ÚVOD
Tato kompilace byla připravena pro použití ve třídě Ducha prorockého na Pacifik
Union College. Není to pokus o dogmatické schválení, týkající se budoucích událostí ale je to
spíše sbírka nejdůležitějších citátů E.G.White pro studijní účely, týkajících se proroctví, které
čekají na své splnění dříve, než přijde Kristus. Tyto citáty jsou rozvrženy podle mě do
logického pořadí, bylo to však vytvořeno bez předsudku vůči jiným nebo opačným pohledům,
které na to mají druzí.
Je nemožné uspořádat kapitoly podle dokonalého pořadí, protože mnohé z nich
obsahují přesahující materiál. Například „Pozdní déšť“ a „Hlasité volání“ jsou souběžné
zkušenosti, jedna je příčinou, a druhá je následkem. Kapitola „Satan ztělesňuje Krista“ by
mohla být umístěna blízko „Ukončení doby milosti“ ale zdá se mi, že je nejlepší studovat toto
téma ve spojení se „Satanovy zázraky“.
Pán nařídil sestře White, aby „poučovala učitele v našich školách, aby připravovali
studenty na to, co přichází na svět“. FE 526,527. A Pán dal stejné prorokyni informaci, která
je opakována v tomto výtahu. Ať je tato studie prospěšná každému studentu.
Robert W. Olson
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I
BLÍŽÍCÍ SE KRIZE
1. Jaké máme v Písmu znamení, že před nám leží strašná doba soužení? Da 12,1
a. Pro bezbožné – Zj 14,9-10; 16,1-21.
b. Pro spravedlivé – Zj 13,15-17.
2. Jak sestra White popisuje čas úzkosti, který přichází na náš svět?
(1)

(2)
a.

b.

„Strašná krize.“ „Dílo, které církev nevykonala v čase pokoje a blahobytu,
bude muset vykonat v strašné krizi, za nejzhoubnějších a odstrašujících
podmínek.“ Ev 31; 5T 463.
„Poslední velká krize.“
„V této době převládající bezbožnosti můžeme vědět, že je nablízku poslední
velká krize. Když je porušování Božího zákona téměř všeobecné, když je jeho
lid utlačován a trápen svými bližními, Pán zakročí.“ COL 178
„Pohromy na zemi i na moři, viklající se stav společnosti, strach z války, jsou
silné. Předpovídají blížící se události velkého významu.
„Nástroje zla spojují své síly a ucelují je. Posilují se pro poslední velkou krizi.
Brzy se odehrají na našem světě velké změny a poslední události půjdou velmi
rychle.“ 9T 11.

(3)

„Nejzávažnější boj“ věků. „Boží lid čeká velká krize. Svět čeká krize.
Nejzávažnější boj všech věků je těsně před námi.“ 5T 711.

(4)

„Krize věků.“ „Stojíme na prahu rozhodné chvíle věků. Soudy Boží přijdou
v rychlém sledu jeden za druhým – požáry, záplavy a zemětřesení, spolu
s válkami a krveprolitím. Nebuďme překvapeni, že v té době dojde k velkým a
rozhodujícím událostem; neboť anděl milosti nebude moci déle zůstat, aby
zaštítil zatvrzelé.“ PK 278.
Největší krize odnepaměti. „Přicházíme ke krizi, která více než kdy dříve, od
doby kdy je svět, bude vyžadovat úplné zasvěcení každého, kdo se nazývá
jménem Kristovým.“ GW 313.
„Rozhodná krize.“ „Současná doba je dobou, o níž mají všichni lidé hlavní
zájem. Panovníci a státníci, muži, kteří zaujímají odpovědná a významná místa,
uvažující muži i ženy všech vrstev lidí upírají svou pozornost na události, které
se dějí kolem nás. Sledují vztahy, jež se vytvářejí mezi národy. Pozorují, jak
každý pozemský živel nabývá na síle, a poznávají, že se chystá něco velkého a
rozhodného – že svět je na pokraji nějaké úžasné rozhodné chvíle.“ PK 537; Ev
704; Ed 179.
„Bouře.“
„Nastává bouře, která zatočí a vyzkouší duchovní základ každého až do
krajnosti.“ 5T 129.
„Přichází bouře, neúprosná ve svém běsnění. Jsme připraveni se s ní setkat?“
8T 315.
„Přichází bouře, bouře, která vyzkouší víru každého člověka, jakého druhu je.
Věřící musí být nyní pevně zakořeněni v Kristu, nebo jinak budou svedeni
určitým stupněm bludu. Ať je vaše víra podložena Slovem Božím. Pevně se
uchopte živého svědectví pravdy. Mějte víru v Krista jako v osobního
Spasitele. On byl a vždycky bude naší Skálou Věků.“ Ev 361,362.

(5)

(6)

(7)
a.
b.
c.

„Vichřice.“
„Bůh zjevil, co se bude dít v posledních dnech, aby jeho lid mohl být připraven
stát proti vichřici opozice a zloby.“ 5T 452.
b.
„Přichází vichřice a musíme se připravit na její běsnění tím, že budeme činit
pokání k Bohu a mít víru v našeho Pána Ježíše Krista. Pán povstane, aby
hrozně zatřásl zemí. Na všech stranách uvidíme trápení. Tisíce lodí bude
vrženo do hloubek moře. Loďstvo klesne ke dnu a lidské životy budou
obětovány po miliónech. Požáry vypuknou neočekávaně a žádné lidské úsilí je
nebude moci uhasit. Zemské paláce budou smeteny zuřivostí ohně. Pohromy na
kolejích budou častější a častější; zmatek, kolize a smrt bez varování se objeví
na velkých cestovních drahách. Konec je blízko, doba milosti se uzavírá. Ach,
hledejme Boha, dokud může nalezen býti, vzývejme ho dokud blízko jest.“
MYP 89,90.
(9)
„Nestrašnější spor, jaký kdy byl zakoušen.“ „Spor, který je právě před námi
bude tím nestrašnějším, jaký kdy byl zažit.“ 6T 407.
(10) „Hrozný spor.“ „Satan seřazuje své zástupy; a jsme jednotlivě připraveni na
hrozný spor, který je právě před námi? Připravujeme naše děti na velkou
krizi?“ AH 186.
(11) „Velká zkouška.“ „Nemá-li věřící člověk dostatečně pevnou víru v těchto
poměrně klidných dnech, co ji posílí, až přijde ona velká zkouška a vyjde
nařízení proti všem, kteří nebudou chtít uctívat obraz šelmy a nepřijmou její
znamení na svá čela a ruce? Boží lid by měl nabýt sílu a odvahu pro dobu
zkoušky.“ 4T 251.
(12) „Velký strach.“ „Přestoupení téměř překročilo své hranice. Zmatek naplňuje
svět a brzy na lidské bytosti přijde velký strach. Konec je velmi blízko.“ 8T 28.
Vědí obyvatelé nebe o našem nadcházejícím sporu?
„Celý vesmír pohlíží s nevyslovitelným zájmem, aby viděl ukončení velkého
sporu mezi Kristem a satanem.“ 5T 526.
Je většina obyvatelů země dostatečně informována o nastávajících událostech?
a.
„My, kteří známe pravdu bychom se měli připravovat na to, co brzy dopadne
na svět jako ohromující překvapení.“ 8T 28; 7 BC 911.
b.
„Křesťané by měli být připraveni na to, co přijde na svět překvapivě brzy. Tato
příprava by měla spočívat v pilném zkoumání Slova Božího a v úsilí žít ve
shodě s jeho předpisy. … Bůh volá po oživení a nápravě.“ PK 626.
Chápeme správně jako adventisté sedmého dne krizi, která je před námi?
a.
„Brzy nastane doba soužení, jaké dosud nebylo. Proto budeme potřebovat
zkušenost, již dosud nemáme a kterou mnozí ani příliš netouží získat. Často
bývá soužení daleko větší v představách než ve skutečnosti. O závěrečné
zkoušce, která je před námi, to však neplatí. Ani nejživější obrazotvornost si
nedokáže představit velikost této zkoušky.“ GC 622.
b.
„Nemáme daleko k době zkoušky, před námi jsou zmatky, o kterých se nám
ani nesnilo.“ 9T 43.
Je pro křesťany možné být nepřipraveni na přicházející soužení, navzdory
předchozímu varování? Mk 8,31-32; 9,31; 10,32-34; Mt 26,56; Lk 24,6-8.
Proč byli učedníci naprosto nepřipraveni?
a.
„Nemohli snést pomyšlení, že by ten, v něhož skládali všechny naděje, měl
zemřít potupnou smrtí. Slova, která si měli připomínat, se vytratila z jejich
mysli, a když přišla doba zkoušky, nebyli připraveni. Smrt Pána Ježíše úplně
zničila jejich naděje, jako by je Pán na to nikdy nepřipravoval.“ GC 594.
b.
„Petr nechtěl v Kristově díle vidět kříž.“ DA 415.
(8)
a.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Dal nám Pán jasný nástin událostí spojených s ukončením doby milosti?
a.
„Události spojené s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení jsou
jasně představeny. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí, jako
by je Pán nikdy nezjevil.“ GC 594.
b.
„Má mapu, která mu přesně ukazuje cestu do nebe, v ničem nemusí tápat.“ GC
598.
c.
„Máme vidět v historii naplnění proroctví, máme studovat působení
Prozřetelnosti ve velkých reformačních hnutích a pochopit postup událostí
v seřazování národů na končený boj ve velkém sporu.“ MH 442, 8T 307.
Znamená to, že můžeme porozumět každé jednotlivé podrobnosti očekávaných
událostí, dříve než se stanou?
a.
„Znamení šelmy je přesně to, co bylo zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co
souvisí s touto otázkou a neporozumíme tomu, dokud se svitek nerozvine
úplně.“ 6T 17, 8T 159.
b.
„Ohledně těchto věcí mně bylo hodně ukázáno, ale já vám mohu představit
pouze pár myšlenek. Běžte sami k Bohu a modlete se o osvícení, abyste
poznali, co je pravda, abyste, když se projeví zázraky konající satanova moc, a
nepřítel přijde jako anděl světla, mohli rozlišit mezi pravým dílem Božím a
napodobujícím dílem mocí temnoty.“ RH 12-24-1889, p.3.
Jak je pro nás důležité studovat proroctví, které se vztahují k posledním dnům?
a.
„Jak se přibližujeme k ukončení dějin tohoto světa, proroctví vztahující se
zvlášť k posledním dnům, vyžadují naše studium.“ COL 133.
b.
„Měli by znát věci, které se stanou před ukončením světových dějin a týkají se
naší věčné blaženosti. Učitelé a žáci by těmto věcem měli věnovat více
pozornosti.“ 6T 129.
c.
„Potom jsem viděla třetího anděla. Můj doprovázející anděl řekl: „Jeho dílo je
hrozné. Jeho poslání je strašlivé. Je to anděl, který odděluje pšenici od koukolu
a pšenici svazuje a zapečeťuje pro nebeskou obilnici. Tyto věci by měly
zaměstnávat celou naši mysl a veškerou pozornost.“ EW 118.
d.
„V noci ke mně byla mluvena tato slova: „Poučuj učitelé v našich školách, aby
připravovali studenty na to, co přichází na tento svět.“ FE 526,527.
e.
„Ale je zde den, který Bůh ustanovil za ukončení dějin tohoto světa: „A budeť
kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všem národům,
a tehdážť přijde skonání.“ Proroctví se rychle naplňuje. Více, mnohem více, by
mělo být mluveno o těchto velmi důležitých věcech.“ FE 335.
f.
„Ať strážní nyní pozdvihnou svůj hlas a vydají poselství, které je přítomnou
pravdou pro tuto dobu. Ukažme lidem, kde se v dějinách světa nacházíme.“ 5T
716.
g.
„Velké úsilí by měla být věnována tomu, aby se lidé touto věcí zabývali.
Vážnou skutečností, že den Páně přijde náhle, neočekávaně, se nemají zabývat
pouze lidé světa, ale také naše vlastní sbory. Strašné varování proroctví je
adresováno každé duši. Ať se nikdo necítí bezpečný před nebezpečím, že bude
překvapen. Ať vám něčí výklad proroctví nevezme přesvědčení o poznání
událostí, které ukazují, že tato velká událost je nablízku.“ FE 336.
Před čím jsme zvláště varováni, abychom to nedělali?
a.
„Na lid Boží přichází doba soužení, ale toto nemáme lidem stále připomínat a
strašit je, že doba soužení je už nablízku. Mezi Božím lidem má probíhat
tříbení, ale toto není přítomná pravda, která se má přinášet do církví.“ 1SM
180; 2SM 13.

„Před námi jsou bouřlivé časy, ale nevyslovme ani jediné slovo znechucení
nebo nevěry.“ Chs 136.
Se zřetelem na přibližující se krizi, co bychom měli nyní dělat?
„Pokud ke mně Bůh kdy promluvil, přijde čas, kdy budete přiváděni před rady,
a každé postavení pravdy, které zaujímáte, bude velmi kritizováno. Čas, který
nyní mnozí tak promarňují, by měl být věnován pověření, které nám udělil
Bůh, týkající se přípravy na nadcházející krizi.“ 5T 717.
Kdo jediný obstojí v posledním velkém sporu?
a.
„Pouze ti, kdo posilnili svou mysl pravdami Bible, budou moci obstát
v posledním velkém sporu.“ GC 593.
b.
„Studujte svou Bibli tak, jak jste jí dosud nestudovali. Dokud se nedostanete ve
svém náboženském životě do vyššího, svatějšího stavu, nebudete připraveni na
příchod našeho Pána.“ 5T 717.
c.
„Přibližujeme se k bouřlivé době. … Každé postavení naší víry bude
prověřováno; a pokud nejsme důkladnými studenty Bible, pevně stojícími,
posilněnými a ustálenými, moudrost velkých mužů tohoto světa nás svede na
scestí.“ 5T 546.
d.
„Pouze lidé, kteří opravdově studují Písmo a zamilovali si pravdu, budou
chráněni před velkým klamem, který ohrozí celý svět.“ GC 625.
b.

12.

13.

II.
UNIE CÍRKVÍ
1.

2.

3.

4.

Vstoupí každá protestantská denominace v Americe do nadcházející unie církví?
„Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které
stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich
ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády,
jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří
se nepodvolí.“ GC 445.
Na jakém základě se protestantské církve vlastně sjednotí?
„Velkou rozdílnost vyznání mezi protestantskými církvemi někteří lidé
pokládají za jistý důkaz, že se nelze ani násilím pokusit tyto církve sjednotit. A
přece po léta lze pozorovat v protestantských církvích silnou a stále rostoucí
snahu dosáhnout jednoty na základě společných věroučných bodů. Pro
dosažení takové jednoty by nutně musely být postaveny mimo diskuzi ty body
věrouky, v nichž jsou patrné rozpory – i kdyby z Biblického hlediska byly
sebedůležitější.“ GC 444.
Jaké jsou dvě základní bludné doktríny, které mají církve společné?
„Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodů – lži o nesmrtelnosti
duše a lži o posvátnosti neděle. První podvod připravuje půdu pro spiritismus,
druhý vytváří náklonnost k Římu.“ GC 588.
Připojí se protestanti nakonec ke katolíkům?
a.
„Boží slovo učí, že stejná situace [potlačování soboty]se bude opakovat, až se
katolíci a protestanti spojí, aby prosadili neděli.“ GC 578.
b.
„Jak se římská církev očistí z obvinění z modloslužby, nedokážeme vidět. … A
toto je náboženství, na které začínají protestanti pohlížet s větší náklonností a
které se nakonec sjednotí s protestantismem.“ RH 6-1-1886, p.338.

„Pokud čas milosti trvá, bude tu příležitost pro kolportérskou práci. Když se
náboženské společnosti spojí s papežstvím, aby utiskovaly Boží lid, otevřou se
hranice náboženské svobody právě evangelizační kolportáží.“ 6T 478.
Bude existovat organizovaná jednota činu?
a.
„Samozvaný protestantský svět vytvoří svazek s člověkem hříchu a církev a
svět budou v narušeném souladu.“ 7BC 975
b.
„Katolicizmus ve Starém světě a odpadlý protestantismus v Novém světě
budou postupovat společně proti lidem, kteří dodržují všechna Boží přikázání.“
GC 616.
Změní se Řím, nebo se změní protestantismus, aby bylo toto opětné sjednocení
možné?
a.
„Tuto jednotu však nezpůsobí změna v katolicismu; protože Řím se nikdy
nemění. Tvrdí, že je neomylný. Je to protestantismus, který se změní. Přijetí
liberálních názorů z jeho strany ho přivede tam, kde si může potřást rukou
s katolicismem. „Bible, Bible, je základem naší víry“, bylo voláním protestantů
v době Luthera, zatímco katolíci volali: „Otcové, zvyky, tradice.“ Nyní mnozí
protestanti zjišťují, že je těžké dokázat jejich učení z Bible a přesto nemají tu
morální odvahu přijmout pravdu, která vyžaduje kříž; tudíž se rychle dostávají
na území katolíků. … Ano, protestanti devatenáctého století se ve své nevíře
týkající se Písma rychle přibližují ke katolíkům.“ RH 6-1-1886, p. 338.
b.
„Protestanti ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby
uchopili ruku spiritismu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s Římem.
Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách
Říma a pošlapou svobodu svědomí.“ GC 588.
c.
„Když protestanti napřáhnou svou ruku přes propast, aby uchopili ruku římské
moci, když podají ruku přes propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod
vlivem tohoto trojnásobného spojení naše země zavrhne každou zásadu své
Ústavy jako protestantská a republikánská vláda a zajistí propagaci papežských
bludů a svodů, potom můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení
satanovo a že konec je blízko.“ 5T 451.
d.
„Protestantismus podá ruku společenství římské moci. Potom bude vydán
zákon proti sobotě Božího stvoření a potom Bůh vykoná na zemi své
„neobyčejné dílo“. 7BC 910.
e.
„Když se náš národ takto vzdá zásad své vlády kvůli ustanovení nedělního
zákona, protestantismus si tímto činem podá ruce s papežstvím. …“ 5T 712.
Jak bude papežství nakonec tady v Americe mocné?
„Protestanti … otevírají dveře papežství, aby znovu získalo v protestantské
Americe převahu, kterou ztratilo ve Starém Světě.“ GC 573.
Kdo povede lidi, když se spojí proti následovníkům Božím?
„Čím více se blížíme k poslední krizi, tím víc je životně důležité, aby
představitelé Páně pracovali souladně a jednotně. Svět je naplněn bouřemi,
válkami a nejednotou. A přece pod jedním vedením – papežskou mocí, se lidé
spojí, aby se protivili Bohu v osobě jeho svědků. Toto spojení je posíleno
velkým odpadnutím.“ 7T 182.
Kdo ve skutečnosti stojí za papežem?
„Je někdo, na koho je v proroctví poukazováno jako na člověka hříchu. On je
zástupcem satana. … Zde je satanova pravá ruka připravena pokračovat v díle,
které satan započal už v nebi, v díle pokoušejícím se pozměnit zákon Boží. A
křesťanský svět schválil jeho úsilí tím, že přijal dítě papežství – ustanovení
neděle.“ 7BC 910; RH 3-9-1886, p. 146.
c.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Co bychom měli činit nyní, abychom mohli čelit opozici spojeného křesťanství?
„Svět je proti nám, populární církve stojí proti nám, zákony země budou brzy
proti nám. Pokud kdy byla doba, kdy se měl lid Boží spojit, je to nyní.“ 57 236.

III.
NÁRODNÍ NEDĚLNÍ ZÁKON
1.
2.

3.

4.

5.

Co praví Bible o poctě, kterou protestantská Amerika vzdá římské moci? Zj 13,11-17.
Kdy se toto proroctví naplní?
a.
„Proroctví ve Zjevení 13. kapitole říká, že moc znázorněná šelmou se dvěma
beránčími rohy přinutí „zemi a její obyvatele“, aby se klaněli papežství, které v
proroctví představuje šelma podobná levhartu. … Toto proroctví se vyplní, až
Spojené státy budou vynucovat zachovávání neděle, kterou Řím pokládá za
zvláštní uznání své svrchovanosti.“ GC 578,579.
b.
„Vynucují-li protestantské církve zachovávání neděle, vynucují tím vlastně
uctívání papežství, šelmy.“ GC 448.
Odkud vzejde tlak na uzákonění neděle?
a.
„Představitelé církví a státu se spojí, aby přemlouvali, přesvědčovali nebo
donutili všechny lidi uctívat neděli. Nedostatek Boží moci nahradí restriktivní
opatření. Politická korupce podkopává lásku k spravedlnosti a úctu k pravdě. I
ve svobodné Americe se vláda a zákonodárci podrobí žádosti a vydají zákon,
který bude vynucovat svěcení neděle, aby si zachovali přízeň lidu.“ GC 592
(Viz také 4SP 410).
b.
„Aby si zajistili popularitu a přízeň, přijdou zákonodárci s výnosem, který bude
vynucovat nedělní zákony.“ 5T 451.
c.
„Zákonodárci přijdou s výnosem, který bude vynucovat nedělní zákony.“ PK
606.
d.
„Protestanti ze Spojených států jako první napřáhnou ruku přes propast, aby
uchopili ruku spiritismu, a podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s Římem.
Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví půjdou Spojené státy ve stopách
Říma a pošlapou svobodu svědomí.“ GC 588.
e.
„Pokud lidé budou dovedeni k tomu, aby podporovali nedělní zákon, potom
duchovenstvo použije svůj spojený vliv, aby získalo náboženský dodatek
k Ústavě, a dožene národ k tomu, aby zachovával neděli.“ RH Extra 12-241889, p. 2.
Uvědomují si tito obhájci nedělního zákona, co dělají?
a.
„Jsou mnozí, dokonce i mezi těmi, kteří jsou zapojeni do hnutí o prosazení
neděle, kteří jsou slepí vůči následkům, které z tohoto činu vzejdou. Nevidí, že
narážejí přímo na náboženskou svobodu. Jsou mnozí, kteří nikdy nechápali
požadavky biblické soboty a falešný základ, na kterém spočívá instituce
neděle.“ 5T 711.
b.
„Pracují ve slepotě. Nevidí, že pokud protestantská vláda obětuje zásady, které
z nich učinily svobodný, nezávislý národ a skrze zákonodárství přivede do
Ústavy zásady, které rozšíří papežské bludy a papežské svody, že se vrhnou do
římských hrůz středověku.“ RH extra 12-11-1888, p. 8.
c.
„Nedělní hnutí popohání satanská síla, ale děje se to v skrytu. Dokonce i lidé,
kteří jsou zapojeni do tohoto díla, jsou slepí před následky, které přinese jejich
hnutí.“ RH 1-1-1889, p. 1; 7BC 975.
Kdo je ve skutečnosti tím hlavním organizátorem uzákonění neděle?

„Ani krok nebyl učiněn ve vyvyšování modloslužebné soboty, ve vzkříšení
zachovávání neděle uzákoněním, aby za tím nestál satan, on je tím hlavním
aktérem.“ 7BC 977.
b.
„Když zákonodárství vymyslí zákony, které vyvýší první den týdne, a postaví
ho na místo sedmého dne, satanův plán bude dokončen.“ 7BC 976.
c.
„Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem. Satan a jeho
andělé jsou v bdělém stavu a velmi aktivní; pracují s energií a vytrvalostí skrze
lidské nástroje, aby uskutečnili jeho záměr vymazat z myslí lidí poznání o
Bohu.“ 7BC 985; RH 12-13-1892.
Kým nedělní zákon pohrdá?
„Rozhodnější úsilí bude vykonáno, aby byla vyvýšena falešná sobota a bylo
pohrdnuto samotným Bohem nahrazením dne, který on požehnal a posvětil.
Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem.“ 7BC 985.
Máme očekávat nedělní zákony v určitých státech, anebo to bude Kongres Spojených
Států, který tento zákon vydá?
a.
„Naše země je v ohrožení. Přibližuje se čas, kdy se její zákonodárci zřeknou
zásad protestantismu, aby podpořili římské odpadnutí. Lid, který Bůh tak
zázračně utvářel, posiloval je, aby se zbavili pokořujícího jha papežství,
poskytne národním činem moc zkažené víře Říma a takto probudí tyranii, která
pouze čeká na pokyn, aby opět začala jednat krutě a tyransky.“ 4SP 410
(1884); ST 7-17-1907, p. 7.
b.
„Vidíme, že je vykonáváno úsilí o omezení naší náboženské svobody. Otázka
neděle nyní zaujímá velké rozměry. V Kongresu je prosazován dodatek k naší
Ústavě, a když bude přijat, musí následovat utlačování.“ RH 12-18-1888, p.
786. (Viz také 5T 711).
c.
„Brzy se před námi otevře období velkého zájmu pro všechny živé. Spory
minulosti oživnou; povstanou nové spory. O scénách, které se odehrají na
našem světě, se nám ještě ani nesnilo. Satan pracuje skrze lidské nástroje. Ti,
kdo činí úsilí, aby byla změněna Ústava a byl zajištěn zákon vynucující
zachovávání neděle si velmi málo uvědomují, jaké toho budou důsledky. Těsně
před námi je krize.“ 5T 753.
d.
„Když se náš národ vzdá zásad své vlády, aby ustanovil nedělní zákon,
protestantismus si tímto činem podá ruce s papežstvím.“ 5T 712.
e.
„Lid Boží čeká velká krize. Velmi brzy bude náš národ usilovat nade vše o
zachovávání prvního dne týdne jako svatého dne. Tímto činem, nebudou mít
výčitky, že pudí lidi proti hlasu jejich vlastního svědomí, když budou
zachovávat den, který národ prohlásil za sabat.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.
f.
„Když bude zákon Boží učiněn neplatným a odpadnutí se stane národním
hříchem, tehdy Bůh zasáhne v prospěch svého lidu.“ RH Extra 12-11-1889, p.
3.
g.
„Výnosem vynucujícím instituci papežství přestupováním zákona Božího, se
náš národ zcela rozloučí se spravedlností.“ 5T 451.
Budou Spojené Státy i nadále národem přízně, poté co zákonodárstvím odstraní zákon
Boží?
a.
„Lidé Spojených Států byli lidmi přízně; ale když omezí náboženskou
svobodu, vzdají se protestantismu a podpoří papežství, míra jejich viny se
naplní a v knihách nebeských bude zaznamenáno „národní odpadnutí.“ RH 52-1893, p. 274.
a.

6.

7.

8.

„ … Tak může být toto odpadnutí pro nás znamením, že hranice Boží
shovívavosti je překročena, že míra nepravosti našeho národa je naplněna. …“
5T 451.
Co bude výsledkem tohoto národního odpadnutí?
a.
„Přichází čas, kdy bude zákon Boží, v zvláštním slova smyslu, v naší zemi
zrušen. Vládcové našeho národa uzákoněním zákona prosadí nedělní zákon a
takto se lid Boží dostane do velkého nebezpečí. Když náš národ na svých
zákonodárských shromážděních vydá zákony, kterými sváže svědomí lidí, co
se týká jejich náboženských výsad, vynucující zachovávání neděle, a uplatní
utiskující moc proti těm, kdo zachovávají sedmý den sobotu, zákon Boží bude
ve všech záměrech a cílech učiněn v naší zemí neplatným a národní odpadnutí
bude doprovázeno národní zkázou.“ RH 12-18-1888, p. 785; 7BC 977.
b.
„Bude to v době národního odpadnutí, kdy začne satan používat své taktiky,
vládcové země se postaví na stranu člověka hříchu – tehdy se míra viny naplní;
národní odpadnutí bude signálem národní zkázy.“ GCB 1891; P. 259.
c.
„Výsledkem tohoto odpadnutí bude národní zkáza.“ RH 5-2-1893, p. 274.
d.
„Protestanti budou působit na vládce země, aby vydali zákony navracující
nadvládu člověku hříchu, který sedí v chrámu Božím, ukazuje se, že je Bůh.
Římsko-katolické zásady se dostanou pod ochranu a péči státu. Toto národní
odpadnutí bude rychle následováno národní zkázou. … Protestantské vlády se
dostanou před podivnou zkoušku. Obrátí se ke světu. Ve svém oddělení se od
Boha také budou usilovat o to, aby učinili klam a odpadnutí od Boha zákonem
národa.“ RH 6-15-1897, p. 370.
e.
„Když se protestantské církve spojí se světskou mocí, aby podpořily falešné
náboženství, navzdory tomu, co jejich předkové snášeli s nejstrašnějším
pronásledováním, tehdy bude papežská sobota vynucována spojenou autoritou
církve a státu. Bude národní odpadnutí, které skončí jedině v národní zkáze.“
Ev 235 (1899).
f.
„Když budou protestantské církve usilovat o podporu světské moci a takto
následovat příklad odpadlé církve, navzdory tomu, co jejich předkové snášeli
s nejstrašnějším pronásledováním, potom bude národní odpadnutí, které skončí
jedině v národní zkáze.“ 4SP 410 (1884); ST 7-17-1907, p. 7.
g.
„Když se protestantské církve spojí se světskou mocí, aby podpořily falešné
náboženství … když stát použije svou moc, aby prosadil výnosy a podpořil
ustanovení církve – tehdy protestantská Amerika vytvořila obraz šelmy a bude
národní odpadnutí, které skončí jedině v národních troskách.“ ST 3-22-1910;
7BC 976.
Jakým způsobem vytvoří protestantská Amerika obraz šelmy?
a.
„Až se přední církve Spojených států sjednotí v těch bodech věrouky, které
stejně zachovávají, a ovlivní stát, aby prosadil jejich nařízení a podpořil jejich
ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoří obraz římské církevní vlády,
jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestů pro lidi, kteří
se nepodvolí.“ GC 445 (Viz také 4SP 278).
b.
„Tím, že vynucují náboženskou povinnost státní mocí, zřizují církve šelmě
sochu. Proto bude vynucené zachovávání neděle ve Spojených státech
vynuceným uctíváním šelmy a její sochy.“ GC 449.
Bude prosazení zachovávání neděle (vytvoření obrazu šelmy) ve Spojených Státech
následovat nebo předcházet ukončení doby milosti?
b.

9.

10.

11.

„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen dříve, než bude ukončena
doba milosti; protože to bude pro lid Boží velkou zkouškou. … To je zkouška,
kterou musí lid Boží projít, dříve než bude zapečetěn.“ 7BC 976
b.
„Výnosem vynucujícím ustanovení papežské soboty přestoupením zákona
Božího se náš národ zcela vzdá spravedlnosti. Když protestanti napřáhnou svou
ruku přes propast, aby uchopili ruku římské moci, když podají ruku přes
propast, aby si jí potřásli se spiritismem, když pod vlivem tohoto trojnásobného
spojení, naše země zavrhne každou zásadu své Ústavy jako protestantská a
republikánská vláda a zajistí propagaci papežských bludů a svodů, potom
můžeme vědět, že přišel čas pro zázračné působení satanovo a že konec je
blízko.“
„Tak, jako byl příchod římského vojska učedníkům znamením o nastávající
zkáze Jeruzaléma, tak může být toto odpadnutí znamením pro nás, že je
překročena hranice Boží shovívavosti, že míra nepravosti našeho národa je plná
a že anděl milosrdenství už odletí, aby se nikdy nevrátil.“ 5T 451.
c.
„Vidění Anny staví vytvoření obrazu šlemy až po ukončení doby milosti. To
tak ale není. Tvrdíte, že věříte svědectvím; tak ať vás v této věci vyvedou
z omylu. Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen dříve, než bude
ukončena doba milosti; protože to bude pro lid Boží velká zkouška, která
rozhodne o jeho věčném osudu.“ 2SM 81.
Se zřetelem na očekávané uzákonění neděle, k čemu jsou vybízeni adventisté žijící ve
městech, aby učinili, co nejdříve je to jen možné?
a.
„On chce, abychom žili tam, kde máme dost místa. Jeho lid se nemá mačkat ve
městech. Chce, aby vzali své rodiny pryč z měst, aby se mohli lépe připravit na
věčný život. Za malou chvíli budou muset opustit města … Vyjděte z měst, jak
nejdříve je to jen možné. …“ 2SM 356.
b.
„Brzy přijde krize týkající se zachovávání neděle. … Pokud si můžeme
z prozřetelnosti Boží zajistit místa mimo města, Pán chce, abychom to udělali.
Před námi jsou těžké časy. … Vidím za nutné, abychom pospíchali s přípravou
všech věcí na krizi.“ 2SM 359.
Jakým varováním budou nedělní zákony pro ty adventisty, kteří stále zůstávají ve
velkých městech?
„Tak jako obležení Jeruzaléma římskými vojsky bylo signálem judským
křesťanům k útěku, tak převzetí moci ze strany našeho národa výnosem
vynucujícím papežskou sobotu, bude pro nás varováním. Potom nastane čas
k opuštění velkých měst, příprava k opuštění menších měst do odlehlých
domovů na samotách mezi horami.“ 5T 464,465.
Jak máme trávit neděle, poté co budou vydány nedělní zákony?
a.
„Adventisté mají projevit svou moudrost tím, že se v ten zdrží své všední práce
a zasvětí jej misijnímu úsilí.
Pohrdání nedělními zákony jen upevní v jejich pronásledování náboženské
horlivce, kteří se to snaží vynutit násilím. Nedejte jim žádnou příležitost
k tomu, aby vás nazývali porušovateli zákona. … Nikdo nepřijme znamení
šelmy tím, že bude moudře zachovávat klid, tím že se zdrží práce, která
pohoršuje. …
Kdykoliv je to jen možné, ať se v neděli konají náboženské bohoslužby …
Nechť učitelé v našich školách zasvětí neděle misijnímu úsilí.“ 9T 232,233.
b.
„Nedělejte v neděli žádné demonstrace, které jsou v rozporu se zákonem.“ 9T
235.
a.

12.

13.

14.

„Jednou se mě ti, kdo měli na starost školu v Avondale zeptali: „Co budeme
dělat? Zákonní úředníci byli pověřeni, aby uvěznili ty, kteří pracují v neděli.“
Odpověděla jsem: „Vyvarovat se této těžkosti, bude velmi lehké. Obětujte
neděli Pánu jako den pro misijní práci. Vezměte studenty a udělejte
shromáždění na různých místech a konejte zdravotní misijní dílo. Naleznou lidi
doma a takto budou mít ohromnou příležitost k představení pravdy. Tento
způsob trávení neděle je Pánem vždy přijatelný.“ 9T 238.
d.
„Když jsme bydleli v Corranbongu, kde byla založena škola Avondale …
vystala zde otázka práce v neděli. Zdálo se, že se provazy tak stahují, že už
nám brzy nebude umožněno v neděli pracovat. Naše škola byla umístěna
v srdci lesů, daleko od jakékoliv vesnice nebo železnice. Nikdo nebydlel dost
blízko, aby mohl být rušen čímkoliv, co jsme dělali. Přesto jsme však byli
sledováni. Úředníkům bylo přikázáno, aby sledovali, co děláme v prostorách
školy; a oni taky přišli, ale nedali najevo, že by si všimli těch, kdo pracovali.
Jejich důvěra a respekt vůči našim lidem byla získána dílem, které jsme
vykonali v té komunitě pro nemocné, takže nechtěli překážet naší nevinné práci
v neděli.
Jindy, když se naši bratři potýkali s pronásledováním a byli dotazováni ohledně
toho, co by měli dělat, dala jsem jim stejnou radu, kterou jsem dala jako
odpověď na otázku týkající se využití neděle na hry. Řekla jsem: „Věnujte
neděli misijnímu dílu pro Boha. Učitelé, běžte se svými studenty.“ …
Ať učitelé v našich školách zasvětí neděli misijnímu úsilí.“ CT 549-551.
15.
Jaký by měl náš postoj dnes? Jak bychom měli pracovat a modlit se?
a. „Nekonáme vůli Boží, pokud sedíme v tichosti a neděláme nic, abychom hájili
svobodu svědomí. K nebi by měla vstoupat vroucí, působivá modlitba, aby tato
pohroma byla pozdržena, dokud nedokončíme dílo, které tak dlouho bylo
zanedbáváno. Ať od nás stoupá ta nejopravdovější modlitba a pracujme
v souladu s našimi modlitbami. Možná nám připadá, že satan je vítězem a že
pravda je přemožena falší a bludem … Ale Bůh chce, abychom si připomněli
jeho jednání s jeho lidem v minulosti, jak je zachraňoval před jejich nepřáteli.
On si vždy vybíral krajnosti, kdy už se zdálo, že není žádná šance, jak se
vysvobodit ze satanových spárů, pro zjevení své moci. Lidská potřeba je Boží
příležitostí.“ 5T 714.
b. „Měli bychom pilně studovat Slovo Boží a modlit se ve víře, že Bůh zadrží
mocnosti temnoty; protože až dosud se poselství dostalo k poměrně málo lidem
a svět má být osvícen jeho slávou. Přítomná pravda – přikázání Boží a víra
Ježíšova – ještě nezazněly tak, jak by měly. … Musíme zaujmout pevné
postavení, abychom neuctívali první den týdne jako sabat. …“ RH Extra 1224-1889, p. 2.
c. „Mnoho let čekáme, že bude v naší zemi uzákoněn nedělní zákon; a nyní když
je toto hnutí už těsně před námi se ptáme: „Co náš lid učiní v této záležitosti?
…“ Měli bychom zvláště hledat Boha pro milost a moc, která má být nyní dána
jeho lidu. Bůh žije; a my nevěříme, že plně nastal čas, kdy bude naše svoboda
omezena. Prorok viděl „čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící
čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný strom. A
viděl jsem jiného anděla, vystupujícího od východu slunce, majícího pečeť
Boha živého. Kterýž zvolal hlasem velikým na ty čtyři anděly, jimž dáno, aby
škodili zemi a moři, Řka: Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud
neznamenáme služebníků Boha našeho na čelech jejich.“ To poukazuje na
dílo, které máme nyní konat, což znamená volat k Bohu, aby andělé ještě drželi
c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

ty čtyři větry, dokud nebudou misionáři posláni do všech koutů světa a nebyla
vyhlášena výstraha před neuposlechnutím Hospodinova zákona.“ RH Extra 1211-1888, p.4-5.
„Na mužích a ženách modlitby po celé zemi spočívá velká zodpovědnost
prosit, aby Bůh odstranil ten oblak zla a udělil nám ještě pár let milosti,
abychom mohli pracovat pro Mistra.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.
„Vidíme, že ti, kteří nyní zachovávají přikázání Boží, se musí rozhýbat, aby
mohli obdržet zvláštní pomoc, kterou jim může udělit jedině Bůh. Měli by co
nejopravdověji dělat něco pro to, abychom pokud možno co nejvíce oddálili
hrozící neštěstí.“ RH 12-18-1888, p. 785.
„Pokud nedělají nic pro to, aby vyvedli mysle lidí z omylu a nedbalostí vůči
pravdě, že se naše zákonodárství zřekne zásad protestantismu, podpoří římský
blud, falešnou sobotu, Bůh učiní svůj lid, který měl velké světlo zodpovědným
z jejich nedostatku horlivosti a věrnosti. Ale pokud bude předmět
náboženského uzákonění lidem moudře a rozumně představen a oni uvidí, že
skrze vynucování neděle se bude skrze křesťanský svět opakovat římské
odpadnutí a že se bude opakovat tyranie minulých věků, tak ať přijde cokoliv,
budeme mít splněnu svou povinnost.“ RH Extra 12-24-1889, p. 3.
„Ať lid Boží zachovávající přikázání v tuto dobu nemlčí, jako kdybychom
přijímali tuto situaci. Máme před sebou vyhlídky na hrozící a neustálý boj
s rizikem uvěznění, ztráty majetku a dokonce samotného života, máme bránit
zákon Boží, který byl lidskými zákony učiněn neplatným.“ RH 1-1-1889, p. 1;
7BC 975.
„Doufám, že trouba vydá jasný zvuk, co se týče hnutí nedělního zákona.
Myslím si, že by bylo nejlepší, kdyby v našich novinách bylo zvláště psáno o
věčnosti zákona Božího. … Měli bychom nyní dělat co nejvíce pro to,
abychom překazili tento nedělní zákon.“ CW 97-98 (1906).
„Jsou mnozí, kteří jsou v poklidu, jakoby spali. Oni praví: „Proroctví
předpovědělo prosazení zachovávání neděle, ten zákon bude určitě vydán“; a
když došli k tomuto závěru sednou si v klidném očekávání na tuto událost,
utěšujíce se myšlenkou, že v době soužení Bůh svůj lid ochrání. Ale Bůh nás
nezachrání, pokud nevynaložíme žádné úsilí, abychom vykonali dílo, které
nám svěřil.“ RH Extra 12-24-1889, p. 2.
„Ti, kdo byli varováni před událostmi, které jsou před nimi, nemají pouze sedět
v klidném očekávání nadcházející bouře, utěšujíce se, že Bůh zastíní své věrné
v době soužení. Máme být jako lidé čekající na svého Pána, ne v nečinném
očekávání, ale v horlivém úsilí, s neotřesitelnou vírou. Nyní není čas dovolit
našim myslím, aby se zabývaly věcmi podřadného významu. … Nedělní hnutí
už vychází z temnoty. Vůdcové zatajují pravou věc a mnozí, kteří se k tomu
dílu připojí, nevidí, kam a jakým směrem to míří. Jeho projevy jsou jemné a
zdánlivě křesťanské; ale když promluví, projeví ducha draka. Je naší
povinností udělat vše, co je v naší moci, abychom odvrátili hrozící nebezpečí.
Měli bychom vynaložit úsilí na to, abychom odstranili předsudky tím, že se
před lidi postavíme v pravém světle. Měli bychom jim předložit skutečnou
spornou otázku, a takto se zapojit do nejúčinnějšího protestu proti opatření
omezujícímu svobodu svědomí. Měli bychom zkoumat Písmo a být schopni
udat důvod pro naši víru.“ RH Extra 12-11-1888, p. 4.
„Patriarchové a proroci, Daniel a Zjevení a Velký spor věků, jsou knihy nyní
potřebné jako nikdy předtím. Měli by být v oběhu, protože pravdy, které
zdůrazňují, otevřou mnoho slepých očí. … Mnozí z našeho lidu jsou slepí před

důležitostí těch knih, které jsou nejvíce potřebné. Kdyby měli takt a umění,
které se projevuje v prodávání těchto knih, hnutí nedělního zákona by nebylo
tam, kde je dnes.“ SM 123; RH 2-16-1905.
l. „Nemůžeme pracovat, abychom uspokojili lidi, kteří použijí svůj vliv
k potlačení náboženské svobody a kteří zapojí utlačující prostředky, aby
dovedli nebo donutili své bližní zachovávat neděli jako sabat. První den týdne
není dnem, který má být uctíván. Je to falešná sobota a členové rodiny Páně
nemohou mít podíl s lidmi, kteří vyvyšují tento den a přestupují zákon Boží
tím, že pošlapávají jeho sobotu. Lid Boží nemá volit takovéto lidi do úřadu;
protože když to udělají, stávají se spoluúčastníky hříchů, které ve svém úřadě
spáchají.“ FE 475; GW 391-392.

