděl a řekl jim 
…Mt 24, 4. a dále. Ve verši 37 se píše: Jako bylo za dnů Noe

Jako bylo za dnů Noe

A jak bylo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka. (L 17, 26)

Sestra Ellen Whiteová píše: „Bylo mi ukázáno, že v našem světě panuje hrozný stav věcí. Anděl 
milosti roztahuje svá křídla, připraven odejít… Na Boží zákon se nedbá. Vidíme a slyšíme o zmatku 
a nejistotě, nedostatku a hladu, zemětřeseních a záplavách. Lidé budou páchat strašlivé ukrutnos-
tí; místo rozumu zavládne touha. Boží hněv dopadá na obyvatele země, a ti se rychle stávají stejně 
zkažení, jako byli obyvatelé Sodomy a Gomory. Oheň a povodně již ničí tisíce životů i majetek, 
který byl sobecky nashromážděn utiskováním chudých. Pán brzy zkrátí čas svého působení na zemi 
a učiní konec hříchu. Ach, kéž by scény o nepravostech páchaných v těchto posledních dnech, 
které mi byly ukázány, hluboce zapůsobily na mysl Božího lidu.“

Jako bylo za dnů Noe, tak bude i při příchodu Syna člověka. Pán odnímá svou ochrannou ruku od 
země a zanedlouho na ní zavládne smrt a zkáza, rozmáhající se zločinnost a kruté, zlověstné vystu-
pování proti těm, kteří se vyvyšovali a utiskovali chudé. Ti, kteří budou bez Boží ochrany, nenajdou 
bezpečí na žádném místě nebo postavení. Lidé se vzdělávají a využívají svoji tvořivou (tvůrčí) moc, 
aby dali do pohybu nejmocnější mašinérií ke zraňování a zabíjení. …

Moji bratři a sestry, … obracím se na vás s výzvou. … Mnozí jsou příliš zhýčkaní a rozmazlení. … 
Sami sebe považují za křesťany, avšak nevědí, co je praktický křesťanský život. Co to znamená být 
křesťanem? Znamená to být podobný – podobat se Kristu. 
Spolupracujte s Bohem tak, že budete v souladu s Jeho vůli. Vypuďte z chrámu duše všechno, co na 
sebe bere podobu nějaké modly. Nyní je Boží čas a Jeho čas je i vaším časem. Bojujte ten dobrý 
boj víry, odmítejte nedůvěru v myšlení, řeči a uvažování. Ať svět uslyší poslední varov-
né poselství.

Dbejme prosím, na rady Ducha prorockého. Je až neuvěřitelné, jaké rady nám byly dány, a které 
bychom měli aplikovat v našem životě, životě, který žijeme v těchto závěrečných dnech před pří-
chodem našeho Vykupitele. 

E. G. W. - Redakce
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Bůh představuje zdravotní 
poselství

Boží plán mít svatý, zdravý a šťast-
ný národ (Exodus 19,5.6; Deutero-
nomium 26,18.19; 1. Petrova 2,9) ne-
mohl být uskutečněn v takových 
podmínkách, jaké vládly v Egyptě. 
Proto musel Bůh opět mocně za-
sáhnout a vyvést svůj lid do nové 
země, kde by ho mohl svobodně 
uctívat a uvést do praxe zdravý 
životní styl.

Předtím však, než mohli vejít do 
zaslíbené země – do Kenaánu, mu-

seli být poučeni o tom, jak se stát 
svatým národem, příkladem pro 
všechny okolní národy. Vyvedl je 
na tiché místo – na poušť – kde nic 
nerozptylovalo jejich pozornost. 
Měli vystavět svatostánek, aby se 
vyučovali lekcím velkého Božího 
plánu spasení ze hříchu. Oběť be-
ránka poukazovala na Ježíše, kte-
rý položí život za vykoupení lid-
stva. „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý 
pastýř položí svůj život za ovce.“ 
(Jan 10,11)

Museli být poučeni o tom, že „ne-
moc je snaha přírody zbavit tělo 

2. část

BOŽÍ PLÁN 
UZDRAVOVÁNÍ 
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stavu, který je výsledkem poruše-
ní zákonů zdraví.“ Egypťané si pří-
činy nemocí vysvětlovali úplně ji-
nak. Izraelci se museli také naučit, 
že „při onemocnění se má zjistit 
příčina.

