
  
GW 262 Víra hledí nad těžkosti a drží se neviditelného a Všemocného, proto nemůže 

být zmatena. Víra je sevření Kristovy ruky v každé nouzi.  

 

PK 351 Nic neinspiruje víru více, než to, když ji používáme.   
 

Ed 253 Víra je důvěra Bohu, spolehnutí se, že On ví nejlépe, co je pro naše dobro. 

Vede nás k tomu, abychom si místo své, zvolili raději Jeho cestu. Namísto naší 
neznalosti přijímá Jeho moudrost, na místo naší slabosti, Jeho sílu, místo naší 

hříšnosti, Jeho spravedlnost.    

 

4T 163 Víra je živá moc, která se dostane přes každou překážku, překoná každou 
těžkost a vztyčí svou vlajku přímo uprostřed nepřátelského tábora. Bůh udělá úžasné 

věci pro ty, kteří na Něj spoléhají.  

 
CK 105 Bůh nás nikdy nežádá, abychom věřili, bez toho, aby nám dal dostatečné 

důkazy, na nichž můžeme svou víru postavit. Jeho existence, Jeho charakter, 

pravdivost Jeho slova stojí na svědectví, které apeluje na náš rozum a toto svědectví 
je přemnohé. Přesto Bůh nikdy neodejmul možnost pochybovat. Naše víra musí být 

založena na důkazech ne na úkazech. Ti, kteří si přejí pochybovat, budou mít 

příležitost, zatímco ti, kteří opravdu chtějí znát pravdu, najdou spoustu důkazů, na 

nichž budou moci stavět svoji víru.  
 

PK 660 Víra toho, kdo stále dělá pokroky neoslabuje, neboť nahoře, dole, i všude 

kolem rozeznává nekonečnou Lásku, jež ve všem uskutečňuje Svůj dobrý záměr.  
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                                         BŮH ZASLÍBIL 
                                   ELLEN GOULD WHITEOVÁ 

 
 
. 

„Bůh stojí za každým zaslíbením, které vyslovil.“ 
Povzbuzující zaslíbení sesbírané ze spisů Ellen G. Whiteové 

Vydavatelství Asociace Review and Herold, Washington, D.C. 20012 

 
OBSAH: 

Bůh zaslíbil 

Potřebuješ sílu ? 
Neseš příliš těžká břemena ? 

Cítíš se smutný ? 

Jsi zklamán? 

Zápasíš pod tíhou zkoušek ? 
Cítíš se sám? 

Když jsi v pokušení 

Když jsi zhřešil 
Cítíš se zavržený? 

   Když přijde nemoc  

Blízkost smrti 
                  Potřebuješ vedení?   

                    Byl jsi falešně obviněn?   

Když Tě zklame přítel 

                Ztratil jsi svou víru?   
 

 

Ed 258 „Za každý dar, který Bůh zaslíbil, můžeme prosit. Pak máme věřit, že jej 
přijmeme a vrátit Bohu díky za to, že jsme jej přijali.“ 

 

COL 147   „Bůh stojí za každým zaslíbením, které vyslovil.“ 

 
2T 497  „Můžeš vůbec nedůvěřovat svému Nebeskému Otci? Můžeš se nespolehnout 

na Jeho milostivá zaslíbení?..   Nemáme mít naprostou důvěru a vědomí, že Ten, 

který je zaslíbil,  je věrný? Snažně Vás prosím, opět uchopte svou slabou, třesoucí se 
vírou Boží zaslíbení. Spolehněte se na ně cele s neochvějnou  vírou, protože ony 

nemohou zklamat a také nezklamou.“ 

 
5 T 630   „Umístěme všechna tato požehnaná zaslíbení vírou do komnat paměti. Ani 

jedno z nich nás nezklame. Bůh učiní vše, co vyslovil. „Věrný je Ten, který zaslíbil.“ 
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GC 622  „Měli bychom se nyní lépe seznámit s Bohem, tím že si ověříme Jeho 
zaslíbení. Andělé zaznamenávají každou modlitbu, která je opravdová a upřímná. 

Měli bychom se raději obejít bez sobeckého uspokojování, než zanedbat komunikaci 

s Bohem.“ 

 
DA 330  „Náš Nebeský Otec má tisíc cest, jak se o nás postarat, o kterých nic 

nevíme.“ 

 
2SM 265   „Přemýšlejte o Kristu, dívejte se ve víře k Němu a věřte jeho zaslíbením.  