IV.
VŠEOBECNÝ NEDĚLNÍ ZÁKON
1.
2.

3.

4.

5.

Co praví Bible o celosvětové obnově římsko-katolického vlivu před koncem času? Zj
13,3.8.
Který národ zahrnutý přízní bude tím vedoucím při vynucování zachovávání neděle?
a.
„Právě tito lidé však tvrdí, že rychle se šířící zkaženost je do značné míry
způsobena znesvěcováním takzvané „křesťanské soboty“ a že vynucené
zachovávání neděle by zlepšilo mravní stav společnosti. Toto tvrzení slyšíme
zvláště v Americe, kde nejvýrazněji zaznělo učení o pravé sobotě.“ GC 587.
b.
„Jiné národy budou následovat příkladu Spojených Států. Ačkoliv Spojené
Státy učiní počátek, bude náš lid ve všech částech světa postižen stejnou krizí.“
6T 395.
Kolik národů bude následovat příklad Spojených Států?
a.
„Když se Amerika, země náboženské svobody spojí s papežstvím, aby působila
nátlak na svědomí a nutila lidi k zachovávání falešné soboty, národy ve všech
částech zeměkoule se dají svést k následování jejího příkladu.“ 6T 18 (Viz
GCB 1-28-1893).
b.
„Vínem hněvu smilství svého napájela všechny národy.“ Zj 14,6-8. Jak se to
stalo? Tím, že nutila lidi k tomu, aby přijali falešnou sobotu.“ 8T 94.
c.
„Otázka soboty je v posledním velkém sporu, na kterém se bude podílet celý
svět, tou největší spornou otázkou.“ 6T 352.
Které světové náboženství je především zapojeno do vynucování zachovávání neděle?
a.
„Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se
církve spojí se světskými úřady, aby vynutily uctívání neděle, stane se
předmětem všeobecného zatracování malá menšina, která bude vytrvale
odmítat podvolit se názoru většiny.“ GC 615.
b.
„V závěru zápasu mezi dobrem a zlem se celé křesťanstvo rozdělí na dvě
skupiny – jednu budou tvořit lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a víru v
Ježíše, a druhou ti, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch.“ GC
450; 9T 16; 2SM 55.
Co se stane adventistům sedmého dne, kteří se nepřizpůsobí nedělnímu zákonu?
a.
„Výnos vynucující uctívání tohoto dne vyjde do celého světa. … Trápení a
pronásledování přijde na všechny, kdo v poslušnosti Slova Božího odmítají
uctívat tuto falešnou sobotu.“ 7BC 976.
b.
„Celý svět bude pohnutý nepřátelstvím proti adventistům sedmého dne, protože
oni nevzdají uctěním neděle, instituce této antikristovské moci, hold papežství.

6.

7.

8.

Záměrem satanovým je, aby byli vymazáni ze země, aby jeho nadvláda na této
zemi nebyla zpochybňována.“ TM 37; RH 8-22-1893.
c.
„Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí
„malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj
13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku.
Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až
bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti.“ GC 604.
Jaký účinek bude mít toto falešné oživení na křesťany podle jména?
„Prohlašovali, že mají pravdu; že konají zázraky; že se mezi nimi dějí znamení
a zázraky; že nastalo časové milénium, které tak dlouho očekávali. Celý svět se
obrátil v souladu s nedělním zákonem.“ Letter 6,1894.
Jaké dvě protikladné znamení přijmou na světě dvě skupiny lidí, když bude vynucován
nedělní zákon?
a.
„Zachovávání nesprávného dne odpočinku v souladu se zákony státu, ale proti
čtvrtému přikázání, bude projevem věrnosti moci, která je Bohu nepřátelská.
Zachovávání pravé soboty jako výraz poslušnosti Božího zákona bude
důkazem věrnosti Stvořiteli. Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti
světské moci přijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná
Boží autoritě, přijme Boží pečeť.“ GC 605.
b.
„Svět spěje k strašnému konci. Mocnosti, které budou společně bojovat proti
Božím přikázáním, nařídí „malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i
v službu podrobeným“ (Zj 13,16), aby se řídili tradicí církve a zachovávali
nesprávný den odpočinku. Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení,
budou vystaveni trestům, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti.
Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje
poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý, kdo nebude ctít Boží
zákon a bude se řídit lidskými příkazy, přijme znamení šelmy. …“ GC 604.
Jak souvisí všeobecný nedělní zákon s ukončením doby milosti?
a.
„Bůh poskytuje národům určitý čas milosti.“ 4BC 1143.
b.
„S neomylnou přesností Nekonečný vede případy všech národů. Zatímco jeho
milosrdenství je něžné, s výzvami k pokání, tento případ zůstane otevřený; ale
když tyto případy dosáhnou určité hranice, který Bůh určil, jeho hněv sestoupí.
Případ je uzavřený. Božská trpělivost přestala. V jejich prospěch už nejsou
přinášeny žádné obhajoby.“ 5T 208.
c.
„Bůh vede záznam národů; v knihách nebeských tam stojí proti nim údaje; a
když bude uzákoněno, že přestoupení prvního dne týdne se bude trestat, tehdy
se jejich kalich naplní.“ 7BC 910.
d.
„Když nahromaděné údaje v nebeských knihách záznamů dokonají
přestoupení, sestoupí hněv, nesmíšený s milosrdenstvím, a pak se uvidí, jak
strašnou věcí je vyčerpat božskou trpělivost. Tato krize se odehraje tehdy, když
se národy spojí, aby učinili zákon Boží neplatným.“ 5T 524.
e.
„Tato země téměř dosáhla stupně, kdy Bůh dovolí ničiteli provést své dílo na
ní. Nahrazení Božího Zákona zákony lidskými, vyvýšení neděle pouhou
lidskou autoritou místo biblické soboty je posledním aktem tohoto dramatu.
Když se tato náhrada stane všeobecnou, Bůh se sám zjeví. Povstane ve svém
majestátu, aby mocně zatřásl zemí. Vyjde ze svého místa, aby potrestal
obyvatele světa pro jejich nepravost, a země vynese na světlo prolitou krev a
nebude už přikrývat zabité.“ 7T 141.

„Nahrazení pravdy bludem je posledním činem v dramatu. Když se toto
nahrazení stane všeobecným, Bůh se zjeví. Když budou lidské zákony
vyvyšovány nad zákony Boží, když se budou vlády země snažit donutit lidi
k tomu, aby zachovávali první den týdne, vězte, že přišel čas, aby Bůh zasáhl.
On povstane ve svém majestátu a strašlivě zatřese zemí. Vyjde ze svého místa,
aby potrestal obyvatele světa za jejich nepravost.“ 7BC 980.
Věří všichni adventisté sedmého dne, že všeobecný nedělní zákon vyjde dříve, než
bude ukončena doba milosti?
Ne, nevěří. Někteří studenti Bible a Ducha Prorockého očekávají, že uzákonění
neděle nebude všeobecné, až chvíli poté, co bude ukončena doba milosti.
Citáty uvedené pod výše uvedeným bodem 8, jsou takto vysvětleny. Další
podporující citát je tento: „Když Ježíš opustí svatyni svatých, jeho zadržující
Duch bude odňat od vládců a lidu. Budou ponecháni nadvládě zlých andělů.
Potom rady vydají zákony a směrnice satanovy, takže pokud by nebyl ukrácen
čas, nikdo by nebyl spasen.“ 1T 204.
f.

9.

V.
MALÁ DOBA SOUŽENÍ
(Před ukončením doby milosti)
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Co bylo často údělem Božích dětí v minulosti? 2 Tm 3,12; J 15,20; 16,2; Da 7,25; Zj
13,7.
Změnil se satan, nebo je stále pronásledovatelem? Zj 12,13.17.
Před jaké dilema satan postaví v budoucnu svaté? Zj 13,15-17.
Kdy toto soužení začíná, ve vztahu k ukončení doby milosti?
a.
„Viděla jsem, že Bůh má dítky, které ještě sobotu nepoznaly a ji nezachovávají.
Ony světlo o tom nezavrhly. Na počátku doby soužení budeme naplněni
Duchem svatým tak, že vyjdeme a sobotu budeme zvěstovat plněji.“ EW 33.
b.
„Počátek doby soužení, který je zde uveden, se nevztahuje no dobu, kdy bude
vylito sedm posledních ran, nýbrž na krátkou dobu předtím, kdy bude Kristus
ještě ve svatyni.“ EW 85.
Co je jednou z hlavních příčin doby soužení?
a.
„Boží sobota bude pošlapána nohama a falešná sobota bude vyvyšována. U
nedělního zákona bude možnost velkého utrpení pro ty, kdo zachovávají sedmý
den. Když satanovy plány uspějí, na lid Boží přijde pronásledování. Ale Boží
věrní služebníci se nemusí bát nadcházejícího sporu.“ 2SM 375.
b.
„Pokud se papežství nebo jeho zásady opět dostanou k moci, proti těm, kdo
neobětují svědomí a pravdu v podřízení se všeobecným bludům, vzplanou ohně
pronásledování. Zlo se už téměř uskutečňuje.“ 5T 712.
Bude lid Boží pronásledován kvůli porušování neděle nebo zachovávání soboty?
a.
„Protestantský svět dnes vidí v malé skupině, která zachovává sobotu,
Mardochea v bráně. Jeho charakter a chování, vyjadřující úctu k zákonu
Božímu, jsou neustálou výtkou těm, kdo zavrhli bázeň Boží a pošlapávají jeho
sobotu.; nevítaný vetřelec musí být nějakým způsobem odstraněn.“ 5T 450.
b.
„Boží lid zakusí ruku pronásledování kvůli zachovávání sedmého dne.“ 7BC
975; 9T 229.
c.
„Oživme víru a sílu rané církve a oživne duch pronásledování a ohně znovu
vzplanou.“ GC 48.

7.

8.

9.

Jak hořká bude nenávist vůči adventistům sedmého dne?
a.
„Ti, kdo budou zachovávat Biblickou sobotu, budou označeni za nepřátele
zákona a pořádku, kteří boří mravní zábrany společnosti, působí anarchii a
zkázu a přivolávají na svět Boží tresty. Jejich svědomité dodržování Božích
zásad bude označováno za umíněnost a pohrdání statní mocí. Budou
obviňováni z nepřátelství proti vládě. Kazatelé, kteří popírají závaznost Božího
zákona, budou z kazatelen hlásat, že jsme povinni poslouchat nařízení
světských úřadů, jako by to byla Boží nařízení. Lidé, kteří respektují Boží
přikázání, budou pomlouváni a odsuzováni v zákonodárných sborech a před
soudy. Jejich slova budou překrucována a jejich činům budou podsouvány
nejhorší pohnutky.“ GC 592 (Viz také PK 183,184).
b.
„Dříve než boj skočí a bude vydobyto vítězství, my jako lid budeme muset
zažít zkoušky podobné těm Pavlovým. Setkáme se se stejnou tvrdostí srdce,
stejně krutou rozhodností, stejnou neústupnou nenávistí. … Pronásledování
opět vzplane proti těm, kdo jsou věrni Bohu; jejich pohnutky budou napadány,
jejich nejlepší snahy špatně vykládány, jejich jména vyloučena jako špatná. …
Bůh chce, aby se jeho lid připravil na nadcházející krizi. Připraveni, nebo
nepřipraveni, všichni se s ní musíme setkat.“ SLP 251,252.
c.
„Přijde čas, kdy budeme kvůli naší obhajobě Bible považováni za zrádce.“ 6T
394.
d.
„Boháči, géniové, vzdělanci se spojí, aby je zahrnuli opovržením.
Pronásledující vládcové, kazatelé a církevní členové se spiknou proti nim.
Perem a hlasem, vychloubáním, pohrůžkami a zesměšňováním, se budou snažit
vyvrátit jejich víru.“ 5T 450.
Která organizace udělá velmi těžkým pro adventisty, aby dlouho pokračovali ve své
práci ve městech?
a.
„Obchodní společnosti (odborové svazy, pozn. překl.) budou jedním z činitelů,
které na tuto zemi přinesou dobu soužení, jaká nebyla od té doby, co existuje
svět.“ 2SM 142.
b.
„Kvůli těmto spojením a svazům, bude pro naše instituce velmi těžké
pokračovat v jejich práci ve městech. Moje varování zní: Nevcházejte do měst.
Nestavějte žádná sanatoria ve městech.“ 2SM 142.
c.
„Pár mužů se spojí, aby se chopili všech prostředků, které se dají získat
v obchodě určitými plány. Budou se vytvářet odborové svazy a ti, kdo se
odmítnou připojit k těmto odborovým svazům, budou poznamenáni.“ 2SM
142.
d.
„Rychle přichází čas, kdy kontrolující moc pracovních svazů bude velmi
utiskující. Znovu a znovu mě Pán poučil, aby naši lidé vyvedli své rodiny pryč
z měst na venkov, kde si mohou vypěstovat své vlastní zásoby; protože
v budoucnu bude problém s nakupováním a prodáváním velmi vážný.“ 2SM
141.
Jak čas postupuje, jaký oficiální výnos bude vydán ohledně nakupování a prodávání?
a.
„V posledním velkém utkání ve sporu se satanem budou ti, kdož jsou věrni
Bohu, zbaveni na zemi všech prostředků nutných k životu. Protože odmítnou
přestoupit zákon Boží a poslouchat mocnosti tohoto světa, bude jim
zapovězeno kupovat i prodávat.“ DA 121,122.
b.
„Satan říká: „Ze strachu o nedostatek jídla a oblečení se připojí ke světu
v přestupování zákona Božího. Země bude zcela pod mou nadvládou“.“ PK
183,184. (Viz také 5T 152).

„Nahromaděné bohatství bude brzy bezcenné. Když vyjde výnos, kdy nebude
nikdo moci kupovat ani prodávat, pokud nebude mít znamení šelmy, velmi
mnoho našich prostředků nám bude k ničemu. Bůh nás nyní vyzývá, abychom
udělali vše, co je v našich silách, abychom vyslali do světa varování.“ RH 321-1878, p. 91.
d.
„Přichází čas, kdy nebudeme moci prodávat za žádnou cenu. Brzy vyjde výnos
zakazující kupovat či prodávat každému člověku, s výjimkou toho, kdo má
znamení šelmy. Před krátkým časem jsme se v Kalifornii k tomuto přiblížili;
ale to byla pouze pohrůžka před váním větrů. Ještě jsou drženy čtyřmi anděly.
Ještě nejsme připraveni. Je tu ještě dílo, které musí být vykonáno a potom
budou andělé vybídnuti, aby nechali větry vanout na zemi. To bude
rozhodujícím časem pro Boží děti, časem soužení, jakého nebylo, co je národ.
Nyní je možnost pracovat.“ 5T 152.
Jaký další zákon bude vydán před ukončením doby milosti?
„Brzy se před světem otevřou úžasné události. Konec všech věcí je nablízku.
Čas soužení už téměř přichází na lid Boží. Potom vyjde výnos zakazující těm,
kdo zachovávají sobotu Páně, kupovat nebo prodávat a bude jim vyhrožováno
trestem a dokonce i smrtí, pokud nebudou zachovávat první den týdne jako
sabat.
„Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a
bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času. …“ RH 1119-1908, p. 5.
Jak budou s některými mladými lidmi zacházet jejich vlastní rodiče?
„Důsledná poslušnost Božího slova bude pokládána za vzpouru. Zaslepeni
satanem budou rodiče jednat tvrdě s věřícími dětmi, nadřízení budou utlačovat
své podřízené zachovávající přikázání. Láska a náklonnost ochabnou. Rodiče
budou vyhánět děti z domova.“ GC 608.
Jak s některými budou jednat soudní dvory?
a.
„Všichni, kdo prokazují svou věrnost poslušností zákona Hospodinova musí
být připraveni, že budou vězněni, přivedeni před rady, které nemají za své
měřítko vznešený a svatý zákon Boží.“ RH 12-26-1899, p. 83; 7BC 977.
b.
„Něžné slitování této moci se ukáže ve vězeňských celách a žalářích. Přípravy,
jejichž výsledkem bude vytvoření obrazu šelmě, už postupují.“ RH 4-23-1889,
p. 257.
c.
„Protože zastánci pravdy odmítnou uctívat neděli jako sobotu, budou mnozí z
nich uvězněni, jiní vypovězeni ze země, další budou trpět jako otroci. Dnes
nám něco takového připadá nemožné. Až bude však lidem odňat Boží Duch,
který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který nenávidí Boží
přikázání, budou se dít neobvyklé věci. Lidské srdce umí být velice kruté, když
se z něj vytratí Boží láska a úcta.“ GC 608.
„Je možné, že někteří budou muset přinést tu největší oběť?
a.
„Je před námi vyhlídka na trvalý boj, s rizikem uvěznění, ztráty majetku a
dokonce samotného života, za obranu zákona Božího.“ 5T 712.
b.
„Jako kdysi působil na pohanské národy, aby zničily Izrael, tak v blízké
budoucnosti povzbudí zlomoci země, aby zahubily lid Boží. Od lidí se bude
vyžadovat, aby poslouchali lidská nařízení a porušovali božský zákon.
Ti, kdo jsou věrni Bohu, budou ohrožováni, zrazováni, pronásledováni. Budou
„zrazováni také od vlastních rodičů, bratří, příbuzných a přátel“ a vydáváni na
smrt.“ PK 587,588.
c.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Budou se ti, kteří budou odsuzováni pro svou víru, bát vězeňských cel nebo dokonce
samotné smrti?
a.
„Pokud jsme povoláni, abychom trpěli pro věc Kristovu, budeme uschopněni
jít do vězení důvěřujíce mu, tak jako dítě důvěřuje svým rodičům. Nyní je čas
rozvíjet svou víru v Boha.“ OHC 357.
b.
„Nepotřebujeme odvahu a statečnost starověkých mučedníků, dokud se
nedostaneme do postavení, v kterém se nacházeli. … Když se navrátí
pronásledování, bude dána milost, která vzbudí každou schopnost těla, aby
prokázala pravé hrdinství.“ OHC 125.
c.
„Učedníci nebyli obdařeni odvahou a statečností mučedníků, dokud to
nepotřebovali.“ DA 354
d.
„Když pro pravdu stane věřící před zaujatým soudem, stojí Kristus po jeho
boku. … Je-li kdo uvržen do vězení, Kristus ho zaplavuje svou láskou. Umíráli kdo pro jeho dílo, Kristus mu praví: „A živý, ješto jsem byl mrtvý, a aj, živý
jsem na věky věků. … A mám klíče pekla i smrti.“ Zj 1,18. „Život, který byl
obětován pro mne, je zachován pro věčnou slávu.“ DA 669.
Kdo budou ďáblovými nejúčinnějšími nástroji v obviňování a překrucování
adventistů?
„Lidé nadaní, příjemného vystupování, kteří se kdysi hlásili k pravdě, použijí
všechny své schopnosti, aby oklamali a svedli další. Stanou se
nejrozhodnějšími nepřáteli svých bývalých spoluvěřících. Až se světitelé
soboty dostanou před soudy, aby se odpovídali ze své víry, stanou se tito
odpadlíci nejúčinnějšími nástroji satana, budou je pomlouvat a obžalovávat a
vymyšlenými informacemi budou proti nim podněcovat představitele státní
moci.“ GC 908.
Jaké dvě mocné křesťanské skupiny se spojí, aby pronásledovaly zastánce pravdy?
a.
„Samozvaný protestantský svět vytvoří spolek s člověkem hříchu. … Písmo
učí, že papežství opět získá svou ztracenou nadvládu a ohně pronásledování
opět vzplanou. … “ 7BC 975.
b.
„Mnozí se vymlouvají, že není žádná šance, aby papežství znovu ožilo. Pokud
někdy získá zpět svou ztracenou nadvládu, bude to díky protestantismu, který
mu podá pravou ruku společenství. Pokud se dostane k moci prospěchářskou
výsadou, opět vzplanou ohně pronásledování proti těm, kdo neobětují své
svědomí a pravdu za bludy papežství. Jakmile se jednou mysle křesťanského
světa odvrátí od Boha, zneuctí zákon Boží a pošlapou jeho svatý den, budou
připraveni jít kamkoliv, kam je satan povede.“ RH 1-1-1889, p. 1.
c.
„Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se katolíci
spojí s protestanty.“ GC 607.
d.
„Všichni, kdo se nepokloní před výnosem národních koncilů a neuposlechnou
národní zákony, aby vyvyšovaly sobotu ustanovenou člověkem hříchu, a tím
pohrdly zákonem Božím, pocítí utiskující moc nejenom samotného papežství,
ale protestantského světa, obrazu šelmy.“ 2SM 380.
e.
„Jejich duchovní se rozzlobí jako kdysi farizeové, protože bude zpochybněna
jejich autorita, označí poselství za ďábelské a budou podněcovat davy lidí, kteří
milují hřích, aby odmítali a pronásledovali hlasatele poselství.“ GC 607.
f.
„Protestanti působí ve skrytu, aby dostali neděli do popředí, tak jak to udělali
Římané. Po celé zemi papežství staví své vysoké a masivní stavby, v jejichž
tajných zákoutích se bude opakovat dřívější pronásledování.“ 5T 449,450 (Viz
také GC 581).
Bude toto pronásledování všude stejné?

18.

19.

20.

21.

„Pokud má být poselství milosti zvěstováno světu, bude tu výzva pro úsilí
pomáhající jiným ústavům a podnikům, které se bude podobat tomu úsilí, jež
pomáhá našim školám. A pokud čas milosti trvá, bude tu příležitost i pro
kolportérskou práci. Když se náboženské denominace spojí s papežstvím, aby
utiskovaly Boží lid, otevřou se hranice náboženské svobody právě
evangelizační kolportáží. Jestliže je pronásledování kruté na jednom místě,
pracovníci ať se řídí Kristovým návodem: „Když se pak vám budou protivit v
tom městě, utecte do jiného.“ Přijde-li tam pronásledování, jděte ještě na další
místa. Bůh povede svůj lid, aby byl k požehnání na mnoha místech. Kdyby
nebylo pronásledování, nebyli by tak široce rozptýleni pro zvěstování pravdy.“
6T 478.
Jak budou neposvěcení církevní členové ovlivněni bouří posměchu, zkoušek a
pohrdání?
„Až se přiblíží bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale
nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k
odpůrcům. Spojí se se světem a budou sdílet stejné názory. Nakonec se budou
na všechno dívat stejně jako svět. Až budou postaveni před zkoušku,
rozhodnou se pro snazší cestu.“ GC 608.
Jak budou reagovat „pravé ovce“, když přijde pronásledování?
„Pravé ovce uslyší Pastýřův hlas, když na nás bouře pronásledování skutečně
přijde. Sebezapíravé úsilí bude vynaloženo pro záchranu jiných a mnozí, kteří
se odtáhli od stáda, budou opět následovat toho velkého Pastýře. Lid Boží se
semkne a ukáže nepříteli sjednocenou řadu. Tváří v tvář společnému nebezpečí
ustane boj o prvenství, nebude již žádných sporů o tom, kdo bude největším.“
6T 401.
Jaké mocné zjevení moci Boží bude vidět po celém světě, poté co začne
pronásledování?
„Láska Kristova, láska našich bratří, bude svědectvím světu, že jsme byli
s Ježíšem a učili se od něho. Pak poselství třetího anděla propukne v hlasité
volání a celá země bude osvícena slávou Pána.“ 6T 401.
Jaké by mělo být naše současné chování a postoj, když očekáváme přicházející
nesnáze?
a.
„Opět a opět mi bylo dáno poselství, že nemáme vyřknout ani jedno slovo,
vytisknout ani jednu větu, zvláště jakožto osobní napadání, pokud není nutně
důležité na obranu pravdy, které proti nám pobouří naše nepřátelé a přivede
jejich vášně do varu. Naše dílo bude brzy ukončeno a brzy na nás přijde doba
soužení, jakého ještě nebylo, o kterém máme jen malé tušení.“ 9T 241.
b.
„Ať má každý na paměti, že v žádném případě nemáme vzbuzovat
pronásledování. Nemáme užívat tvrdá a ostrá slova. Vypusťte je z každého
napsaného článku, odstraňte je z každého proslovu. Ať slovo Boží řeže, kárá;
ať se smrtelní lidé skryjí v Ježíši Kristu. …
Přijde doba soužení, jakého nebylo, co je národ.“ 9T 244.
c.
„Právě před námi je doba, kdy na ty, kdo hlásají pravdu, přijde pronásledování.
Vyhlídky nejsou lichotivé; ale nehledě na to, nevzdejme své úsilí zachránit ty,
kdo hynou, za jejichž vykoupení nabídl Kníže života svůj drahý život. Když
jeden prostředek selže, zkuste jiný. Naše úsilí nesmí být mrtvé a bez života.
Tak jak dlouho je nám ušetřen život, tak dlouho pracujme pro Boha.“ 9T 227.

VI

VELKÉ TŘÍBENÍ
1.

2.
3.

4.

Co učí Bible na téma existence svatých (jednou spasen, navždy spasen)? Je možné,
aby upřímný křesťan ztratil svou lásku k Bohu? Mt 24,13; 13, 18-23; 1 K 9,27; 10,12;
Žd 6,4-6; Ez 18,24; 2 Pt 2,20-21.
Popisuje Bible odpadnutí jednotlivých jedinců, kteří kdysi vlastnili Boží uznání? Ez
28,15; 2 Pt 2,4; 1 S 10,9; 28,15.
Týká se odpadnutí („vytříbení“ členů z Boží církve) pouze minulých století?
a.
„Začalo mocné tříbení a bude pokračovat, a všichni, kteří nejsou ochotni
neohroženě a rozhodně se zastávat pravdy a přinášet Bohu a jeho dílu oběti,
budou vytříbeni ven. Anděl pravil: „Myslíš, že někdo bude nucen k obětování?
Ne, ne. Musí to být oběť dobrovolná.“ EW 50,51 (1850).
b.
„Viděla jsem, že se nyní nacházíme v době tříbení. Satan působí celou svou
mocí, aby vytrhl duše z ruky Kristovy. …“ 1T 429 (1864).
c.
„Bůh nyní tříbí svůj lid, prověřuje jejich cíle a pohnutky. Mnozí budou jako
plevy – žádná pšenice, není v nich žádné ceny.“ 4T 51 (1876).
d.
„Nacházíme se v době tříbení, v době, kdy vším, čím může být otřeseno, bude
otřeseno. Pán neomluví ty, kteří znají pravdu, pokud svými slovy a skutky
nebudou poslouchat jeho přikázání.“ 6T 332 (1900).
e.
„Jakmile bude lid Boží zapečetěný na svých čelech, není to pečeť nebo
znamení, které je viditelné, ale je to usazení v pravdě jak rozumově tak
duchovně, takže se s nimi nebude dát pohnout – jakmile bude lid Boží
zapečetěn a připraven na tříbení, tehdy přijde. Ve skutečnosti, to už začalo;
soudy Boží jsou nyní na zemi, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“
4BC 1161 (1902).
f.
„Dokonce i v naší době byly a budou celé rodiny, které se kdysi radovaly
v pravdě, ale ztratí víru kvůli pomluvám a klamům, které se k nim dostanou,
pokud jde o ty, které milovali a s kterými se radili. Otevřeli svá srdce rozsévání
koukolu; koukol se dostal mezi pšenici; zesílil; úroda pšenice byla menší a
menší; a drahá pravda u nich ztratila svou moc.“ TM 411.
Která zkušenost blízké budoucnosti velmi zvýší počet odpadnutí od církve adventistů
sedmého dne?
a.
„Čas, kdy přijde na každou duši zkouška, už není příliš vzdálen. Budeme
nuceni k přijetí znamení šelmy. Pro ty, kdo se krok za krokem podvolili
světským požadavkům a přizpůsobili se světským zvykům, nebude těžké se
podvolit mocnostem, místo aby se raději stali předmětem urážek, vězení i
smrti. Boj se odehrává mezi přikázáními Božími a přikázáními člověka. V té
době se v církvi oddělí zlato od strusky.“ 5T 81.
b.
„Až se přiblíží bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale
nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se k
odpůrcům.“ GC 608
c.
„Dílo, které církev nevykonala v době pokoje a blahobytu, bude muset vykonat
v strašné krizi za strašných a odpudivých podmínek … A v té době, se
povrchní, konzervativní třída, jejíž vliv neustále brzdil dílo, zřekne pravdy. …“
5T 463.
d.
„Když nás skličují zkoušky, v našich řadách se projeví odloučení i semknutí.
Někteří z těch, kdo jsou nyní připraveni k zápasu, v čase skutečného nebezpečí
jasně projeví, že nebudovali na pevné skále a podlehnou pokušení. Ti, kdo mají
veliké světlo a vzácné příležitosti, ale nevyužili je, od nás odejdou pod tou či
onou záminkou.“ 6T 400.

„V nepřítomnosti pronásledování se do naší církve dostali lidé, kteří se zdají
opravdoví a jejich křesťanství nepopiratelné, ale kteří, když se objeví
pronásledování, od nás odejdou.“ Ev 360.
Kromě pronásledování, jaké budou další příčiny pro „tříbení“ lidu Božího?
a.
„Tázala jsem se, jaký význam má toto tříbení, jehož jsem byla svědkem a bylo
mi ukázáno, že bude vyvoláno přímým svědectvím Věrného Svědka k církvi
laodicejské. Ono bude účinkovat na srdce toho, kdo je přijme, a přivede jej
k tomu, aby vyzdvihl korouhev a zvěstoval přímou pravdu. Někteří však toto
přímé svědectví nesnesou, postaví se proti němu, a tak vznikne mezi lidem
Božím tříbení.“ EW 270.
b.
„Duch Boží osvítil každou stránku Svatého Písma, ale jsou ti, na které má
pramalý vliv, protože není dokonale pochopeno. Když přijde tříbení,
představením falešných teorií, tito povrchní čtenáři nikde nezakotveni budou
jako pohyblivý písek. Zaujmou jakékoliv stanovisko, které podpoří smysl
textu, aby vyhovoval jejich pocitům nepřátelství. …“ TM 112.
c.
„Protože nepřijali lásku k pravdě, budou svedeni klamy nepřítele a budou
věnovat pozornost svůdným duchům a učením ďábelským a odejdou od
pravdy.“ 6T 401.
Jaké vyjádření používá sestra White k popsání této zkušenosti?
„Ve velkém tříbení, které brzy nastane, budeme lépe schopni změřit sílu
Izraele. Znamení naznačují, že je blízko doba, kdy Pán dá najevo, že věječka je
v jeho ruce a on důkladně pročistí své humno.“ 5T 80.
Tvořili naši církev vždy jenom opravdoví křesťané?
a.
Podle toho, co mi bylo ukázáno, mladých, kteří vyznávají náboženství a pravdu
a jsou skutečně obráceni, není více než polovina.“ 1T 158; MYP 131 (1857).
b.
„Jména jsou zapsána v církevních knihách na zemi, ale ne v knize života.
Viděla jsem, že ani jeden z dvaceti mladých neví, co je to náboženství ze
zkušenosti.“ 1T 504
c.
„V posledním mně daném vidění mně byla ukázána překvapující skutečnost, že
pouze malá část těch, kdo nyní vyznávají pravdu jí bude posvěcena a
zachráněna.“ 1T 608 (1867).
d.
„Oznámila jsem jim z toho, co mi bylo ukázáno, že pouze malý počet těch,
kteří nyní tvrdí, že věří pravdě, bude nakonec spasen. … „ 2T 445 (1870).
e.
„Říkám vám, že mnoho kazatelů, kteří stojí před lidmi a vysvětlují Písmo, jsou
poskvrněni hříchem. Jejich srdce jsou zkažená, jejich ruce nečisté.“ 5T 78
(1882).
f.
„Je to vážné prohlášení, které dávám církvi, že ani jeden z dvaceti, jejichž
jména jsou zapsána v církevních knihách, není připraven k uzavření své
pozemské historie a ve světě by byl opravdu bez Boha a bez naděje jako
obyčejný hříšník.“ ChS 41 (1893).
V těchto dnech klidu a blahobytu, který si nyní užíváme, jak můžeme očekávat, že se
to v naší církvi vyvine?
a.
„Blahobyt znásobí množství vyznavačů. Protivenství je vyloučí z církve.“ 4T
89.
b.
„Do církve vstoupí rozdělení. Vyvinou se dvě skupiny. Pšenice a koukol budou
růst spolu až do žně.“ 2SM 114.
Když přijde „velké tříbení“, co se stane s neposvěcenými členy církve?
a.
„Když přijde den, kdy bude zákon Boží učiněn neplatným a církev bude tříbena
ohnivými zkouškami, které mají vyzkoušet všechny živé na zemi, velké
množství těch, kteří jsou zdánlivě opravdoví, dá sluch klamným duchům a
e.
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stanou se z nich zrádci a zradí svatou důvěry. Ukážou se jako naši nejhorší
pronásledovatelé.“ 6BC 1065.
b.
„Mnohá hvězda, kterou jsme obdivovali pro její jas, potom zhasne v temnotě.“
PK 188 (Viz také 5T 81).
c.
„Plevy budou odváty větrem jako mračno, dokonce z míst, kde vidíme pouze
humno plné pšenice.“ 5T 81.
d.
„Tříbení odvane celé zástupy jako suché listí.“ 4T 89.
e.
„Do posledního slavnostního díla bude zapojeno pouze několik velkých mužů.“
5T 80.
Jaké procento členů církve adventistů sedmého dne odpadne?
a.
„Brzy bude lid Boží zkoušen ohnivými zkouškami a velké množství těch, kdo
se nyní zdají jako opravdoví a věrní, se ukáže být obyčejným kovem.“ 5T 136.
b.
„Stát na obranu pravdy a spravedlnosti, když nás většina opustí, bojovat bitvy
Páně, když bojovníků je málo – to bude naší zkouškou. V té době musíme
shromáždit teplo z chladu jiných, odvahu ze zbabělosti, věrnost ze zrady.“ 5T
136.
c.
„Když bude zákon Boží učiněn neplatným, církev bude tříbena ohnivými
zkouškami a větší množství těch, než nyní tušíme, dá sluchu bludným duchům
a učením ďábelským.“ 2SM 368; Ev 361.
Budou všichni neposvěcení adventisté sedmého dne z církve vytříbeni v tomto období
zkoušky před ukončením doby milosti?
„Tito takzvaní věřící, kteří vstoupili do doby soužení nepřipraveni, budou ve
svém zoufalství vyznávat své hříchy přede všemi slovy planoucími bolesti,
zatímco bezbožní se budou radovat z jejich zármutku. Případ všech takových je
beznadějný. Když Kristus povstane a opustí svatyni svatých, potom začne doba
soužení a případ každé duše je rozhodnut.“ 3SG 134.
Mělo by se našemu lidu neustále připomínat, že přichází pronásledování a velké
množství odpadne?
„Na lid Boží přichází doba soužení, ale toto nemáme lidem neustále připomínat
a strašit je tím, že je před nimi doba soužení. Mezi lidem Božím bude tříbení,
ale to není tou přítomnou pravdou, která se má dostávat do církví. … „ 1SM
180; 2SM 13.
Když většina našich členů odstoupí, zhroutí se církev adventistů sedmého dne?
a.
„Bude se možná zdát, že církev padne, ale nepadne. Zůstane, zatímco hříšníci
na Siónu budou vytříbeni – plevy odděleny od drahé pšenice. To je strašná
zkouška, přesto však musí přijít.“ 2SM 380.
b.
„Církev je klenotnicí bohatství milosti Kristovy a skrze církev bude nakonec
zjeven konečný a plný projev Boží lásky ke světu, který bude osvícen jeho
slávou.“ TM 50.
c.
„Satanovy valy nikdy nezvítězí. Vítězství bude provázet třetí andělské
poselství. Tak jako Vůdce Hospodinových zástupů zbořil zdi Jericha, tak lid
Boží zachovávající přikázání zvítězí a všichni nepřátelští činitelé budou
poraženi.“ TM 410.
Jak tato „strašná zkouška“ ovlivní postoj a naději věrných adventistů, kteří zůstali
v církvi?
a.
„Jen co se projeví nepřátelství, zavládne fanatizmus a nesnášenlivost, začne
pronásledování, malověrní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví
křesťané však odolají a zůstanou pevní jako skála, jejich víra bude silnější a
naděje jasnější než v době pohody.“ GC 602.

„Uprostřed prohlubujících se stínů poslední velké světové krize bude Boží
světlo zářit nejjasněji a píseň naděje a důvěry bude slyšet v nejčistší a
nejvelebnější melodii.“ Ed 166.
c.
„Pravé ovce uslyší Pastýřův hlas, když na nás bouře pronásledování skutečně
přijde. Sebezapíravé úsilí bude vynaloženo pro záchranu jiných a mnozí, kteří
se odtáhli od stáda, budou opět následovat toho velkého Pastýře. Lid Boží se
semkne a ukáže nepříteli sjednocenou řadu. Tváří v tvář společnému nebezpečí
ustane boj o prvenství, nebude již žádných sporů o to, kdo je největším. … Pak
poselství třetího anděla propukne v hlasité volání a celá země bude osvícena
slávou Pána.“ 6T 401.
Co mají tito nepohnutelní adventisté nyní na svých čelech?
„Jakmile bude lid Boží zapečetěný na svých čelech, není to pečeť nebo
znamení, které je viditelné, ale je to utvrzení v pravdě, jak rozumově tak
duchovně, tak že se s nimi nebude dát pohnout – jakmile bude lid Boží
zapečetěn a připraven na tříbení, tehdy přijde. Ve skutečnosti, to už začalo;
soudy Boží jsou nyní na zemi, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“
4BC 1161.
Když nyní poselství přechází v hlasité volání, co bude jeho výsledkem?
a.
„Zásada za zásadou byla ponechána, aby byla vláčena prachem, když se
skupina za skupinou z Boží armády přidávala k nepříteli a když se třída za
třídou z řad nepřítele spojovala z lidem Božím zachovávajícím přikázání.“ 8T
41.
b.
„Počet lidí v tomto zástupu se zmenšil. Někteří byli vytříbeni a ponecháni
svému osudu vedle cesty. Bezstarostní a lhostejní, kteří se nepřipojili k těm, jež
si tolik vážili vítězství a spasení, že o ně vytrvale prosili a trpěli duševní
úzkostí, ti vítězství nedosáhli a byli ponecháni vzadu v temnotách. Na jejich
místo okamžitě přišli jiní, kteří se chopili pravdy a zaplnili řady.“ EW 271 (Viz
také 1T 182).
c.
„Pán má věrné služebníky, kteří během času tříbení a zkoušení budou zjeveni
pohledu. Jsou to vzácní lidé, nyní skrytí, kteří se nepoklonili Bálovi. Neměli
světlo, které na vás září soustředěnou září. Ale v tomto hrubém a nepřitažlivém
zevnějšku bude zjeven opravdový křesťanský charakter. Ve dne vzhlížíme
k nebi, ale nevidíme žádné hvězdy. Jsou tam, upevněné na obloze, ale oko je
nemůže rozpoznat. V noci spatříme jejich skutečný třpyt.“ 5T 80,81.
d.
„Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, postaví se velký počet lidí na
Boží stranu.“ GC 612.
b.
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VII
PŘED VLÁDCI A KRÁLI
1.
2.