Nezdravé poměry se musí změnit 
a zlozvyky napravit. Tak se má pří-
rodě pomáhat v jejím úsilí o vylou-
čení nečistot a obnovení harmonie 
v těle.“ (Život naplněný pokojem 
str. 58; Ministry of Healing, p. 127)

„V učení, které dal Bůh Izraeli, je 
uchování zdraví věnována velká 

pozornost. Lid, který vyšel z ot-
roctví se špatnými a nezdravými 
návyky, jež si tam osvojil, byl na 
poušti podroben nejpřísnějšímu 
výcviku, dříve než vstoupil do 
Kenaánu. Byly mu vštěpovány 
zdravotní zásady a vyžadováno 
zachovávání zákonů hygieny.“ (Ži-
vot naplněný pokojem str. 143; Mi-
nistry of Healing, p. 277)

Aby se v budoucnu předešlo ne-
dorozuměním a také kvůli nižší 
kapacitě paměti, Mojžíš tyto in-
strukce zaznamenal. Samotný 
Bůh napsal na kamenné desky 10 

ADOBE STOCK - LARS ZAHNER 
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přikázání. Povšimněte si, prosím, 
že kvůli přítomnosti nemoci, mu-
sel dát Bůh Izraelitům podrobnější 
pokyny týkající se prevence a léč-
by, než byly ty, které dal Adamovi 
a Evě ve stavu dokonalého zdraví.

Stejné zdravotní principy platí i 
dnes

Izraelité byli poučeni o významu 
udržování tělesné hygieny a o pra-
ní šatstva. „Kdo by se dotkl těla 
toho, kdo trpí výtokem, vypere si 
šaty, omyje se vodou a bude nečistý 
až do večera.“ (Leviticus 15,7) „HOS-
PODIN dále Mojžíšovi řekl: ,Jdi k 
lidu a dnes i zítra je posvěcuj; ať 
si vyperou pláště…“ (Exodus 19,10) 
Tyto principy platí i dnes. Příči-
nou mnoha nemocí v rozvojových 
zemích je nedostatek čisté vody a 
špatná hygiena.

Byly dány jasné instrukce ohledně 
nakládání s odpadem. „Mezi svým 
nářadím budeš mít kolík. Než si 
venku dřepneš, vyhrabeš jím dů-
lek a své výkaly zase přikryješ.“ 
(Deuteronomium 23,14 ČEP) A opět 
zanedbávání těchto instrukcí a lat-
ríny jsou další příčinou infekčních 
nemocí a epidemií v některých ze-
mích! Je k podivení, proč Bůh tolik 

zdůrazňuje péči o tělo a vkládá ji 
do Bible. Je to proto, že neexistuje 
oddělení mezi tělesným, dušev-
ním a duchovním zdravím. Boží 
plán spasení zahrnuje všechny tři 
aspekty, jak můžeme jasně vidět 
v naučeních, které dal Svému lidu 
prostřednictvím Svých proroků.

A nyní se dostáváme k jednomu za-
jímavému bodu. Jsem si jistý, že se 
Izraelci už nesmírně těšili na zemi 
oplývající „mlékem a medem“, kde 
už nebudou otročit. Avšak upro-
střed Desatera zopakoval Bůh vý-
znam tělesné práce: „Šest dní bu-
deš pracovat a dělat všechnu svou 
práci.“ (Exodus 20,9) To je ale pře-
kvapení! Nicméně tělesná aktivita 
je jedním z nejdůležitějších klíčo-
vých faktorů tělesného, duševního 
a duchovního zdraví. V současnos-
ti je tato skutečnost stále více zdů-
razňována ve zdravotnické litera-
tuře. (viz „Strava, výživa a prevence 
chronických onemocnění“, Světo-
vá zdravotnická organizace, 2003; 
Diet, Nurition and Prevenion of 
Chronic Diseases, 2003).

Pravidelný odpočinek je samozřej-
mě také důležitý. Ve středu všech 
našich činností by mělo být uctí-
vání a oslavování našeho Stvoři-

BOŽÍ PLÁN UZDRAVOVÁNÍ NAPŘÍČ STALETÍMI   2. ČÁST
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tele. Proto v přikázání stojí psáno: 
„Pomni na den sobotní, abys jej 
světil…Ale dne sedmého odpoči-
nutí jest HOSPODINA Boha tvé-
ho. Nebudeš dělati žádného díla, 
ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník 
tvůj i děvka tvá, hovado tvé i pří-
chozí, kterýž jest v branách tvých.“ 
(Exodus 20,8-10 PBK) Povšimněte 
si, prosím, že toto přikázání nepři-
náší užitek pouze Izraelitům, ale 
je určeno všem lidem. Bůh se stará 
o cizince a také o zvířata! Touží po 
blahu celého Svého stvoření.