Zachovejte si důvěřivou mysl.  On bude Vašim příbytkem.  Spolehněte se na Něj. 

Cele na Něm buďte závislí. … Vložte svou důvěru na Toho, jehož paže Vás nikdy 

nezklame… Když se budete dívat na Ježíše, naleznete povzbuzení.“   
 

MH 249  „Utěšitel, kterého Kristus zaslíbil poslat ve svém jménu, přebývá v nás.  Na 

cestě jež vede do Božího města nejsou žádné těžkosti, které by Ti, jež mu věří, 
nemohli překonat. Nejsou na ní žádná nebezpečí, jímž by se nemohli vyhnout. Není 

na ní smutek ani trápení, žal či lidská slabost, na niž by On nezabezpečil lék.“ 

 
2 T 140   „Pro Toho kdo věří, je možné vše. Cokoli, po čem toužíme, pokud se 

modlíme a věříme, že to obdržíme, pak to budeme mít. Tato víra pronikne i přes ten 

nejtmavší mrak a přinese paprsky světla a naděje klesající, zoufalé duši. Je to právě 

nedostatek takové víry a vztahu k Bohu, jež přináší zmatek, tíseň,  těžkosti, strach a 
domýšlení si zlého. Bůh pro svůj lid udělá velké věci, když celou svoji důvěru vloží 

na Něj. 

 
COL 145 Všechny Boží dary jsou podmíněny poslušností. 

BC 959 komentář na Zj 3,3 Nepřítel nemůže nikdy vyrvat ruku Toho, kdo prostě 

doufá v Boží zaslíbení z ruky Kristovy. 
 

MB 110 Když ses odevzdal Kristu, jsi členem Boží rodiny a vše v Otcově domě je 

pro Tebe. Všechny poklady Boží jsou pro Tebe otevřeny, jak v tomto světě, tak i 

v budoucím. Služba andělů, dar Jeho Ducha, práce Jeho služebníků – vše je pro 
Tebe. Svět se vším v něm je Tvůj do té míry, aby byl pro Tvé dobro. Dokonce 

nepřátelství bezbožných Ti bude k požehnání Tvým usměrňováním pro nebe. Pokud 

jsi Kristův, „všechny věci jsou Tvé.“  
 

Lt 19E 1892 Tomu, kdo souhlasí přijmout bez zásluh, kdo cítí, že nikdy nemůže 

vynahradit takovou lásku, kdo dá všechny pochybnosti a nedůvěru stranou, a přijde 

jako malé dítě k Ježíšovým nohám, jsou k dispozici všechny poklady věčné lásky, 
jako trvalý dar. 
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Ed 236-7 V jediném okamžiku může být uspěchaným, podrážděným a lhostejným 
jazykem napácháno zlo, jež není možné napravit za celý život. Och tolik zlomených 

srdcí, tolik odcizených přátel a tolik zruinovaných životů je díky hrubým a 

lhostejným slovům těch, které mohli přinést pomoc a uzdravení!   

 
MH 495 Až do posledního soudu nebudeš nikdy znát,  jaký vliv měla Tvá laskavá a 

rozvážná slova vůči nestálým, nerozumným či nehodným lidem. Když se setkáváme 

s nevděčností či s ústupky ze svaté pravdy, zvedáme se, abychom projevili svůj 
nesouhlas a opovržení. To také člověk, který je vinen očekává. Je na to připraven. 

Ale laskavá snášenlivost je často překvapí a často probudí lepší stránky jejich 

charakteru. Vzbudí tak v nich touhu po čistějším životě.   

 
MH 480 V Jeho milosrdenství a věrnosti často Bůh dovolí těm, kterým důvěřujeme, 

aby nás  zradili. Máme se tak naučit jak nesmyslné je důvěřovat v člověka. … 

Důvěřujme tedy plně, nesobecky a pokorně jen Bohu.    
 

MH 478 Ze všech darů, které může nebe dát člověku je účast na Kristových 

utrpeních tou nejvznešenější poctou.  
 

9 Manuscript, 1868 Nezapomeň, že Ježíš ví vše – každé trápení i žal. Nenechá Tě 

potopit se, vždyť Jeho paže jsou pod Tebou. Můžeš ozářit celé své okolí, pokud 

budeš skutečně trpělivý, laskavý a snášenlivý. 
 

 

ZTRATIL JSI VÍRU? 
 

AA 564 Pán chce, aby byli všichni Jeho synové a dcery šťastní, pokojní a poslušní. 