Jakými způsoby Bůh často předkládal evangelium, aby vzbudilo pozornost u velkých
mužů země? Mt 10,17-20; Mk 13,9-11; Sk 5,21.27; 25,22; Fp 1,12-13.
Před kým bude mít lid Boží v blízké budoucnosti přednost svědčit o své víře?
a.
„Všichni, kdo dokazují svou věrnost poslušností Hospodinova zákona, musí
být připraveni, že budou uvězněni, že budou přiváděni před rady, které nemají
za své měřítko vznešený a svatý zákon Boží.“ 7BC 977.
b.
„Mnozí se budou muset postavit před soudními dvory; někteří se budou muset
postavit před krále a učence země, aby se zodpovídali ze své víry.“ OHC 355.

„Není daleko čas, kdy bude lid Boží vyzván, aby vydal své svědectví před
vládci země. Ani jeden ze dvaceti si neuvědomuje, jaké rychle kroky děláme
směrem k velké krizi v našich dějinách. …“ OHC 355.
d.
„Budou mít přednost přinést světlo těm, kdo se nazývají velkými muži země, a
pokud studujete Bibli, pokud jste připraveni dát odpověď s pokorou a bázní
každému člověku, který se vás zeptá na naději, která je ve vás, vaši nepřátelé
nebudou moci vaši moudrosti odporovat.“ OHC 355.
e.
„Mnozí budou mluvit před shromážděním rady nebo před soudními dvory,
snad odkázáni jen sami na sebe. Pokud si opomenuli zajistit zkušenost, která by
jim mohla pomoci v této tísni, nyní jsou vnitřně trápeni výčitkami svědomí,
protože promarnili a zameškali příznivou příležitost.“ 5T 463.
Budeme zkoušeni jako skupina nebo jako jednotlivci?
a.
„Členové církve budou jednotlivě podrobeni zkoušce. Octnou se v takových
poměrech, které je donutí, aby vydávali svědectví o pravdě.“ 5T 463.
b.
„Nyní se nám zdá nemožné, že by někdo měl stát sám za sebe; ale pokud ke
mně kdy Bůh promluvil, přijde čas, kdy budeme přiváděni před radly a před
tisíce lidí pro jeho jméno, a každý z nás bude muset udat důvod pro svou víru.
Potom každé stanovisko, které jsme zaujali pro pravdu, bude tvrdě kritizováno.
Musíme tedy studovat slovo Boží, abychom věděli, proč věříme učením, které
obhajujeme.“ RH 12-18-1888, p. 786 (Viz také 5T 717 a Ev 69).
Znamená to, že pouze kazatelé, nebo se každý člen církve má připravit na to, že bude
veřejně zkoušen?
„Mnozí se budou muset postavit před soudními dvory; někteří se budou muset
postavit před krále a učence země, aby se zodpovídali ze své víry. … Ať se
nikdo nedomnívá, že nemá potřebu studia, protože nebude kázat za vysvěcenou
kazatelnou. Vy nevíte, co bude od vás Bůh žádat.“ OHC 355.
Jsme nyní všichni připraveni, že budeme podrobeni křížovému výslechu kvůli naši
víry?
a.
„Bylo mi ukázáno, že mnozí, kteří zdánlivě znají přítomnou pravdu, ve
skutečnosti nevědí, čemu věří. Nechápou důkazy pro svou víru a také nemají
pravé pochopení pro práci v nynější době. Až přijde doba soužení, budou lidé,
kteří dnes kážou jiným, při důkladném zkoumání svého postavení nacházet
mnoho, nač nebudou moci uvést postačující odůvodnění. Až do té doby
zkoušky si nebudou mnozí vědomi své strašné neznalosti. V církvi jsou mnozí
pevně přesvědčeni, že rozumějí tomu, čemu věří, ale neznají svou slabost, až
povstanou sporné otázky. Když jsou od svých spoluvěřících odděleni a
odkázáni na to, aby stáli sami a sobě samým odůvodňovali svou víru, poznají
ke svému údivu, jaká zmatená pojetí přijali za pravdu.“ 5T 707.
b.
„Ti, kdo vlastní pouze povrchní chápání pravdy, nebudou schopni jasně vyložit
Písmo a udat jasné důvody pro svou víru. Budou zmateni a nebudou dělníky,
kteří se nemusí stydět.“ OHC 355.
Co bychom měli činit nyní, abychom byli připraveni, když budeme přivedeni před
soud kvůli naši víře?
a.
„Viděla jsem, že svatí musí získat dokonalé pochopení přítomné pravdy, kterou
budou muset dokázat z Písma.“ EW 87.
b.
„Služebníci Kristovi si mají připravit projev, který přednesou, když budou stát
před soudem pro svou víru. Jejich příprava se má vykonávat den za dnem, mají
do svých srdcí uschovávat drahé pravdy Slova Božího, mají se živit učením
Krista a modlitbou posilňovat svou víru; potom, když budou přivedeni před
soud, Duch svatý jim připomene právě ty pravdy, které zasáhnou srdce těch,
c.
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kdo přijdou, aby tomu naslouchali. Bůh odhalí poznání získané horlivým
zkoumáním Písma v jejich mysli pokaždé, když to bude potřeba.“ OHC 356;
CSW 41.
c.
„Naši členové církve musí rozumět živému Božímu Slovu. Musí si osvojit
promyšlené znalosti základních zjevených pravd, které nás vyzbrojí pro to, co
má přijít na naši zemi a uchrání nás, abychom nebyli sem i tam zmítáni
každým větrem učení.“ 5T 273.
d.
„Náš lid byl považován za příliš bezvýznamný, než aby stál za povšimnutí;
přijde však změna. V křesťanském světě je nyní hnutí, které nezbytně přivede
do popředí lid zachovávající přikázání. … Každý bod naší víry je důkladně
prozkoumáván a nebudeme-li důkladnými biblickými žáky, utvrzenými,
posílenými a pevnými, důvody moudrých lidí světa nás odvedou.“ 5T 546.
e.
„Pouze lidé, kteří opevní svou mysl pravdami Bible, obstojí v posledním
velkém boji.“ GC 593
Co je ještě důležitější než schopnost udat důvod pro naši víru?
a.
„Schopnost udat důvod pro svou víru je dobrým úspěchem, ale pokud pravda
nepronikne hlouběji, duše nikdy nebude spasena. Srdce musí být očištěno od
všeliké poskvrny.“ OHC 142.
b.
„Nyní se máte připravit na dobu zkoušky. Nyní byste měli vědět, zda vaše
nohy stojí na Věčné Skále. Musíte mít osobní zkušenost a nebýt závislí na
druhých pro své světlo. Když jste přivedeni před zkoušku, jak si budete jisti, že
nebudete sami, když nemáte po svém boku žádné pozemské přátelé? Budete si
potom vědomi toho, že Kristus je vaší oporou?“ OHC 356.
Co je záměrem veřejných přelíčení?
„Bůh zamýšlí, aby se zkušební kámen dostal do popředí a stal se ústředním
bodem zkoumání a diskuse, i kdyby měl projít opovržením. Mysle lidí musí být
znepokojeny. Každý spor, každá výtka, každá urážka na cti budou Božími
prostředky k vyvolání dotazů a vyburcování myslí, které by jinak usnuly.“ 5T
453; RH Extra 12-11-1888, p. 4.
VIII
SATANOVY ZÁZRAKY
Byl spiritismus v biblické době problémem? Ex 22,18; Lv 20,6.27; Dt 18,9-12; Mk
5,1-18; Sk 16,16-18.
Jak satan častokrát ztělesňoval něco nebo někoho přitažlivějšího než je on sám? Gn
3,1-5; 1 S 28,6-14.
Je stále schopný proměnit se za něco, co je žádané? 2K 11,13-15.
Z jakého důvodu bude satan vykonávat zázraky v naprosto posledních dnech
světových dějin? Zj 16,13-14; 13,13-14; 2 Te 2,9-10; Mt 24,4.24.
Kde začal moderní spiritismus?
a.
„Viděla jsem, že ono tajemné klepání v New Yorku [Hydesville, N. Y. v roce
1848] i na jiných místech byla moc satanova a že takové věci se budou stále
častěji projevovat. Jsou oděny do nebeského roucha, aby podvedené ukolébaly
ve větší jistotě a aby myšlení lidu Božího pokud možno obracely na takové
věci, které by daly podnět k pochybování o učení a moci Ducha svatého.“ EW
43.
b.
„Tajemné klepání, jímž začal moderní spiritismus, nebylo výsledkem lidské
obratnosti nebo klamu, ale přímé dílo zlých andělů. …“ GC 553.
Jakým způsobem nyní spiritismus změnil svou podobu?
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„Spiritismus nyní mění své formy. Zakrývá některé své pochybné rysy a halí se
do pláštíku křesťanství. … Dříve spiritismus odmítal Ježíše Krista a Bibli, nyní
předstírá, že je přijímá a uznává.“ GC 557,558.
Na co nyní satan koná zvláštní přípravy?
a.
„Satan se dlouho připravoval na svůj poslední pokus oklamat svět. … Postupně
připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, že rozvíjel spiritismus.“ GC
561.
b.
„Duch Boží se pozvolna vzdaluje ze světa. Satan shromažďuje své vojsko zla,
vychází ke „králům zemským a celému světu“, aby je shromáždil pod svůj
prapor, aby se připravili na „boj velkého dne Boha Všemohoucího“.“ 7BC 983.
Po jaké události můžeme očekávat zvláštní projevy jeho zázračného působení?
„Opatřením, jímž se přes urážku zákona Božího sjednává platnost papežskému
nařízení, se americký národ úplně odvrátí od spravedlnosti. Když pak
protestantismus napřáhne svou ruku před rozsedlinu, aby uchopil ruku římské
moci, když nad propastí obejme ruce spiritismu, když vlivem tohoto trojího
spojení USA zavrhne každou zásadu své ústavy, jakožto protestantské a
republikánské vlády, a učiní opatření k hlásání papežských lží a bludů, tehdy
můžeme vědět, že přišel čas pro neobyčejné satanovo působení a že konec je
blízko.“ 5T 451.
Budou zlí duchové obhajovat zachovávání soboty nebo neděle?
„Zázračná moc projevovaná ve spiritismu bude působit proti lidem, kteří raději
poslouchají Boha než člověka. Padlí duchové budou ve svých poselstvích
prohlašovat, že je poslal Bůh, aby přesvědčili všechny, kdo odmítají neděli, že
podléhají klamu a mají zachovávat zákony země stejně jako Boží zákon.“ GC
590,591.
Jakým zvláštním způsobem satan svede mnohé?
a.
„Brzy se na nebi objeví nadpřirozené úkazy jako znamení moci démonů, kteří
konají zázraky.“ GC 624.
b.
„Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou vyžadovat tituly a
pocty, které patří Vykupiteli světa. Budou konat zázraky uzdravování a budou
tvrdit, že mají zjevení z nebe, která budou odporovat výrokům Písma.“ GC
624.
c.
„Nemocní budou před námi uzdravováni. Před našimi zraky budou
vykonávány zázraky. Jsme připraveni na zkoušku, která nás očekává, když
lživé satanovy zázraky budou plně předváděny?“ 1T 302.
d.
„Satan může, skrze určité druhy podvodu, předvádět zázraky, které budou
vypadat opravdově. V to samé doufal, když Izraelité byli vysvobozeni
z Egypta, že to bude pro ně zkušební otázka.“ 2SM 52.
Skutečně vyléčí nemocné?
a.
„Úžasné scény, které budou úzce souviset se satanem, se brzy odehrají. Boží
Slovo prohlašuje, že satan bude konat zázraky. Způsobí, aby lidé onemocněli, a
potom od nich náhle odejme svou satanskou moc. Potom budou prohlášeni za
uzdravené. Tyto skutky zdánlivého uzdravování postaví adventisty sedmého
dne před zkoušku.“ 2SM 53.
b.
„Lidé pod vlivem zlých duchů budou vykonávat zázraky. Učiní lidi
nemocnými vynesením prokletí a potom to prokletí odstraní, což povede
ostatní k tomu, aby řekli, že ti, kdo byli nemocní, byli zázračně uzdraveni. Toto
satan koná stále znovu a znovu.“ 2SM 53.
c.
„Ovládne lidská těla a učiní muže a ženy nemocnými. Potom náhle zastaví
vykonávání své zlé moci a bude vyhlášeno, že byl vykonán zázrak.“ MM 110.
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Můžeme očekávat skončení těchto lživých zázraků, když jednou začaly?
„Jsme varováni, že v posledních dnech bude působit pomocí znamení a lživých
zázraků. A bude pokračovat v těchto zázracích až do ukončení doby milosti,
aby na ně mohl poukazovat jako na důkazy, že je andělem světla a ne
temnoty.“ 2SM 51; 7BC 911; 5BC 1099.
Jaký typ Eliášova zázraku bude vykonán některými satanu oddanými následovníky?
a.
„V Slově Božím je oznámeno, že nepřítel bude pracovat skrze své nástroje,
které odešly od víry a oni budou zdánlivě konat zázraky, dokonce snesou oheň
z nebe před zraky lidí.“ 2SM 54.
b.
„Nesmíme věřit tvrzením lidí. Mohou, jak popisuje Kristus, vykonávat zázraky
v uzdravování nemocných. Je to zázračné, když hned za nim stojí velký
podvodník, zázračný pracovník, který dokonce snese z nebe oheň před zraky
lidí?“ 2SM 49.
c.
„Viděla jsem, že brzy bude považováno za rouhání se Bohu, bude-li se mluvit
proti klepání duchů, kteréžto se bude více a více rozšiřovat, jak se bude
satanova moc rozmáhat. Mnozí z jeho oddaných následovníků budou mít moc
konat zázraky. Dokonce způsobí, aby oheň padal z nebe před zraky lidí.“ EW
59,86,87.
d.
„Boží sluhové s tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na místo,
aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit tisíce
hlasů. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou
provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce
nechá před zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země
se budou muset rozhodnout.“ GC 612.
e.
„Budou to lživé zázraky ďábla, které okouzli celý svět, a on způsobí, aby oheň
padal z nebe před zraky lidí. Bude konat zázraky; a tato zázračná moc konající
zázraky se rozšíří do celého světa.“ 2SM 51.
f.
„Prohlašuje, že je Kristus, a přichází jako velký misionář. Způsobí, aby oheň
padal z nebe před zraky lidí, jako důkaz, že je Bohem.“ MM 87,88.
Je to skutečný oheň nebo bude jenom jako oheň vypadat?
„„A činí divy veliké, takže i ohni rozkazuje sstupovati s nebe na zem před
obličejem mnohých lidí. A svodí ty, jenž přebývají na zemi, těmi divy, kteréžto
dáno jí činiti před obličejem šelmy.“ (Zj 13,13.14) Proroctví nepředpovídá jen
podvody. Lidé budou podvedeni zázraky, které satanovi pomocníci mohou
konat a ne je jen předstírat.“ GC 553.
Jak budou nepřátelé Kristovi pohlížet na schopnost konat zázraky?
a.
„Katolíci, kteří v zázracích vidí znamení pravé církve, budou snadno oklamáni
mocí, která koná zázraky.“ GC 588.
b.
„Když nepřátelé Kristovi, popuzeni satanem, po nich budou požadovat, aby
ukázali nějaké zázraky, měli by jim odpovědět tak pokorně jako Syn Boží
odpověděl satanu: „Psáno jest, nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.“ Pokud
nebudou přesvědčeni inspirovaným svědectvím, zjevení Boží moci by jim nic
neprospělo.“ 4SG-a 150.
c.
„Nevěřící po nich budou vyžadovat nějaké zázraky, pokud věří, že je v církvi
Boží zvláštní moc a že jsou vyvoleným lidem Božím. Nevěřící, kteří jsou
souženi nemocemi, po nich budou požadovat, aby vykonali nějaké zázraky,
pokud je s nimi Bůh. Kristovi následovníci by měli zopakovat příklad svého
Pána. Ježíš s božskou mocí nevykonal žádné mocné skutky, aby se předvedl
satanu. Ani Kristovi následovníci by to neměli dělat. Měli by odkázat nevěřící
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na psané inspirované svědectví jako na důkaz, že jsou věrným lidem Božím a
dědici spasení.“ 4SG-a 151.
O kom si budou myslet lidé, že tak zázračně působí v jejich církvích?
a.
„Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k
takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. …
Nepřítel spasení by rád toto dílo zmařil. Dříve než přijde doba pro toto hnutí,
pokusí se je napodobit. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc,
vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou
považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro
ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod
náboženským pláštíkem se satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský
svět.“ GC 464.
b.
„Než zazní hlasité volání třetího anděla, vyvolá [satan] v těchto náboženských
společnostech určité oživení, aby ti, kteří zavrhli pravdu, si pak mohli myslet,
že Bůh je s nimi. Dělá si naději, že svede i upřímné členy, aby si mysleli, že
Bůh stále pro tyto církve pracuje. Ale světlo zazáří a všichni věrní tyto padlé
církve opustí a připojí se k ostatkům.“ EW 261
c.
„Pomocí spiritismu bude konat zázraky … a předvádět nesporně nadpřirozené
úkazy. A protože duchové budou ujišťovat, že věří v Bibli, a budou projevovat
úctu k církevním institucím, budou lidé jejich působení přijímat jako projev
Boží moci.“ GC 588.
Budou působení Božího lidu během „hlasitého volání“ také doprovázet zázraky?
„V nočních viděních přede mnou probíhaly obrazy velikého reformačního
hnutí mezi lidem Božím. Mnozí chválili Boha. Nemocní byli uzdravováni a
konaly se i jiné divy. Bylo možno pozorovat ducha přímluvy, jak se projevil
před velikým dnem velikonoc. Bylo vidět, jak stovky a tisíce navštěvují rodiny
a otvírají jim Boží Slovo. Srdce byla přesvědčena o moci Ducha svatého a
působil duch pravého obrácení. Na každé straně byly dveře otevřené pro
zvěstování pravdy. Svět se zdál být osvícen nebeským vlivem. Velká
požehnání přišla skrze pravý a pokorný lid Boží.“ 9T 126
Jak bychom měli pohlížet na zázraky? Budou zkouškou, tak jako byly ve dnech
Eliášových?
a.
„Způsob, jakým pracoval Kristus, bylo kázat Slovo a zbavit trápení zázračnými
skutky uzdravování. Ale jsem poučena, že my nemůžeme konat toto dílo nyní,
protože satan použije svou moc ke konání zázraků. Boží služebníci dnes
nemohou působit prostřednictvím zázraků, protože budou vykonávány falešné
skutky uzdravování, o kterých se bude tvrdit, že jsou božského původu.“ 2SM
54.
b.
„Pokud nepřijmeme pravdu s láskou k ní, můžeme se octnout mezi těmi, kdo
uzří zázraky vykonávané satanem v těchto posledních dnech a uvěří jim.
Mnohé podivuhodné věci se budou dít jako úžasné zázraky, na které bychom
měli pohlížet jako na podvody vymyšlené otcem lží.“ 2SM 53.
c.
„Satan obklopen zlými anděly a prohlašujíce o sobě, že je Bohem, bude konat
zázraky všeho druhu, aby svedl, pokud by to bylo možné, i vyvolené. Boží lid
nenalezne bezpečí ve vykonávání zázraků, protože satan bude napodobovat
všechny zázraky, které se budou dít.“ 9T 16 (Viz také 2SM 55).
Jak můžeme rozpoznat pravdu od klamu?
a.
„Pokud jsou ti, skrze něž jsou konána uzdravování, nakloněni k tomu, aby si na
základě těchto projevů omlouvali své zanedbávání zákona Božího, a pokračují
v neposlušnosti, ačkoli mají neomezenou moc, nevyplývá z toho, že by měli

20.

21.

22.

23.

velkou moc Boží. Naopak, je to zázračná moc velkého podvodníka.“ 5BC
1099.
b.
„Brzy se před námi rozprostře poslední velký klam. Antikrist rozvine před
našimi zraky úžasné zázraky. Klam se bude tak podobat pravdě, že jej bude
možné rozeznat jen pomocí Písma. Písmem musíme prověřovat každé tvrzení a
každý zázrak.“ GC 593.
c.
„Bible nebude nikdy nahrazena zázračnými projevy.“ 2SM 48.
Co je satanovým nejúspěšnějším a nefascinujícím podvodem?
a.
„Satan nachází přístup k tisícům myslí tím, že se představuje pod rouškou
zesnulých přátel. … Skrze spiritismus mnozí nemocní, truchlící, zvídaví
komunikují se zlými duchy. Všichni, kdo to zkusí, se ocitají na nebezpečné
půdě.“ RH 9-7-1911.
b.
„Je to satanův nejúspěšnější a nejvíce fascinující podvod, má v úmyslu se
zmocnit soucitu těch, kdo své milé uložili do hrobu. Zlí andělé přicházejí
v podobě našich milovaných, konají skutky, které oni konali, když byli živí, a
vypravují příhody související s jejich životy. Takto vedou lidi k tomu, aby
věřili, že jejich mrtví přátelé jsou andělé, kteří se nad nimi vznášejí a
komunikují s nimi. Tito zlí andělé, kteří předstírají, že jsou zesnulí přátelé, jsou
ctěni s určitým modlářstvím a u mnohých jejich slova mají větší váhu než
Slovo Boží.“ ST 8-26-1889.
Jak skutečný se tento padělek zdá být?
a.
„Satan má moc předvést lidem podobu jejich zesnulých přátel. Podvod je
dokonalý – jejich vzhled, slova, hlas – všechno napodobuje s podivuhodnou
přesností.“ GC 552.
b.
„Jejich milí se zjeví v rouše světla, tak známí jejich očím, jako když byli na
zemi.“ RH 4-1-1875, p. 162.
Bude to pouze ojedinělá zkušenost, anebo se mnoho lidí setká se zlými anděly,
představujícími jejich drahé zesnulé?
a.
„Mnoho lidí se setká s ďábelskými duchy, kteří se jim zjeví v podobě jejich
zesnulých příbuzných nebo přátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito
návštěvníci se budou dovolávat našich citů a konat zázraky, aby svá tvrzení
doložili.“ GC 560.
b.
„Pro zlé anděly není těžké představovat jak svaté, tak hříšníky, kteří zemřeli, a
toto spodobnění učinit viditelné lidským očím. Tyto projevy budou častější a
bude se to vyvíjet překvapujícím způsobem, jak se budeme přibližovat konci
času.“ Ev 604.
c.
„Viděla jsem, že svatí musí získat důkladné porozumění přítomné pravdy a
toho mohou dosáhnout jen za pomoci Písma svatého. Musí vědět, jaký je stav
mrtvých, protože duchové ďábelští se jim budou zjevovat a předstírat, že jsou
jejich milovaní přátelé a známí, kteří budou tvrdit, že sobota je změněna, a
budou jim předkládat i jiná nebiblická učení. Budou činit vše, co budou moci,
aby vzbudili soucit, a k potvrzení svých výroků učiní před nimi zázraky.“ EW
87.
Koho dalšího budou lživí duchové představovat?
a.
„Tito lživí duchové představují také apoštoly a vkládají jim do úst výroky,
které naprosto protiřečí tomu, co apoštolé napsali pod vlivem Ducha Svatého,
když žili na zemi. Popírají Boží původ Bible. …“ GC 557.
b.
„Nepřítel se připravuje, aby svedl celý svět svou mocí konající zázraky. Vezme
na sebe podobu anděla světlosti, aby napodobil Ježíše Krista.“ 2SM 21,96.

IX
SATAN SE VYDÁVÁ ZA KRISTA
1.

2.

3.

Co je satanovým mistrovským kouskem klamu? Za koho se vydává?
a.
„Spor bude více a více intenzivnější. Satan započne boj a bude se vydávat za
Krista. Bude nesprávně představovat, nesprávně používat všechno, co jen
může, aby svedl, pokud možno, i vyvolené.“ TM 411.
b.
„Moc zdola působí, aby způsobila poslední velké události v dramatu – satan
přicházející jako Kristus a působící s veškerým klamem nespravedlnosti v těch,
kdo se sdružují v tajných společnostech.“ 8T 28, 6BC 1106; 7BC 911.
c.
„Pokud jsou lidé nyní tak snadno pomýleni, jak obstojí, když se satan bude
vydávat za Krista a bude konat zázraky? Kdo sebou nenechá pohnout jeho
klamáním tehdy – když se bude vydávat za Krista, když to bude jenom satan,
který na sebe vzal podobu Krista a zdánlivě bude konat skutky Kristovy? Kdo
zadrží lid Boží, aby svou oddanost nevěnoval falešným kristům? „Nechoďte,
ani nenásledujte.“ (L 17,23).“ 2SM 394 (Viz také 2SM 58).
Jak dalece se bude satan podobat Kristu?
a.
„Projevem nadpřirozené moci při použití hada za médium připravil satan pád
Adama a Evy v ráji. Před koncem času bude konat ještě větší dílo. Tak dalece,
pokud sahá jeho moc, vytvoří skutečné zázraky. … Existuje však mez, za níž
satan nemůže jít, a tu si bere na pomoc podvod a falešné dílo, které nemůže
skutečně provést. V posledních dnech se bude projevovat takovým způsobem,
že lidé budou věřit, že Kristus přišel podruhé na svět. Skutečně se promění
v anděla světla. Avšak zatímco bude mít zdání Krista v každé podobnosti,
pokud jde o pouhé zdání, svede jen ty, kteří jako farao, snaží se odporovat
pravdě.“ 5T 698.
b.
„Satan bude působit s veškerým klamem nepravosti, aby zosobnil Ježíše
Krista; a pokud by to bylo možné, svedl by i vyvolené. Nyní, když se tento
padělek tak dalece podobá pravdě, není důležité, abychom stáli na stráži, aby
nás žádný člověk nesvedl?“ 2SM 87.
c.
„Satanovi není dovoleno napodobit způsob Kristova příchodu.“ GC 625.
Co bude satan dělat a říkat a jak na to zareagují lidé?
a.
„Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení
Ježíše Krista. Církev dlouho tvrdí, že očekává příchod Spasitele jako splnění
svých nadějí. Boží nepřítel zdánlivě napodobí Kristův příchod. V různých
částech světa se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslňující krásy,
podobající se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15). Slávu,
která ho bude obklopovat, nepřekoná nic, co dosud spatřilo lidské oko. Zazní
vítězoslavné volání: „Kristus přichází! Kristus přichází!“ Lidé budou padat
před ním v úctě na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat, jako Kristus
žehnal svým učedníkům, když žil na zemi. Jeho hlas bude měkký a podmanivý
a přitom melodický. Laskavým hlasem zopakuje některé z pravd, které kdysi
vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské nemoci a pak bude lidem tvrdit, že
změnil sobotu na neděli, a bude všem přikazovat, aby světili den, kterému on
požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteří stále zachovávají sedmý den, se
rouhají jeho jménu tím, že neposlouchají jeho anděly, které k nim poslal se
světlem a pravdou. To bude klam, kterému takřka nebude možné odolat. Jako
Samaritáni, kteří byli podvedeni Šimonem Kouzelníkem, budou lidé od
nejvyššího do nejprostšího brát vážně tyto klamy a budou říkat: „Tentoť jest
Boží moc veliká.“ GC 624,625.

Jak se bude druhý příchod Pána Ježíše Krista přibližovat, zezdola se pohnou
satanovi nástroje. Satan se neobjeví pouze jako lidská bytost, ale zosobní Ježíše
Krista a svět, který odmítl pravdu, ho přijme jako Pána pánů a Krále králů.“
5BC 1105,1106.
Bude přijímán dokonce i hlavami vlády?
„Přestrojen za anděla světlosti, bude kráčet po zemi jako vykonavatel zázraků;
nádherným jazykem bude představovat vznešené pravdy. Bude mluvit dobrá
slova a konat dobré skutky. Kristus bude ztělesňován, ale v jedné věci bude
velký rozdíl. Satan bude lidi odvracet od zákona Božího. Přesto tak dobře
napodobí spravedlnost, že by svedl, kdyby to bylo možné, i vyvolené.
Korunované hlavy, prezidenti, vládci na vysokých místech, se skloní před jeho
falešnými teoriemi.“ FE 471,472.
Co budeme dělat, když nám bude přikázáno ho uctívat?
„Satan přišel jako anděl světla na poušti pokušení, aby sváděl Krista; a k
člověku nepřijde v ohyzdné formě, jak je často představován, ale jako anděl
světla. Přijde a bude napodobovat Krista, bude konat mocné zázraky; a lidé
budou padat a uctívat ho jako Ježíše Krista. Bude nám přikázáno, abychom tuto
bytost, kterou svět bude oslavovat jako Krista, uctívali. Co budeme dělat?
Řekněte jim, že Kristus nás varoval před tímto protivníkem, který je nejhorším
nepřítelem člověka, a přesto o sobě tvrdí, že je Bůh; a že když přijde Kristus,
bude to s mocí a slávou, doprovázen deset tisíckrát deseti tisíci a tisíci tisíců
anděly; a že když přijde, poznáme jeho hlas.“ 6BC 1105,1106; RH 12-18-1888,
p. 787.
Do jaké pozice nakonec odpadlé církve povýší satana?
„V tomto věku se objeví antikrist jako pravý Kristus a potom bude zákon
národy našeho světa zcela učiněn neplatným. Vzpoura proti Božímu svatému
zákonu plně dozraje. Ale skutečným vůdcem celé této vzpoury je satan oděn
jako anděl světla. Lidé budou svedeni a vyvýší ho na místo Boha a prohlásí ho
za boha. Ale Všemohoucnost zasáhne a pro odpadlé církve, které se spojily ve
vyvyšování satana, vyjde rozsudek: „Protož v jeden den přijdou rány jeho, smrt
a pláč i hlad, a ohněm spáleno bude; nebo silný jest Pán, kterýž je odsoudí.“
TM 62.
Kdy nastane vylití hněvu Božího (sedm posledních ran) ve vztahu k satanovu
ztělesnění Krista?
a.
„Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný podvod tím, jak rozvíjel
spiritismus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho úsilí však bude
korunována úspěchem. Prorok napsal: „Hle ... vyšli tři duchové nečistí,
podobní žabám. … Nebo jsou duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi
krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni
Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc
prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam. Ďábel
ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné nebezpečí, a probudí je teprve
příchod Božího hněvu.“ GC 561,562.
b.
„Poté, co zatlačí Ježíše do pozadí, obrátí pozornost světa na sebe, na své divy a
zázraky, o nichž tvrdí, že převyšují skutky Ježíše Krista. Takto svět podlehne
satanovým nástrahám, a ukolébán pocitem bezpečí, nepozná ten hrozný klam,
dokud nebude vylito sedm posledních ran.“ EW 266.
c.
„Boží lid však nebude sveden. Učení tohoto falešného Krista nebude souhlasit
s Písmem. Bude žehnat ctitelům šelmy a jejího obrazu, tedy lidem, o nichž
Bible říká, že na ně bude vylit Boží hněv.“ GC 625.
b.

4.

5.

6.
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Jak dlouho satan zůstane na zemi ve své podobě Krista?
Co se týče tohoto bodu, nemáme o něm žádnou zprávu. Během sedmé rány
patrně nebude viditelný, jinak by se lidé proti němu se zuřivostí obrátili,
„všichni budou ale svorně proklínat své náboženské učitele“. GC 655.
Jak bychom se měli připravit na satanovy svody, tak abychom byli schopni odolat jeho
moci konající zázraky?
a.
„Sami běžte k Bohu a proste o božské osvícení, abyste mohli vědět, že znáte,
co je pravda, že když se ukáže satanova moc konající zázraky a nepřítel přijde
jako anděla světla, byste rozpoznali mezi opravdovým dílem Božím a
napodobujícím dílem knížete temnoty.“ RH-12-24-1889, p. 3.
b.
„Mnozí, kteří přijali třetí poselství, neměli žádné zkušenosti z doby, kdy byla
hlásána první dvě poselství. Satan to dobře věděl, a proto je svým zlým zrakem
sledoval, aby je přemohl. Ale třetí anděl jim poukázal na svatyni svatých a ti,
kteří měli zkušenosti v minulých poselstvích, jim ukazovali cestu do nebeské
svatyně. Mnozí viděli dokonalý řetěz pravdy v andělském poselství, přijímali je
s radostí v jejich pořadí a následovali Pána Ježíše ve víře do nebeské svatyně.
Tato poselství mi byla představena jako kotva Božího lidu. Ti, kteří jim
porozumí a přijmou je, nebudou strženi záplavou satanských svodů.“ EW 256.
Souhlasí všichni adventisté s tím, že satan bude ztělesňovat Krista, dříve než bude
ukončena doba milosti?
Ne, nesouhlasí. Mnozí schopní studenti Bible a Ducha prorockého umisťují
satanovo ztělesnění Krista do doby šesté rány. Dva základní citáty E.G.White
podporující toto tvrzení jsou:
a.
„Postupně připravoval půdu pro svůj vrcholný klam tím, jak rozvíjel
spiritismus. Dosud svého cíle ještě plně nedosáhl, jeho námaha však bude
korunována úspěchem. Prorok napsal: „Hle ... vyšli tři duchové nečistí,
podobní žabám. … Nebo jsou duchové ďábelští, ješto činí divy a chodí mezi
krále zemské a všeho světa, aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni
Boha všemohoucího.“ (Zj 16,13.14) Kromě lidí, které bude chránit Boží moc
prostřednictvím víry v Boží slovo, zachvátí celý svět satanův klam.“ GC
561,562.
b.
„Brzy se na nebi objeví nadpřirozené úkazy jako znamení moci démonů, kteří
konají zázraky. Ďábelští duchové budou navštěvovat vládce země i celý svět,
zahrnou je klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k satanovi v jeho
posledním boji proti Boží vládě. Tito satanovi pomocníci oklamou vládce i
jejich poddané. Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou
vyžadovat tituly a pocty, které patří Vykupiteli světa. Budou konat zázraky
uzdravování a budou tvrdit, že mají zjevení z nebe, která budou odporovat
výrokům Písma.
Vrcholným činem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení
Ježíše Krista.“ GC 624.
Použití fráze „zbývající čas“ použitý sestrou White a její použití jazyku šesté
rány v popsání satanova dramatického příchodu jako Krista jsou považovány
za přesvědčivé důkazy ve prospěch umístění tohoto podvodu do doby šesté
rány.
Tento způsob dedukce není nutně přesvědčivý, nicméně fráze „poslední zbytek
času“ nepoukazuje na samotnou budoucnost. Sestra White říká, že se
nacházíme v této době nyní: „Satan jak mocný generál započal boj a v tomto
posledním zbytku času se snaží všemi svými případnými metodami uzavřít

dveře před světlem, které Bůh chce, aby sestoupilo na jeho lid.“ RH Extra 1224-1889, p. 3. „Žijeme v posledním zbytku času.“ Ev 217 (1903).
Kromě toho, její použití jazyku šesté rány není omezené na nějaké období
v budoucnosti. Je pravda, že v době šesté rány démoni vyjdou do celého světa,
ale to je přesně to, co činí satan dnes. „Duch Boží je postupně odnímán ze
země. Satan už shromažduje své síly, chodí mezi „krále zemské a všeho světa,
aby je shromáždili k boji, k tomu velikému dni Boha všemohoucího.“ 7BC 983
(1890).
Ve světle těchto dvou posledních citátů E.G.White můžeme dojít k závěru, že
je dokonale rozumné vztáhnout fráze „poslední zbytek času“ a satan, chodící
„mezi krále zemské …“ k některému období předtím než bude ukončena doba
milosti. Z toho důvodu se jeho mistrovský čin podvodu, ztělesnění Krista,
může umístit před ukončení doby milosti.
X
DUCH SVATÝ

1.

2.

3.

Co bylo Kristovým neoblíbenějším tématem?
„Kristus, ten Velký Učitel, měl nekonečnou rozmanitost témat, z kterých mohl
vybírat, ale to o kterém hovořil převážně, bylo obdaření Duchem svatým.“ SM
156.
Jak je důležitý dar jeho Ducha v Božím plánu pro naše vykoupení?
a.
„V daru Ducha dal Kristus člověku největší dobro, které mohla nebesa dát.“
OHC 150.
b.
„Dříve než položil svůj život jako svatou oběť, myslel Kristus na nejdůležitější
a nejdokonalejší dar, kterým obdaří své následovníky, dar, který jim přiblíží na
dosah nezměrné zdroje milosti. „A já prosit budu Otce,“ pravil, „a jiného
Utěšitele dá vám.“ DA 668,669.
c.
„Duch svatý byl největším ze všech darů, které Kristus mohl vyprosit od svého
Otce pro povznesení lidu Božího. Duch byl dán jako oživující činitel; bez něho
by oběť Kristova byla marná.“ DA 671.
d.
„Jedině těm, kdo pokorně očekávají Boha, kdož čekají na jeho vedení a milost,
je dán Duch. Moc Boží očekává, že o něho budou žádat a že se pak budou
podle něho řídit. Toto zaslíbené požehnání, požadované ve víře, s sebou nese
všechna ostatní požehnání.“ DA 672.
Ceníme si tohoto zaslíbeného Daru, tak jak bychom měli?
„Těsně předtím, než opustil své učedníky a odešel do nebeských dvorů, je Ježíš
povzbudil zaslíbením Ducha svatého. Toto zaslíbení nám náleží stejně tak, jako
náleželo jim, a přesto jak zřídkakdy je představováno před lidmi a jak málo se
o něm mluví v církvi. Následkem tohoto mlčení o tomto nejdůležitějším
tématu, o jehož příslibu toho víme méně díky jeho praktickému naplnění, než o
tomto bohatém zaslíbení Ducha svatého, jehož účinnost má provázet všechno
naše duchovní úsilí? Zaslíbení Ducha svatého se dostává do našich řečí
příležitostně, mimochodem se o něm zmíníme a to je vše. Mluvíme o
proroctvích, vykládáme učení; ale to, co je pro církev důležité, aby mohla růst
v duchovní síle a zdatnosti, aby kázání s sebou nesla i usvědčování a duše se
obrátily k Bohu, se z velké části v našem misijním úsilí opomíjí.“ TM 174 (Viz
také 8T 21).
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Musíme se dříve, než přijmeme Ducha svatého, zbavit všech našich hříchů, nebo nám
Duch svatý pomůže odstranit naše hříchy? J 16,7-9.
a.
„Bez božského působení člověk nemůže vykonat nic dobrého. Bůh vyzývá
každého člověka k pokání, přesto člověk nemůže ani učinit pokání, pokud
Duch svatý nepůsobí na jeho srdce.“ 8T 64.
b.
„Je to Duch, který usvědčuje z hříchu a se svolením lidské bytosti, hřích
vypudí ze srdce.“ OHC 152.
c.
„Pán Ježíš působí skrze Ducha svatého, protože je jeho zástupcem. Skrze něj
vlévá duchovní život do duše, uschopňuje jeho schopnosti pro dobro, očišťuje
od morálního poskvrnění a uschopňuje pro své království.“ OHC 152.
Jak dojde k zázraku znovuzrození? J 3,5; 1 K 6,11.
a.
„Znamená to konec sobectví a hříchu a současně nový život. Tuto změnu může
přivodit jen působení Ducha svatého.“ DA 172.
b.
„O působení Ducha svatého na srdce … nelze říci více než o pohybech větru.
Někdo třeba nedovede udat přesný čas a určité místo, kdy a kde byl obrácen
nebo nedovede určit všechny okolnosti, jež působily na jeho obrácení, to však
nedokazuje, že nebyl obrácen. Způsobem, jenž je právě tak neviditelný jako
vítr, působí Kristus stále na lidská srdce. Poznenáhlu, aniž si to uvědomuje,
působí na člověka dojmy, jež přitahují jeho duši ke Kristu. Tyto dojmy může
člověk získat, když rozjímá o Kristu, když čte v Písmu nebo naslouchá kazateli.
A náhle, když Duch přijde s větší naléhavostí, odevzdá se duše blaženě Ježíši.
Mnozí to nazývají náhlým obrácením, je to však výsledek pozvolného působení
Ducha Božího – výsledek trpělivého, dlouhého procesu.“ DA 172.
c.
„Když Duch Boží ovládne srdce, změní i život. … Požehnání přichází, když se
duše vírou odevzdává Bohu. Teprve pak moc, již lidské oko nemůže uzřít,
vytváří novou bytost k obrazu Božímu.“ DA 173.
d.
„Skrze Ducha přebývá Kristus v nás a Duch Boží, přijatý vírou do srdce, je
počátkem věčného života.“ DA 388.
Jak často potřebujeme být Duchem svatým proměňováni?
„Následovat Ježíše vyžaduje celé obrácení na počátku a opakované obrácení
každý den.“ SD 207.
Pouze jakým způsobem můžeme jako křesťané odolat pokušením, kterým čelíme
denně? Ř 8,1.4.9.13-14.
a.
„Hříchu se může vzepřít a přemoci jej pouze skrze mocné působení Třetí
božské osoby. …“ DA 671.
b.
„Přišel, aby mařil dílo ďáblovo, a stará se o to, aby Duch svatý přispěl ku
pomoci každé kající se duši a uchránil ji před hříchem.“ DA 311.
c.
„Kristus dal svého Ducha jako božskou moc, aby přemohl všechny zděděné i
vypěstované sklony ke zlému a aby vštípil své církvi svou povahu.“ DA 671.
Kdo v nás skrze přítomnost Ducha svatého, ve skutečnosti přebývá?
a.
„Kristus přebýval skrze Ducha trvale v srdcích svých dětí. Jejich jednota s ním
byla těsnější, než když byl s nimi osobně.“ SC 75.
b.
„Duch svatý je Utěšitel, jako osobní přítomnost Kristus duši.“ RH 11-29-1892.
c.
„Když o letnicích přišel slíbený Utěšitel, učedníci obdrželi Boží moc a získali
jistotu, že jejich Pán, který vystoupil na nebesa, je s nimi.“ GC 351.
Když nám Duch svatý činí Ježíšovu přítomnost skutečnou, jak to ovlivní naše
charaktery? 2 K 3,18; Ga 5,22-23; 1 Pt 1,2; 2 Te 2,13.
a.
„Udělení Ducha je udělení života Kristova. Naplní příjemce Kristovými
vlastnostmi.“ DA 805.

b.

c.

d.