V celé Bibli se nachází mnoho dal-
ších zdravotních rad a doporučení. 
Podívejme se například, jaký důraz 
je kladen na abstinenci od alkoho-
lu: „Nehleď na víno, jak se rdí, jak 
jiskří v poháru. Vklouzne hladce a 
nakonec uštkne jako had a štípne 
jako zmije.“ (Přísloví 23,31.32) Alko-
hol je dnes ve světě veřejným zdra-
votním problémem číslo jedna.

V roce 2003 Světová zdravotnická 
organizace učinila konečně jasné 
prohlášení proti pití alkoholu: 
„Přestože pravidelná nízká nebo 
umírněná konzumace alkoholu 
chrání před onemocněním věnči-
tých cév, jiná srdečně-cévní a zdra-
votní rizika spojená s alkoholem 

nepodporují všeobecné doporuče-
ní jeho požívání.“ (Strava, výživa a 
prevence chronických onemocně-
ní, Světová zdravotnická organiza-
ce WHO, 2003; Diet, Nurition and 
Prevenion of Chronic Diseases, 
WHO, 2003, p. 90).

Je požívání alkoholu otázkou mo-
rálky nebo zdraví? Alkohol poško-
zuje tělo a také mentální funkce. 
Bůh má zájem o naši celkovou po-
hodu a blaho!

Jak by dnes byl svět rozdílný, kdy-
bychom dbali na Boží doporučení 
v Bibli!

Vztah těla a mysli

Nyní jsme se dostali k dalšímu zají-
mavému aspektu života, významu 
duševního zdraví. Teprve v posled-
ních desetiletích byl rozpoznán 
vliv myšlenek a emocí na imunitní 
systém. Bible to zaznamenala už 
před několika tisíci let. Píše se v ní: 
„Radostné srdce hojí rány“ (Přísloví 
17,22).

„Obavy lidské srdce tíží, ale dobré 
slovo vrací radost. (Přísloví 12,25)

„Mužný duch snáší nemoc, ale du-
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cha ubitého kdo unese?“ (Přísloví 
18,14)

„Stále se radujte,… Za všech okol-
ností děkujte, neboť to je vůle Boží 
v Kristu Ježíši pro vás. (1. Tesalonic-
kým 5,16.18)

Ellen G. Whiteová dále vysvětluje, 
že „vděčnost, radost, dobročinnost 
a víra v Boží lásku a péči – to jsou 
nejmocnější ochránci zdraví. Pro 
Izraelce se měli stát základními 
prvky životního stylu… ,Budeš se ra-
dovat ze všeho dobrého, co dal Hos-
podin tvůj Bůh, tobě a tvému domu, 
ty i lévijec i bezdomovec, který 
bude mezi vámi.‘ Deuteronomium 
26,11.“ (Život naplněný pokojem str. 
145; Ministry of Healing p. 281) Umí-
te si představit ten účinek na lidi 
kolem nás, kdyby viděli jak vděční 
a šťastní jsou křesťané? Nechtěli by 
se pak dozvědět více o tajemství to-
hoto šťastného života?

Musíme pochopit, že „přírodní zá-
kony jsou Božími zákony a jsou 
určeny pro naše dobro. Poslušnost 
těchto zákonů podporuje štěstí 
v tomto životě a pomáhá v přípravě 
na život věčný.“ (Život naplněný po-
kojem str. 69; Ministry of Healing p. 
146).

Zvláštní zaslíbení zdraví

Poté, co dal všechna naučení o 
zdravém životě, potvrdil Bůh Své 
požehnání: „Jestliže opravdu budeš 
poslouchat HOSPODINA, svého 
Boha, dělat, co je v jeho očích správ-
né, naslouchat jeho přikázáním a 
dbát na všechna jeho nařízení, ne-
postihnu tě žádnou nemocí, kterou 
jsem postihl Egypt. Neboť já jsem 
HOSPODIN, já tě uzdravuji.“ (Exo-
dus 15,26) Jakého to milujícího Boha 
máme!

Ježíš spojuje tělesné a duchovní 
uzdravení

Uplynulo dalších tisíc pětiset let a 
Boží lid opět zapomněl na plán spa-
sení. Přestože je proroci opakovaně 
varovali, vrátili se lidé zpátky ke 
starému způsobu života.

Tentokrát se Bůh rozhodl poslat 
Svého vlastního syna osobně.

„Během svého veřejného působení 
na zemi věnoval Pán Ježíš více času 
uzdravování nemocných než kázá-
ní. Svými zázraky potvrzoval prav-
divost prohlášení, že nepřišel lid-
stvo zahubit, ale zachránit.“ (Život 
naplněný pokojem, str. 10; Ministry 
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Zdroj:

NEMOCI ŽIVOTNÍHO STYLU 
(Chronické nemoci)

Jochen Hawlitschek, MD, MPH 

Pokračování příště

of Healing, p. 19). Proč Ježíš trávil 
tolik času uzdravováním a nevě-
noval se jenom kázání evangelia? 
Protože evangelium zahrnuje celou 
bytost – tělo, duši i ducha. Neexis-
tuje žádné samostatné evangelium 
pro tělo a jiné evangelium pro duši.