Pomocí víry se křesťané stávají vlastníky těchto požehnání. Skrze víru může být 
doplněn každý nedostatek charakteru, každá poskvrna očištěna, každé selhání 

napraveno a dosaženo všech výtečných vlastností.  

 

MYP 410 Všechno Tvoje štěstí, radost, pokoj a úspěch v tomto životě jsou závislé na 
ryzí víře v Boha.  

 

DA 429 Je to víra, která nás spojuje s nebem a přináší nám sílu pro zvládání útoků sil 
temnoty. V Kristu Bůh zabezpečil prostředky pro pokoření každé hříšné vlastnosti a 

pro odolání každému pokušení, jakkoli silnému. Ale mnozí cítí, že jim víra chybí a 

proto zůstávají daleko od Krista. Nechť se tito lidé v jejích bezmocnosti a nehodnosti 

spolehnou na milost soucitného Spasitele. Nedívejte se na sebe, ale na Krista. Ten, 
který uzdravoval nemocné a vyháněl zlé duchy, když chodil mezi lidmi, je tentýž 

mocný Spasitel i dnes. Víra přichází skrze slovo Boží.    
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každé podceňování nebo máme vztek za každou křivdu – ať domnělou nebo 
skutečnou. Důkazem vznešeného charakteru není neustálá obrana svého já, abychom 

si zachovali vlastní důstojnost. Měli bychom raději stokrát trpět omylem, než si 

pěstovat ducha odplaty nebo dát průchod hněvu. Existuje síla, kterou máme obdržet 

od Boha. On nám může pomoci. On nám může darovat milost a nebeskou moudrost. 
Prosíte-li ho ve víře, dostanete; musíte ale bdít na modlitbách.  

 

MH 486 Pokud se s Tebou jedná hrubě, nebo jsi křivě obviněn, opakuj si vzácná 
zaslíbení, místo hněvivé odpovědi.  

 

EGW manuskript 24, 1887 Na ty,  kteří Ježíše tolikrát zradili ve svých chybách a 

zvrácenostech, se nesluší, aby byli přecitlivělí na přehlížení, podceňování a skutečné 
či domnělé urážky. Přesto je tolik lidí, kteří si stále domýšlejí pohnutky druhých vůči 

nim. Ve skutečnosti však urážky ani ponižování vůbec nebyly zamýšleny. Všechny 

ty domnělé představy jsou jen prací Satana. 
 

MH 487 Dokud jsme ve světě, budeme se setkávat s nepříznivými vlivy. Budou se 

vyskytovat provokace, aby vyzkoušely naši vznětlivost. Právě jejich překonáváním 
ve správném duchu se rozvíjejí křesťanské vlastnosti. Pokud v nás přebývá Kristus, 

budeme i uprostřed starostí a podráždění trpěliví, laskaví, shovívaví a radostní.  

 

CG 551 Mlčení je to nejsilnější pokárání tomu, kdo vůči Vám mluví hrubá a 
nezdvořilá slova. Zůstaňte dokonale tiší. Často je mlčení nejvýmluvnější.  

 

 
KDYŽ  TĚ  PŘÍTEL  ZRADÍ 

 

2T 314Bůh Ti bude blíže a bude Ti dražší, než kdokoli z Tvých pozemských 
příbuzných. Bude Tvým Přítelem a nikdy Tě neopustí…. Jeho přátelství Ti zaručí 

sladký pokoj.  

 

DA 357 Ze všeho pronásledování je tím nejtvrdším nést neshody v domově a 
odcizení nejdražších pozemských přátel. Ale Ježíš prohlašuje: „Ten, kdo miluje více 

než mne otce či matku, mne není hoden.“   

Dnes je mnoho žijících mučedníků, kteří v tichosti trpí, kteří důvěřují Bohu i když 
jsou obviněni falešným jazykem a kteří jsou slovně týráni, kterým se ubližuje a jsou 

zraňováni hrubým odsuzováním a zostuzením. Zdá se, že jejich osudem je žít a trpět 

a přijímat útěchu jen od Ježíše, který je Zdrojem jejich síly. Tito lidé jsou  misionáři. 