„Lidské srdce nikdy nepozná štěstí, dokud se nepoddá přetváření Duchem
Božím. Duch přizpůsobuje obnovenou duši obrazu Ježíše Krista. Skrze jeho
vliv se nepřátelství vůči Bohu změní na víru a lásku a pýcha na poníženost.
Duše pochopí krásu pravdy a Kristus je ctěn v dokonalosti charakteru.“ OHC
152.
„Duch měl oslavovat Krista odhalením světu bohatství jeho milosti. V lidstvu
má být obnoven dokonalý obraz Boží. Čest Boží, čest Kristova je zahrnuta do
dokonalosti charakteru jeho lidu.“ OHC 154.
„Skrze víru působí Duch svatý v srdci, aby tam způsobil svatost; ale toto se
nemůže stát, pokud lidský činitel nespolupracuje s Kristem. Můžeme být
uschopněni pro nebe pouze skrze působení Ducha svatého na srdce. … Je
úkolem Ducha svatého povznést chuť, posvětit srdce, pozdvihnout celého
člověka.“ RH 11-1-1892.
XI
POZDNÍ DÉŠŤ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Od doby příchodu hříchu byla někdy doba, kdy by Bůh nepůsobil skrze svého Svatého
Ducha? Gn 6,3; Iz 63,10-11.
a.
„Od počátku Bůh působil skrze svého Svatého Ducha. …“ AA 53.
b.
„Od věků navěky je dílem Ducha svatého udělovat lidským srdcím lásku,
protože láska je živým principem bratrství.“ 8T 139.
c.
„Během patriarchálního věku se vliv Ducha svatého často projevoval zřetelným
způsobem, ale nikdy ve své plnosti.“ AA 37.
Jaká působení přírody Pán používá k znázornění působení Ducha svatého? Za 10,1; Oz
6,3; Jl 2,28.
„Přijde nám jako déšť jarní a podzimní na zemi“…. Pán používá tato přírodní
působení, aby představil dílo Ducha svatého.“ TM 506.
Jaká je úloha ranného deště (který v Palestině přichází koncem října nebo v listopadu)?
„Na východě padá ranný déšť v době setí. Je to nutné, aby semeno mohlo
vzklíčit. Pod vlivem úrodných dešťů jemný výhonek vypučí.“ TM 506.
Jaká je úloha pozdního deště (v březnu nebo začátkem dubna)?
„Pozdní déšť, padající téměř na konci období, dává dozrát zrnu a připravuje ho
pro srp.“ TM 506.
Jak ranný déšť představuje dílo Ducha svatého v jednotlivém srdci?
a.
„Tak jako jsou rosa a déšť nejprve k tomu, aby semeno vzklíčilo a potom
dozrálo ke žni, tak je dán Duch svatý, abychom úspěšně pokračovali z jedné
etapy do druhé, v procesu duchovního růstu.“ TM 507.
Jak pozdní déšť představuje dílo Ducha svatého v jednotlivcích?
a.
„Dozrávání zrna představuje ukončení díla Boží milosti v duši. Mocí Ducha
svatého má být morální obraz Boží v charakteru zdokonalen. Máme být cele
přeměněni do podoby Kristovy.“ TM 506.
b.
„Duch svatý chce přebývat v každé duši. Pokud je vítaným a váženým hostem,
pak ti, kdo ho přijímají, budou učiněni dokonalými v Kristu. Dobrý začátek
díla bude dokončen; svaté myšlenky, nebeské vlastnosti a křesťanský způsob
jednání nahradí nečisté myšlenky, zvrácené touhy a vzpurný způsob jednání.“
CH 561.
c.
„Když Boha žádáme o Ducha svatého, bude v nás působit tichostí, pokorou
mysli a vědomou závislostí na Bohu pro přijetí zdokonalujícího pozdního
deště.“ TM 509.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Při jakých příležitostech Pán svému lidu posílá svého Ducha?
„Shromáždění církve, jako jsou stanová shromáždění, sejití domovského sboru
a všechny příležitosti, kde se osobně pracuje s lidmi, jsou Bohem ustanovené
příležitosti pro udělení ranného a pozdního deště.“ TM 508.
Mohou samostatní jedinci mít pozdní déšť Ducha svatého ve svých vlastních životech,
i když většina jejich bližních nepřijme toto požehnání? Gn 5,24.
a.
„Zbožný charakter tohoto proroka [Enocha] představuje stav svatosti, kterého
musí dosáhnout ti, kteří budou „vykoupeni ze země“ v době Kristova druhého
příchodu.“ PP 88,89.
b.
„I v našich dnech žijí Enochové.“ COL 332.
Jak ranný déšť představuje dílo Ducha pro křesťanskou církev jako celek?
a.
„Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo počátkem raného, nebo jarního deště, a
výsledky byly slavné. Ke konci času bude v pravé církvi přebývat přítomnost
Ducha.“ AA 54,55.
b.
„Za staletí se nahromadilo zlo a může být zastaveno a přemoženo pouze
mocnou silou Ducha svatého, třetí osobou Božství, který nepřijde jako nějaká
omezená síla, ale přijde v plnosti božské moci.“ TM 392.
Jakou přípravu srdce a života učinili učedníci, aby umožnili raný déšť pro církev?
a.
„Nečekali v nečinnosti. Záznam praví, že byli „neustále v chrámě, chválili a
velebili Boha“.“ L 24,53.“ AA 35.
b.
„Ponížili svá srdce v pravém pokání a vyznali svou nevíru.“ AA 37.
c.
„Učedníci se modlili s intenzivní opravdovostí, aby se mohli setkat s lidmi
v jejich denních rozhovorech a mluvit slova, která by vedla hříšníky ke Kristu.“
AA 37.
d.
„Odložili stranou všechny neshody, všelikou touhu po nadřazenosti, spojili se
v křesťanském společenství.“ AA 37.
e.
„Tehdy, když se učedníci dokonale sjednotili, když už déle neusilovali o
nejvyšší postavení, tehdy byl vylit Duch svatý.“ 8T 20.
f.
„Byli zatíženi břemenem spásy duší.“ AA 37.
Jak raný déšť ovlivnil duchovní stav členů církve?
a.
„Pod vlivem Ducha, se slova pokání a vyznání prolínala s písněmi chvály za
odpuštění hříchů.“ AA 38.
b.
„Ti, kdož byli o letnicích nadáni mocí shůry, nebyli tím osvobozeni od dalšího
pokušení a dalších zkoušek. … Byli nuceni nasadit do boje všechny své síly,
jichž se jim dostalo od Boha, aby dosáhli úrovně mužů a žen v Kristu Ježíši.“
AA 49.
c.
„Denně se modlili o novou milost, aby se směli přiblížit vyšší a stále vyšší
dokonalosti.“ AA 49.
d.
„Vliv Ducha svatého způsobil, že i ti nejslabší se vírou v Boha naučili
rozmnožovat své schopnosti jim svěřené a stávali se posvěcenějšími, čistšími a
ušlechtilejšími. Když se v pokoře poddávali přetvářejícímu vlivu Ducha
svatého, přijímali z plnosti Boží a měnili se k božskému obrazu.“ AA 49,50.
Jak raný déšť ovlivnil jejich moc svědčit druhým?
a.
„A co se pak stalo? Meč Ducha, čerstvě nabroušený mocí a zakalený blesky
nebes, proťal nevěru. Tisíce lidí se obrátilo v jednom dni.“ AA 38.
b.
„Duch svatý … jim umožnil, aby plynně mluvili jazyky, jež do té doby
neznali.“ AA 39.
c.
„Jejich srdce přetékala dobročinností tak velikou, tak hlubokou a obětavou, že
je pudila jít až na konec světa, aby tam svědčili o moci Kristově.“ AA 46.

„Zjevení ohně bylo symbolem vřelosti a zanícenosti, s níž budou apoštolé
pracovat, a mocí, jež bude provázet jejich dílo.“ AA 39.
e.
„Jaký následek mělo vylití Ducha o letnicích? Radostná zvěst o vzkříšeném
Spasiteli se dostala do nejzazších končin obydleného světa.“ AA 48.
f.
„Do církve proudili obrácení ze všech stran. Odpadlíci byli znovu obráceni na
víru.“ AA 48.
g.
„Věřící začali usilovat o to, aby nabyli Kristovy povahy a začali pracovat na
rozšíření Kristova království.“ AA 48
Odňal Pán Ducha svatého po letnicích?
„Bůh neuzavřel nebeské pokladnice poté, co vylil svého Ducha na první
učedníky. … Pokud nemáme jeho moc, je to kvůli naší duchovní lhostejnosti,
vlažnosti, pohodlnosti. Vyjděme z tohoto formalismu a prázdnoty.“ 6BC 1055.
Jak pozdní déšť představuje dílo Ducha svatého pro křesťanskou církev jako celek?
a.
„V době konce, kdy už se Boží dílo na zemi bude uzavírat, bude nejhorlivější
úsilí vynakládané zasvěcenými věřícími pod vedením Ducha svatého,
doprovázeno zvláštními projevy božské přízně.“ AA 54.
b.
„Velké dílo evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se
vyznačoval jeho začátek. Proroctví, která se splnila při seslání raného deště na
počátku křesťanských dějin, se znovu splní v pozdním dešti na konci
křesťanských dějin. Bude to „čas odpočinutí“, rozvlažení, které předpověděl
apoštol Petr, když prohlásil: „Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli
shlazeni hříchové vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně, a poslal
by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista.“ … Jeho působení se bude
podobat tomu, co se odehrálo o letnicích.“ GC 611,612.
c.
„Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo „raným deštěm“, a výsledky byly slavné.
Ale pozdní déšť bude ještě požehnanější.“ 8T 21.
d.
„Co Pán učinil pro svůj lid v té době je podstatně důležité a ještě důležitější je,
aby to činil pro svůj lid dnes. Všechno, co konali apoštolé, může i dnes konat
každý člen církve. A my máme pracovat s mnohem větším zápalem, abychom
byli vedeni svatým Duchem v mnohem větší míře, jelikož rozmach
bezbožnosti vyžaduje ještě rozhodnější výzvy k pokání.“ 7T 33.
Jak ovlivní pozdní déšť duchovnost a rozvoj charakterů členů církve?
a.
„Pozdní déšť, dozrání žně země, představuje duchovní milost, která připravuje
církev na příchod Syna člověka. Ale dokud nespadne jarní déšť, nebude žádný
život; zelené stéblo nevyraší. Dokud rané spršky nevykonají své dílo, pozdní
déšť nemůže přivést semeno k dokonalosti.“ TM 506.
b.
„Téměř na konci žně země, je zaslíbeno zvláštní udělení duchovní milosti, aby
připravilo církev na příchod Syna člověka. Toto vylití Ducha je připodobněno
padaní pozdního deště. …“ AA 55.
c.
„Je to pozdní déšť, který učiní oživení a připraví je, aby mohli projít časem
soužení.“ 1T 353; 7BC 984.
d.
„Přijmou pozdní déšť a takto budou připraveni na proměnění.“ 1T 187.
e.
„Boží lid splnil svůj úkol, obdržel „pozdní déšť“, „čas odpočinutí“, rozvlažení
od Hospodina, a je připraven pro nastávající dobu zkoušky.“ GC 613.
f.
„V té době přijde od přítomnosti Páně „pozdní déšť“, neboli občerstvení, aby
hlasitému volání třetího anděla dodal sílu a aby svatí byli připraveni obstát
v době sedmi posledních ran.“ EW 86.
g.
„Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k
takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů. Na
Boží lid sestoupí Boží Duch a moc.“ GC 464.
d.

13.

14.

15.

Jak pozdní déšť ovlivní moc církve pro svědeckou službu?
a.
„Pod sprškami pozdního deště vynálezy člověka, lidské stroje, budou tentokrát
smeteny, hranice lidské autority budou jako rozeklané skály a Duch svatý bude
promlouvat skrze živé lidské nástroje s přesvědčující mocí. Nikdo nebude
potom dávat pozor na to, jsou-li věty hezky ucelené, zda je gramatika
bezchybná. Živá voda poteče vlastními Božími průduchy.“ 2SM 58,59.
b.
„Budou vyhlašovat pravdu s mocí Ducha. Zástupy přijmou pravdu a přidají se
k vojsku Páně.“ Ev 700.
c.
„Během hlasitého volání, církev, podporovaná prozíravými zásahy jejího
vyvýšeného Pána, bude rozšiřovat poznání o spasení tak hojně, že se světlo
dostane do každého města a městečka. Země bude naplněna poznáním o
spasení.“ Ev 694.
d.
„Boží sluhové s tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na místo,
aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit tisíce
hlasů. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou
provázet znamení a zázraky.“ GC 612.
17.
Přijde pozdní déšť až poté, co bude lid Boží zapečetěn, anebo předtím, než bude
zapečeťování dokončeno?
„Dříve než bude dílo uzavřeno a zapečeťování lidu Božího bude dokončeno,
bude na nás vylit Duch Boží.“ 1SM 111.
18.
Přijde pozdní déšť před nebo po ukončení doby milosti?
„Počátek doby soužení“, který je zde uveden, se nevztahuje na dobu, kdy bude
vylito sedm posledních ran, nýbrž na krátkou dobu předtím, kdy bude Kristus
ještě ve svatyni. V tu dobu, kdy se ukončí dílo zachraňování duší, přijde na svět
soužení a národy se rozhněvají, budou však zadrženy, aby nebránily dílu třetího
andělského poselství. V té době přijde od přítomnosti Pána „pozdní déšť“,
neboli rozvlažení, aby hlasitému volání třetího anděla dodal sílu, a aby svatí
byli připraveni obstát v době sedmi posledních ran.“ EW 85,86
19.
Přijmou všichni naši členové církve moc Ducha svatého?
a.
„Doufáme, že uvidíme celou církev oživenou? Ten čas nikdy nenastane.
„V církvi jsou osoby, které nejsou obrácené a které se nespojí v opravdové,
vítězné modlitbě. Musíme se ujmout díla jednotlivě. Musíme se více modlit a
méně mluvit.“ 1SM 122.
b.
„Ti, kdo nevykládají žádné rozhodné úsilí, ale jednoduše čekají na Ducha
svatého, že je vypudí k činnosti, zahynou v temnotě. Nemáte klidně sedět a
v díle Božím nic nedělat.“ ChS 228.
c.
„Pouze ti, kdo žijí podle světla, které vlastní, obdrží větší světlo. Dokud
nebudeme denně růst v představování křesťanských ctností, nerozpoznáme
projevy Ducha svatého v pozdním dešti. Bude možná dopadat na srdce kolem
nás, ale my si ho nepovšimneme, ani ho nepřijmeme.“ TM 507
d.
„Viděla jsem, že mnozí zanedbali nutnou přípravu a na dobu „rozvlažení“ a
„pozdního deště“ se dívají jako na dobu, která je připraví, aby v den Páně
obstáli a zůstali před jeho obličejem živí. Ó, jak mnoho jsem viděla těch, kteří
byli v době soužení bez jakékoliv ochrany. Oni zanedbali potřebnou přípravu, a
proto nemohli obdržet rozvlažení, které musí všichni mít, aby je uzpůsobilo pro
život před tváří svatého Boha.“ EW 71.
20.
„Jakou přípravu srdce a života musíme vykonat, abychom byli připraveni na zvláštní
vylití Božího Svatého Ducha?
(1) Opravdová modlitba.
16.

„Měli bychom se modlit za vylití Ducha svatého tak opravdově, jako se modlili
učedníci o letnicích. Pokud ho potřebovali tehdy, o co více ho potřebujeme my
dnes. … Bez pomoci Ducha naše úsilí představovat božské pravdy bude
marné.“ RH 8-25-1896, p. 533.
b.
„Oživení pravé zbožnosti mezi námi, je největší a nejnaléhavější ze všech
našich potřeb. Usilovat o to by mělo být naší prvořadou snahou. Musí se
projevit opravdové úsilí získat požehnání Páně, ne proto, že by nám Bůh nebyl
ochoten udělit svá požehnání, ale protože nejsme připraveni je přijmout. Náš
nebeský Otec je ochotnější dát svého Ducha svatého těm, kdo ho o něj prosí,
než jsou pozemští rodiče ochotni dát svým dětem dobré věci. Ale je našim
úkolem skrze vyznání, ponížení se, pokání a upřímnou modlitbu splnit
podmínky, za kterých nám Bůh zaslíbil udělit požehnání. Oživení se může
očekávat pouze jako odpověď na modlitbu.“ 1SM 121.
c.
„Možná, že jsme měli do určité míry Ducha Božího, ale modlitbou a vírou se
máme snažit mít více a více Ducha. Naše úsilí by nikdy nemělo přestat. Pokud
nepostupujeme vpřed, pokud nezaujímáme postoj k přijetí jak ranného tak
pozdního deště, ztratíme své duše a zodpovědnost bude u našeho prahu.“ TM
508.
d.
„Míra Ducha svatého, kterou přijímáme, bude úměrná míře naši touhy a víry na
to vynaložené a tomu, jak upotřebíme naše světlo a naše poznání nám udělené.
Budeme pověřeni Duchem svatým podle naši schopnosti přijmout a předat to
ostatním.“ RH 5-5-1896, p. 273.
(2) Očistěte chrám duše od každé poskvrny.
a.
„Kéž Pán pomůže svému lidu, aby očistil chrám duše od všeliké poskvrny a
zachoval si takové úzké spojení s Ním, aby se mohl stát účastníkem pozdního
deště, když bude vylit.“ 6BC 1055; RH 7-20-1886.
b.
„Ani jeden z nás nikdy nepřijme pečeť Boží, zatímco naše charaktery budou
mít na sobě jedinou poskvrnu nebo vadu. Je to na nás, abychom odstranili vady
našich povah, abychom očistili chrám duše od všelikého znečištění. Potom na
nás padne pozdní déšť tak jako ranný déšť padl na učedníky o dni padesátém.“
5T 214.
c.
„Pozdní déšť přijde a požehnání Boží naplní každou duši, která je očištěna od
všelikého poskvrnění. Je našim úkolem odevzdat své duše Kristu dnes,
abychom mohli být připraveni na dobu rozvlažení od přítomnosti Páně –
připraveni na křest Duchem svatým. …“ Ev 702; 1SM 191.
d.
„Bylo mi ukázáno, že pokud lid Boží nevykoná ze své strany žádné úsilí, ale
bude čekat na rozvlažení, které odstraní jejich vady a napraví jejich omyly,
pokud byli na tom závislí, že je to očistí od nečistoty těla a ducha a uschopní je
to, aby se zapojili do hlasitého volání třetího anděla, budou nalezeni
nedokonalými. Rozvlažení nebo moc Boží přichází pouze na ty, kdo se na to
připravili tím, že konali dílo, které jim Bůh přikázal, jmenovitě, očistili se od
všeliké nečistoty těla a ducha, zdokonalovali svatost v bázni Boží.“ 1T 619.
e.
„Kéž Pán pomůže svému lidu, aby očistil chrám duše od všeliké poskvrny a
zachoval si takové úzké spojení s Ním, aby se mohl stát účastníkem pozdního
deště, když bude vylit.“ 6BC 1055.
f.
„Není nic, čeho se satan bojí tak moc, jako toho, že lid Boží očistí cestu tím, že
odstraní každou překážku, aby mohl Pán vylít svého Ducha na ochabující
církev. … Každé pokušení, každý nepřátelský vliv, ať už otevřený nebo tajný,
může být úspěšně přemožen „ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví
Hospodin zástupů“. Za 4,6.“ 1SM 124.
a.

„Ti, kdo se vyrovnají s každým problémem a obstojí v každé zkoušce, a
zvítězí, ať to bude stát cokoliv, dbali na radu Pravého svědka a přijmou pozdní
déšť a takto budou připraveni na proměnění.“ 1T 187.
Odložte všechny neshody.
a.
„Nechť křesťané odloží všechny neshody a odevzdají se Bohu pro
zachraňování ztracených. Ať u víře žádají o zaslíbené požehnání a ono přijde.
Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo „raným deštěm“ a výsledky byly slavné.
Ale pozdní déšť bude ještě hojnější.“ 8T 21 (Viz také Ev 698).
b.
„Když naše srdce dostaneme do jednoty s Kristem a naše životy do souladu
s jeho dílem, Duch, který padl o dni padesátém, sestoupí na nás.“ 8T 246.
Vítězství nad každým špatným slovem a činem.
„Viděla jsem, že nikdo, kdo nezvítězil nad hříchem, pýchou, sobectvím, láskou
ke světu, nepravým slovem a činem, nemůže mít podíl na „občerstvení“. Měli
bychom proto stále blíže a blíže přicházet k Pánu a opravdově se snažit o
dosažení potřebné přípravy, která nás uschopní, abychom obstáli v boji ve
veliký den Páně.“ EW 71.
Studujte Slovo Boží.
„Když my jako lid pochopíme, co pro nás tato kniha (kniha Zjevení) znamená,
bude mezi námi vidět velké oživení.“ TM 113.
Staňte se aktivními pracovníky ve službě Kristu.
a.
„Velké vylití Ducha Božího, které osvítí celou zemi svou slávou, nepřijde, k
dokud nebudeme mít osvícený lid, který zná z vlastní zkušenosti, co to
znamená být Božími spolupracovníky. Když se celým svým srdcem zasvětíme
do služby Kristu, Bůh tuto skutečnost uzná vylitím svého Ducha v neomezené
míře; ale toto se nestane, zatímco většina naší církve nebude s Bohem
spolupracovat.“ ChS 253; RH 7-21-1896 (Viz také Ev 699).
b.
„Když se sbory stanou živými, pracujícími sbory, bude dán Duch svatý jako
odpověď na jejich nejupřímnější prosby. … Potom se otevřou nebeské
průduchy pro spršky pozdního deště.“ RH 2-25-1890, p. 113.
c.
„Když z církve vymizí potupa lhostejnosti a lenivosti, Duch Páně se milostivě
projeví. Božská moc bude zjevena. Církev uvidí jednání prozřetelnosti Pána
zástupů. Světlo pravdy zazáří vpřed jasnými, silnými paprsky a stejně jako ve
dnech apoštolů se mnohé duše odvrátí od bludu k pravdě. Země bude osvícena
slávou Páně.“ 9T 46.
Když vykonáme svou část, co udělá Bůh?
a.
„Když je cesta připravena pro Ducha Božího, přijde požehnání. Satan už déle
nemůže bránit, aby spršky požehnání sestoupily na lid Boží, stejně tak jako
nemůže uzavřít nebeské průduchy, aby na zemi nepadal déšť.“ 1SM 124.
b.
„Odpověď může přijít s nenadálou rychlostí a s přemáhající mocí; anebo se
může zpozdit o dny i týdny, a naše víra je zkoušena. Ale Bůh ví jak a kdy
odpovědět na naše modlitby. Je naší částí úkolu být ve spojení s božským
průduchem. Bůh je zodpovědný za svou část díla. Věrný jest ten, kterýž
zaslíbil. Velkou a důležitou věcí pro nás je být jednoho srdce a jedné mysli,
odložit stranou všechnu závist a zlobu, a jako pokorní prosebníci bdít a čekat.
Ježíš, náš Zástupce a Hlava, je připraven pro nás udělat to, co udělal pro
modlící se bdící o dni padesátém.“ Citace z Our Firm Foundation, Vol. II, p.
683.
g.

(3)

(4)

(5)

(6)
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XII

HLASITÉ VOLÁNÍ
1.

2.

3.

4.

Co je posledním Božím varujícím poselstvím, které má být oznámeno světu? Zj 18,15.
a.
„Uvedený text Písma poukazuje na budoucí dobu, kdy bude opakováno
ohlášení pádu Babylona, které učinil druhý anděl ze Zjevení 14 (verš 8). Ve
druhém případě však bude poselství doplněno zmínkou o dalším úpadku
náboženských organizací, které tvoří Babylon, k němuž došlo od roku 1844,
kdy bylo poselství ohlášeno poprvé.“ GC 603 (Viz také EW 277).
b.
„Jak bylo předpovězeno v osmnácté kapitole Zjevení, třetí andělské poselství
má být ohlašováno s velkou mocí těmi, kdo hlásají konečné varování před
šelmou a jejím obrazem. …“ 8T 118.
c.
„Osmnáctá kapitola Zjevení ukazuje dobu, kdy po odmítnutí trojího varovného
poselství ze Zjevení 14,6-12 upadnou církve do stavu, jak jej předpověděl
druhý anděl, kdy Boží lid, který bude ještě stále v Babylonu, bude vyzván, aby
se od těchto církví oddělil. Bude to poslední poselství pro tento svět. …“ GC
390.
d.
„Tyto výzvy spolu s poselstvím třetího anděla jsou posledním varováním
obyvatelům této planety.“ GC 604.
Je to stejné poselství, které kážeme od roku 1844, nebo to je rozdílná výzva?
„Když Ježíš započal svou veřejnou službu, vyčistil chrám od jeho
svatokrádežného znesvěcení. Mezi posledními činy jeho služby bylo druhé
vyčištění chrámu. Stejně tak v posledním díle varování světa budou církvím
dány dvě rozdílné výzvy. Druhé andělské poselství je: [Zj 14,8 citace]. A
během hlasitého volání třetího andělského poselství je slyšet hlas z nebe, který
praví: [Zj 18,4-5 citace].“ 2SM 118; 7BC 985. (Viz také EW 277).
Co je skutečnou podstatou třetího andělského poselství? Zj 14,6.
a.
„Několik lidí mi napsalo, tázajíce se, zda poselství ospravedlnění skrze víru je
třetím andělským poselstvím, a já jsem odpověděla: Je to vskutku třetí andělské
poselství.“ Ev 190; 1SM 372.
b.
„Poselství Kristovy spravedlnosti má zaznít od jedné strany země na druhou,
aby připravilo cestu Páně. To je sláva Boží, která uzavírá dílo třetího anděla.“
6T 19.
c.
„Pán ve svém velkém milosrdenství poslal nedražší poselství svému lidu skrze
bratra Waggonera a Jonese. Toto poselství mělo světu zřetelněji zdůraznit
vyvýšeného Spasitele, oběť za hříchy celého světa. Představilo ospravedlnění
z víry v Ručitele; pozvalo lidi, aby přijali spravedlnost Kristovu, která se
projevila v poslušnosti všech Božích přikázání. Mnozí ztratili z pohledu Ježíše.
Potřebovali mít své oči více zaměřené na božskou osobu, jeho zásluhy a jeho
nezměrnou lásku pro lidskou rodinu. Všeliká moc je dána do jeho rukou, aby
mohl udělovat lidem bohaté dary, věnovat nedocenitelný dar své vlastní
spravedlnosti bezmocným lidským nástrojům. Toto je poselství, které Bůh
přikázal, aby bylo zvěstováno světu. Je to třetí andělské poselství, které má být
hlásáno silným hlasem a bude doprovázeno vylitím jeho Ducha v širokém
měřítku.“ TM 91,92.
d.
„Poslední poselství milosti, které má být zvěstováno světu, je zjevení jeho
charakteru lásky. Děti Boží mají zjevovat jeho slávu. Ve svém vlastním životě
a charakteru mají zjevovat, co pro ně udělala Boží milost.“ COL 415,416.
Proč je o tomto poselství řečeno, že má být zvěstováno „silným hlasem“ nebo
„hlasitým voláním“ (Zj 18,2)?

5.

6.

7.

8.

9.

10.

„Je představeno, že je hlásáno hlasitým voláním, což znamená s mocí Ducha
svatého.“ 7BC 980.
Co umožňuje hlasité volání? Odkud pochází jeho přesvědčivá moc? Za 4,6.
a.
„Od přítomnosti Páně přijde „pozdní déšť“, neboli rozvlažení, aby hlasitému
volání třetího anděla dodalo sílu a aby svatí byli připraveni obstát v době vylití
sedmi posledních ran.“ EW 86.
b.
„Slyšela jsem, jak ti, kteří měli na sobě odění, s velkou mocí zvěstovali pravdu,
a jak tato pravda účinkovala. … Na mou otázku, co tuto změnu způsobilo,
odpověděl jeden z andělů: „Je to pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváři Páně,
hlasité volání třetího anděla.“ EW 271.
Komu je toto hlasité volání zvláště určeno?
a.
„Osmnáctá kapitola knihy Zjevení vyzývá Boží lid, aby „vyšel z Babylonu“.
To znamená, že velká část Božího lidu je ještě stále v Babylonu. Ve kterých
církvích můžeme dnes najít většinu Kristových následovníků? Nepochybně v
různých protestantských církvích.“ GC 383.
b.
„V katolické církvi jsou ovšem také opravdoví křesťané. Tisíce příslušníků této
církve slouží Bohu podle svého nejlepšího vědomí. … Mnozí se pak připojí k
jeho lidu.“ GC 565.
c.
„I když v církvích, které jsou znázorněny Babylonem, vládne duchovní
temnota a odcizení od Boha, žije v nich stále ještě většina pravých Kristových
následovníků.“ GC 390 (Viz také GC 449; 605).
Co satan představí oblíbeným církvím dříve, než se naplní Zjevení 18,1?
a.
„Nepřítel spasení by rád toto dílo zmařil. Dříve než přijde doba pro toto hnutí,
pokusí se je napodobit. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc,
vzbudí dojem, že na ně Bůh seslal své požehnání a projeví se něco, co budou
považovat za velké náboženské probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bůh pro
ně koná úžasné věci, přitom však půjde o působení jiného ducha. Pod
náboženským pláštíkem se satan pokusí rozšířit svůj vliv na celý křesťanský
svět.“ GC 464.
b.
„Zatímco satan působí svými lživými zázraky, čas předpověděný v Zjevení se
naplní a mocný anděl, který osvítí zemi svou slávou, vyhlásí pád Babylonu a
vyzve lid Boží, aby jej opustil.“ 7BC 985.
Jak můžeme rozlišit satanovo falešné oživení a hlasité volání?
a.
„Je to citové vzrušení, směs pravdy a klamu dobře připravená k tomu, aby
zmátla lidi. Nikdo se však nemusí nechat oklamat. Ve světle Božího slova není
obtížné rozpoznat podstatu těchto hnutí. Můžeme si být jisti, že tam – kde lidé
neberou vážně svědectví Bible a odmítají prosté pravdy, které prověřují lidská
srdce a vyžadují sebezapření i odmítnutí světa – Bůh své požehnání neuděluje.
A podle pravidla, které nám dal Pán Ježíš: „Po ovocích jejich poznáte je,“ (Mt
7,16) je zřejmé, že tato hnutí nejsou dílem Božího Ducha.“ GC 464,465.
Víme, kdy bude přesně padat pozdní déšť a kdy anděl ze Zjevení 18 sestoupí z nebe?
„Nemám žádný přesný čas, o kterém bych měla mluvit, kdy bude vylit Duch
svatý – kdy mocný anděl sestoupí z nebe a přidá se k třetímu andělu
v ukončení díla na tomto světě; moje poselství zní, že naše jediná jistota je
v tom, abychom byli připraveni na nebeské rozvlažení. …“ 7BC 984.
Byl pád Babylonu úplný (Zj 18,2), když sestra White napsala Velký spor věků?
„Ani potom se však nedalo říci beze zbytku, že „padl Babylon, který opojil
všecky národy svým smilstvem“. Ještě k tomu nesvedl všechny národy.“ GC
389.

11.

12.

13.
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15.

Kdy bude pád Babylonu úplný, tak aby Zjevení 18,2 mohlo být kázáno jako zcela
naplněné proroctví?
a.
„Vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ Zj 14,6-8. Jak se to
stane? Tím, že budou nutit lidi, aby přijali falešnou sobotu.“ 8T 94.
b.
„Teprve až nastane takový stav a až se křesťanské církve plně spojí se světem,
bude pád Babylonu úplný. Církve k tomu spějí, ale proroctví z knihy Zjevení
14,8 se naplní teprve v budoucnosti.“ GC 390.
Jak ovlivní uzákonění neděle spolu s pronásledováním kázání třetího andělského
poselství?
a.
„Když na nás skutečně dolehne bouře pronásledování …, tehdy potom
poselství třetího anděla přejde v hlasité volání a celá země bude osvícena
slávou Páně.“ 6T 401.
b.
„Na začátku času soužení jsme byli naplněni svatým Duchem, když jsme vyšli
a zvěstovali sobotu ještě plněji.“ EW 33 (Viz také EW 85).
c.
„Tato falešná sobota bude vynucována utiskujícím zákonem. Satan a jeho
andělé jsou bdělí a horlivě činní. … Zatímco satan působí svými lživými
zázraky, čas předpověděný ve Zjevení se naplní a mocný anděl, který osvítí
zemi svou slávou, ohlásí pád Babylonu a vyzve lid Boží, aby jej opustil.“ 7BC
985; RH 12-13-1892, p. 769.
Jak tato úžasná zkušenost ovlivní lid Boží?
a.
„Jak se členové těla Kristova přibližují k období jejich posledního boje, „času
Jákobova soužení“, porostou v Kristu a velkou měrou budou mít podíl na jeho
Duchu. Tak, jak se třetí andělské poselství změní v hlasité volání a velká moc a
sláva se přidá k závěrečnému dílu, tak bude mít věrný lid Boží podíl na této
slávě. Je to pozdní déšť, který je oživuje a posiluje, aby mohli projít časem
soužení. Jejich tváře budou zářit slávou toho světla, které doprovází třetího
anděla.“ 7BC 984; 1T 353.
b.
„Jak se třetí andělské poselství změní v hlasité volání, jeho ohlašování bude
doprovázet velká moc a sláva. Tváře lidu Božího budou zářit nebeským
světlem.“ 7T 17.
c.
„Jak se přibližuje konec, svědectví služebníků Božích bude rozhodnější a
mocnější.“ RH 12-13-1892, p. 769.
Může se to nějak srovnávat s „půlnočním volání“ roku 1844?
a.
„Anděl, který se spojí s hlásáním poselství třetího anděla, osvítí celou zemi
svou slávou. Bible tím předpovídá neobyčejně silné působení, které zasáhne
celý svět. Adventní hnutí z let 1840 až 1844 bylo slavným projevem Boží
moci. Poselství prvního anděla bylo zaneseno do všech misijních stanic na
světě a v některých zemích vzbudilo největší náboženské hnutí od doby
protestantské reformace šestnáctého století. Avšak hnutí vyvolané poselstvím
třetího anděla bude ještě mohutnější.“ GC 611.
b.
„Viděla jsem, že toto poselství skončí s mocí a silou mnohem převyšující
půlnoční volání.“ EW 278.
c.
„Moc, která tak mocně zapůsobila na lidi v hnutí v roce 1844, se opět zjeví.
Třetí andělské poselství půjde kupředu, ne šeptem, ale hlasitým voláním.“ 5T
252; Ev 693.
K čemu by se dalo přirovnat „půlnoční volání“?
„Toto hnutí se přehnalo zemí jako přívalová vlna. … Neprojevovalo se v něm
extatické nadšení, ale spíše opravdové zpytování srdce, vyznání hříchů a
odmítnutí světa. Zápasící lidé se toužili připravit na setkání s Pánem, vytrvale
se modlili a bezvýhradně odevzdávali Bohu. …

16.

17.

18.
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„Ani jedno náboženské hnutí od doby apoštolů nebylo tak oproštěno od
lidských nedokonalostí a satanových nástrah jako hnutí z podzimu roku 1844.
…
„Studovali Slovo Boží s intenzivním zájmem předtím nepoznaným. … Tehdy
se projevovala víra, která přináší vyslyšení modliteb. Více než pokrm
potřebovali každý den ujištění, že je Spasitel přijímá.“ GC 400-403.
Jak se bude srovnávat hlasité volání s letnicemi?
a.
„Jeho působení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. Tak jako Pán
seslal „raný déšť“ ve vylití Ducha svatého na počátku kázání evangelia, aby
drahocenné semeno vzklíčilo, tak dá na závěr „pozdní déšť“, aby úroda
uzrála.“ GC 611.
b.
„Dříve než na zem dopadnou konečné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k
takovému oživení původní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolů.“
GC 646.
c.
„Vylití Ducha ve dnech apoštolů bylo raným deštěm a výsledky byly slavné.
Ale pozdní déšť bude ještě hojnější.“ Ev 701.
d.
„Přichází doba, kdy bude v jeden den obráceno tolik lidí, jako bylo o letnicích
poté, co učedníci přijali Ducha svatého.“ Ev 692.
Budou konány zázraky, tak jako byly o letnicích a brzy potom?
a.
„Jeho působení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. … Velké dílo
evangelia neskončí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznačoval
jeho začátek. Proroctví, která se splnila při seslání raného deště na počátku
křesťanských dějin, se znovu naplní v pozdním dešti na konci křesťanských
dějin. Bude to „čas odpočinutí“, rozvlažení, které předpověděl apoštol Petr,
když prohlásil: „Protož čiňte pokání, a obraťte se, aby byli shlazeni hříchové
vaši, když by přišli časové rozvlažení od tváři Páně, a poslal by toho, kterýž
vám kázán jest, Ježíše Krista.“ Sk 3,19.20.
„Boží služebníci s tváří zářící svatým nadšením budou spěchat z místa na
místo, aby všude ohlásili Boží poselství. Po celém světě budou varování šířit
tisíce hlasů. Budou se dít zázraky, nemocní budou uzdravováni, věřící budou
provázet znamení a zázraky. Také satan bude působit lživé zázraky, dokonce
nechá před zraky lidí sestoupit oheň z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé země
se budou muset rozhodnout.“ GC 611,612.
b.
„Byly konány mocné zázraky, nemocní byli uzdravováni a znamení a zázraky
provázely věřící.“ EW 278.
Jaký je Boží postoj vůči těm, kdo popírají, že bude opět konat zázraky?
„Zde vidíme, že církev – svatyně Páně – bude první, která pocítí hněv Boží.
Staří lidé, kterým Bůh udělil velké světlo, a měli být strážci duchovních zájmů
lidu, zklamali kladenou v ně důvěru. Zaujímají stanovisko, že nepotřebujeme
očekávat zázraky a nápadné projevy Boží moci jako za dřívějších dnů.“ 5T
211.
Je možné, že se bude také opakovat dar jazyků?
„S upřímnou touhou očekávám dobu, kdy se budou opakovat události letnic
s větší mocí než při té příležitosti. Jan praví: „Potom pak viděl jsem anděla
sstupujícího s nebe, majícího moc velikou, a země osvícena byla od slávy
jeho.“ Potom, tak jako v období letnic, lidé uslyší pravdu k nim pronesenou,
každý člověk ve svém vlastním jazyku.“ 6BC 1055; RH 7-20-1886.
Jak Boží děti, které jsou stále v Babylonu, odpoví na hlasité volání?
a.
„Zástupy přijmou pravdu a přidají se k vojsku Páně.“ Ev 700.