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, 
ale měl život věčný. Vždyť Bůh ne-
poslal svého Syna na svět, aby svět 
soudil, ale aby skrze něj byl svět 
spasen. (Jan 3,16.17) Život, který 
nám Bůh dává je v plnosti; není to 
jenom duch, který se vznáší okolo 
nás, jak učí některá náboženství. 
Neupadněme do takového omylu! 
Věčný život je možný pouze při ne-
existenci nemoci. Dokonce i tady 
na této staré zemi závisí kvalita 
života a produktivita na úrovni tě-

lesného, duševního a duchovního 
zdraví.

Proto Bible obsahuje tolik dopo-
ručení, aniž by dělala rozdíl mezi 
tělem a duší. Naší zodpovědnos-
tí je pečovat o svá těla, která jsou 
chrámem Ducha svatého. „Či snad 
nevíte, že vaše tělo je chrámem Du-
cha svatého, který ve vás přebývá a 
jejž máte od Boha a nepatříte sami 
sobě? Bylo za vás zaplaceno výkup-
né. Proto oslavujte Boha svým tě-
lem a svým duchem, protože patří 
Bohu. “ (1. Korintským 6,19.20; v.20 
– překlad anglického textu) „Každý 
závodník se podrobuje všestranné 
kázni. Oni to podstupují pro pomí-
jitelný věnec, my však pro věnec 
nepomíjitelný.“ (1. Korintským 9,25) 
„Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného 
děláte, všecko čiňte k slávě Boží.“ 
(1. Korintským 10,31) 
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Úvodník

Spolupracujete s Ním? Snažíte se 
pomoci těm, kteří jsou kolem vás, 
kteří žijí ve vašem domě, v  sou-
sedství, těm, s  nimiž se stýkáte 
a kteří nezachovávají Boží přiká-
zání?… Připravujete se na setkání 
s Králem?…

Kdyby nám to bylo dovoleno, a 
my jsme byli vpuštěni do nebe 
takoví, jací jsme,  
kolik z nás by bylo schopno po-
hlédnout na Boha?  
Kolik z nás je oděno svatebním 
rouchem?  
Kolik z nás je bez poskvrny, vrás-
ky nebo čehokoliv takového?  
Kolik z nás je hodno obdržet ko-
runu života?    

Postavení nečiní člověka hodné-
ho koruny života. Je to Kristus 
přebývající v srdci (Gal 4, 19), jenž 
jej činí hodným získat korunu ži-
vota, která nikdy neuvadá.

„Byla jsem upozorněna na ostat-
ky na zemi. Anděl jim pravil: 
Chcete ujít sedmi posledním ra-
nám? … Jestli ano, musíte zemřít, 
abyste mohli žít. Připravte se, 
připravte se, připravte se! Musí-

te konat důkladnější přípravu 
než doposud. … Obětujte všechno 
Bohu. Položte vše na Jeho oltář – 
sebe, majetek a všechno ostatní – 
jako živou oběť.“

Vejít do nebeské slávy lze jen za 
cenu všeho.

Kristus přichází s  mocí a ve-
likou slávou. Přichází ve své 
vlastní slávě a slávě Otce.  
… Zatímco bezbožní budou utí-
kat z  Jeho přítomnosti, Kristovi 
následovníci se budou radovat.  
… Svým věrným následovníkům 
byl Kristus každodenním spo-
lečníkem a důvěrným přítelem. 
Žili v  úzkém spojení, ve stálém 
obecenství s  Bohem. Vzešla 
nad nimi Hospodinova sláva  
… Již nyní se radují v jasných pa-
prscích Kristovy slávy, v  nádhe-
ře Jeho královského majestátu. 
Jsou připraveni pro život v nebi, 
protože mají nebe ve svých srd-
cích.

Jestliže jste dnes v souladu s Bo-
hem, jste připraveni, i kdyby 
Kristus přišel už dnes. 

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

1600 stran
cena 700 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
Doug Batchelor

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

Přirozeně a zdravě!
Petra Sedlbauer

Sbírka receptů Petry Sedlbauerové 
k videu na www.bibelstream.org.

Formát A5, 32 stran
cena 15 kč
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PŘIROZENĚ A ZDRAVĚ!
SBÍRKA RECEPTŮ PETRY SEDLBAUEROVÉ K VIDEU NA WWW.BIBELSTREAM.ORG

Petra Sedlbauer