Jsou to Kristovy vznešení zástupci a jejich jména jsou napsána v Beránkově knize 
života.  
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8 T 287-8 Skrze dar Krista přijímáme každé požehnání. Skrze tento dar k nám 
přichází den za dnem nehasnoucí proud Jehovovy dobroty. Každá květina s jejími 

jemnými odstíny je dána skrze tento Dar. On učinil Slunce i Měsíc, není hvězdy, 

která zkrášluje oblohu, již by nevytvořil. Neexistuje potravina z našeho stolu, kterou 

by On nezajistil pro naše zachování. Kristův nápis je na tom všem.       L 
 

DA 367 Spasitel nezaslíbil svým následovníkům luxus tohoto světa, jejich strava 

může být obyčejná a omezená, jejich osud může být poznamenán chudobou, ale Jeho 
slovo je zárukou, že jejich potřeby budou naplněny. On navíc zaslíbil to co je více, 

než jakékoli pozemské bohatství – stálou útěchu své přítomnosti.  

 

SC 69 Kristus má být s námi ne jen na začátku a na konci naší životní dráhy, ale na 
každém kroku naší cesty. 

 

MB 132 Je možné, že i rodič se odvrátí od svého hladového dítěte, ale Bůh nikdy 
nemůže zavrhnout volání potřebného a toužícího srdce. 

 

 
 

POTŘEBUJEŠ SÍLU? 

 

8T 19 Bůh nás nežádá, abychom úkol, jež je před námi dělali v naší vlastní síle. 
Zabezpečil Božskou pomoc pro každou nouzi, pro kterou jsou naše lidské síly 

nesrovnatelné. 

 
3T 363-4 Když ráno vstaneš, cítíš svou bezmocnost a potřebu síly od Boha? 

Předkládáš pokorně a srdečně své potřeby svému Nebeskému Otci? Jestli ano, andělé 

zaznamenávají tvé modlitby a když tyto modlitby nevycházejí z falešných úst, když 
jsi v nebezpečí nevědomého vykonání zla a projevení vlivu, který povzbudí druhé ke 

konání zla, bude Tvůj strážný anděl po Tvém boku a povede Tě lepším směrem, 

bude Ti dávat vhodná slova a ovlivní Tvé činy. 

 
MYP 98 Slova nemohou popsat pokoj a radost, kterou získá ten, kdo vezme Boha za 

Jeho slovo. Zkoušky ho nezneklidní, opovržení ho nenazlobí. Jeho „Já“ je 

ukřižováno. Den za dnem mohou být jeho povinnosti těžší, jeho pokušení silnější, 
jeho zkoušky ještě silnější, on však neochabuje; protože získává sílu, která se 

vyrovná jeho potřebám. 

 

5 T 34 Když se setkáváme s těžkostmi a v Kristově síle je překonáváme, když 
potkáme nepřátele a v Kristově síle je odeženeme, když přijmeme zodpovědnosti a  
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v Kristově síle je věrně vyplníme, získáme vzácnou zkušenost. Naučíme se to, co 
bychom se jinak nenaučili – že náš Spasitel je stále přítomnou pomocí v každé 

potřebě. 

 

4 T 259 Nemůžeš udělat nic ve své síle, ale v Ježíšově síle můžeš udělat všechno. 
 

TM 381 Boží zaslíbení jsou bohatá a neomezená, není tedy nutné, aby kdokoli 

závisel ne lidské síle. Všem, kteří k němu volají je Bůh blízko, aby pomohl a potěšil.  
 

SC 53 Skrze Krista byla zabezpečena síla a milost, kterou přinášejí sloužící andělé 

každé věřící duši. 

 
3T 495 Jsou to těžkosti, které činí lidi silnými. Jsou to různá trápení, konflikty, 

odmítání, které v lidech budují morální šlachy. Příliš mnoho jednoduchého života a 

vyhýbání se zodpovědnosti udělali z těch, kteří by měli být zodpovědnými lidmi 
pevných morálních a duchovních sil pouhé slabochy a trpaslíky víry. 

 

 
 

JSOU TVÁ BŘEMENA PŘÍLIŠ TĚŽKÁ? 

 

DA 483 Ve všech našich zkouškách máme věrného Pomocníka. Nenechá nás, 
abychom sami bojovali s pokušením a se zlem, abychom byli rozmačkáni břemeny a 

smutkem. 