„Duše, které byly doposud rozptýleny v nejrůznějších církvích, odpověděly na
toto volání a nejvzácnější z nich byly spěšně vyvedeny z odsouzených církví,
jako byl kdysi Lot spěšně vyveden ze Sodomy, než byla zničena.“ EW 279.
c.
„Když přijde krize, mnozí budou připraveni učinit správné rozhodnutí,
dokonce tváři v tvář strašným těžkostem, které nastanou díky klamným
satanovým zázrakům. Ačkoli vyznají pravdu a stanou se Kristovými
spolupracovníky v jedenáctou hodinu, získají stejnou mzdu jako ti, kdo
pracovali celý den. Budou armádou stálých věřících, kteří poslední zkouškou
projdou pevní jako skála.“ RH 12-24-1889, p. 3.
d.
„Proč Kristus chodíval podle pobřeží a do hor? Měl lidem přinášet slovo
života. Oni to nepostřehli právě v ten okamžik. Hodně lidí nevidí dobro nyní,
aby se rozhodli, ale tyto věci ovlivňují jejich životy; a když poselství vyjde
s hlasitým voláním, budou na něj připraveni. Nebudou dlouho váhat; vyjdou a
zaujmou své postavení.“ Ev 300,301.
e.
„Poselství nebude šířeno ani tak pomocí důkazů jako hlubokým
přesvědčováním Božího Ducha. Důkazy už byly podány. Semeno bylo zaseto,
nyní klíčí a přináší plody. Tiskoviny rozšířené evangelisty zapůsobily svým
vlivem. Mnozí lidé, na které měly vliv, však nemohli plně porozumět pravdě
nebo se jí řídit. Nyní pronikají paprsky světla všude, pravdu lze vidět v její plné
kráse a upřímné Boží děti lámou pouta, která je svazovala. Rodinné svazky a
církevní vztahy je už nebudou moci zadržet. Pravda pro ně bude mít větší cenu
než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdě, postaví se
velký počet lidí na Boží stranu.“ GC 612.
f.
„Slyšela jsem, jak ti, kteří na sobě měli odění, s velkou mocí zvěstovali pravdu,
a jak tato pravda účinkovala. Mnozí byli svázáni; některé ženy svými muži a
některé děti svými rodiči. Ti opravdoví, kterým bylo zabraňováno, aby nemohli
slyšet pravdu, se jí nyní chopili. Přestali se bát svých příbuzných a pravda jim
byla dražší a cennější než život. Na mou otázku, co tuto změnu způsobilo,
odpověděl jeden z andělů: „Je to pozdní déšť, neboli rozvlažení od tváři Páně,
hlasité volání třetího anděla.“ EW 271.
Budou někteří odpadlí adventisté věnovat pozornost tomuto poselství?
„Mnozí, kteří zbloudili z ovčince, se vrátí zpátky, aby následovali velkého
Pastýře.“ 6T 401.
Jaká kniha Ducha prorockého bude nástrojem pro dovedení mnohých k tomu, aby se
postavili společně s lidem Božím zachovávajícím přikázání?
„Knihu Velký spor věků si cením více než zlato nebo stříbro a mým velkým
přáním je, aby se dostala lidem. … Důsledky jejího rozšíření se nemohou
posuzovat
podle toho, jak se nám to zdá nyní. Tím, že si ji přečtou, budou mnozí
vyburcováni a získají odvahu se okamžitě připojit k těm, kdo zachovávají
přikázání Boží. Ale mnohem větší množství těch, kdo si ji přečetli, nezaujme
své postavení, dokud neuvidí, jak se začnou dít události, které jsou v ní
předpovězeny. Naplnění některých předpovědí vzbudí víru, že se odehrají i
ostatní, a když bude země osvícena slávou Páně, při ukončení díla, mnohé duše
zaujmou své místo na straně přikázání Božích jako důsledek jejího působení.“
CM 128,129.
Jak budou reagovat neobrácení členové církve adventistů sedmého dne?
a.
„Třetí andělské poselství nebude pochopeno, světlo, které osvěcuje zemi svou
slávou bude nazváno falešným světlem, těmi, kdo odmítají kráčet v jeho
postupující slávě.“ RH 5-27-1890, p. 321.
b.
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„Dokud ti, kteří mohou pomoci v ________, nebudou vyburcováni k pocitu
vlastní zodpovědnosti, nerozpoznají dílo Boží, když bude slyšeno hlasité volání
třetího anděla.“ TM 300.
c.
„Ve sborech se budou dít úžasná zjevení moci Boží, ale těmi, kdo se nepokořili
před Pánem a neotevřeli svá srdce vyznáním a pokáním, to nepohne. V projevu
moci, která osvěcuje zemi svou slávou, uvidí pouze něco, o čem si ve své
slepotě myslí, že je nebezpečné, něco, co vzbudí jejich strach a oni se tomu
vzepřou. Protože Pán nepracuje dle jejich očekávání a představ, postaví se proti
tomuto dílu. „Proč,“ oni praví, „bychom neměli poznat Ducha svatého, když
jsme v díle už tolik let?“ RH 11-7-1918.
d.
„Až se bude blížit bouře, mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla,
ale nenechali se posvětit poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a přidají se
k řadám odpůrců.“ GC 608.
Jaká bude reakce oblíbených duchovních a lidí milujících hřích?
a.
„Protože se však někteří lidé nebudou chtít spokojit pouze s lidskou autoritou a
budou žádat jednoznačné „Tak praví Pán“, jejich duchovní se rozzlobí jako
kdysi farizeové, protože bude zpochybněna jejich autorita, označí poselství za
ďábelské a budou podněcovat davy lidí, kteří milují hřích, aby odmítali a
pronásledovali hlasatele poselství.
Až se spor přenese do nových oblastí a pozornost lidí bude upřena na
pošlapávaný Boží zákon, satan se rozzlobí. Moc, která provází poselství,
odpůrce jen rozzuří. Duchovní se budou téměř s nadlidským úsilím snažit
zastřít světlo, aby nezářilo na členy jejich církví. Všemi dosažitelnými
prostředky se budou snažit potlačit diskuse o těchto životně důležitých
otázkách. Církve budou žádat o pomoc stát, aby jim pomohl. V tom úsilí se
katolíci spojí s protestanty. Až hnutí, vynucující zachovávání neděle, zesílí,
budou vydávány zákony proti lidem, kteří zachovávají Boží přikázání. Bude
jim vyhrožováno peněžitými tresty a vězením, budou jim nabízena vlivná
místa, různé odměny a výhody, jen aby se zřekli své víry.“ GC 607.
b.
„Poslední velké varování zaznělo všude a vzrušilo a rozzuřilo obyvatele země,
kteří nepřijali poselství.“ EW 279.
Jak mocně bude poznání o spasení rozptýleno?
a.
„Během hlasitého volání, církev podporována prozřetelnými zásahy jejího
vyvýšeného Pána rozšíří poznání o spasení tak hojně, že se světlo dostane do
každého města a městečka. Země bude naplněna poznáním o spasení.
Obnovující Duch Boží korunoval úspěchem horlivé činné nástroje tak hojně, že
světlo přítomné pravdy zazáří všude.“ Ev 694.
b.
„Těsně před námi je krize. Nyní musíme skrze moc Ducha svatého prohlašovat
velké pravdy pro poslední dny. Nebude to dlouho předtím, než každý uslyší
varování a učiní své rozhodnutí. Tehdy přijde konec.“ Ev 703.
Očekává se od lidu Božího, aby v době hlasitého volání opustil církev adventistů dne a
přidal se k nějaké čistší, svatější skupině?
a.
„Jak je to možné, že se tyto letáky odsuzující církev adventistů sedmého dne
jako Babylon, rozšířily mezi lidi všude, právě v době, kdy církev přijímala
vylití Ducha Božího? Jak je to možné, že lidé jsou tak svedeni, že si
představují, že hlasité volání spočívá v tom, abychom lidi volali pryč ze
společenství církve, která se těší době rozvlažení?“ TM 23.
b.
„Vezmete pasáže ze Svědectví, které mluví o ukončení doby milosti, o tříbení
mezi lidem Božím, a budete mluvit o tom, abychom vyšli z tohoto lidu a o lidu,
který povstane, který bude čistší a svatější. Všechno toto těší nepřítele. …
b.
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Kdyby mnozí přijali názory, které předkládáte, a mluvili a jednali by podle
nich, uviděli bychom jedno z největších fanatických vzrušení, jehož jsme kdy
mezi adventisty sedmého dne, byli svědky. To je to, po čem satan touží.“ 1SM
179
c.
„Nyní nemůžeme vstoupit do nějaké nové organizace; protože by to znamenalo
odpadnutí od pravdy.“ 2SM 390.
Přijde hlasité volání jako důsledek lidského plánování?
a.
„Chtěla bych vám říct, že Pán bude v tomto posledním díle působit způsobem
odlišným od běžného řádu, a způsobem, který bude velmi protikladný lidskému
plánování. Mezi námi budou tací, kteří budou chtít Boží dílo vždycky ovládat,
dokonce diktovat, co se má stát, když jde dílo kupředu pod vedením anděla,
který se přidá k třetímu andělu v hlásání poselství, které má být oznámeno
světu. Bůh použije cesty a způsoby, skrze které uvidíme, že vzal otěže do
vlastních rukou. Pracovníci budou překvapeni jednoduchými prostředky, které
zapojí, aby uskutečnil a zdokonalil své dílo spravedlnosti.“ TM 300.
b.
„Boží pracovníci získají kvalifikaci spíše pomazáním Ducha než studiem ve
vědeckých ústavech. Tím povede muže víry a modlitby, aby se svatým
nadšením hlásali poselství, které jim Bůh svěřil.“ GC 606 (Viz také Ev 700).
c.
„Mnozí, dokonce i z nevzdělaných, nyní ohlašují slova Páně. Děti jsou puzeny
Duchem, aby šly vpřed a vyhlašovaly poselství z nebe. Duch je vylit na
všechny, kdo se poddají jeho našeptávání a zavrhnou všechna nařízení člověka,
jeho svazující pravidla a opatrné metody, budou ohlašovat pravdu s mocí
Ducha.“ Ev 700.
d.
„Duším, které opravdově hledají světlo a které s radostí přijmou každý paprsek
božského osvícení z jeho svatého slova, jen takovým bude dáno světlo. Skrze
tyto duše Bůh zjeví to světlo a moc, které osvítí celou zemi svou slávou.“ 5T
729.
e.
„Když se božská moc spojí s lidským úsilím, dílo se rozptýlí jako oheň na
strništi. Bůh zapojí nástroje, jejichž původ nebude být moci rozpoznán; andělé
budou konat dílo, z jehož konání mohli mít požehnání lidé, kdyby neopomenuli
odpovědět na požadavky Boží.“ RH 12-15-1885, p. 769.
XIII
DOBY A OBDOBÍ

1.

2.
3.

Známe přesný čas, kdy bude vylit pozdní déšť?
a.
„Nemáme znát přesný čas ať už vylití Ducha svatého nebo příchodu Kristova.“
Ev 221; 1SM 188; 6BC 1052; RH 3-22-1892.
b.
„Nemám žádný přesný čas, o kterém bych měla mluvit, kdy se odehraje vylití
Ducha svatého – kdy sestoupí z nebe mocný anděl a připojí se k třetímu andělu
v ukončení díla pro tento svět; moje poselství je, že naší jedinou jistotou je být
připraveni pro nebeské rozvlažení, mít své lampy připravené a hořící.“ 1SM
192; 7BC 984.
Co řekl Ježíš o době svého návratu? Mt 24,36; J 21,22-23; Sk 1,6-7.
Proč je nám známost o době Kristova návratu odepírána?
„Proč nám Bůh nedal toto poznání? Protože bychom to správně nevyužili,
kdyby to udělal. Stav věcí by mezi našim lidem vyplýval z tohoto poznání, a
velmi by to zpozdilo dílo Boží v přípravě lidu, který má obstát v tom velkém
dni, který přijde. Nemáme být zaujati dohady týkajícími se časů a období, které
Bůh nezjevil.“ Ev 221; RH 3-22-1892.
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Jaké znamení poukazují na to, že byl Ježíš připraven se vrátit na tento svět brzy po
roce 1844, kdy skončilo poslední časové proroctví?
a.
„Viděla jsem, co to znamená pro Ježíše trpět – budou muset projít mnohými
těžkostmi, aby byli otesáni a vybroušeni, aby byli utrpením očištěni a
uzpůsobeni pro přijetí pečeti živého Boha. Budou muset projít dobou soužení,
aby uviděli Krále v jeho okrase a mohli přebývat v přítomnosti Boží a svatých,
čistých andělů. …
„Avšak nyní, když se čas brzy naplní, tedy to, co jsme se učili několik let, musí
se jiní naučit během několika měsíců.“ EW 67 (1850).
b.
„Byla mi ukázána společnost přítomná na konferenci. Anděl mi řekl: „Někteří
budou potravou pro červy, někteří budou podrobeni sedmi posledním ranám,
někteří zůstanou živí a zůstanou na zemi, aby byli přeneseni při příchodu
Ježíšově.“ 1T 131,132 (1856).
Co bylo záměrem laodicejského poselství, které se mezi sobotu světícími adventisty
začalo kázat v roce 1856?
„Viděla jsem, že toto poselství nedokončí své dílo v pár krátkých měsících.
Jeho záměrem je, aby byl lid Boží vyburcován, aby jim byly zjeveny jejich
pády a aby byli přivedeni k opravdovému pokání, aby mohli být obdařeni
Ježíšovou přízní a byli přizpůsobeni pro hlasité volání třetího anděla.“ 1T 186
(1859).
Splnilo toto poselství svůj záměr?
„Boží lid není připraven na hlasité volání třetího anděla.“ 1T 486 (1867).
Proč se přesto Ježíš ihned nevrátil?
„Dlouhá noc beznaděje je vyčerpávající, ale ráno je milosrdně odkládáno,
protože kdyby přišel Mistr, mnozí by byli nalezeni nepřipraveni.“ Ev 694; 2T
194 (1868).
Věřila však sestra White, že se blíží příchod Páně?
„Protože čas je krátký, měli bychom pracovat s pílí a dvojnásobnou silou. Naše
děti možná nikdy nepůjdou na vysokou školu.“ 3T 159 (1872).
Proč se Ježíš nevrátil v letech před rokem 1883?
a.
„Kdyby se adventisté, po velkém zklamání v roce 1844, pevně drželi své víry a
pokračovali dál jednotně v otevřené prozřetelnosti Boží, přijímaje poselství
třetího anděla, a v moci Ducha svatého ho ohlašovali světu, uzřeli by spasení
Boží, Pán by mocně působil s jejich úsilím, dílo by bylo dokončeno a Kristus
by přišel již dříve, aby dal svému lidu jeho odměnu. … Nebylo vůlí Boží, aby
se příchod Kristův takto opozdil. … Po čtyřicet let nevpustila nevěra, reptání a
vzpoura starověký Izrael do země Kanaán. Stejné hříchy opozdily vstup
moderního Izraele do nebeského Kanaánu. V žádném případě nebyly na vině
zaslíbení Boží. Je to nevěra, světáctví, neposvěcenost a spory mezi
vyznávajícím lidem Páně, co nás zdržuje na tomto světě hříchu a bolesti už
tolik let.“ Ev 695,696 (1883).
b.
„Kdyby všichni, kdo se aktivně účastnili adventního hnutí v roce 1844, přijali
poselství třetího anděla a hlásali je s mocí Ducha svatého, Pán by jejich
prostřednictvím vykonal velké dílo. Svět by zalila záplava světla. Obyvatelé
celého světa by už dávno byli varováni, závěrečné dílo by bylo dokončeno a
Kristus by už přišel, aby vykoupil svůj lid.“ 4SP 291 (1894); GC 458; 8T 116.
Navzdory odkladu, co bylo stále prorokovou nadějí?
a.
„Hlas Životodárce ještě nevyvedl spící svaté z jejich ponurých vězení, ale my
jsme neztratili víru, protože předpověděná hodina ještě nenastala. … Hodina
přijde; není už vzdálená, a někteří z nás, kdo nyní věří, budou na zemi živí a
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uvidí splněné předpovědi a uslyší hlas archanděla a troubu Boží, jak se odráží
od hor, rovin a moře až k nejzazším končinám země. Všechno stvoření uslyší
ten hlas a ti, kdo žili a zemřeli v Ježíši, odpoví na volání Knížete života.“ RH
7-31-1888, p. 482.
b.
„V tomto období světa, kdy už se scény světových dějin brzy uzavřou, a
vejdeme do času soužení, jaký nikdy nebyl, čím méně manželství bude
uzavřeno tím to bude lepší pro všechny, jak pro muže, tak pro ženy.“ 5T 366
(1885).
Jaké poselství, ohlašované s mocí, ve třech letech následujících Generální konferenci
v roce 1888, bylo „počátkem“ hlasitého volání?
„Těsně před námi je doba zkoušky, protože hlasité volání třetího anděla už
začalo zjevením spravedlnosti Krista, hříchy odpouštějícího Vykupitele. To je
počátek světla anděla, jehož sláva ozáří celou zemi.“ 1SM 363; 7BC 984; RH
11-22-1892, p. 722.
Padal v roce 1895 na lid Boží pozdní déšť, nebo to bylo jenom „rozpínání“ poselství,
které nakonec přejde v hlasité volání?
„Nemáme znát přesný čas, ať už pro vylití Ducha svatého nebo pro příchod
Krista. … Třetí andělské poselství přejde do hlasitého volání. … Dnes máte mít
své lampy vyčištěné, aby mohly být připraveny pro nebeské pokropení,
připravené pro spršku pozdního deště; protože pozdní déšť přijde a požehnání
Boží naplní každou duši, která je očištěna od všeliké poskvrny. Našim dílem
dnes je odevzdat své duše Kristu, abychom mohli být uschopněni pro dobu
rozvlažení od přítomnosti Páně – uschopněni pro křest Duchem svatým.“ RH
3-22-1892, p. 178 (Sermon at Lansing, Michigan, Sept. 5,1891).
Jaký byl postoj sestry White v roce 1891, týkající se blízkosti Kristova návratu?
„Nejste oprávněni k tomu, abyste říkali, že přijde za jeden, dva nebo pět let, ani
nemáte odkládat jeho příchod s tím, že se to nestane ani za deset nebo dvacet
let.“ RH 3-22-1892, p. 178 (Sermon at Lansing, Michigan, Sept. 5,1891); Ev
221.
Proč Ježíš nadále odkládá svůj druhý příchod?
a.
„Kdyby církev vykonala ji svěřenou práci, jak Pán přikázal, celý svět by byl
dříve varován a Pán Ježíš by přišel na naši zem s mocí a velkou slávou.“ DA
633,634 (1898).
b.
„Kdyby byl Boží záměr splněn jeho lidem tím, že by přinesli světu poselství
milosti, Kristus by již předtím přišel na zem a svatí by byli uvítáni v městě
Božím.“ 6T 450 (1890).
c.
„Z této minulosti pro nás plyne poučení. Pán před svým lidem připravil cestu.
Byli velmi blízko zaslíbené země. Už jenom chvíli a mohli vejít do Kanaánu.
Oni sami zpozdili tento vstup. Kdyby svou důvěru složili v Bohu, mohli vejít
přímo dovnitř. Bůh by kráčel před nimi. … Bratři a sestry, ze světla mi daného
vím, že kdyby si lid Boží uchoval živé spojení s Ním, kdyby naslouchali jeho
slovu, mohli by být dnes v nebeském Kanaánu.“ GCB 3-30-1903 (Viz také Ev
694).
Čí je to vina, že jsme na tomto hříšné světě a Ježíš se ještě nevrátil?
„Kvůli naší neposlušnosti budeme muset na tomto světě možná zůstat ještě
mnohem více let, stejně jako dítky Izraele; ale pro jméno Kristovo by neměl
jeho lid přidávat hřích ke hříchu tím, že bude obviňovat Boha z důsledků svého
vlastního špatného způsobu jednání.“ Ev 696 (1901).
Na co Kristus čeká?
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„Když bude charakter Kristův dokonale představen jeho lidem, tehdy On
přijde, aby je přijal za své vlastnictví. Je předností každého křesťana ne pouze
vyhlížet, ale i uspíšit příchod našeho Pána Ježíše Krista.“ COL 69.
Jak se dají porovnat očekávání Kristova příchodu, které měla sestra White s těmi,
které měli bibličtí proroci? Zj 22,6-7. 12. 20; 1 K 7,29; Ř 13,11-12.
„Andělé Boží ve svých poselstvích lidem představují čas jako velmi krátký.
Takto mi to bylo vždy představeno. Je pravda, že čas trval déle, než jsme
očekávali v ranných dnech tohoto poselství. Náš Spasitel se neobjevil tak brzy,
jak jsme doufali. Ale zklamalo snad slovo Páně? Nikdy! Měli bychom mít na
paměti, že zaslíbení a hrozby Boží jsou podobně podmíněné.“ Manuskript
4,1883, citováno F.M.Wilcoxem v Testimony of Jesus, p. 99 (celý manuskript
citován, pp.98-105). Viz také 7BC 729
Jaký by měl být náš postoj dnes?
„Místo toho, abychom vyčerpávali síly naší mysle dohady týkajícími se časů a
období, které má Bůh ve své vlastní moci a jsou lidem odepřeny, máme se
odevzdat pod vedení Ducha svatého, konat přítomné povinnosti, udílet chléb
života neposkvrněný lidskými názory duším, které hynou pro pravdu.“ Ev 702;
6BC 1052; RH 3-22-1892.
XIV
PEČEŤ BOŽÍ
Jaká zvláštní událost je popsána, která se odehraje krátce před ukončením doby
milosti? Zj 7,1-4; Ez 9,1-6.
„Jan vidí přírodní živly – zemětřesení, vichřice a politické sváry – představené,
že jsou drženy čtyřmi anděly. Tyto větry jsou pod kontrolou, dokud Bůh
nevyřkne slovo a nenechá je působit. V tom je bezpečí Boží církve. Andělé
Boží plní jeho rozkazy, zadržují větry země, aby větry nevály na zemi, ani na
moře, ani na žádný strom, dokud by služebníci Boží nebyli zapečetěni na svých
čelech. … Toto zapečeťování služebníků Božích je to stejné, jaké bylo ukázáno
Ezechieli ve vidění.“ TM 444,445.
Co je pečetí živého Boha? Ex 20, 8-11; 31,12-17.
a.
„Příliš pozdě uvidí, že sobota čtvrtého přikázání je pečetí živého Boha.“ GC
640.
b.
„Pravé zachovávání soboty je znamením věrnosti Bohu.“ 7BC 981.
c.
„Ti, kdo chtějí mít na svých čelech pečeť Boží, musí zachovávat sobotu
čtvrtého přikázání.“ 7BC 970.
d.
„Na Boží lid bude vložena pečeť a tou pečetí je zachovávání jeho svaté
soboty.“ 7BC 981.
e.
„Tak jako lidu Izraele také nám je dána sobota „k věčné smlouvě“. Pro
všechny, kteří ctí Boží svatý den, je sobota znamením, že je Bůh uznává za
svůj vyvolený lid. Sobota je zárukou toho, že Bůh s nimi svou smlouvu dodrží.
Kdo přijímá znamení Boží vlády, uzavírá s ním věčnou božskou smlouvu.
Připoutává se pevně zlatým řetězem poslušnosti, na němž je každý článek
zaslíbením.
Z deseti přikázání jen čtvrté má pečeť velkého Zákonodárce, Stvořitele nebe a
země.“ 6T 350 (Viz také PP 307).
Jaká musí být duchovní podmínka všech, kdo přijímají pečeť Božího uznání?
a.
Budou mít dokonalé charaktery. „Usilujeme o jeho dokonalost, stále
směřujeme k cíli, který je před námi – dokonalosti jeho charakteru? Když lid
Páně dosáhne tohoto cíle, budou zapečetěni na svých čelech. Naplněni Duchem
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budou dokonalými v Kristu a zapisující anděl prohlásí: „Dokonáno jest“. 6BC
1118.
b.
Nic je nemůže odvrátit od pravdy. „Jakmile bude lid Boží zapečetěn na svých
čelech – není to žádné znamení nebo pečeť, které by bylo viditelné, ale je to
utvrzení v pravdě, jak rozumově tak duchovně, tak že se s nimi nedá pohnout –
jakmile bude lid Boží zapečetěn a připraven na tříbení, (Kristus) přijde.
Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží už dopadají na zem, aby nás varovaly,
abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161.
c.
Jsou jako Kristus. „Pečeť živého Boha bude umístěna pouze na ty, kdo nesou
v charakteru podobu Kristovu.“ 7BC 970.
d.
Jsou vítězi. „Ti, kdo přemůžou svět, tělo a ďábla, budou těmi, kdo budou
obdařeni přízní a přijmou pečeť živého Boha.“ TM 445.
e.
Jsou čistí a bez poskvrny. „Dnes je doba přípravy. Nikdy nebude Boží pečeť
vtisknuta na čelo nečistého, nikdy na čelo ctižádostivého muže nebo světačky,
nikdy na čelo falešného muže nebo podvodnické ženy. Ten, kdo obdrží tuto
pečeť, musí jako uchazeč o nebe být před Bohem bez poskvrny.“ 5T 216.
f.
Bědování nad jejich vlastními hříchy v církvi i ve světě. „Když nebezpečí a
malomyslnost církve jsou největší, malá skupina, jež stojí ve světle, bude lkát a
plakat nad ohavnostmi, jež se ději na zemi. A především jejich modlitby za
církev se budou vznášet k nebi, protože její členové žijí po způsobu světa. …
Lkají a rmoutí své duše, protože v církvi nacházejí pýchu, lakomství, sebelásku
a téměř každý druh podvodu. … Všichni, kdo se nermoutí ani nad svým
vlastním duchovním úpadkem, ani netruchlí nad hříchy druhých, neobdrží Boží
pečeť. … Boží pečeť bude vtisknuta na čelo jen těm, kdo pláčou a naříkají nad
ohavnostmi, jež se dějí na zemi.“ 5T 209-212.
„Pouze ti, kdo ve svém postoji před Bohem plní postavení těch, kdo vyznávají
své hříchy a činí pokání v tom velkém dni smíření, budou rozpoznáni a
označeni jako hodni Boží ochrany.“ TM 445.
Jsme nyní v době zapečeťování? Pokud ano, kdy začalo?
a.
„Viděla jsem, že nynější zkouška v otázce soboty nemohla nastat dříve, dokud
nebylo skočeno Ježíšovo prostřednické dílo ve svatyni a dokud nevešel za
druhou oponu. Proto křesťané, kteří zemřeli dříve, než se otevřely dveře do
svatyně svatých a než bylo ukončeno půlnoční volání v sedmém měsíci roku
1844, a kteří nezachovávali pravou sobotu, odpočívají nyní v naději, neboť se
jim nedostalo světla o sobotě a nebyli jí zkoušeni jako my, kteří již to světlo
máme od té doby, kdy byly dveře otevřeny. Viděla jsem, že satan mnohé z lidu
Božího v té věci pokouší. Protože tak mnozí dobří křesťané ve vítězné víře
zesnuli, aniž by zachovávali pravou sobotu, oni pochybují, že by sobota mohla
být pro nás zkušebním kamenem. … Satan nyní, v době zapečeťování, zkouší
všelijakou lest, aby mysl lidu Božího odvrátil od přítomné pravdy a způsobil
jeho klopýtnutí.“ EW 42,43.
Víme o nějakých lidech, kteří už byli zapečetěni?
a.
„Viděla jsem, že byla [paní Hastings] zapečetěna a povstane na hlas Boží a
bude mezi 144,000. Viděla jsem, že jí nemusíme oplakávat; bude odpočívat
během doby soužení.“ 2SM 263.
b.
„Na zemi žijí lidé, kteří překročili osmdesátku. Přirozené důsledky staří jsou
vidět v jejich slabosti. Ale oni věří Bohu a Bůh je miluje. Je na nich pečeť Boží
a budou mezi počtem, o kterém Pán řekne: „Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu
umírají.“ 7BC 982.
Je možné, že dnes žijí muži a ženy, kteří už přijali pečeť Boží?
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„Další utajení se dá přečíst jako následující: „Chvála Pánu, bratři sestry, to je
zvláštní místo shromáždění těch, kdo mají pečeť živého Boha.“ V tom není nic,
co bychom ještě neměli. Odkaz na naše publikovaná díla ukáže naši víru, že
spravedliví živí přijmou pečeť Boží dříve, než bude ukončena doba milosti;
také, že se jim dostane zvláštní přízně v království Božím.“ 1SM 66.
Předtím než bude ukončena doba milosti, jaká slavná událost se odehraje?
a.
„Předtím než bude dílo ukončeno a zapečeťování lidu Božího dokonáno,
přijmeme vylití Ducha Božího.“ 1SM 111.
b.
„Nikdo z nás neobdrží Boží pečeť, když naše povahy vykazují ještě skvrny
nebo vrásky. Zůstane na nás, abychom své chyby vymítili a vyčistili chrám
duše od všelikého znečištění. Pak na nás spadne pozdní déšť, jako na učedníky
jarní déšť o letnicích.“ 5T 214.
Co se stane s těmi, kdo nejsou utvrzení „v pravdě … takže jsou nepohnutelní“?
„Jakmile bude lid Boží zapečetěn na svých čelech – není to žádné znamení
nebo pečeť, které by bylo viditelné, ale je to utvrzení v pravdě, jak rozumově
tak duchovně, tak že se s nimi nedá pohnout – jakmile bude lid Boží zapečetěn
a připraven na tříbení, přijde. Ve skutečnosti, to už začalo; soudy Boží už
dopadají na zem, aby nás varovaly, abychom věděli, co přichází.“ 4BC 1161.
Jaký všeobecný výnos bude vydán předtím, než bude všechen lid Boží zapečetěn?
a.
„Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí
„malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj
13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. …
Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku, vyžaduje
poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest. Když bude lidem
celá záležitost takto vyložena, každý – kdo nebude respektovat Boží zákon a
bude se řídit lidskými příkazy – přijme znamení šelmy.“ GC 604.
b.
„Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení
šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží
pečeť.“ GC 605.
c.
„Když uposlechnete výnos, který vám přikazuje, abyste přestali pracovat
v neděli, … souhlasíte s přijetím znamení šelmy a odmítáte znamení Boží.
Pokud přijmeme toto znamení na svá čela a na své ruce, soudy vyřknuté nad
neposlušnými musí dopadnout na nás. Ale pečeť živého Boha je vložena na ty,
kdo vědomě zachovávají sobotu Páně.“ RH 7-13-1897; 7BC 980.
d.
„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen předtím, než bude
ukončena doba milosti; protože bude velkou zkouškou pro lid Boží, která
rozhodne, rozhodne o jejich věčném osudu … [Zj 13,11-17 citace.]
Je to zkouška, kterou musí lid Boží projít dříve, než bude zapečetěn. Všichni,
kdo dokazují svou věrnost Bohu zachováváním jeho zákona a odmítáním
přijmout falešnou sobotu, se postaví pod prapor Pán Boha Hospodina a přijmou
pečeť živého Boha. Ti, kdo se vzdají pravdy nebeského původu a přijmou
nedělní sobotu, přijmou znamení šelmy.“ 7BC 976.
Co je tím „počtem znamenaných“? Zj 7,4.
Víme, zda je to doslovný nebo symbolický počet?
„Není jeho vůli, aby se dostali do sporu týkajícího se otázky, která jim
nepomůže duchovně, jako je, kdo bude tvořit sto čtyřicet čtyři tisíc. To budou
ti, kdo jsou vyvolení Boží, vědět nepochybně velmi brzy.“ 1SM 174
Když zapečeťující anděl dokončí své dílo, co učiní Ježíš?
a.
„Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho úkol skončil. Na svět přišla
závěrečná zkouška a všichni, kdo zůstali věrni Božím přikázáním, dostali
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„pečeť živého Boha“. Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v
nebeské svatyni.“ GC 613.
b.
„Viděla jsem anděly v nebi, jak spěchají sem a tam. Jeden anděl s kalamářem
po boku se vrátil zpět ze země a oznamoval Pánu Ježíši, že jeho dílo je
dokonáno – svatí jsou sečteni a zapečetěni. Potom jsem viděla Pána Ježíše,
který vykonával službu před truhlou smlouvy, v níž je deset Božích přikázání,
jak odložil kadidelnici. Pozdvihl své ruce vzhůru a řekl mocným hlasem:
„Stalo se.“ Všechny andělské zástupy odložily své koruny a Pán Ježíš pronesl
slavnostní prohlášení: „Kdo je nečestný, budiž i nadále nečestný, kdo je
nečistý, budiž i nadále nečistý; kdo je spravedlivý budiž i nadále spravedlivý a
kdo je svatý, budiž i nadále svatý.“ EW 279,280.
Co potom udělají čtyři andělé?
„Těsně předtím, než jsme do ní vešli [doba soužení], jsme všichni obdrželi
pečeť živého Boha. Potom jsem viděla, jak čtyři andělé přestali držet čtyři
větry. A viděla jsem hlad, mor a meč, národ povstával proti národu a celý svět
byl ve zmatku.“ 7BC 968.
Kdo bude pouze ochráněn v době soužení?
„Ti, kdo přijmou pečeť živého Boha a jsou ochráněni v době soužení musí
dokonale odrážet obraz Ježíšův.“ EW 71.
Bude pečeť Boží vložena na nás?
a.
„Za malou chvíli každý, kdo je dítětem Božím, bude mít na sobě vloženou jeho
pečeť. Ach, kéž by byla vložena na naše čela! Kdo může snést pomyšlení, že
byl navěky pominut andělem, který vychází a zapečeťuje služebníky Boží na
jejich čelech?“ RH 5-28-1889.
b.
„Způsob našeho vlastního jednání rozhodne, jestli dostaneme pečeť živého
Boha, anebo budeme sraženi ničivými zbraněmi. Již několik málo kapek hněvu
Božího dopadlo na zemi; ale až sedm posledních ran z jeho koflíku bude vylito
nesmíšeně, potom bude navždy pozdě hledat pokání a útočiště. Potom již žádná
usmiřující krev nesmyje skvrny hříchu.
„Toho času postaví se Michal.“ … Každý případ je rozhodnut; od té chvíle již
není žádný čas zkoušky a žádná milost pro nekajícníka. Pečeť Boží je vtisknuta
jeho lidu.“ 5T 212,213.
XV
ZNAMENÍ ŠELMY

1.
2.
3.

Jak nás Jan varuje před přijetím znamení šelmy? Zj 14,9-10; 16,2.
Jak bude satan zastrašovat ty, kdo odmítnou přijmout znamení šelmy? Zj 13,11.15-17.
Co je znamením šelmy?
a.
„Jan byl vyzván, aby pohlédl na lid, lišící se od těch, kdo uctívají šelmu nebo
její obraz tím, že zachovávají první den týdne. Zachovávání tohoto dne je
znamením šelmy.“ TM 133.
b.
„Znamení, nebo pečeť Boží se projevuje zachováváním sedmého dne soboty,
památníku Božího stvoření. … Znamení šelmy je protiklad toho – zachovávání
prvního dne týdne.“ 8T 117.
c.
„Znamením šelmy je papežská sobota. …“ Ev 234.
d.
„Když přijde zkouška, bude jasně ukázáno, co je znamením šelmy. Je to
zachovávání neděle.“ 7BC 980.

„Zachovávání neděle ještě není znamením šelmy a nebude jím, dokud nevyjde
výnos nutící lidi, aby zachovávali modlářskou sobotu. Přijde doba, kdy tento
den bude zkouškou, ale tento čas ještě nenastal.“ 7BC 977 (1899).
O kolika lidech řekla sestra White, že přijali znamení šelmy?
„Nikdo ještě nepřijal znamení šelmy.“ Ev 234 (1899).
Kdy bude přijato znamení šelmy? Stane se to před nebo až po ukončení doby milosti?
Bude pro někoho možné, aby prošel ukončením doby milosti, aniž by přijal
znamení Boží nebo znamení šelmy?
a.
„Čas zkoušky ještě nenastal. V každé církvi jsou opravdoví křesťané,
nevyjímaje katolické společenství. Nikdo není zavržen, dokud nezíská světlo a
neuvidí povinnost čtvrtého přikázání. Ale když vyjde výnos vynucující
falešnou sobotu a hlasité volání třetího anděla bude lidi varovat před uctíváním
šelmy a jejího obrazu, mezi klamem a pravdou se vytvoří jasná dělicí čára.
Potom ti, kdo stále pokračují v přestupování přijmou znamení šelmy.“ Ev
234,235.
b.
„Pokud vám bylo představeno světlo pravdy, zjevující sobotu čtvrtého
přikázání a ukazující, že pro zachovávání neděle není v Slově Božím žádný
podklad, a vy přesto stále lpíte na falešné sobotě a odmítáte zachovávat sobotu,
kterou Bůh nazývá „Den svatý můj“, přijmete znamení šelmy. Kdy se to stane?
Když uposlechnete výnos, který vám přikáže, abyste přestali pracovat v neděli
a uctívali Boha, zatímco budete vědět, že v Bibli není ani jedno slovo
poukazující na neděli jako na den, který by se nějak lišil od běžného
pracovního dne, dáte souhlas k přijetí znamení šelmy a odmítnete pečeť Boží.
Když přijmeme toto znamení na svá čela nebo své ruce, soudy vyřknuté nad
neposlušnými musí dopadnout i na nás. Ale pečeť živého Boha je vložena na
ty, kdo vědomě zachovávají sobotu Páně.“ RH 7-13-1897; 7BC 980 (Viz také
Ev 235).
c.
„Když však bude zachovávání neděle přikázáno zákonem a svět bude
seznámen s tím, co je to sobota – pravý den odpočinku, pak bude každý, kdo
přestoupí Boží přikázání a bude poslouchat příkazy vydané Římem, uctívat
papežství více než Boha. Bude uctívat římskou autoritu a moc, která vynutila
zachovávání neděle, nařízené Římem. Bude uctívat šelmu a její obraz. Když
lidé odmítnou ustanovení – o němž Bůh prohlásil, že je znamením jeho moci –
a budou místo něho uctívat to, co Řím považuje za znamení své svrchovanosti,
přijmou tím znamení oddanosti šelmě – „znamení šelmy“. Teprve až bude tato
otázka lidem jasně vyložena a až lidé budou postaveni před volbu mezi Božími
přikázáními a lidskými příkazy, tehdy ti, kdo přijmou lidskou autoritu,
dostanou „znamení šelmy“.“ GC 449
d.
„Mocnosti, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí
„malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj
13,16), aby se řídili tradicí církve, a zachovávali nesprávný den odpočinku. …
Na druhé straně, Boží zákon, který zahrnuje také pravý den Božího odpočinku,
vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho přestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý – kdo nebude
respektovat Boží zákon a bude se řídit lidskými příkazy – přijme znamení
šelmy. …“ GC 604.
e.
„Jedna část lidí přijetím znamení podřízenosti světské moci přijme znamení
šelmy, druhá, která se rozhodne, že zůstane věrná Boží autoritě, přijme Boží
pečeť.“ GC 605.
e.
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UKONČENÍ DOBY MILOSTI
1.
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

Žijí dnes někteří lidé, kteří si ukončili svou individuální dobu milosti, takže už na ně
Duch svatý nemůže působit?
a.
„Každý den se u někoho ukončuje doba milosti. Každou hodinu někteří
překračují dosah milosti.“ PP 140.
b.
„Každý den přicházíme do styku s muži a ženami, kteří jdou vstříc soudu.
Každý den může znamenat pro mnohou duši rozhodný řez. Mnohý může být
postižen rozhodnutím, jež určuje jeho věčný osud. Jakým vlivem jsme působili
na naše spolupracovníky? Jaké úsilí jsme podnikli, abychom je přivedli ke
Kristu?“ 5T 466.
Víme, kdy se uzavře naše vlastní doba milosti?
„Nevíme, jak brzy se uzavře naše doba milosti. Nejdéle, máme zde krátký čas a
Nevíme, jako brzy šíp smrti zasáhne naše srdce. Nevíme, jak brzy budeme
povoláni, abychom se vzdali světa a všech jeho věcí.“ MH 454.
Které nejméně čtyři události byly v minulosti pro velké množství lidí všeobecným
ukončením doby milosti?
a.
„V době Noeho byly uzavřeny dveře. V té době byl odňat od hříšného lidstva,
která zahynula ve vodách potopy, Duch svatý. … (Gn 6,3).“ 1SM 63
b.
„V době Abraháma byly zavřeny dveře. Milost přestala obviňovat obyvatelé
Sodomy. …“ 1SM 63.
c.
„Ve dnech Kristových byly zavřeny dveře. Syn Boží prohlásil k nevěřícím
židům té generace: „Zanechávám váš dům pustý (Mt 23,38).“ 1SM 63.
d.
„V roce 1844 byly zavřeny dveře. Všichni, kdo uzřeli světlo prvního a druhého
andělského poselství a odmítli ho, byli ponecháni v temnotě. A ti, kdo jej
přijali a obdrželi Ducha svatého, který doprovázel vyhlašování poselství z nebe
a kteří poté prohlásili svou víru a zkušenost za klam, tímto zavrhli Ducha
svatého a ten už je déle neobviňoval.“ 1SM 63.
Jaký božský výnos ukončí dobu milosti pro celou lidskou rodinu? Zj 22,11-12.
Jaký Kristův čin dá najevo, že jeho přimlouvání ve prospěch hříšníků je navěky
ukončeno? Da 12,1; Zj 15,8.
Víme kdy přijde osudová hodina?
a.
„Bůh nám nezjevil čas, kdy se poselství uzavře nebo kdy skončí doba milosti.
Ty věci, které jsou zjeveny, přijměme pro nás a pro naše děti; ale nesnažme se
vědět to, co je v tajnosti na radách Všemohoucího. …“ 1SM 191; 7BC 989.
b.
„Přicházejí mi dopisy s dotazy, zda mám nějaké zvláštní světlo týkající se
ukončení doby milosti; a já odpovídám, že mám nést pouze toto poselství, že je
nyní čas, abychom pracovali, dokud je den, protože přijde noc, kdy žádný
člověk nebude moci pracovat.“ 1SM 192; 7BC 990.
Jsou ještě nějaká časové proroctví, která se musí naplnit předtím, než se bude moci
ukončit doba milosti?
„Lidé nebudou mít další poselství týkající se určitého času. … Nejdelší výpočet
sahá do podzimu 1844.“ 7BC 971.
Jaká přesná předpověď je daná, týkající se vynucování zachovávání neděle před
ukončením doby milosti?
a.
„Pán mi jasně ukázal, že obraz šelmy bude vytvořen předtím, než bude
ukončena doba milosti; protože to bude pro lid Boží velkou zkouškou, kterou
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se rozhodne o jejich věčném osudu. … To je zkouška, kterou musí lid Boží
projít dříve, než bude zapečetěn.“ 7BC 976.
b.
„Velká konečná zkouška přijde při ukončení doby milosti pro lidi, kdy bude
příliš pozdě na uspokojení potřeb duše.“ COL 412.
Jaký je vztah mezi všeobecným nedělním zákonem a ukončením doby milosti pro
národy země? (Viz str. 24, otázka 8.)
Jaké tři úkoly jsou dokončeny téměř současně při ukončení doby milosti?
a.
„Boží lid splnil svůj úkol. … Anděl, vracející se ze země, ohlašuje, že jeho
úkol skončil. … Tehdy Pán Ježíš ukončí svou prostřednickou službu v nebeské
svatyni. Pozvedne ruce a pronese mocným hlasem: „Dokonáno jest!“ GC 613.
b.
„Odkaz na naše publikované dílo ukáže naši víru v to, že spravedliví živí
přijmou pečeť živého Boha předtím, než bude ukončena doba milosti; rovněž
že se jim v království Božím dostane zvláštních poct.“ 1SM 66.
c.
„Až vyšetřování skončí, až budou prověřeny případy všech lidí, kteří se kdy
hlásili k Bohu, až bude rozhodnuto o každém z nich, tehdy – a ne dříve – doba
milosti pro lidstvo skončí a dveře milosti se uzavřou.“ GC 428.
Jaký bude život na tomto světě ve dni, kdy skončí doba milosti? Bude si někdo
uvědomovat, že nastala rozhodná hodina?
a.
„Když Noe vstoupil před potopou do korábu, Bůh za ním zavřel dveře a
bezbožné nechal venku. Po sedm dní žili lidé v nevědomosti – ač o jejich údělu
už bylo rozhodnuto, pokračovali ve svém bezstarostném, rozmařilém životě a
posmívali se varováním o hrozícím soudu. Pán Ježíš řekl: „Tak bude i příští
Syna člověka.“ (Mt 24,39) Tiše, nepozorovaně – jako zloděj o půlnoci přijde
rozhodující hodina, kdy se naplní úděl každého člověka a navždy skončí
nabídky Boží milosti hříšníkům.“ GC 491.
b.
„Právě tehdy, když bude podnikatel plně zaměstnán honbou za ziskem, kdy se
bude milovník radovánek oddávat požitkům, kdy se marnivá žena bude
ověšovat šperky, se může stát, že Soudce celé země vynese rozsudek: „Zvážen
jsi na váze, a nalezen jsi lehký.“ GC 491.
c.
„Přikrádá se k nám postupně rozhodná chvíle. Slunce svítí na obloze, vychází a
zapadá jako vždy a nebesa stále hlásají slávu Boží. Lidé stále jedí, pěstují
rostliny a stavějí, žení se a vdávají. Obchodníci stále kupují a prodávají. Lidé
se spolu škorpí, bojují mezi sebou o vyšší postavení. Milovníci zábav stále plní
divadla, dostihy a herny. Všude vládne zábava a vzrušení do krajnosti, avšak
hodina zkoušky se chýlí ke konci a všechno se brzy rozhodne navěky. Satan ví,
že jeho času už je namále. Nasadil všechny své prostředky, aby člověka
oklamal a obloudil, aby ho něčím zaujal a okouzlil, než skončí den zkoušky a
dveře milosti se navždy uzavřou.“ DA 636, ChS 51 (Viz také FE 335).
Jak bude život pokračovat do chvíle zkázy bezbožných?
a.
„Jako současníci Noeho „nezvěděli, až přišla potopa, a zachvátila všecky, Tak
bude i příští Syna člověka“ (Mt 24,39). Až se lidé, kteří se považují za Boží lid,
začnou směšovat se světem, žít tak, jak žije svět, a účastnit se zapovězených
zábav, až se rozmařilost světa stane rozmařilostí církve, až budou znít svatební
zvony a všichni se budou radovat, že je čeká na zemi mnoho let blahobytu –
tehdy, náhle – jako blesk z nebe – přijde konec jejich slibných vidin a
klamných nadějí.“ GC 338,339.
b.
„Když plané filozofování potlačuje bázeň ze soudu Božího, když učitelé
náboženství hlásají nastávající dlouhý věk míru a blahobytu a když se svět
utápí v samých radovánkách, odmítaje upozorňování Boží a tropě si posměch
z jeho poslů, pak „přijde na ně zahynutí a neujdou“.“ PP 104.

„Ať nastane Boží den kdykoli, přijde na bezbožné nečekaně. Když život půjde
zdánlivě dál a lidé budou plně zaměstnáni zábavami, obchodem a vyděláváním
peněz, když náboženští vůdcové budou opěvovat pokrok a osvícenost světa a
lidé budou ukolébáni falešnou jistotou – tehdy, podobně jako se zloděj o
půlnoci vkrádá nestřeženými dveřmi, přijde náhlá zkáza na neopatrné a
bezbožné „a neuniknou“.“ GC 38.
d.
„Lidé, které nakonec Boží Duch opustí, budou dále dodržovat náboženské
formy. Satanská horlivost, kterou jim vdechne kníže zla, aby dokončil své
zhoubné plány, bude vypadat jako horlivost pro Boha.“ GC 615.
Budou adventisté sedmého dne očekávat ukončení doby milosti, když se to stane?
a.
„Závažná skutečnost nemá být připomínána pouze lidem ze světa, ale také
našim vlastním sborům, že den Páně přijde náhle, neočekávaně.“ FE 336.
b.
„Když bude ukončena doba milosti, přijde to náhle, nečekaně – v době, kdy to
budou všichni nejméně očekávat. Ale my můžeme mít dnes v nebi čistý
záznam a vědět, že nás Bůh přijme. …“ 7BC 989.
Kde budou spravedliví živí a co budou dělat po ukončení doby milosti?
„Pšenice a koukol „spolu rostou, až do žne“. Spravedliví i nespravedliví budou
až do konce plnit své životní povinnosti. Děti světla žijí mezi dětmi tmy, aby
všichni mohli postřehnout ten rozdíl.“ 5T 100.
Objeví se na zemi nějaký nadpřirozený úkaz označující, že Kristus ukončil své
přímluvné dílo v nebi?
Starší G.A.Irwin napsal v Review and Herald Supplemenet z 21. června 1898,
strana 1: „Když Ježíš vyjde z nebeské svatyně, obyvatele země přikryje tma,
stejná, která obklopila zemi v době ukřižování.“ Měli bychom ale jasně
pochopit, že pro toto není žádný podpůrný citát Ducha prorockého. Sestra
White praví: „Když opustí svatyni, obyvatele země přikryje tma.“ GC 614.
Tato tma je bezpochyby duchovní, „temnota bludu a klamu. …“ EW 104.
Poznají spravedliví ještě nějak jinak, že je doba milosti uzavřena?
a.
„Stejně nebudou obyvatelé země vědět, až bude v nebeské svatyni vyhlášeno
neodvolatelné rozhodnutí, a tím navždy určen úděl světa.“ GC 615.
b.
„Spravedliví i bezbožní pak budou ještě žít na zemi jako smrtelníci – budou
orat i stavět, budou jíst a pít a nikdo nebude vědět, že v nebeské svatyni bylo
vyneseno konečné, neodvolatelné rozhodnutí.“ GC 491.
Bude satan vědět, že doba milosti byla ukončena?
a.
„V čase soužení satan povzbudí bezbožné a oni obklíčí lid Boží, aby je zničili.
Ale on neví, že naproti jejich jménům v nebeských knihách bylo napsáno
„odpuštění“. RH 11-19-1908, p. 5.
b.
„Vidí, že je střeží svatí andělé a vyvozuje z toho, že jim byly odpuštěny hříchy.
Neví však, že o jejich případech bylo rozhodnuto v nebeské svatyni.“ GC 618.
Co říká Bible, že bude následovat po ukončení doby milosti? Zj 15,8; 16,1; 19,11-15.
a.
„Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud Ježíšovo dílo ve
svatyni nebude dokončeno a potom přijde sedm posledních ran.“ EW 36.
b.
„Až skončí vyšetřující soud, bude rozhodnuto o věčném údělu všech lidí, o
jejich životě nebo smrti. Doba milosti skončí krátce před tím, než se na
nebeských oblacích ukáže Pán Ježíš.“ GC 490.
c.
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XVII
DOKONALOST V KRISTU
1.

Jak svatí nebo spravedliví jsme při narození? Jb 14,4; Ž 51,5; Ř 3,10.19.

2.
3.

4.
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6.

7.

„Adam, byl stvořen jako čistá, bezhříšná bytost, bez poskvrny hříchu; byl k
obrazu Božímu. Mohl padnout a padl skrze přestoupení. Kvůli hříchu se jeho
potomci rodili se sklony k neposlušnosti.“ 5BC 1128.
Kolik lidí se podvolilo svým přirozeným sklonům ke zlému? Ř 3,23.
Jak dokonalí, nebo svatí, musíme být, pokud chceme být spaseni v Božím království?
Žd 12,14.
„Ten, kdo vstoupí na nebesa, musí mít charakter, který je bez poskvrny nebo
vrásky, nebo čehokoliv takového. Nic poskvrňující tam nevejde. V celém
vykoupeném zástupu nebude vidět ani jediný nedostatek.“ MYP 144.
Jaké opatření Pán učinil, aby trhlina mezi jeho dokonalými požadavky a našimi
nedokonalými životy byla překlenuta? 1 Pt 2,2
„S Kristem bylo naloženo tak, jak my zasloužíme, a to proto, aby s námi mohlo
být naloženo, jak on zaslouží. Byl odsouzen za naše hříchy, na nichž neměl
podíl, a to proto, abychom mohli být očištěni jeho spravedlností, na níž jsme se
nepodíleli. Podstoupil smrt, jež měla být naší smrtí, abychom mohli přijmout
život, který byl jeho. „Zsinalostí jeho lékařství nám způsobeno.“ DA 25.
Jak může hříšník využít nebeského Daru? Ř 3,24-28.
„Jediný způsob, kterým můžeme získat spravedlnost je skrze víru. Skrze víru
může Bohu předložit zásluhy Kristovy a Pán připíše poslušnost svého Syna na
hříšníkův účet.“ 1SM 367.
Poté, co nám Kristus odpustí naše hříchy a přikryje nás rouchem své spravedlnosti,
jak dokonali nebo svatí jsme v Božích očích? Ř 4,5-7.
a.
„Skrze spravedlnost Kristovu budeme stát před Bohem omilostněni a jako
bychom nikdy nezhřešili.“ 5BC 1142.
b.
„Skrze účinnost Kristovy oběti můžeme stát před Bohem čistí a bez poskvrny,
naše hříchy odčiněny a odpuštěny. … Vykoupený hříšník, oděn v roucho
Kristovy spravedlnosti, může stát v přítomnosti Boha, který nenávidí hřích,
dokonalý skrze zásluhy Spasitele.“ ST 3-15-1905, p.9
c.
„Ježíš praví dále: Jestliže mne vyznáte před lidmi, přihlásím se i já k vám před
Bohem a svatými anděly. Budete mými svědky na zemi a skrze vás může má
milost oblažovat svět a zachraňovat jej. A já budu vašim zástupcem na nebi.
Otec nepatří na vaši porušenost, nýbrž vidí vás, jako byste byli oděni mou
dokonalostí.“ DA 357.
Přestože na jedné straně můžeme být považováni při obrácení za dokonalé, co je další
částí Božího plánu pro nás? 1 Te 4,3.
a.
„Dílo vykoupení mělo v člověku obnovit obraz jeho Stvořitele, mělo jej přivést
zpět k oné dokonalosti, v níž byl stvořen, a mělo podporovat rozvoj těla, ducha
i duše, aby úmysl, který Bůh původně měl při jeho stvoření, mohl být
uskutečněn. Dokonalé poznání tohoto úmyslu má být i dnes cílem veškeré
výchovy a veškerého vzdělání – tím nejvyšším cílem.“ Ed 15,16.
b.
„Boží ideál pro jeho dítky je vyšší než nejnáročnější lidská představa. „Buďte
tedy dokonalí, jako i Otce váš, který je v nebi dokonalý jest.“ Tento příkaz je
zaslíbením. Plán vykoupení počítá s naším úplným vysvobozením z moci
satanovy. Kristus zbavuje kající duši hříchu. Přišel, aby mařil dílo ďáblovo, a
pečuje o to, aby Duch svatý přispěl ku pomoci každé kající duši a uchránil ji
před hříchem.“ DA 311.
c.
„Když se duše obrátí, jejich spasení ještě není dokončeno. Potom mají závod,
který musí běžet; je před nimi obtížný boj, aby „bojovali ten dobrý boj víry“ …
Boj trvá celý život a musíte v něm pokračovat s určenou silou úměrnou ceně
předmětu, o který bojujete, což je věčný život. …“ OHC 163.

„Dílo posvěcení musí jít dál, ne popudlivě, ale pevnými, zdravými kroky,
směřujíce k dokonalosti.“ RH 3-5-1895.
e.
„Spravedlnost, kterou jsme ospravedlněni, je připočtená; spravedlnost, kterou
jsme posvěceni, je udělená. První je našim nárokem na nebe, druhá je našim
uschopněním pro nebe.“ MYP 35.
Během naši křesťanské zkušenosti, považuje nás Pán za dokonalé nebo nedokonalé,
nebo za obojí?
Dokonalí.
(1)
Znovuzrozený křesťan je stejně tak dokonalý, jako je dokonalý novorozenec.
Ježíš nám odpustil naše hříchy. Jsme ospravedlněni skrze připočtenou
spravedlnost Kristovu. Lotr na kříži byl z tohoto hlediska dokonalým. Viz
citáty pod otázkou 6.
(2)
Pán považuje rostoucího křesťana za dokonalého, pokud je spokojen se svým
rozvojem. Můžeme být křesťany jen malou chvíli, naše chápání duchovních
věcí může být pouze částečné, a naše víra slabá, ale Bůh nás přesto bude
považovat za dokonalé, pokud budeme soustavně dozrávat skrze udělenou
spravedlnost Kristovu. „V každém stadiu rozvoje náš život může být dokonalý;
Nicméně když naplníme Boží záměr s námi, budeme neustále postupovat
vpřed.“ COL 65. Navzdory jejich nedostatkům Bible nazývá Noeho, Ezechiáše
a Azu dokonalými (Gn 6,9; Hz 38,3; 1 Kr 15,14). Pavel mluví o těch, kteří byli
dokonalí v jeho dnech (Fp 3,15), ale ve stejnou chvíli praví, že to nebyla ta
nejvyšší dosažitelná dokonalost (Fp 3,12; Vit otázka 9, citáty a a b).
(3)
Křesťan je také považován za dokonalého, když skrze udělenou spravedlnost
Kristovu dosáhne bodu, kdy nehřeší ani v myšlence. Takový, skrze božskou
moc mu poskytnutou, dosáhl nevyššího cíle dokonalosti dosažitelné v tomto
životě. Na konci doby milosti dosáhne každý živý svatý skrze milost Boží
tohoto stupně duchovního stavu. Viz citáty pod otázkou 27.
Nedokonalí.
(1)
Lotr na kříži a všichni nově obráceni mohou být považováni za nedokonalé
v tom, že neměli možnost rozvinout své charaktery. Zdokonalování je
celoživotní záležitost.
(2)
Křesťan, který má mnoho let zkušeností, je určitě nedokonalým, zatímco
pokračuje v hříchu, i když jen občas. David byl mužem podle srdce Božího, ale
byl také velmi nedokonalým. „My nejsme ještě dokonalými; ale je naší
předností odstranit všechny překážky svého já a hříchu a směřovat
k dokonalosti.“ AA 565.
(3)
Křesťan, který přestane hřešit, dokonce i v myšlenkách, je nedokonalým v tom
smyslu, že je stále mnohem více, co by se mohl naučit o Bohu. „I ten
nejdokonalejší křesťan může neustále růst v poznání a lásce Boží.“ 1T 340.
„Denním růstem v křesťanském životě nedosáhne plné postavy dokonalého
muže v Kristu, dokud neskončí doba jeho zkoušky.“ 4T 367.
(4)
Křesťan, který nehřeší ani myšlenkou, je stále předmětem pokušení své nižší
přirozenosti. Stále má boje, která má vybojovat, a musí to tak dělat až do chvíle
Kristova návratu. Je nedokonalý a bude nedokonalým, dokud mu Kristus nedá
nové tělo a neodstraní všechny přirozené sklony k hříchu. „Nemůžeme říct
jsem bezhříšný, dokud se toto ničemné tělo nepromění a nebude přetvořeno
k podobě jeho slavného těla.“ ST 3-23-1888. Viz citáty pod otázkami 30 a 31.
(5)
Křesťan, který přestane hřešit, dokonce i myšlenkou, je stále lidská bytost,
schopna učinit neúmyslné chyby. Může používat ubohou gramatiku a mít
dokonce nějaké nepříjemné charakterové vlastnosti nebo zvyky osobní
d.
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hygieny. Jeho charakter může být dokonalý, ale jako dítě hříšného Adama je
nedokonalý. „Všechno lidské je nedokonalé.“ 1SM 20. „Zavrhnout chybující,
jednat s nimi chladně, takto by Kristus s námi nejednal. Potřebujeme vzájemný
soucit jeden k druhému a pozornost a odpuštění. Nemůžeme nalézt dokonalost
nikde a neměli bychom ji očekávat. Musíme trpělivě snášet zkaženost lidí a
snažit se je vyučovat.“ Letter 8-16-1885.
Když Ježíš pravil: „Buďte tedy dokonalí“, co tím mínil?
a.
„Kristus nám představuje nejvyšší dokonalost křesťanského charakteru, které
bychom se měli snažit během našeho života dosáhnout. „Buďte tedy dokonalí“,
on praví, „jako i Otec váš, který je v nebi, dokonalý jest“. Ohledně této
dokonalosti Pavel píše: „Ne že bych již dosáhl dokonalosti, ale snažně běžím.
…“ MS 148,1902.
b.
„Sám apoštol se snažil dosáhnout stejné úrovně svatosti, kterou představil
svým bratrům.“ SL 86.
c.
„S našimi omezenými silami máme být svatí ve své sféře, jako je Bůh ve své.“
SD 155; RH 11-1-1892.
d.
„Našim úkolem je usilovat o to, abychom ve své oblasti působení dosáhli
dokonalosti, které dosáhl Kristus ve svém životě na této zemi v každé fázi
charakteru.“ SD 154; MM 253.
e.
„On je naším vzorem. … My se nemůžeme vyrovnat vzoru, ale nebudeme
Bohem přijati, pokud ho nebudeme napodobovat a podle schopností, které nám
Bůh udělil, se mu podobat.“ 2T 549.
Je to reálné – dokonalost v naší oblasti působení – nedosažitelný cíl nebo ideál,
jehož můžeme skutečně dosáhnout?
a.
„Ti, kdo vírou v Krista uposlechnou všechna Boží přikázání, dosáhnou stavu
bezhříšnosti, v které žil Adam před pádem. Svědčí o své lásce ke Kristu
uposlechnutím všech jeho nařízení.“ 6BC 1118.
b.
„Tento příklad je nám dán, abychom znali možnosti, výšky, kterých skrze
Krista můžeme dosáhnout. Měřítko, které nám předkládá, je dokonalost v Něm
a skrze jeho zásluhy jí můžeme dosáhnout. Jsme nedostačující, protože se
spokojíme s pohledem na pozemské věci, raději než na nebeské.“ KH 117.
c.
„Ježíš nezjevil žádné přednosti a nepoužil žádné moci, které by člověk skrze
víru v Něj nemohl mít. Jeho dokonalé lidství je to, co všichni jeho následovníci
mohou vlastnit, pokud budou závislí na Bohu, tak jak byl on.“ DA 664.
d.
„Umožnil jim skrze své jméno zdokonalit křesťanské charaktery a zvítězit na
jejich vlastní účet tak, jako zvítězil on na jejich účet.“ 3T 365.
e.
„Bůh nás vyzývá, abychom dosáhli měřítka dokonalosti a předkládá před nás
příklad Kristova charakteru. V jeho lidství, zdokonaleném životem neustálého
odpírání zlu, Spasitel ukázal, že spoluprácí s Božstvím mohou lidské bytosti
dosáhnout dokonalosti charakteru. To je Božím ujištěním pro nás, že my také
můžeme dosáhnout dokonalého vítězství.“ AA 531.
Zamýšlí Pán to, abychom skrze jeho milost, zde a nyní žili život svobodný od hříchu?
Ju 24; Fp 4,13; 2 Pt 2,9; 1 K 10,13; 2 K 10,5.
a.
„Můžeme zvítězit. Ano; úplně, zcela. Ježíš zemřel, aby pro nás připravil cestu
k úniku, abychom mohli zvítězit nad každým zlým charakterem, každým
hříchem, každým pokušením a nakonec s Ním usednout.“ 1T 144.
b.
„Kristus zemřel, aby vám umožnil přestat hřešit.“ RH 8-28-1894.
c.
„Pokud se postavíte pod krví potřísněný prapor Knížete Immanuele, věrně mu
sloužíce, nikdy nemusíte podlehnout pokušení; protože vám po boku stojí Ten,
který je schopen vás uchovat před pádem.“ OHC 19.

„Pro hřích není žádné omluvy. Svatý charakter, křesťanský život, je dostupný
každému kajícímu se, věřícímu dítku Božímu.“ DA 311.
e.
Jeho život dosvědčuje, že je pro nás možné poslouchat zákon Boží.“ DA 24
f.
„Satan se … trvale snaží klamat následovníky Kristovy svými výmysly, kterým
nedokáží odolat. … Nikdo nemá právo považovat své nedostatky za
nenapravitelné. Bůh nabízí víru a milost, abychom je překonali.“ GC 489.
g.
„Kristus přišel, aby z nás učinil účastníky božské přirozenosti, a jeho život
vypovídá o tom, že lidství ve spojení s božstvím, nehřeší.“ MH 180.
h.
„Tím, že žil bezhříšným životem, dosvědčil, že každý syn a dcera Adamova
může odolat pokušení toho, který na tento svět první přinesl hřích.“ 1SM 226.
i.
„Nejsilnější pokušení není omluvou pro hřích. Ať je vyvinutý na duši sebevětší
tlak, přestoupení je našim vlastním činem. Není v moci země nebo pekla
někoho donutit zhřešit. Vůle musí svolit, srdce se musí podvolit, protože vášeň
nemůže přemoci rozum, ani nepravost nemůže zvítězit nad spravedlností.“ ST
4-15-1913.
j.
„Ani myšlenkou se nepoddal pokušení. Takoví můžeme být i my.“ DA 123.
Znamená to tedy, že každý hříšný sklon v nás může být potlačen?
a.
„Pokud dáme volení, on se tak ztotožní s našimi myšlenkami a záměry, naše
mysle ztotožní ve shodě se svou vůlí, že tím, když ho budeme poslouchat,
budeme pouze provádět své vlastní puzení.“
b.
„Kristus přišel na tento svět a žil zákonem Božím, aby člověk mohl získat
dokonalé vítězství nad přirozenými sklony, které kazí duši. … Člověk může
sám nad sebou zvítězit, může být vítězem nad svými vlastními sklony.“ MH
130,131.
c.
„Musíme se učit o Kristu. Musíme vědět, čím je těm, které vykoupil. Musíme
si uvědomit, že skrze víru v něj je naši předností být účastníky božské
přirozenosti a takto uniknout porušení, které je ve světě skrze žádosti. Potom
jsme očištěni od všelikého hříchu, všech charakterových vad. Nemusíme si
ponechat ani jediný sklon k hříchu.“ 7BC 943.
d.
„Bez proměňujícího procesu, který může nastat pouze skrze božskou moc, jsou
přirozené sklony ke hříchu ponechány v srdci v celé své síle, aby ukuly nová
pouta, aby uvalily otroctví, které nikdy nemůže být lidskou silou zlomeno.“ Ev
192.
e.
„Sklony, které ovládají přirozené srdce, musí být podmaněny milostí Kristovou
dříve, než je padlý člověk uschopněn pro vstup do nebe.“ AA 273.
Je křesťan, který si „neponechá ani jediný hříšný sklon“, vysvobozen od každodenních
zápasů s těmi sklony? Přestanou ho sužovat?
„Pavlovo posvěcení bylo neustálým zápasem s jeho vlastním já. On praví: „Na
každý den umírám.“ 1 K 15,31. Jeho vůle a jeho touhy každý den zápasily se
službou a vůlí Boží. Místo následování sklonů, činil vůli Boží, jakkoliv
nepříjemná a trápící byla pro jeho duši.“ LS 237.
Nemají snad někteří lidé díky dědičným a okolním faktorům víc co vítězit než ostatní?
„Zatímco jsou někteří neustále ztrápeni, zarmouceni a v nesnázích kvůli svým
nešťastným charakterovým rysům, musí bojovat s nepřítelem uvnitř a zkázou
své vlastní přirozenosti, druzí nemají ani půlku z toho, proti čemu bojovat.“ 2T
74,75.
Dovoluje Pán pro tyto lidi mezi námi jednotlivé rozdíly? Očekává, že všechny jeho
děti zažijí totožnou křesťanskou zkušenost?
„Veďte lidi, aby vzhlíželi k Ježíši jako ke své jediné naději a pomoci; ponechte
Pánu prostor, aby působil na mysl, aby promlouval k duši a ovlivnil chápání.
d.
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Není pro vás důležité, abyste věděli a povídali ostatním o všech proč a proto,
jako co tvoří nové srdce nebo jaké pozice musí dosáhnout, aby už nikdy
nezhřešili. Toto není vašim úkolem. Všichni nejsou utvořeni stejně. Obrácení
neprobíhají všechna stejně. …“ 1SM 177.
Mohou ti s těmi nejsilnějšími pokušení také dosáhnout dokonalého vítězství nad
hříchem?
a.
„Ať nikdo neříká: Nemohou odstranit charakterové vady. Pokud dojdete
k tomuto rozhodnutí určitě nezískáte věčný život. Vaše neschopnost leží ve
vaši vlastní vůli.“ COL 331.
b.
„Skrze plán vykoupení Bůh zajistil prostředky pro přemožení každého hříšného
povahového rysu a přemožení každého pokušení, ať je sebesilnější.“ 1SM 82.
Byli někdy v minulosti lidé, kteří se skrze moc Ducha svatého naučili, jak žít bez
hříchu?
a.
„Zbožný charakter tohoto proroka (Enocha) představuje stav svatosti, kterého
musí dosáhnout ti, kdo budou „vykoupeni ze země“ v době Kristova druhého
příchodu.“ PP 88,89 (Viz také RH 7-31-1888).
b.
„Náš Spasitel se ani myšlenkou nepoddal moci pokušení. … V takovém stavu
musí být lidé, kteří chtějí obstát v době soužení.“ GC 623.
c.
„Byl mi ukázán Danielův případ. Ačkoliv byl člověkem s vášněmi, které se
podobaly našim, inspirované pero o něm píše jako o charakteru bez jediné
vady. Jeho život je nám podáván jako jasný příklad toho, čím se může člověk i
v tomto životě stát, jestliže chce Boha učinit svou silou a moudře využívat
příležitostí a výhod, které se mu naskytnou.“ 4T 569.
d.
„Stůjte jako Daniel, ten věrný státník, muž, kterého žádné pokušení nemohlo
narušit.“ COL 332 (Viz také GC 470; OHC 249).
Jsou dnes někteří lidé, kteří žijí bez hříchu?
„V každém stádiu vašeho budování charakteru se máte líbit Bohu. To můžete
činit; protože Enoch se mu líbil, i když žil v zkažené době. A Enochové žijí
také dnes.“ COL 332.
Uvědomují si ti křesťané, kteří žijí Kristu nejblíže, jak jsou svatí?
a.
„Čím blíž přijdeš k Ježíši, tím více chyb na sobě spatříš, protože se ti rozjasní
vidění a své nedokonalosti uvidíš v mohutném a výrazném protikladu
vzhledem k jeho dokonalé přirozenosti. To je důkazem, že satanovy klamy
ztrácejí svou moc a že tě probouzí oživující vliv Ducha Božího.“ SC 64,65.
b.
„Čím více přemýšlíme nad charakterem Kristovým a čím více zakoušíme jeho
spásnou moc, tím silněji budeme pociťovat svou vlastní slabost a nedokonalost
a tím vážněji k němu budeme vzhlížet jako ke své síle a k svému Vykupiteli.“
SL 83.
c.
„Čím více se přibližujeme k Ježíši a čím lépe poznáváme čistotu jeho povahy,
tím jasněji vidíme, jak převelice odporný je hřích, a tím méně budeme
vyvyšovat sebe. Duše se bude ustavičně vztahovat po Bohu, budeme stále,
opravdově a upřímně vyznávat své hříchy a pokořovat se před Bohem.
S každým krokem vpřed, který učiníme ve svém křesťanském životě, se bude
naše lítost prohlubovat.“ AA 561.
d.
„Lidé, kteří prožívají Biblické posvěcení, projevují pokoru. Uvědomí si – jako
kdysi Mojžíš – úžasnou velikost Boží svatosti a uvidí svou vlastní nehodnost
jako protiklad čistoty a vznešené dokonalosti toho Nekonečného.“ GC 470.
e.
„Ti, kdo skutečně usilují o dokonalý křesťanský charakter, si nikdy nepřipustí
myšlenku, že jsou bezhříšní.“ SL 7.

„Čím větší je vzdálenost mezi nimi a jejich Spasitelem, tím spravedlivější si ve
svých vlastních očích připadají.“ SL 8.
g.
„Nikdo, kdo se chlubí svatostí, není ve skutečnosti svatý. Ti, kdo jsou v
knihách nebeských zaznamenáni jako svatí, si této skutečnosti nejsou vědomi a
jsou těmi posledními, kdo by se chvástali svou vlastní dobrotou.“ ST 2-261885, p. 128.
Jaký je Kristův postoj k těm, kdo spáchají hřích, zatímco se upřímně snaží být
křesťany?
a.
„Častokrát se ještě budeme muset kvůli svým nedostatkům a chybám sklánět k
zemi a plakat u nohou Ježíše, ale nesmíme podlehnout malomyslnosti. Nejsme
zavrženi, ani když nás přemůže nepřítel. Bůh nás neopustil a nezavrhl.“ SC 64.
b.
„Ježíš miluje své děti, i když chybují. … Když konají své nejlepší, volají
k Bohu o pomoc, buďte si jisti, že jejich služba bude přijata i když je
nedokonalá. Ježíš je dokonalý. Je jim připočtena Kristova spravedlnost a on
řekne: „Vezměte to roucho zmazané z něho a dejte mu roucho proměnné. Ježíš
činí smíření za naše nepředvídatelné nedostatky.“ Letter 17a, 1891. Citováno
N. F.Peasem v By Faith Alone, p. 241.
c.
„Když je poslušnost Boha vštípena v srdce, když jsou vynakládány snahy až do
konce, Ježíš přijímá tyto snahy a úsilí jako nejlepší službu člověka a činí
smíření za jeho nedostatky svými božskými přednostmi.“ 1SM 382; ML 250.
d.
„Pokud ten, kdo má každodenní společenství s Bohem, sejde z cesty, pokud se
na chvíli odvrátí od stálého pohledu na Ježíše, není to proto, že by vědomě
zhřešil; protože on si uvědomí svou chybu a odvrátí se zpět, upře svůj zrak na
Ježíše a skutečnost, že selhal, ho neučiní v Božím srdci méně dražším.“ RH 512-1896.
e.
„Pokud jsme mnohými pokušeními přemoženi nebo svedeni ke hříchu, on se
od nás neodvrátí a nenechá nás zahynout. Ne, ne, to není náš Spasitel. … Naše
víra k němu vzhlíží, uchopí se ho jako Toho, který může spasit až do krajnosti
a vůně dostačující oběti je Otcem přijata.“ OHC 49.
f.
„Když vírou v Krista člověk činí, jak nejlépe umí podle svých schopností, snaží
se zůstat na cestě Páně poslušností deseti přikázání, dokonalost Kristova je
připočtena, aby přikryla přestoupení kající se a poslušné duše.“ FE 135.
Jaký by měl být křesťanův postoj, když padne do hříchu?
a.
„Pokud selžete a jste uvedeni v hřích, neciťte, že se nemůžete modlit, … ale
hledejte Pána ještě opravdověji.“ OHC 49.
b.
„Když jsme oděni spravedlností Kristovou, nebudeme mít žádnou zálibu
v hříchu; protože Kristus bude působit v nás. Možná se dopustíme omylů, ale
budeme nenávidět hřích, který byl příčinou utrpení Syna Božího.“ 1SM 360;
MYP 338.
c.
„Dělejte vše, co je ve vaší moci, abyste dosáhli dokonalosti; ale nemyslete si,
že proto, že děláte chyby, jste nepřipuštěni do Boží služby.“ MYP 226.
d.
„Když vám satan řekne, že vás Pán neobdaří přízní, protože jste zhřešili,
řekněte: „Ježíš dal svůj život za mně. Vytrpěl krutou smrt, aby mě uschopnil
odolat pokušení. Vím, že mě miluje, nehledě na mé nedokonalosti. Spočívám
v lásce. Bůh přijal jeho dokonalost v můj prospěch. On je mou spravedlností a
já důvěřuji jeho zásluhám.“ ST 8-13-1902, p. 2.
e.
„Inspirované pero líčí věrně hříchy, které přemáhaly Noeho, Lota, Mojžíše,
Abrahama, Davida a Šalamouna; uvádí, že i Eliášův silný duch podlehl těžké
zkoušce pokušení. Písmo věrně zaznamenává Jonášovu neposlušnost a
modloslužbu Izraele. Duch svatý, který odhrnuje oponu lidského srdce, líčí
f.
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zcela podrobně Petrovu zradu Krista, prudkou hádku Pavla s Barnabášem, pády
a slabosti proroků a apoštolů. Máme tedy před sebou životy věřících se všemi
jejich chybami a porušenostmi, což všechno bylo prozřetelně zachyceno jako
ponaučení pro všechny budoucí generace. Kdyby byli bez slabých stránek, byli
by více než lidé a naše hříšná přirozenost by si při úsilí o dosažení podobného
stupně dokonalosti zoufala. Když však vidíme, kde bojovali a padli, kde opět
povstávali a z Boží milosti znovu vítězili, jsme povzbuzeni a žene nás snaha,
abychom zdolávali překážky, které nám do cesty klade porušená přirozenost.“
4T 12.
Jaký je rozdíl mezi křesťanem, který je někdy sveden do hříchu a světákem, který
páchá ten stejný hřích?
a.
„Ačkoli následovníci Kristovi hřeší, nedali se pod nadvládu zla.“ 5T 474.
b.
„Být sveden k hříchu nevědomě – neúmyslně, ale zhřešit kvůli nedostatku
bdělosti a modlitby, nerozeznávaje pokušení satanova a takto se chytit do jeho
pasti – se velmi liší od toho, kdo plánuje a vědomě vejde do pokušení a
naplánuje si postup hříchu.“ OHC 177
c.
„Charakter se zjeví, ne příležitostnými dobrými skutky a příležitostnými
přestoupeními, ale návykem sklonů k obvyklým slovům a činům.“ SC 57,58.
Je zde nějaký rozdíl mezi vyznávajícím křesťanem, který je otrokem pouze jednoho
zlozvyku, a světákem?
a.
„Jedna pěstovaná hříšná touha nakonec zneutralizuje všechnu moc evangelia.“
5T 53.
b.
„Hovění jednomu tajnému hříchu udělá s charakterem to, co zčervivělé prkno
s lodí – způsobí záhubu a zkázu.“ 4T 90.
c.
„Jeden kaz pěstován místo toho, aby byl přemožen, činí člověka nedokonalým
a uzavírá před ním brány svatého města.“ MYP 144.
Jaké velké požehnání nebes bude brzy vylito na ty, kdo získali vítězství nad každým
zakořeněným hříchem a kdo nejsou ovládáni zlem?
a.
Viz strana 62, oddíl (2).
b.
„Ti, kdo by raději zemřeli, než aby se dopustili zlého činu, jsou těmi jedinými,
kdo budou nalezeni věrnými.“ 5T 53 (Viz také GC 38).
Co je záměrem pozdního deště?
a.
„Pozdní déšť, padající téměř na konci sezóny, činí zrno zralým a připravuje je
pro srp. Pán používá tyto činnosti přírody, aby představil dílo Ducha svatého.
… Dozrávání zrna představuje dokončení díla Boží milosti v duši. Mocí Ducha
svatého má být morální obraz Boží v charakteru zdokonalen. Máme být plně
proměněni k podobě Krista. Pozdní déšť, působící dozrání žně země,
představuje duchovní milost, která připravuje církev na příchod Syna člověka.“
TM 506.
b.
„Když Boha žádáme o Ducha svatého, bude v nás působit tichostí, pokorou
mysli, vědomou závislostí na Bohu pro zdokonalující pozdní déšť.“ TM 509.
Pod mocí zdokonalujícího pozdního deště, do jakého duchovního stavu se lid Boží –
144.000 – dostane při ukončení doby milosti?
a.
„Náš Spasitel se ani myšlenkou nepoddal moci pokušení. … Toto je stav,
ve kterém se musí nacházet všichni, kdo obstojí v čase soužení.“ GC 623 (Viz
také 5T 475).
b.
„Usilujeme o jeho plnost, stále směřujíce k cíli, který je před námi –
dokonalosti jeho charakteru? Když lid Boží dosáhne tohoto cíle, bude
zapečetěn na jeho čelech. Naplněn Duchem bud dokonalým v Kristu a
zaznamenávající anděla prohlásí: „Dokonáno jest.“ OHC 150.
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Je nutně vyžadováno pro zdokonalení křesťanského charakteru údobí let?
a.
„Jak se přibližujeme k ukončení dějin této země, buď rychle porosteme
v křesťanském růstu, nebo rychle upadneme do světa.“ RH 12-13-1892, p. 770.
b.
„To, co jsme se učili léta, se budou muset mnozí naučit během pár měsíců.“
EW 67.
Proč je nezbytně nutné, aby 144.00 nehřešilo ani myšlenkou po ukončení doby
milosti?
„Prošli dobou soužení, jakého nebylo na zemi od doby, kdy na zemi žijí lidé.
… Byli bez přímluvce při konečném vylití Božích ran.“ GC 649.
Budou stále cítit vyzývání hříchu a budou pokušeni poté, co se doba milosti uzavře?
a.
„Tak dlouho, jak bude vládnout satan, budeme mít své vlastní já, které budeme
přemáhat, zakořeněné hříchy, nad kterými budeme muset zvítězit; tak dlouho,
dokud bude trvat život, nebude žádné místo pro zastavení, žádný bod, kterého
můžeme dosáhnout a říci: Plně jsem toho dosáhl. Posvěcení je výsledkem
celoživotní poslušnosti.“ AA 560,561 (Viz také 1T 341).
b.
„Těm, kdo se tak usilovně snaží vírou dosáhnout takzvaného svatého těla, bych
chtěla říct: Nemůžete toho dosáhnout. Žádná duše z vás nemá nyní svaté tělo.
Žádná lidská bytost na zemi nemá svaté tělo. … Můžeme vlastnit křesťanskou
dokonalost duše. Skrze oběť přinesenou v náš prospěch, hříchy mohou být
dokonale odpuštěny. … Díky Bohu, že se nepotýkáme s nemožnostmi.
Můžeme si činit nárok na posvěcení.“ 2SM 32.
c.
„Můžeme si ve svých myslích vytvořit neskutečný svět a představovat si
dokonalou církev, kde už pokušení satanova déle nepokoušejí ke hříchu; ale
dokonalost existuje pouze v naší představivosti.“ RH 8-8-1893.
Kdy skončí všechno pokoušení?
a.
„Když lidské bytosti přijmou svaté tělo, nezůstanou na zemi, ale budou vzati
do nebe. Ačkoli je hřích v tomto životě odpuštěn, jeho důsledky nyní nejsou
zcela odstraněny. Až při svém příchodu Kristus „promění to tělo naše
ponížené, tak aby bylo podobné k tělu slávy jeho“.“ 2SM 31.
b.
„Nemůžeme říci, jsem bezhříšný, dokud toto ponížené tělo není proměněno
k podobě těla slávy jeho.“ ST 3-23-1888.
c.
„Slyšela jsem volání vítězství vycházející od andělů a svatých, které znělo jako
deset tisíc hudebních nástrojů, protože už nebyli déle trápeni a pokoušeni
satanem a protože obyvatelé jiných světů byli zbaveni jeho přítomnosti a jeho
pokušení.“ SR 416.
d.
„Jsou zde zděděné a vypěstované sklony ke zlému, které musí být přemoženy.
Choutky a vášně musí ovládnout Duch svatý. Na této straně věčnosti není
nikdy konec tohoto zápasu.“ CT 20.

XVIII
VÝNOS SMRTI
1.

Co je satanovým hlavním cílem, co se týče lidu Božího? Zj 13,15.
a.
„Celý svět bude puzen nepřátelstvím proti adventistům sedmého dne, protože
nevzdají čest papežství uctíváním neděle, ustanovení této anti-křesťanské moci.
Záměrem satanovým je vymazat je ze země, aby jeho vláda nebyla
zpochybňována.“ RH 8-22-1893.
b.
„Církev ostatků se dostane do veliké zkoušky a úzkosti. Ti, kdo zachovávají
přikázání Boží a mají víru Ježíšovu, pocítí hněv draka a jeho zástupu. Satan
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pokládá svět za své poddanství, on získal nadvládu nad odpadlými církvemi. Je
zde však malé společenství, která odporuje jeho vládě. Kdyby je mohl vyhladit
ze země, jeho vítězství by bylo úplné. Jako kdysi podněcoval pohanské národy,
aby zničily Izrael, tak v blízké budoucnosti podnítí bezbožné mocnosti země,
aby vyhubily lid Boží.“ 9T 231
Jak se satan pokusí uskutečnit svůj záměr?
„Velký podvodník praví: … Našim prvořadým zájmem je umlčet tuto sektu
ctitelů soboty. Musíme proti nim vzbudit všeobecné pobouření. Získáme na
svou stranu velké muže a lidi moudré ve světě a přimějeme tyto autority, aby
uskutečnily naše záměry. Potom sabat, který jsem zavedl, bude vynucován
nejtvrdšími a nejpřísnějšími zákony. Ti, kdo jej nebudou respektovat, budou
vyhnáni z měst a vesnic a budou trpět hlad a strádání. Když budeme mít jednou
tuto moc, ukáže, co dokážeme udělat s těmi, kdo se neuchýlí od své věrnosti
Bohu. Vedli jsem římskou církev, aby uvalila žaláře, mučení a smrt na ty, kdo
se odmítli podvolit jejím výnosům; a nyní, když přivádíme protestantské církve
a svět do souladu s pravou rukou naší moci, nakonec vydáme zákon, který
vyhladí všechny, kdo se nepodvolí naší autoritě. Když bude smrt trestem za
přestupování našeho sabatu, tehdy mnozí, kteří stojí v řadě se zachovávateli
přikázání, přejdou na naši stranu.“ TM 472,473.
Bude zpočátku smrt jako trest za přestoupení mezinárodního nedělního zákona?
„Mocnosti země, které budou společně bojovat proti Božím přikázáním, nařídí
„malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným“ (Zj
13,16), aby se řídili tradicí církve a zachovávali nesprávný den odpočinku.
Všichni, kdo nebudou chtít přijmout tato nařízení, budou vystaveni trestům, až
bude nakonec vyhlášeno, že si zaslouží trest smrti.“ GC 604.
Kdy se ve vztahu k ukončení doby milosti stane trest smrti trestem za přestupování
nedělního zákona?
a.
„Brzy se před světem otevřou úžasné události. Konec všech věcí je blízko. Na
lid Boží přijde doba soužení. Potom vyjde výnos zakazující těm, kdo
zachovávají sobotu Páně kupovat nebo prodávat, a vyhrožuje jim trestem,
dokonce i smrtí, pokud nebudou zachovávat první den týdne jako sobotu.
„Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a
bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času.“ RH 11-191908, p. 5.
b.
„Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů lidu tvého, a
bude čas soužení, jakéhož nebylo, jakž jest národ, až do toho času; toho,
pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdokoli nalezen bude zapsaný v knize.“
Když přijde tento čas soužení, bude rozhodnuto o každém případu. Od té chvíle
již není žádný čas zkoušky a žádná milost pro nekajícníky. Pečeť Boží je
vtisknuta jeho lidu. Těch málo zbývajících, kteří nejsou schopni se sami bránit
ve smrtelném boji s mocnostmi světa, vedenými drakem, ti najdou útočiště u
Boha. Nejvyšší pozemské moci vydaly nařízení, že se lidé pod trestem
pronásledování a smrti mají klanět šelmě a přijmout její znamení. Kéž Bůh
potom pomůže svému lidu, neboť, co může vykonat v takovém hrozném
zápasu bez jeho přispění!“ 5T 212,213.
Když jim bude vyhrožováno žalářem a smrtí, vzdají se někteří adventisté své víry?
„Není daleko doba, kdy bude zkoušena každá duše. Bude nám vnucováno
znamení šelmy. Ti, kdož se krok za krokem podřizovali světským rozkazům a
přizpůsobovali světským zvykům, těm nebude zatěžko povolit mocnostem,
místo aby se raději stali předmětem posměchu, urážek, vězení a smrti. Spor
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bude mezi přikázáními Božími a nařízeními lidí. V té době bude v církvi zlato
odděleno od strusky.“ 5T 81
Budou nějací mučedníci?
a.
„Jako kdysi působil na pohanské národy, aby zničily Izrael, tak v blízké
budoucnosti povzbudí zlomoci země, aby zahubily lid Boží. Od lidí se bude
vyžadovat, aby poslouchali lidská nařízení a porušovali božský zákon. Ti, kdo
jsou věrni Bohu, budou ohrožováni, zrazováni, pronásledováni. Budou
„zrazováni i od rodičů a od bratrů, od příbuzných i od přátel,“ a vydáváni na
smrt.“ PK 587,588.
b.
„Před námi je vyhlídka na nepřetržitý boj s nebezpečím uvěznění, ztráty
majetku a dokonce samotného života na obranu zákona Božího.“ 5T 712.
V této hodině nejhlubšího odpadnutí, budou v každé zemi adventisté, kteří se osvědčí
jako věrní?
„V pohanské Africe, v katolických zemích Evropy a Jižní Ameriky, v Číně,
v Indii, na mořských ostrovech a ve všech temných koutech země má Bůh
připraveny šiky vyvolených, kteří zazáří v temnotě a odpadlému světu jasně
zjeví proměňující sílu poslušnosti zákona Božího. Již dnes se takoví objevují
v každém národě a mluví každým jazykem; a v hodině nejhlubšího odpadnutí,
až satan vynaloží největší úsilí, aby „všichni, malí i velcí, bohatí i chudí,
svobodní i v službu podrobení“, přijali pod trestem smrti znamení, že
zachovávají falešný den odpočinku, tehdy tito věrní, „bez úhony, a upřímní
synové Boží, bez obvinění“ zazáří jako „světla na světě“.“ PK 189.
Když se uzavře doba milosti a začnou padat rány, kdo bude obviněn z těchto soudů?
„Tyto rány popudí bezbožné proti spravedlivým, protože budou mít za to, že
my jsme na ně uvalili tyto Boží soudy a že budou-li nás moci odstranit, tyto
rány přestanou.“ EW 36.
Co bude důsledkem tohoto uvažování?
a.
„Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali o
vysvobození.“ EW 36,37.
b.
„Zazní požadavek, aby nebyla tolerována menšina, která se staví proti nařízení
církví a státnímu zákonu, protože je lepší, aby trpělo několik lidí, než aby celý
národ upadl do zmatku a nezákonnosti. Stejně argumentovali před více než
1900 lety představitelé židovského národa proti Kristu. To bude rozhodující
argument. Nakonec bude proti světitelům pravé soboty vydáno nařízení, které
určí, že si zaslouží nejpřísnější trest, a po určité době budou moci být
odsouzeni k smrti.“ GC 615.
c.
„Viděla jsem muže, kteří měli ve svých rukou správu země, jak se radí, a satan
se svými anděly byli jimi velmi zaměstnáni a stáli kolem nich. Také jsem
viděla listinu, jejíž opisy byly rozšiřovány do různých částí země. V ní se
dovolovalo lidu, aby po určité době libovolně usmrtili svaté, kteří se nechtěli
vzdát své zvláštní víry a nechtěli ustoupit od svěcení soboty, místo níž by
světili první den týdne.“ EW 282,283; SR 406.
d.
„Když Ježíš opustí svatyni svatých, jeho zadržující Duch je odňat od vládců a
lidu. Jsou ponecháni pod nadvládou zlých andělů. Potom radami a nařízeními
satanovými budou vydány takové zákony, že kdyby nebyl ukrácen čas, nikdo
by nebyl spasen.“ 1T 204.
e.
„Hněv lidí se podnítí hlavně proti těm, kdo budou zachovávat sobotu čtvrtého
přikázání; a nakonec je všeobecný výnos odsoudí, že si zaslouží smrt.“ PK 512.
Jaký hrozný čas soužení pro spravedlivé bude následovat vydání všeobecného trestu
smrti?

„Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali o
vysvobození.“ EW 36,37.
b.
Viz další citáty na straně 110, otázky 4 a 5.
Bude tímto výnosem určeno zvláštní datum, po kterém budou moci adventisté
sedmého dne být zabiti?
a.
„I když všeobecné nařízení stanoví dobu, kdy mají být lidé věrní Božím
přikázáním odsouzeni k smrti, nebudou jejich nepřátelé v mnoha případech
čekat na stanovenou dobu a budou se pokoušet připravit je o život ještě dříve,
než zákon vstoupí v platnost.“ GC 631.
b.
„Až se přiblíží nařízením stanovená doba, lidé se spojí, aby zničili nenáviděnou
sektu.“ GC 635.
Jaký starověký výnos měl také určené datum pro vyhlazení Božího lidu?
„Výnos, který bude vydán proti lidu Božímu, se bude velmi podobat tomu,
který vydal Asverus proti Židům v čase Ester.“ 5T 450; PK 605 (Viz Ester
3,12-13).
Jaká rána následuje po všeobecném trestu smrti?
„Moře „učiněno jest jako krev umrlého“. Tyto hrozné rány jen obhajují Boží
spravedlnost. Anděl prohlásil: „Spravedlivý jsi, Pane,… žes to usoudil. Neboť
jsou krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; hodní jsou zajisté
toho.“ (Zj 16,2-6) Tím, že odsuzovali Boží lid k smrti, zaslouží si trest, jako
kdyby je vlastníma rukama zabili.“ GC 628.
Zatímco budou čekat, že budou zabiti, kde lid Boží bude?
a.
„Protože dekrety vydané různými představiteli křesťanstva proti věřícím, kteří
budou zachovávat Boží přikázání, zruší ochranu, kterou jim poskytuje vláda,
budou vydáni napospas lidem, kteří je budou chtít zničit. Proto Boží lid uteče z
měst a vesnic a společně odejde na nejpustší a nejosamělejší místa. Mnozí
najdou útočiště v horách. … Avšak mnoho lidí ze všech národů a tříd, vysoce
postavených i prostých, zámožných i chudých, černých i bílých, upadne do
nespravedlivého a krutého otroctví. Těžké dny nastanou pro lidi, které Bůh
miluje. Budou zatýkáni, vsazováni do vězení, odsuzováni na smrt, někteří
budou ponecháváni v odporných vězeňských kobkách, aby tam zahynuli
hlady.“ GC 626.
b.
„Boží lid – někteří ve vězeňských celách, jiní v osamělých úkrytech v lesích a
v horách – bude prosit o Boží ochranu, zatímco skupiny vojáků, podněcované
padlými anděly, se ho budou snažit zničit.“ GC 635.
c.
„Lid Boží v té době nebude na jednom místě. Bude po skupinách ve všech
částech světa; a bude zkoušen jednotlivě, ne ve skupinách. Každý z vás musí
stát sám za sebe.“ 4BC 1143.
Co se budou snažit učinit bezbožní spravedlivým, kteří zůstali v městech a vesnicích?
a.
„Jak svatí opouštěli města a vesnice, byli pronásledováni bezbožnými, kteří se
je snažili zabít. Ale meče, které povstaly, aby zahubily lid Boží, se zlomily a
padly bezmocné jako stébla k zemi. Andělé Boží zastiňovali svaté.“ EW
284,285.
b.
„I když všeobecné nařízení stanoví dobu, kdy má být lid věrný Božím
přikázáním odsouzen k smrti, nebudou jeho nepřátelé v mnoha případech čekat
na stanovenou dobu a budou se pokoušet připravit ho o život ještě dříve, než
zákon vstoupí v platnost. Nikdo však nebude moci překonat mocné strážce
hlídající každého věrného Kristova následovníka. Někteří věrní budou
napadeni při svém útěku z měst a vesnic, ale zbraně pozdvižené proti nim se
a.
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zlomí a klesnou bezmocně k zemi jako stébla slámy. Jiné ochrání andělé v
podobě vojáků.“ GC 631.
c.
„V čase soužení jsme všichni utíkali z měst a vesnic, ale byli jsme
pronásledováni bezbožnými, kteří vcházeli do domů svatých s mečem.
Pozvedli svůj meč, aby nás zabili, ale zlomil se a spadl bezmocný jako sláma.“
EW 34.
Jak se bude přibližovat datum trestu smrti, čeho se někteří svatí obávají?
a.
„Někteří se začínají obávat, že je Bůh nakonec opustil, aby zhynuli rukama
bezbožných.“ EW 283.
b.
„Z lidského pohledu to bude vypadat tak, že Boží lid bude muset brzy zpečetit
své svědectví vlastní krví, jako kdysi mučedníci. I Boží lid se začne obávat, že
je Pán zanechal, aby padli do rukou svých nepřátel. Bude to doba velkého
vnitřního zápasu. Ve dne i v noci budou volat k Bohu, aby je vysvobodil.
Bezbožní budou jásat a posmívat se jim: „Kde je teď vaše víra? Proč vás Bůh
nevysvobodí z našich rukou, když jste jeho lid?“ Boží věrní si však
vzpomenou, jak kněží a představitelé národa volali s posměchem na Ježíše
umírajícího na kříži: „Jiným pomáhal, sám sobě nemůže pomoci. Jestliže jest
král Židovský, nechať nyní sstoupí s kříže, a uvěříme jemu.“ Jako kdysi Jákob
budou zápasit s Bohem. Bude na nich vidět, že vnitřně bojují, jejich tváře
budou bledé. Nepřestanou však volat k Bohu.“ GC 630.
c.
„Boží oko, které pozoruje věky, sleduje předně rozhodnou chvíli, která čeká
jeho lid, až se proti němu spiknou pozemské mocnosti. Jako vyhnanci se budou
strachovat, že zahynou hlady nebo násilnou smrtí.“ GC 634.
Jaké tři rozdílné skupiny bytostí obklopují svaté v této době?
„Kdyby však jejich oči mohly být otevřeny, viděli by, že je obklopují Boží
andělé. Potom přišlo množství rozhněvaných bezbožníků spolu se spoustou
zlých andělů, kteří je nabádali, aby svaté zahubili. Jenže dříve, než by se
bezbožní mohli přiblížit k lidu Božímu, museli by projít množstvím mocných
svatých andělů, a to nebylo možné.“ EW 283 (Viz také 9T 17).
Jak naplánují bezbožní zničení Božího lidu?
„Až bude zrušena ochrana, kterou dnes poskytují státní zákony lidem, kteří ctí
Boží zákon, vznikne současně v různých zemích hnutí usilující o jejich záhubu.
Až se přiblíží nařízením stanovená doba, lidé se spojí, aby zničili nenáviděnou
sektu. Rozhodnou se zasadit jí jedné noci rázný úder, který umlčí jejich projevy
nesouhlasu a kritiky.“ GC 635.
Jak Bůh vysvobodí své věrné děti?
a.
„Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným
pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha,
černější než nejtemnější noc. … Bude to o půlnoci, kdy Bůh zjeví svou moc a
vysvobodí svůj lid. … Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné
paláce, pro které velcí muži světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se
zhroutí před jejich očima. Zdi vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl
vězněn pro svou víru, bude vysvobozen.“ GC 635-637.
b.
„Viděla jsem, že Bůh podivuhodným způsobem zachová svůj lid během času
soužení. Jako Ježíš vyléval svou duši v bolesti v zahradě, budou oni opravdově
křičet a zápasit dnem i nocí o vysvobození. Vyjde výnos, že musí přehlížet
sobotu čtvrtého přikázání a uctívat první den, nebo že ztratí své životy; ale oni
se nepodrobí a nepošlapou svýma nohama sobotu Páně a nebudou vyvyšovat
ustanovení papežství. Satanův zástup a bezbožní je obklopí a budou se radovat,
protože se bude zdát, že už pro ně není úniku. Ale uprostřed jejich veselí a
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jásání je slyšet burácení silnější nad burácení nejhlasitějšího hromu. Nebe se
zahalilo do temnoty a je osvěcováno pouze planoucím světlem a strašnou
slávou z nebe, jak Bůh promlouvá ze svého příbytku.
Základy země se třesou; budovy se kymácí a padají s hrozným hřmotem. Moře
vře jako hrnec a celá země je v strašlivém zmatku. Zajetí spravedlivých se
obrátilo a se sladkým a vážným hlasem praví jeden druhému: „Jsme
vysvobozeni. Je to hlas Boží.“ 1T 353,354.
c.
„Nejtemnější hodina boje církve s mocnostmi zla je ta, která bezprostředně
předchází den jejího konečného vysvobození.“ PK 725.
Kolik svatých bude zabito pod trestem smrti?
a.
„Bůh nestrpí, aby bezbožní zahubili ty, kteří očekávali na proměnění a nechtěli
se klanět nařízení šelmy, ani přijmout její znamení. Viděla jsem, že kdyby bylo
bezbožným dovoleno zabít svaté, bylo by to velkým potěšením pro satana a
všechny zlé zástupy a všechny, kteří nenávidí Boha. Jaký by to byl pro satana
triumf, kdyby v posledním závěrečném boji získal moc nad těmi, kteří tak
dlouho čekali, aby uviděli Toho, kterého milovali! Ti, kteří se vysmívali
myšlence, že svatí vstoupí na nebesa, budou svědky toho, jak Bůh pečuje o
svůj lid a uvidí jejich slavné vysvobození.“ EW 284.
b.
„Kdyby krev Kristových věrných svědků byla prolita v té době, nebyla by –
jako kdysi krev mučedníků – semenem, které by přineslo pro Boha úrodu
dalších věřících. … Vysvobození věrných, kteří trpělivě čekají na jeho příchod
a jejichž jména jsou zapsána v knize života, bude slavné.“ GC 634.
Jaká událost završí celou historii?
„Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček velikosti asi poloviny
mužské dlaně. … Král králů bude sestupovat na oblaku, zahalen v plameny
ohně.“ GC 640,641.

XIX
ČAS JÁKOBOVA SOUŽENÍ
1.
2.

3.

4.

Jak Pán popisuje strašné období bolesti, které král Babylonu přivede na Judu?
Jr 30,5-7.
Krátce poté, co anděl milosrdenství odletí, co přivede satan a jeho zástupy na
novodobý Izrael?
„Jako byl vpád římského vojska pro učedníky znamením nadcházející zkázy
Jeruzaléma, tak toto odpadnutí může být pro nás znamením toho, že Boží
trpělivost dosáhla vrcholu. Míra nepravosti Ameriky je naplněna, a proto je
anděl milosti připraven odletět, aby se již nikdy nevrátil. Pak Boží lid upadne
do onoho stavu trápení a muk, který proroci popsali jako čas soužení
Jákobova.“ 5T 451.
Kvůli čemu podnítí satan celý svět proti adventistům sedmého dne?
„Protože se sobota stane předmětem sporu v celém křesťanstvu a protože se
církve spojí se světskými úřady, aby vynutily uctívání neděle, stane se
předmětem všeobecného zatracování malá menšina, která bude vytrvale
odmítat podvolit se názoru většiny.“ GC 615.
Co bude okamžitou příčinou tohoto času strasti?
a.
„Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud Pán Ježíš ve
svatyni svatých neukončí své dílo, a potom přijde sedm posledních ran. Tyto
rány popudí bezbožné proti spravedlivým, protože budou mít za to, že my jsme
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na ně uvalili tyto Boží soudy a že budou-li nás moci odstranit, tyto rány
přestanou. Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí volali
o vysvobození. To byla doba Jákobova soužení.“ EW 36,37.
b.
„Nakonec bude proti světitelům pravé soboty vydáno nařízení, které určí, že si
zaslouží nejpřísnější trest a po určité době budou moci být odsouzeni k smrti.
Katolicizmus ve Starém světě a odpadlý protestantismus v Novém světě budou
postupovat společně proti lidem, kteří dodržují všechna Boží přikázání.
„Pak pro Boží lid nastane doba soužení a utrpení, kterou popsal prorok
Jeremiáš jako dobu Jákobova soužení.“ GC 615,616.
Proč se tato krize nazývá „doba Jákobova soužení“? Gn 32,34-38.
„Jákob a Ezau představují dvě třídy: Jákob, spravedlivé a Ezau bezbožné.
Jákobovo soužení, kdy se dozvěděl, že jde proti němu Ezau se čtyřmi sty muži,
představuje soužení spravedlivých, když vyjde výnos, aby byli usmrceni, těsně
před příchodem Páně. Jak se bezbožní shromáždí kolem nich, budou naplněni
bolestí, stejně jako Jákob, že nemohou vidět pro své životy žádného
východiska. Anděl se postavil před Jákoba, on se ho chopil, držel se ho a
zápasil s ním celou noc. Tak stejně to bude se spravedlivými v jejich čase
soužení a úzkosti, budou bojovat na modlitbě s Bohem, stejně jako Jákob
bojoval s andělem. Jákob se ve svém rozrušení modlil celou noc o vysvobození
z ruky Ezaovy. Spravedliví ve své duševní úzkosti budou volat k Bohu dnem i
nocí o vysvobození z ruky bezbožných, kteří je obkličují.“ SR 97; 3SG
131,132.
„Jákobův zážitek z oné noci zápasu a úzkosti představuje zkoušky, jimiž musí
projít lid Boží před druhým příchodem Kristovým. Prorok Jeremiáš, který ve
svatém vidění spatřil tuto dobu, pravil: „… Ach, nebo veliký jest den tento tak,
že nebylo žádnému jemu podobného. Ale jak koli čas jest soužení Jákobova,
předci z něho vysvobozen bude.“
„Až Kristus skončí své dílo prostředníka ve prospěch lidí, pak začne tento čas
úzkosti. Pak se bude rozhodovat o každé duši a nebude již krve smíření, která
by smyla hřích. Až Kristus opustí své místo přímluvce za člověka u Boha, bude
slavnostně oznámeno: „Kdo je spravedlivý, ospravedlní se ještě. …“ Pak
ustoupí ze země Duch Boží, který zadržuje zlo. Tak jako Jákoba ohrožoval
smrtí jeho rozezlený bratr, tak bude lid Boží ohrožován bezbožníky, kteří
budou usilovat o jeho záhubu. A tak jako patriarcha zápasil celou noc, aby se
vysvobodil z rukou Ezaových, tak budou spravedliví volat k Bohu dnem i nocí,
aby je osvobodil od nepřátel, kteří je obklopují.“ PP 201.
Souhlasí všichni adventisté s tím, že „doba soužení“ začne s všeobecným trestem smrti
poté, co bude ukončena doba milosti?
Ne, nesouhlasí. Jsou někteří, kteří věří, že čas Jákobova soužení začne
s národním nedělním zákonem, předtím než bude ukončena doba milosti. Jejich
závěr je založen na následujícím citátu:
„Aby si zajistili popularitu a přízeň, zákonodárci podvolí žádosti o nedělní
zákon. … Jako byl vpád římského vojska pro učedníky znamením nadcházející
zkázy Jeruzaléma, tak toto odpadnutí může být pro nás znamením toho, že
Boží trpělivost dosáhla svého vrcholu. Míra nepravosti Ameriky je naplněna, a
proto je anděl milosti připraven odletět, aby se již nikdy nevrátil. Pak Boží lid
upadne do onoho stavu trápení a muk, který proroci popsali jako čas soužení
Jákobova.“ 5T 451.
Ve skutečnosti se citát z 5T 541 dokonale shoduje s citáty už citovanými. Lid
Boží „potom“ (poté, co anděl milosti odletí) dostane do času Jákobova soužení.
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Můžeme si představit dokonalý obraz tohoto trpkého soužení z Ducha prorockého?
„Brzy nastane doba soužení, jakého dosud nebylo. Proto budeme potřebovat
zkušenost, již dosud nemáme a kterou mnozí ani příliš netouží získat. Často
bývá soužení daleko větší v představách než ve skutečnosti. O závěrečné
zkoušce, která je před námi, to však neplatí. Ani nejživější obrazotvornost si
nedokáže představit velikost této zkoušky. V ní bude muset každý člověk stát
před Bohem sám.“ GC 622.
Bude proto čas Jákobova soužení příliš náročnou zkouškou dokonce i pro některé
opravdové křesťany? 1 K 10,13.
a.
„Není vždy bezpečné žádat o bezpodmínečné uzdravení. … On ví, zda jsou či
nejsou schopni ti, za které jsou přinášeny prosby, snést prověření a zkoušku,
která by na ně přišla, kdyby žili. On zná konec od začátku. Mnozí budou
uloženi k spánku, dříve než přijde na svět ohnivá zkouška času soužení.“ CH
375.
b.
„Pán mě častokrát poučil, že hodně maličkých bude uschováno před časem
soužení. Opět své děti uvidíme. Setkáme se s nimi v nebeských dvorech.“ 2SM
259.
Kde bude v té době lid Boží?
Viz citáty na straně 106, otázka 14.
Je pro nás nyní vhodné činit nějaké opatření k zabezpečení našich dočasných potřeb
pro dobu soužení?
a.
„Pán mi znovu ukázal, že je to v rozporu s Biblí, jsou-li činěna nějaká opatření
k zabezpečení našich časných potřeb během soužení. Viděla jsem, že kdyby
svatí měli nějaké potraviny uschovány, buď u sebe, nebo na poli, pak v době
soužení, až nastane na zemi násilí, hlad a mor, bylo by jim to násilně vzato a
cizí lidé by posklízeli jejich pole.“ EW 56.
b.
„Domy a pozemky svatým v době soužení nic neprospějí, protože budou muset
před zuřící lůzou utíkat.“ EW 56.
Kdo nás bude živit?
a.
„Tehdy pro nás nastane doba, abychom Pánu plně důvěřovali.“ EW 56.
b.
„V čase soužení, těsně předcházející příchodu Krista, budou životy
spravedlivých uchovány skrze službu svatých andělů.“ ST 2-26-1880, p. 85.
c.
„Bůh, který se postaral o Eliáše, nezapomene ani na jediné své dítě, které
přináší oběti. Pán, který zná počet vlasů na jejich hlavách, o ně bude pečovat i
v době hladu a nedostatku. Zatímco bezbožní lidé budou umírat hladem a
morem, andělé budou chránit a sytit spravedlivé. Pro každého, kdo „žije
spravedlivě“, platí zaslíbení: „Tomu chléb dán bude, vody jeho stálé budou.“
GC 629.
Kolik jídla bude svatým poskytnuto?
a.
„Čas soužení je těsně před námi; a potom bude od Božího lidu přísně
požadováno, aby zapřel sám sebe a jedl pouze dostatečně k tomu, aby si
zachoval život; ale Pán nás připraví pro tento čas. V této strašné hodině naší
nutnosti bude Boží příležitostí nám udělit svou posilující moc a zachovat svůj
lid.“ 1T 206; CD 202.
b.
„Chléb a voda, to je vše, co je zaslíbeno ostatku v čase soužení.“ 3SG 252; SR
129.
c.
„Boží lid nebude ušetřen utrpení. Bude pronásledován a trápen, bude trpět
nedostatkem a strádat hladem, Pán ho však nenechá zahynout.“ GC 629.
d.
„Andělé je zásobili jídlem a vodou, zatímco bezbožní trpěli hladem a žízní.“
EW 282.

„Viděla jsem, že v té době chléb náš a vody naše budou stálé a že nebudeme
trpět nedostatek nebo hlad, protože Bůh je schopen prostřít nám stůl na poušti.
Kdyby to bylo potřeba, pošle i krkavce, aby nás živili, jak to udělal pro Eliáše,
nebo nechá padat mannu z nebe, jak to udělal pro Izraelce.“ EW 56
f.
„Ohrožuje je jistá zkáza a stejně jako Jákob nedopustí, aby jejich víra zeslábla,
protože jejich modlitby nejsou okamžitě vyslyšeny. I když budou trpět pocitem
hladu, nepřestanou prosit.“ 3SG 135.
Kolik morální podpory můžeme očekávat od našich přátel během doby zkoušky?
„Víra jednotlivých členů církve bude zkoušena tak, jako by na světě nebylo
jiné osoby.“ 7BC 983.
Odpoví Pán okamžitě na modlitby svého lidu, když k němu budou volat o
vysvobození?
a.
„Právě toto prodlení, které jim působí soužení, je nejlepším vyslyšením jejich
modliteb. Když se snaží ve víře čekat na Pána, projevují takovou víru, naději a
trpělivost, jakou ve svém náboženském životě dosud neprojevili.“ GC 631.
b.
„Doba soužení a úzkosti, která nás čeká, bude vyžadovat víru, která dokáže
překonat námahu, čekání a hlad – víru, která neochabne ani v nejtěžších
zkouškách.“ GC 621.
Čeho se někteří svatí začnou obávat? Viz citáty na straně 107, otázka 16.
Navzdory pronásledování a hladu, co je ve skutečnosti hlavní příčinou jejich utrpení?
„I když Boží věrní budou obklopeni nepřáteli, kteří je budou chtít zničit,
nebudou se bát utrpení pro pravdu, ale toho, že nevyznali všechny své hříchy a
zda kvůli nějakému jejich nedostatku se na nich bude moci splnit Spasitelovo
zaslíbení: „Jáť tebe ostříhati budu od hodiny pokušení, kteréž přijíti má na
všechen svět.“ Kdyby Boží následovníci měli jistotu, že jim Pán odpustil
všechny hříchy, nebáli by se mučení a smrti. Ukáže-li se však, že nejsou hodni
Boží přízně, a ztratí-li život díky svým povahovým nedostatkům, bude tím
zneuctěno svaté Boží jméno.“ GC 619.
Co si myslí sami o sobě?
„Spravedliví budou mít ve své úzkosti pocit vlastní nehodnosti a s mnohými
slzami budou vyznávat svou naprostou nehodnost a jako Jákob se budou
dovolávat zaslíbení Božích skrze Krista, učiněných pro takové závislé,
bezmocné, kající se hříšníky.“ 3SG 132; SR 97; 1SP 121,122.
Budou si svatí sami schopni vzpomenout na nějaké jednotlivé hříchy, které spáchali?
a.
„Nemohou si vzpomenout na žádné jednotlivé hříchy, ale v celém svém životě
mohou vidět jen málo dobrého. Jejich hříchy je předešly na soud a bylo
napsáno u nich odpuštění. Jejich hříchy byly odneseny do země zapomnění a
nemohli si je přivést na mysl.“ 3SG 134,135; 1SP 123,124.
b.
„Budou si plně uvědomovat svou nehodnost, nebudou však muset odhalovat
žádné skryté nepravosti. Jejich hříchy se už dříve dostaly před soud a byly
vymazány, Bůh na ně už více nevzpomene.“ GC 620.
Avšak, když budou spravedlivým připomenuty jejich minulé hříchy, do jakých hlubin
blízkých zoufalství se dostanou?
a.
„Jákob se ve svém zoufalství pevně uchopil anděla a nechtěl ho nechat odejít.
Jak tak prosil v slzách, anděl mu připomněl jeho minulé chyby a snažil se
Jákobovi uniknout, aby ho vyzkoušel a prověřil. Tak stejně spravedliví ve dni
své úzkosti budou zkoušeni a prověřováni, aby prokázali svou víru, svou
vytrvalost a neochvějnou důvěru v moc Boží, která je vysvobodí.
„Jákob neodešel pryč. Věděl, že Bůh je milosrdný a dovolával se jeho
milosrdenství. Poukázal na své minulé utrpení a pokání ze svých chyb a
e.
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dožadoval se své prosby o vysvobození z ruky Ezaovy. Takto jeho naléhání
trvalo celou noc. Když tak vzpomínal na své minulé hříchy, dostal se téměř do
zoufalství. Ale věděl, že musí získat pomoc od Boha, jinak zahyne. Pevně se
držel anděla a dožadoval se své prosby s mučivými, vroucími vzlyky, dokud
nezvítězil. Tak to bude i se spravedlivými. Jak budou vzpomínat na události
svého minulého života, jejich naděje téměř poklesnou.“ 3SG 132,133; SR
97,98.
b.
„Satan obviňuje Boží lid za hříchy, které spáchali, a Bůh mu dovoluje, aby jeho
lid zkoušel do krajnosti. Jejich víra a důvěra v Boha i jejich vytrvalost bude
tvrdě zkoušena. Když sledují svou vlastní minulost, jejich naděje se tenčí. V
celém svém životě vidí totiž jen málo dobrého.“ GC 618,619.
Jak se budou spravedliví obracet na Boha, co se týká jejich mnohých hříchů?
a.
„Když si ale uvědomí, že je to věc života nebo smrti, budou vážně volat
k Bohu a prosit ho, co se týká jejich minulých utrpení, a budou se pokorně
vyznávat ze svých mnohých hříchů a potom se odvolají na zaslíbení: „Zdali
sváže sílu mou, aby učinil se mnou pokoj, aby pravím, učinil se mnou pokoj?“
Takto budou dnem i nocí Bohu předkládat své opravdové prosby. …“ 3SG
133.
b.
„Trápí své duše před Bohem, poukazujíce na své minulé pokání svých
mnohých hříchů.“ GC 619.
Kolik nevyznaných hříchů je jim připomenuto?
a.
„Budou si vědomi své nehodnosti, ale nebudou mít žádné skryté chyby, které
by měly být zjeveny. Pokud měli hříchy, nevyznané a neodčiněné, které by se
jim měli zjevit, zatímco budou mučeni strachem a úzkostí, s živým pocitem své
nehodnosti, byli by přemoženi.“ 3SG 134; SR 98.
b.
„Podobně by byli přemoženi v době soužení Boží věrní, které bude trápit strach
a úzkost, kdyby měli nějaké nevyznané hříchy. Zoufalství by je zbavilo víry a
neměli by jistotu, že mohou prosit Boha o vysvobození. Budou si plně
uvědomovat svou nehodnost, nebudou však muset odhalovat žádné skryté
nepravosti.“ GC 620.
Jaké kolísání se objeví v úzkosti svatých?
„Lidem, kteří nyní projevují málo víry, hrozí největší nebezpečí, že podlehnou
satanským podvodům a nařízením znásilňujícím svědomí. Pokud ve zkoušce
obstojí, budou v době soužení prožívat hlubší utrpení a octnou se ve větší
úzkosti, protože se nenaučili spoléhat na Boha. Nenaučili se věřit a budou se
tomu muset učit v hrozných podmínkách strachu.“ GC 622.
Jak Pán odpoví na modlitby svého lidu ještě předtím, než budou vysvobozeni od
svých nepřátel?
a.
„Nepřátelé je mohou vsadit do vězení, vězeňské zdi však nemohou přerušit
jejich spojení s Ježíšem Kristem. Pán, který vidí každou jejich slabost a zná
každou jejich zkoušku, stojí nade všemi pozemskými silami. V pustých
vězeňských celách je navštíví andělé a přinesou jim nebeské světlo a pokoj.
Vězení se stane palácem, protože v něm budou lidé bohatí ve víře, a jeho temné
stěny se rozzáří nebeským jasem jako tehdy, když se Pavel a Síla modlili a
zpívali chvalozpěvy o půlnoci ve vězení ve Filipis.“ GC 627 (Viz také PK
512,513).
b.
„Když bojující věrní vysílají své prosby k Bohu, zdá se, že je téměř stržen
závoj, který je odděluje od neviditelného světa. Nebe se rozhořívá úsvitem
věčného dne a jako píseň andělského sboru znějí slova: „Vytrvejte ve své
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věrnosti. Přichází pomoc.“ … Drahý Spasitel nám pošle pomoc právě včas,
když ji budeme potřebovat.“ GC 632,633.
c.
„Kdyby se lidé mohli dívat nebeským zrakem, viděli by zástupy mocných
andělů, jak pečují o ty, kdo zachovávají Kristovo slovo. Se soucitem sledují
andělé jejich soužení a naslouchají jejich modlitbám. Čekají na rozkaz svého
Velitele, aby je mohli vysvobodit z hrozícího nebezpečí.“ GC 630.
Jak Pán nakonec vysvobodí svůj lid?
a.
„Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným
pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zem hustá mlha,
černější než nejtemnější noc. … Bude to o půlnoci, kdy Bůh zjeví svou moc a
vysvobodí svůj lid. … Uprostřed rozbouřeného nebe se objeví jedno místo
nepopsatelného jasu. Z něho zazní silný Boží hlas a prohlásí: „Stalo se!“ GC
635,636.
b.
Viz citáty na straně 108, otázka 19.
Jaký je počet těch, kdo vítězně projdou časem Jákobova soužení? Zj 7,4; 14,1.
Jak se jejich zkušenost bude lišit od jakékoliv jiné skupiny křesťanů od počátku času?
„Budou zpívat „novou píseň“ před Božím trůnem, píseň, kterou se nikdo
kromě sto čtyřiačtyřiceti tisíc nemůže naučit. Je to píseň Mojžíše a Beránka –
píseň vysvobození. Jen sto čtyřiačtyřicet tisíc vykoupených se může naučit této
písni, protože je to píseň jejich života – života, jaký nikdo jiný neprožil. „Toto
jsou ti, kteříž… následují Beránka, kam by koli šel.“ Byli přeneseni ze země
živí jako „prvotiny Bohu a Beránkovi“. „To jsou ti, kteří přišli z velikého
soužení“, prošli dobou soužení, jakého nebylo na zemi od doby, kdy na zemi
žijí lidé. Vytrpěli úzkost Jákobova soužení, byli bez přímluvce při konečném
vylití Božích ran.“ GC 649.
Kolik hříchů spáchají během celého období velké doby soužení – od ukončení doby
milosti až do příchodu Ježíše na oblacích?
„Náš Spasitel se ani myšlenkou nepoddal moci pokušení. … V takovém stavu
musí být lidé, kteří chtějí obstát v době soužení.“ GC 623.
Pro čí blaho byla tato úžasná ukázka bezhříšnosti představena?
a.
„Tím, že ušetřil života prvního vraha, dal Bůh celému vesmíru naučení o
velkém sporu. …
„Jeho úmyslem bylo nejen potlačit vzpouru, ale i ukázat celému vesmíru její
povahu. … Nevinní obyvatelé ostatních světů sledovali události, k nimž došlo
na zemi, s nejhlubším zájmem. …
„Bůh získává sympatie a souhlas celého vesmíru, jak se jeho velký plán krok
za krokem blíží svému splnění.“ PP 78,79.
b.
„Plán vykoupení měl však ještě širší a hlubší účel než jen spásu člověka. Nejen
pro ni sestoupil Kristus na zemi, nejen proto, aby obyvatelé tohoto malého
světa ctili zákon Boží tak, jak jej třeba ctít, ale i proto, aby před celým
vesmírem obhájil povahu Boží. Takový výsledek své oběti – její vliv na
rozumné bytosti jiných světů právě tak jako na člověka – očekával Spasitel,
když právě před svým ukřižováním pravil: „Nyní jest soud světa tohoto, nyní
kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. A já budu-liť povýšen od země, všecky
potáhnu k sobě.“ J 12,31-32. Smrt Kristova pro spásu člověka nejen zpřístupní
nebe lidem, ale před celým vesmírem ospravedlní jednání Boha a jeho Syna
proti vzpouře satanově.“ PP 68,69.
c.
„Nepadlé světy a nebeští andělé sledovali s nejhlubším zájmem, když se spor
chýlil ke konci.“ DA 693.

d.
e.
f.

„My jsme jako lidé odsouzeni k smrti v aréně, divadlem tomuto světu, i
andělům, i lidem.“ 1 K 4,9.
„Celý vesmír sleduje s nevýslovným zájmem závěrečné scény velkého sporu
mezi dobrem a zlem.“ PK 148.
„Náš malý svět je učebnicí vesmíru.“ DA 19.
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Kdo dnes zadržuje síly zkázy, aby nezasáhly zem? Zj 7,1-3.
a.
„Andělé obklopují svět, odmítají satanova tvrzení o jeho nadvládě, učiněná
kvůli velkému množství jeho přívrženců. Neslyšíme hlasy, nevidíme
přirozeným zrakem dílo těchto andělů, ale jejich ruce obepínají svět a
s bezesnou bdělostí udržují v úzkých vojska satanova, dokud nebude
dokončeno zapečeťování lidu Božího.“ 7BC 967.
b.
„Jan vidí přírodní živly – zemětřesení, vichřice a politické nepokoje –
představené, jak jsou drženy čtyřmi anděly. Tyto větry jsou pod dohledem,
dokud Bůh nevyřkne konečné slovo a nenechá je působit.“ TM 444.
c.
„Stejnou moc, kterou projevili Boží andělé, projeví – až to Bůh dovolí – také
zlí andělé. Tyto síly jsou již připraveny a čekají jen na Boží svolení, aby všude
šířili zkázu.“ GC 614.
Co je posledním činem v dramatu poté, co bude ukončena doba milosti a satanu bude
dovoleno na této zemi konat svou vůli?
„Tato země téměř dosáhla stupně, kdy Bůh dovolí zhoubci provést své dílo na
ní. Nahrazení Božího zákona zákony lidskými, vyvýšení neděle pouhou
lidskou autoritou místo biblické soboty je posledním činem tohoto dramatu.
Když se tato náhrada stane všeobecnou, Bůh sám se zjeví. Povstane ve svém
majestátu, aby mocně zatřásl zemí. Vyjde ze svého místa, aby potrestal
obyvatele světa pro jejich nepravost, a země vynese na světlo prolitou krev a
nebude už přikrývat zabité.“ 7T 141.
Když se ukončí doba milosti, jak dokonalá bude satanova nadvláda nad bezbožnými?
a.
„Řekne andělům: „Nebojujte už déle proti satanovu úsilí hubit. Ať svou
zlomyslnost použije na neposlušné děti; protože kalich nepravosti je plný.“ RH
9-17-1901.
b.
„Až opustí nebeskou svatyni, zahalí obyvatele země temnota. V té době budou
muset věřící žít před svatým Bohem bez přímluvce. Moc, která dosud
zadržovala bezbožné, přestane působit, a satan bude mít neomezenou nadvládu
nad zatvrzelými lidmi. Boží trpělivost skončí. Svět odmítl Boží milost, pohrdl
Boží láskou a pošlapal Boží zákon. Bezbožní lidé zašli za hranici Boží milosti.
Boží Duch, kterému tvrdošíjně vzdorovali, od nich nyní odešel. Nebude je
chránit Boží milost a budou vydáni napospas satanu.“ GC 614.
Jak Bible mluví o tomto čase? Da 12,1.
Když ohně bezvládí a vášně uniknou kontrole, jaký bude svět?
„Duch bezvládí zachvátil všechny národy a jeho záchvaty, které čas od času
vyvolávají ve světě hrůzu, jsou jen projevem nahromaděných vášní a
nezákonnosti, které přinášejí na zemi hoře a žal, vymknou-li se někdy kontrole.
Obraz světa před potopou, jak jej podává Písmo svaté, znázorňuje velmi věrně
stav, do něhož se rychle řítí moderní společnost.“ PP 102.
Je rozsáhlý mezinárodní boj skutečnou možností?

Nyní jsou konávány přípravy na válku. „Všechno ve světě je nyní nejisté.
Národy jsou velmi rozhněvané a konají se přípravy na válku. Národ brojí proti
národu a království proti království. Velký den Boží se rychle blíží. Ale i když
národy shromažďují své síly k válce a ke krveprolití, příkaz andělům stále
platí, aby drželi čtyři větry, dokud služebníci Boží nebudou zapečetění na
svých čelech.“ 7BC 968 (1909).
b.
Povstane národ proti národu. „Těsně předtím, než jsme do ní vstoupili (doba
soužení), všichni jsme obdrželi pečeť živého Boha. Potom jsem viděla, že
andělé přestali držet čtyři větry. A viděla jsem hlad, mor a meč, národ
povstával proti národu a celý svět byl ve zmatku.“ 7BC 968.
c.
Lodě budou pohřbeny v hlubinách. „Čtyři mocní andělé zadržují moci této
země, dokud služebníci Boží nejsou zapečetěni na svých čelech. Národy světa
jsou posedlé bojem; ale jsou pod nadvládou andělů. Když je tato zadržující
moc odňata, přijde čas soužení a úzkosti. Budou vynalezeny smrtící válečné
zbraně. Lodě, s jejich živým nákladem, budou pohřbeny ve velkých hlubinách.
Všichni, kdo nemají ducha pravdy, se spojí pod vedením satanových nástrojů.
Ale budou drženi na uzdě, dokud nepřijde čas pro velký boj Armagedonu.“
7BC 697.
d.
Přichází všeobecná válka. „Zbývá nám takřka jen okamžik času, ale ačkoliv
povstává říše proti říši a národ proti národu, všeobecná válka ještě nevypukla.
Ještě jsou drženy čtyři větry, než budou služebníci Boží zapečetěni na svých
čelech. Tehdy mocnosti země napnou své síly k poslední velké bitvě.“ 6T 14
(Viz také 7BC 968).
Připadá v úvahu atomová válka?
a.
„Satan pak zavleče obyvatele světa do závěrečné velké doby soužení. Boží
andělé přestanou zadržovat vichřice lidských vášní, najednou se projeví
všechno zadržované napětí. Celý svět bude zatažen do strašnější zkázy, než
byla zkáza starého Jeruzaléma.“ GC 614.
b.
„Jak město [Jeruzalém], tak chrám byly srovnány do základů a místo, na němž
stála svatyně, bylo zoráno „jako pole“. Během obležení a za vraždění, které
pak následovalo, zahynulo více než milion lidí.“ GC 35.
c.
„Spasitelovo proroctví o tom, že Jeruzalém postihne trest, se splní ještě
podruhé, jehož strašná zkáza Jeruzaléma je pouze náznakem oné závěrečné
zkázy. V údělu vyvoleného města můžeme vidět úděl celého světa, který
odmítá Boží milost a pošlapává Boží zákon.“ GC 36.
d.
„Když jsem jednou byla v New Yorku, byla jsem v noci vyzvána, abych
hleděla, jak se budovy tyčí k nebi. Tyto budovy měly být ohnivzdorné a byly
zřízeny, aby proslavily své vlastníky i stavitele. …
Další obraz, který jsem viděla, byl požární poplach. Lidé stáli před těmito
velkými a zdánlivě ohnivzdornými budovami, pohlíželi na ně a pravili: „Ty
jsou naprosto bezpečné.“ Ale tyto stavby byly stráveny, jako by byly ze smůly.
Stříkačky nemohly zabránit této zkáze. Hasiči nemohli použít stříkaček.“ 9T
12,13.
Je pro nás možné, abychom si v našich myslích představili jasný obraz úplné zkázy a
nepokoje, který se objeví po ukončení doby milosti?
„Andělé nyní zadržují větry nepokoje, aby nevály na svět, dokud svět nebude
varován před jeho přicházející zkázou; ale bouře se shromažďuje, připravena
propuknout na zemi; a když Bůh přikáže andělům, aby pustili větry, bude to
takový výjev nepokoje, jaký žádné pero nedokáže popsat.“ Ed 179,180 (Viz
také 6T 408).
a.
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Kdo bude obviňován ze všech satanových pustošících působení?
„Když anděl milosti složí svá křídla a odletí, satan bude konat zlé skutky, který
si dlouho přál konat. Bouře a vichřice, války a krveprolití – v těchto věcech má
potěšení a takto shromažďuje ke žni. Lidé jím budou tak dokonale svedeni, že
budou prohlašovat, že tyto katastrofy jsou důsledkem znesvěcení prvního dne
týdne. Z kazatelen všeobecných církví budou slyšet prohlášení, že je svět
trestán kvůli tomu, že neděle není uctívána tak, jak by měla být. A není potřeba
žádné velké představivosti, aby tomu lidé uvěřili.“ RH 9-17-1901.
Kromě zmatku, který Bůh dovolí, aby satan zapříčinil, jaké nebeské pohromy budou
seslány na zatvrzelé? Zj 15,1.8; 16,1.
„Viděla jsem, že čtyři andělé budou držet čtyři větry, dokud Ježíšovo dílo ve
svatyni nebude ukončeno a potom přijde sedm posledních ran.“ EW 36.
Jak hrozné budou první čtyři rány?
„Tyto pohromy nepostihnou celou zemi, protože by zahynuli všichni obyvatelé
světa. Budou to však tak strašné rány, jaké lidé ještě nikdy nezažili.“ GC
628,629.
Jaké jsou první dvě rány? Zj 16,2.3.
Jak budou bezbožní reagovat na rány?
„Když na obyvatele země začaly dopadat rány, někteří Boha osočovali a
proklínali jej. Jiní spěchali k lidu Božímu, aby byli poučeni, jak by mohli
uniknout jeho soudům. Avšak svatí už pro ně neměli nic. Poslední slzy za
hříšníky již byly prolity, poslední úpěnlivé modlitby byly již k nebesům
vyslány, poslední odpovědnost byla splněna a poslední výstraha zvěstována.“
EW 281.
Proč se budou nyní vůdcové vlády snažit vyhladit všechny lidi zachovávající
přikázání?
„Tyto rány popudí bezbožné proti spravedlivým, protože budou mít za to, že
my jsme na ně uvalili tyto Boží soudy a že budou-li nás moci odstranit, tyto
rány přestanou. Bylo vydáno nařízení, aby byli pobiti svatí, kteří dnem i nocí
volali o vysvobození. To byla doba Jákobova soužení.“ EW 36,37.
Jaká bude Boží odpověď na dekret smrti? Zj 16,4-7.
„Moře „učiněno jest jako krev umrlého“. Tyto hrozné rány jen obhajují Boží
spravedlnost. Anděl prohlásil: „Spravedlivý jsi, Pane,… žes to usoudil. Neboť
jsou krev svatých a proroků vylévali, i dal jsi jim krev píti; hodniť jsou zajisté
toho.“ Tím, že odsuzovali Boží lid k smrti, zaslouží si trest, jako kdyby je
vlastníma rukama zabili.“ GC 628.
Když budou spravedliví utíkat o své životy, jaká bude čtvrtá rána, kterou Bůh sešle
na zem? Zj 16,8.9.
„V následující ráně bude slunci dána moc „trápiti lidi ohněm. I pálili se lidé
horkem velikým“. Proroci líčí, jak bude země vypadat v této strašné době:
„…„Zpustlo pole, kvílí země, pohubeno obilé, že odňato potěšení od synů
lidských.“ „Vyhynulo símě pod hrudami svými, zpustly stodoly, zbořeny jsou
obilnice; … Aj, jak vzdychá dobytek, svírají se stáda skotů, proto že nemají
žádné pastvy. … Vyschli potokové vod, a oheň sežral pastviska na poušti.“ …
Množství mrtvých, mlče, namete na všelijaké místo.“ GC 628.
Jak Pán všechno snažení bezbožných náhle zastaví v době páté rány?
„Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své oběti s vítězoslavným
pokřikem, s posměchem a proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha,
černější než nejtemnější noc. Pak se na nebi objeví duha, zářící slávou Božího
trůnu, a bude se zdát, že obklopuje každý hlouček modlících se lidí. Rozzuřené
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davy se náhle zastaví. Jejich posměšný křik ustane. Zapomenou, proti komu
směřovalo jejich vražedné běsnění. S hroznými předtuchami budou sledovat
znamení Boží smlouvy a budou se chtít skrýt před její pronikavou září.“ GC
635,636.
Nyní, v době šesté rány, jaké jsou dvě nepřátelské strany, do kterých se shromáždí
všichni lidé na celém světě?
a.
„Dvě nepřátelské strany se projeví v posledním velkém boji. Na jedné straně
stojí Stvořitel nebe a země. Všichni na jeho straně nesou jeho pečeť. Jsou
poslušní jeho rozkazů. Na druhé straně stojí kníže temnoty s těmi, kdo si
vyvolili odpadnutí a vzpouru.“ 7BC 982,983.
b.
„Zlí andělé spojují své síly se zlými lidmi a jak jsou v neustálém sporu, jak
získali zkušenost v nejlepších technikách podvodu a boje a získali sílu po
staletí, nevzdají poslední velký konečný zápas bez zoufalého boje. Celý svět
bude buď na jedné, nebo na druhé straně. Boj Armagedonu bude vybojován a
ten den nás nesmí nalézt spící. … Moc Ducha svatého musí být v nás a Kapitán
Kníže Hospodinova vojska bude stát v čele andělů nebeských, aby vedl boj.“
7BC 982.
Začalo satanovo úsilí shromáždit všechny krále a lidi celého světa pod svůj prapor v
době šesté rány anebo je to vyvrcholení mnohaletého úsilí z jeho strany?
a.
„Satanovo nepřátelství proti dobru se projeví víc a víc, jak začne zapojovat své
síly do svého posledního díla vzpoury; a každá duše, která není plně odevzdaná
Bohu a není podpírána božskou mocí, se spojí se satanem proti nebi a připojí se
k boji proti Vládci vesmíru.“ TM 465.
b.
„Ďábelští duchové budou navštěvovat vládce země i celý svět, zahrnou je
klamy a budou na ně naléhat, aby se přidali k satanovi v jeho posledním boji
proti Boží vládě.“ GC 624.
c.
„Duch Boží je postupně odnímán ze světa. Satan také shromažďuje své síly zla,
vychází „ke králům země a celého světa“, aby je shromáždil pod svou
korouhev, aby se připravili na „boj velkého dne Boha Všemohoucího.“ 7BC
983.
d.
„Musíme … pochopit sled událostí v seřazování národů pro konečný boj
velkého sporu.“ 8T 307.
e.
„Brzy všichni obyvatelé země budou muset zaujmout stranu buď pro nebo proti
vládě nebes.“ 7T 141.
Připravuje také Bůh nebes své síly pro konečný boj?
„Moci zla neopustí zápas bez boje. Ale prozřetelnost má svou úlohu v bitvě
Armagedon. Když je země osvícena slávou anděla ze Zjevení 18, náboženské
složky, dobro a zlo, se probudí ze spánku a vojska živého Boha započnou boj.“
7BC 983.
Je bitva Armagedon – boj velkého dne Boha Všemohoucího – skutečně bitvou mezi
silami dobra a silami zla?
„Před námi je strašný boj. Blížíme se boji velkého dne Boha Všemohoucího.
To, co bylo pod kontrolou, bude uvolněno. Anděl milosti sklápí svá křídla,
připravuje se, aby sestoupil dolů z trůnu a ponechal svět pod nadvládou satana.
Knížectví a moci země jsou v hořké vzpouře proti Bohu nebes. Jsou naplněni
nenávistí proti těm, kdo mu slouží, a brzy, velmi brzy, bude vybojován
poslední velký boj mezi dobrem a zlem. Bitevním polem bude země – dějištěm
konečného boje a konečného vítězství. Zde, kde tak dlouho satan vedl lidi proti
Bohu, bude vzpoura navěky potlačena.“ RH 5-13-1902, p. 9 (Viz také ML
308).
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Je bitva Armagedon skutečnou, doslovnou bitvou, „duchovní bitvou“, nebo oběma?
„Bitvy hrozící mezi dvěma vojsky jsou tak skutečné jako ty, které se bojují
mezi vojsky tohoto světa, a na otázce duchovního boje závisí věčný osud.“ PK
176.
Za sedmé rány, jaký Bůh vydá popud k boji? Zj 16,17-21.
„Celá země se bude kymácet a vzdouvat jako mořské vlny. Její povrch bude
pukat. Bude to vypadat, jako by se hroutily její základy. Celá horstva se budou
propadat do země. Obydlené ostrovy zmizí. Přístavy, které se bezbožností
podobaly Sodomě, pohltí rozběsněné moře. „A Babylon veliký přišel na pamět
před obličejem Božím, aby dal jemu kalich vína prchlivosti hněvu svého.“
Veliké kroupy, těžké „jako cent“, vykonají dílo zkázy (Zj 16,19.21).
Nejpyšnější města se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži
světa obětovali své majetky, aby se proslavili, se zhroutí před jejich očima. Zdi
vězení se rozestoupí a Boží lid, který v nich byl vězněn pro svou víru, bude
vysvobozen.
„Hroby se otevřou a „tu mnozí z těch, kteříž spí v prachu země, procítí, jedni k
životu věčnému, druzí pak ku pohanění a k potupě věčné“.“ GC 637.
Když satanovi následovníci uvidí, že je všechno ztraceno, jak hořké budou jejich
výčitky?
a.
„Bohatí budou oplakávat zkázu svých nádherných domů. … Lidská řeč
nedokáže vyjádřit, jak budou potom neposlušní a nevěrní lidé toužit po tom, co
navždy ztratili – po věčném životě. … Všichni budou svorně proklínat své
náboženské učitele. … Zbraně, které měly pobít Boží lid, budou použity k
zničení jejich nepřátel. Všude budou zuřit boje a krveprolévání.“ GC 654-656
(Viz také EW 290).
b.
„Je nemožné popsat hrůzu a zoufalství těch, kdo šlapali po svatých Božích
požadavcích.“ GC 639.
Jak Kristus velkolepě završí celou historii?
a.
„Boj Armagedon bude brzy vybojován. Ten, na jehož bedrech je napsáno Král
králů a Pán pánů, vede nebeské vojsko na bílých koních, oděných v nádherná
roucha, čistá a bílá.“ 7BC 982.
b.
Brzy poté se na východě objeví malý černý obláček. … Král králů bude
sestupovat na oblaku, zahalen v plameny ohně. … Bezbožníci prosí, aby je
skály a hory pohřbily. … Bezbožní jsou odstraněni z povrchu celé země.“ GC
640-642,657.
XXI
KONEČNĚ DOMA
(V této studii není vyznačen žádný rozdíl mezi nebem a novou zemí.)
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Je nebe skutečným místem nebo je to neurčité místo naplněné nehmotnými duchy? Žd
Žd 11,14.16; 1 Pt 1,4; J 14,3.
a.
„Jakým zdrojem radosti pro učedníky bylo vědět, že měli takového Přítele
v nebi, který prosí v jejich prospěch! Díky viditelnému nanebevstoupení
Kristovu se všechny jejich názory a dohady na nebe změnily. Jejich mysle se
tím dříve zabývaly jako oblastí nekonečného prostoru, obývaném nehmotnými
duchy. Nyní nebe souviselo s myšlenkou na Ježíše, kterého milovali a ctili nad
všechno jiné, s kterým rozmlouvali a chodili, kterého se dotýkali, dokonce i
jeho vzkříšeného těla. …
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„Nebe jim už déle nemohlo připadat jako neurčité, nesrozumitelné místo,
naplněné nehmotnými duchy. Nyní k němu pohlíželi jako ke svému budoucímu
domovu, kde jim Vykupitel připraví příbytky.“ 6BC 1054.
b.
„Někteří lidé z obavy, aby si život vykoupených příliš nezhmotnili, všechny
Biblické zprávy o budoucím domově zduchovňují.“ GC 674.
Chce satan, abychom trávili čas přemýšlením o nebi?
„Pokušení satanova představují pozemské věci a činí je tak pohlcujícími a
přitažlivými, že jsou nebeské skutečnosti zastřeny a náklonnost k světu učiněná
prvořadou.“ OHC 285
Chce Kristus, abychom trávili čas přemýšlením o nebi?
„Ježíš přichází, aby představil výhody a nádherné nebeské obrazy, aby se
půvab nebes stal pro mysl důvěrně známým a v sále paměti visely obrazy
nebeské a věčné nádhery.“ OHC 286.
Proč nám dal Pán tolik informací týkajících se budoucího života?
a.
„Velký Učitel poskytuje člověku pohled na budoucí svět. Přichází s ním, s jeho
přitažlivým vlastnictvím na dosah lidskému zraku. … Pokud můžeme
soustředit mysl na budoucí život a jeho blaženost, ve srovnání s časnými věcmi
tohoto světa, hluboce na mysl zapůsobí výrazný kontrast, pohlcující srdce, duši
a celou bytost.“ OHC 286 (Viz také OHC 250,319).
b.
„Nikdy nemohly být uvedeny do chodu silnější pohnutky a mocnější
prostředky. Nezměrné odměny za konání dobra, nebeská radost, společenství
andělů, společenství a láska Boha a jeho Syna, zušlechťování a rozvoj všech
našich schopností po celé věčné věky – není to mohutná motivace a
povzbuzení k tomu, aby nás přiměly sloužit našemu Stvořiteli a Vykupiteli
milujícím srdcem?“ SC 21,22.
Je pro nás možné pochopit slávu lepšího světa?
a.
„Nemohu tyto neobyčejně krásné věci, které jsem tam viděla, ani dost vylíčit.
Ó, kéž bych mohla mluvit řečí Kanaánu, pak bych mohla poněkud vyprávět o
slávě tohoto lepšího světa. Viděla jsem tam kamenné stoly, v nichž jména těch
144,000 byla vyryta zlatými písmeny. Když jsme viděli tu slávu chrámu, vyšli
jsme ven a Pán Ježíš nás opustil a šel do města.“ EW 19.
b.
„Lidská řeč je zcela nepostačitelná, aby mohla vylíčit nebeskou slávu. Když se
mi ten výjev vybaví v mysli, jsem přemožena úžasem. Uchvácena
nepopsatelnou nádherou a neobyčejnou slávou, odkládám pero a volám: „Ach,
jaká láska! Jaká podivuhodná láska!“ Ani nejvznešenější lidská řeč nedokáže
popsat tu nebeskou slávu nebo tu bezmeznou hloubku Spasitelovy lásky.“ EW
289.
c.
„Kdybychom mohli aspoň jedenkrát patřit na nebeské město, nikdy bychom už
nechtěli přebývat opět na zemi. Jsou tam nádherné krajiny na zemi a mě se
líbily všechny tyto nádherné vyhlídky v přírodě. Spojuji je se Stvořitelem. Ale
vím, že pokud miluji Boha a zachovávám jeho přikázání, v nebi je pro mě
připravena mnohem převyšující sláva věčné hodnoty. Krásné jako scenérie
země, nesnesou srovnání s nádherou věčného světa.“ ST 4-8-1889, p. 210.
d.
„Lidská řeč nedokáže popsat odměnu, která čeká spravedlivé. Pochopí ji jen
lidé, kteří ji zakusí. Rozum smrtelného člověka nemůže pochopit slávu Božího
ráje.“ GC 675.
Jaké jsou některé jevy v přírodě, které tam nalezneme?
a.
„Hory, roviny a potoky. „Budou tam věčně proudící toky, průzračné jako
křišťál a na jejich březích budou šumící stromy zastiňovat cesty, připravené pro
Boží vykoupené. Rozsáhlé nížiny tam budou stoupat ke krásným pahorkům a
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Boží hory zdvihat své majestátné vrcholky. V pokojných rovinách, při živých
tocích najde Boží lid, který byl na světě tak dlouho poutníkem a cizincem, svůj
domov.“ GC 675.
b.
Lesy. „Potom jsme vstoupili do lesa, ne do takového tmavého lesa, jaký máme
zde na zemi, ne, ne – nýbrž do jasného, v němž bylo plno lesku. Větve stromů
se pohybovaly sem i tam a všichni jsme zvolali: „Budeme bezpečně přebývat
na poušti a spát v lesích.“ Prošli jsme lesy, neboť jsme byli na cestě k hoře
Sión.“ EW 18.
c.
Všechny druhy stromů. „Hora Sión nyní ležela před námi a na hoře byl
neobyčejně krásný chrám; kolem něho bylo sedm jiných hor, na nichž rostly
růže a lilie. Viděla jsem malé děti vystupovat nahoru, nebo když chtěly mohly
použít svá malá křídélka a letět k vrcholu hory, kde trhaly nikdy nevadnoucí
květiny. Kolem chrámu byly všechny druhy stromů, aby okrašlovaly toto
místo: buky, smrky, jedle, olivy, myrty, granátové jabloně a fíkovníky se
skláněly pod tíhou množství fíků – to vše činilo toto místo velmi nádherným.“
EW 19.
d.
Všechny druhy květin. „Viděla jsem jiná pole se všemi druhy květin, a když
jsem je utrhla, zvolala jsem: „Ony nikdy neuvadnou!“ Dále jsem viděla pole
s vysokou trávou, na pohled neobyčejně krásnou, byla svěží zelená, a když se
vznešeně vlnila na počest Krále Ježíše, leskla se jako stříbro a zlato.“ EW 18.
e.
Všechny druhy ovoce. „Viděla jsem stůl z čistého stříbra, dlouhý mnoho mil,
ale naše oči jej přesto mohly přehlédnout. Viděla jsem tam ovoce ze stromu
života, mannu, mandle, fíky, granátová jablka, vinné hrozny a mnohé jiné
druhy ovoce. Prosila jsem Pána Ježíše, aby mne nechal jíst z tohoto ovoce.“
EW 19.
f.
Strom života. „Tam jsme viděli strom života a trůn Boží. Z tohoto trůnu
vytékala řeka čisté vody a na obou stranách této řeky byl strom života. Na
každé straně té řeky byl kmen stromu, oba z čistého, průhledného zlata.
Z počátku jsem se domnívala, že vidím dva stromy. Podívala jsem se znovu a
viděla jsem, že u vrcholu byly tyto dva kmeny spojeny v jeden strom. Tak stojí
strom života na každé straně řeky života. Jeho větvě se skláněly k místu, kde
jsme stáli, a to ovoce bylo nádherné, vypadalo jako ze zlata smíšeného se
stříbrem.“ EW 17.
g.
Všechna zvířata mírná a důvěřivá. „Neuškodí, aniž zahubí na vší mé hoře
svaté; praví Pán.“ Zde bude člověku navráceno jeho ztracené panství a nižší
řád bytostí opět rozpozná svého pána; divocí se stanou mírnými a plaší
důvěřivými.“ Ed 304.
h.
Věčný den. „Sluneční svit bude nahrazen světlem, které nebude nepříjemně
oslňovat, ale jasem zdaleka překoná polední světlo. Boží a Beránkova sláva
naplní svaté město neblednoucím světlem. Vykoupení budou žít ve slávě
věčného dne bez slunce.“ GC 676.
Jak budou vypadat lidé? Jak budou vysocí? Jak silní? Jaké budou jejich schopnosti?
a.
Okolo 12 stop vysocí. „Vykoupení budou mít opět přístup ke stromu života z
dávno ztraceného ráje a „porostou“ (Mal 4,2) tak, že dosáhnou plné postavy
lidského rodu v jeho původní podobě.“ GC 645.
„[Adam] byl více než dvakrát tak vyšší než lidí žijící nyní na zemi, a byl
překrásně souměrný.“ 3SG 64.
b.
Dvacetkrát více vitality. „Pokud by Adamovi při stvoření nebyla udělena
dvacetkrát větší životodárná síla, než mají nyní lidé, lidstvo, s jejich
přítomnými zlozvyky, přestupujícími přírodní zákony, by vymřelo.“ FE 23.
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„Nikdo nebude potřebovat odpočinek, ani po něm nebude toužit. Nikoho
neunaví konat Boží vůli a chválit jeho jméno. Budeme stále cítit svěžest jitra,
které nikdy neskončí.“ GC 676.
„V nebeském prostředí nemůže existovat bolest. Nebude už slz, pohřebních
průvodů, ani stopy po smutku. „A smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku,
ani bolesti nebude více; nebo první věci pominuly.“ „Aniž dí kdo z obyvatelů:
Nemocen jsem.“ GC 676.
„Nebe je dokonalým zdravím.“ 3T 172.
„Přijímání nových poznatků neunaví mysl a nevyčerpá tvůrčí sílu.“ GC 677.
c.
Přítomná totožnost plně zachována. „Ježíšovo vzkříšení je obrazem konečného
vzkříšení všech, kdož v něm odpočívají. Tvář zmrtvýchvstalého Spasitele, jeho
způsoby, jeho hlas, to vše jeho učedníci bezpečně poznali. Jako vstal z mrtvých
Ježíš, tak vstanou i ti, kdož v něm zesnuli. Poznáme pak své přátelé, tak jako
učedníci poznali Ježíše. V tomto smrtelné životě mohou být poznamenáni
nemocemi nebo úrazy, vstanou však dokonale zdraví a krásní; jejich totožnost
bude i v oslaveném těle plně zachována.“ DA 804
d.
Dokonalé paměti. „Lidé žijící před potopou neměli knih, neměli psaných
záznamů. Při své velké tělesné a duševní síle měli však dobrou paměť a mohli
se naučit tomu, co jim bylo sděleno, a zapamatovat si to a dále to odevzdat
neporušené svým potomkům.“ PP 83.
e.
Mysle uzpůsobilé k neustálému rozšíření. „Jak se budou učit více a více o
moudrosti, lásce a moci Boží, jejich mysle se budou neustále rozšiřovat a jejich
radost se bude nestále prohlubovat.“ 5T 702.
f.
Mikroskopický a teleskopický zrak. „Nezkresleně budou pozorovat slávu
stvoření – slunce, hvězdy a hvězdné systémy –, jak všechny ve stanoveném
řádu krouží kolem Božího trůnu.“ GC 677.
„Až bude sňat závoj, který zatemňuje náš zrak a naše oči spatří onen svět
krásy, z něhož nyní zachycujeme pouhé záblesky pomocí mikroskopu; až
popatříme na slávu nebes, kterou nyní jenom zdaleka zkoumáme
dalekohledem; až bude navždy odstraněna sněť hříchu a celá země se objeví „v
kráse Pána Boha našeho“, jaký prostor se otevře našemu studiu!“ Ed 303.
„Závoj mezi světem neviditelným a viditelným bude odstraněn a našemu zraku
se zjeví úžasné věci.“ Ed 304.
g.
Schopnost cestovat prostorem. „Vykoupený zástup bude cestovat ze světa na
svět a většinu času bude trávit zkoumáním tajemství vykoupení.“ 7BC 990.
„Boží vykoupení budou moci volně studovat všechny poklady vesmíru.
Neomezeni smrtelností a únavou poletí na vzdálené světy. …“ GC 677.
h.
Koruna života. „Odměna, slávy nebes, udělená vítězům, bude úměrná stupni,
jakým představovali charakter Kristův světu. „Kdo skoupě rozsívá, skoupě i
žiti bude.“ 2 K 9,6. … Koruna života bude jasná nebo matná, bude se skvět
mnohými hvězdami, nebo bud zářit několika klenoty podle našeho vlastního
způsobu jednání.“ OHC 123.
Bude tam rodinný život, manželství a zrození? Mt 22,23-30.
a.
Žádné manželství nebo rození. „Jsou dnes lidé, kteří vyjadřují svou víru, že na
nové zemi budou manželství a rození, ale ti, kdo věří Písmu, nemohou takové
učení přijmout. Učení, že na nové zemi se budou rodit děti, není součástí
„jistého slova prorockého.“ MM 99; 1 SM 172.
b.
Nedohadovat se, když nemáme žádné informace. „Pracovníci Boží by neměli
trávit čas dohady ohledně toho, jaké podmínky budou převládat na nové zemi.
Je troufalostí si libovat v domněnkách a teoriích týkajících se věcí, které Pán
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nezjevil. Zajistil nám štěstí v budoucím životě a my se nemáme dohadovat, co
se týče jeho plánů pro nás. Ani nemáme srovnávat podmínky budoucího života
s podmínkami tohoto života.“ GW 314.
„Je troufalostí si libovat v domněnkách a teoriích týkajících se věcí, které nám
Bůh ve svém Slově neoznámil. Nemusíme se zapojit do spekulací, týkajících se
našeho budoucího postavení.“ 1SM 173.
c.
Malé děti vzaty do nebe. „Když malí novorozenci povstanou nesmrtelní ze
svých prašných postýlek, okamžitě přiletí do náručí svých matek. Opět se
setkají, aby se už nikdy nerozešli. Ale mnozí z maličkých tam nemají žádnou
matku. Nadarmo čekáme na nadšenou matčinu píseň vítězství. Andělé vezmou
děti nemající matku a povedou je ke stromu života.“ 2SM 260.
d.
Malé děti na nové zemi. „Viděla jsem malé děti vystupovat nahoru, nebo když
chtěly, mohly použít svá malá křídla a letět k vrcholu hory, kde trhaly nikdy
nevadnoucí květiny.“ EW 19.
e.
Opětné shledání s našimi přáteli. „Přátelé, které smrt dávno rozdělila, se znovu
setkají, aby se už nikdy neodloučili, a s radostným zpěvem budou společně
vystupovat do Božího města.“ GC 645.
f.
Budeme žít v domech. „Potom jsme pozorovali ty nejnádhernější věci z vnější
strany města. Viděla jsem tam neobyčejně krásné domy, které vypadaly jako ze
stříbra, podepřené čtyřmi sloupy, posázenými perlami, nejnádhernějšími na
pohled. Tyto domy byly obydleny svatými. Na každém domě byla zlatá římsa.
Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpytící se koruny a
klást je na římsu.“ EW 18.
„Nastavějí též domů, a bydliti budou v nich.“ GC 675; Iz 65,21.
S kým zakusíme obecenství tváři v tvář?
a.
Se svým strážným andělem. „Každý vykoupený pozná službu andělů ve svém
vlastním minulém životě. Anděl, který byl jeho strážcem již od prvých
okamžiků jeho života, který sledoval jeho kroky, kryl jeho hlavu v čas
nebezpečí, který s ním byl i v „údolí stínu smrti“ a který určil místo jeho
odpočinku, jej pozdraví v jitro vzkříšení. Co to bude znamenat smět s ním
mluvit a poznávat postup Božích zásahů ve svém životě i účast nebes v každém
činu ve prospěch lidstva!“ Ed 305.
„Nikdy nebudeme vědět od jakých nebezpečenství, viditelných i neviditelných,
jsme byli ochráněni díky zásahů andělů, dokud ve světle věčnosti nespatříme
prozřetelnost Boží.“ DA 240.
b.
Další andělé a věrní všech věků. „Láska a soucit, které Bůh vložil do lidského
srdce, se tam projeví nejplněji a nejušlechtileji. Čisté společenství se svatými
bytostmi, harmonický společenský život se vznešenými anděly i těmi, kdo byli
ve všech dobách Bohu věrni, kdo vyprali svá roucha a vybělili je v krvi
Beránkově, svatá pouta, která spojují „rodinu na nebi i na zemi“ – to všechno
bude přispívat ke štěstí vykoupených.“ GC 377 (Viz Ed 306).
c.
Otec a Syn. „Boží lid bude mít přednost osobně se stýkat s Otcem a Synem. …
Potom ho však uvidíme tváří v tvář, žádný závoj nebude zastírat náš pohled.“
GC 676,677.
„Pokud jsou během tohoto života věrni Bohu, nakonec „spatří jeho tvář a jeho
jméno budou mít na svých čelech“.“ Zj 22,4. A co je radostí nebes, než vidět
Boha? Jaké větší radosti by se mohlo dostat hříšníku spasenému milostí
Kristovou než pohlížet do tváře Boha a znát ho jako svého Otce?“ 8T 268.
Jaká jediná připomínka krutého díla hříchu bude stále před námi?

„Zůstane jediná připomínka: Náš Vykupitel navždy ponese stopy po svém
ukřižování. Na jeho raněné hlavě, v jeho boku, na jeho rukou a nohou zůstanou
jediné stopy krutého díla, jež působí hřích.“ GC 674.
b.
„I když skončí pozemské starosti, bolesti i pokušení a budou odstraněny jejich
příčiny, vykoupení si budou vždy jasně uvědomovat, kolik stála jejich
záchrana.“ GC 651.
Jakými činnostmi a studiemi budeme zaměstnáni?
a.
Pravidelné shromažďování k uctívání Boha. „I stane se, že od novměsíce do
novměsíce, od soboty do soboty přicházet bude všeliké tělo, aby se klanělo
přede mnou, praví Hospodin.“ PK 733 (Iz 66,22.23).
b.
Budou tvořit a naslouchat dokonalé hudbě. „Potom jsem viděla veliký počet
andělů přinášet z města nádherné koruny – pro každého svatého jednu korunu,
na které bylo napsáno jeho jméno. Když Pán Ježíš ty koruny žádal, andělé mu
je podávali a laskavý Pán Ježíš je vlastní pravicí kladl na hlavy svatých. Andělé
přinášeli také i harfy, které Pán Ježíš rovněž podával svatým. Anděl udílející
rozkazy se jako první dotkl strun, aby udal tón, a pak se všechny harfy
rozezvučely vděčným radostným chvalozpěvem, přičemž se každá ruka
dotýkala harfy tak dovedně, že vyluzovala nádherné a dokonalé tóny.“ EW
288.
c.
Budou studovat dějiny velkého sporu. „Potom se před nimi otevře postup
velkého sporu, který měl svůj počátek dříve, než začal čas a skončí pouze
tehdy, když čas přestane.“ Ed 304.
d.
Odhalí všechny nesnáze života. „Potom se teprve vysvětlí všechny nesnáze
celého života. Tam, kde se nám jevil jedině zmatek a zklamání, zmařené
úmysly a zvrácené plány, bude zřejmý velký vítězný úmysl, plný božského
souladu.“ Ed 305.
e.
Dozví se o účinku každého dobrého skutku v tomto životě. „Tu všichni, kteří
působili v nezištném duchu, spatří ovoce své práce. Zde teprve bude vidět
účinek každé správné zásady a každého šlechetného činu. Něco z toho
spatřujeme již zde; avšak jak málo výsledků i té nejušlechtilejší práce na světě
je patrno jejímu původci ještě v tomto životě! Jak mnozí se nezištně a
neúnavně namáhají pro ty, kteří jsou mimo okruh jejich dosahu a známosti!
Rodiče a učitelé uléhají ke svému poslednímu spánku a zdá se, že jejich životní
dílo bylo konáno nadarmo; nevědí, že jejich věrnost otevřela prameny
požehnání, které nikdy nepřestanou vyvěrat. Jedině vírou vidí, že děti, které
vychovávali, se staly požehnáním pro své bližní a že se tak jejich vliv
ztisícenásobuje. Mnohý pracovník vysílá do světa poselství posily, naděje a
odvahy, slova, která vnášejí požehnání do mnohých srdcí na této zemi; o
samotě a skrytosti se namáhá a nemá tušení o důsledcích své práce. Takovým
způsobem jsou udělovány dary, nesena břemena a vykonávána díla. Lidé sejí
símě, z něhož jiní nad jejich hroby sklízejí požehnanou úrodu. Sázejí stromy,
aby jiní mohli požívat ovoce; jsou spokojeni s tím vědomím, že uvedli v život
síly dobra. Všechna jejich činnost i její odezva bude patrna až v budoucnu.“ Ed
305,306.
f.
Práce na zahradě a na poli. „Na nové zemi budou vykoupeni zaměstnáni
činnostmi a radostmi, které přinášeli štěstí Adamovi a Evě na počátku. Budeme
žít Edenským životem, životem na zahradě a na poli.“ PK 730 (Viz také Ed
304).
„Viděla jsem některé svaté vcházet do domu, smekat své třpytící se koruny a
klást je na římsu, potom šli na pole při těch domech a trochu pracovali, ne jak
a.

11.

12.

13.

musíme obdělávat půdu my zde na zemi, ne, ne. Jakési neobyčejně krásné
světlo zářilo nad hlavami všech a oni stále jásali a oslavovali Boha.“ EW 18.
g.
Budou studovat všechny poklady vesmíru. „Všechny poklady vesmíru budou
přístupné studiu Božích dítek. Budou prováděna i ta největší odhodlání,
dosaženy nejvznešenější záměry a nejvyšší ctižádosti. Teprve tam vyvstanou
nové výše, jichž bude možno dosahovat; budou to nové zázraky pro nás obdiv
a nové pravdy pro naše pochopení.“ Ed 307 (Viza také GC 678).
h.
Neustále se budou rozvíjet s žádným koncem v dohlednu. „Tam bude rozvinuta
každá schopnost a každé nadání se prohloubí. Budou provedena i ta největší
odhodlání, dosaženy nejvznešenější záměry a nejvyšší ctižádosti. Teprve tam
vyvstanou nové výše, jichž bude možno dosahovat; budou tu nové divy pro nás
obdiv a nové pravdy pro naše pochopení. Budou to nové podněty k rozvoji těla,
duše i ducha.“ Ed 307 (Viz také GC 677).
Co bude největší radostí vykoupených?
„Všechno v nebi je vznešené a vyvýšené. Všichni usilují o zájem a štěstí
druhých. Nikdo se nevěnuje a nezajímá sám o sebe. Největší radostí všech
svatých bytostí je být svědkem radosti a štěstí těch kolem sebe.“ 2T 239.
Jak si mohu být jistý, že tam budu?
a.
„Rozhodnutím každé duše by mělo být se nesnažit tak moc pochopit všechny
podmínky, které budou převládat v budoucím stavu, jako spíše vědět, co po
něm Pán žádá v tomto životě.“ CT 249.
b.
„Pokoj a soulad nebeských dvorů nebude narušován přítomností toho, kdo je
hrubý nebo nevlídný. Ten, kdo v tomto světě vyvyšuje sebe a dílo, které mu
bylo svěřeno, nikdy neuzří království Boží, pokud se nezmění v duchu, pokud
se nepokoří a neponíží a nebude mít prostotu malého dítěte.“ 8T 140.
c.
„Pokud máte být svatými v nebi, musíte být nejprve svatými na zemi.“ TM
145.