 
CK 100 Předkládej své potřeby, svou radost, své trápení a všechny své starosti a 

obavy před Boha.  Nemůžeš Ho přetížit, ani unavit. Ten, který má spočítané vlasy na 

Tvé hlavě, není lhostejný k potřebám svých dětí. „Bůh je velmi slitovný a 
milostivý.“ Jeho laskavé srdce je dotčeno naším trápením, kdykoli Mu ho 

předložíme. Vezmi k němu cokoli, co znepokojuje Tvou mysl.  Nic není tak velké, 

že by to neunesl, neboť On drží ve svých rukou mnohé světy a řídí všechny 

záležitosti celého vesmíru. Nic, co se jakkoli týká našeho pokoje, není tak malé, že 
by si toho nevšiml. Neexistuje kapitola našeho života, jež by byla tak temná, že by ji 

nemohl přečíst, ani nic tak komplikovaného, že by to neuměl rozluštit… Žádná 

upřímná modlitba nesejde ze rtů, aniž by o ní náš nebeský Otec nevěděl, nebo o ni  
neprojevil okamžitý zájem. 

 

DA 329 Ať máš jakékoli obavy či zkoušky, rozprostři svůj případ před Pánem.  Tvůj 

duch bude posilněn vytrvalostí. Bude pro Tebe otevřena cesta. Čím slabější a 
bezmocnější se cítíš, tím silnější budeš v Jeho síle. Čím těžší jsou Tvá břemena, tím  

požehnanější bude odpočinek, když je předáš Tomu, jež je unese. 
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MH 473 Ve své laskavé péči a zájmu o nás, nám často Ten, který nás zná lépe než 
my sami se známe, nedovolí hledat sobecké uspokojování vlastních ambicí. 

Nedovolí nám zanedbávat ty obyčejné, domácí, ale posvátné povinnosti, které nám 

jsou nejblíže. Často nám tyto povinnosti přinesou právě to vzdělání, nezbytné pro 

přípravu na vyšší práci. Často naše plány selžou, aby Boží plány pro nás mohly 
uspět. 

 

MB 101 Budete-li hledat Pána a obrátíte-li se každý den; pokud ze své vlastní 
duchovní volby chcete být svobodní a radostní v Bohu; když srdcem radostně 

souhlasíte s Jeho milostivým povoláním a vezmete na sebe Kristovo břemeno 

poslušnosti a služby, všechny vaše stížnosti budou utišeny, všechny vaše těžkosti 

budou odstraněny, všechny zmatky a problémy,  se kterými se nyní setkáváte, budou 
vyřešeny. 

 

Ed 267 Potřebujeme věrněji následovat Boží plán pro život. Máme dělat to nejlepší 
v práci, která leží nejblíže. Máme zasvětit naše cesty Bohu a sledovat náznaky Jeho 

vedení. Toto jsou zásady, které nám zajistí bezpečné vedení ve volbě povolání. 

 
 

BYL  JSI  FALEŠNĚ  OBVINĚN? 

 

PK 487  Spasitel je schopen vyhlásit porážku všem, kteří pracují na porážce Jeho 
vyvolených. 

 

8T 129 Nedovol, aby Tě zranila nelaskavá slova lidí. Neříkali snad lidé nelaskavá 
slova o Ježíši? Ty také chybuješ a tak můžeš někdy dát příležitost k nelaskavým 

poznámkám. Ježíš ale nikdy nechyboval. Byl čistý, neposkvrněný, nezasažený 

hříchem. … Je možné, že dokonce členové sboru, do kterého patříš, řeknou nebo 
udělají něco, co Tě zarmoutí. Přesto jdi stále vpřed, klidný a pokojný. Stále důvěřuj 

v Ježíše. Pamatuj, že nepatříš sám sobě, že jsi Kristovým vlastnictvím. Jsi zaplacen 

krví Božího milovaného Syna. Jsi s Ním spojen v Jeho díle a sloužíš pro požehnání 

lidstva. 
 

MB 32 Přesto, že pomluva může očernit Tvou pověst, nemůže poskvrnit Tvůj 

charakter. Ten chrání Bůh. Dokud nesouhlasíme s hříchem, neexistuje síla – ani 
lidská ani satanova, která může poskvrnit naši duši. Člověk, jehož srdce je pevně 

zaměřeno na Boha, je právě tak stejný v hodině svých nejsilnějších zkoušek a 

nejtěžších okolností, jako v době, kdy se mu daří a připadá si, že na něm spočívá 

světlo i přízeň Boží. 
 

2T 426-7 Kristus nám dal za Vzor svůj život. Zneuctíme Ho, když máme zášť za  
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POTŘEBUJEŠ  VEDENÍ? 
 

DA 209 Tak dlouho dokud  budeme odevzdávat svou vůli Bohu a důvěřovat v Jeho 

sílu i moudrost, budeme vedeni po bezpečné cestě, abychom naplnili naši přidělenou 

část v Jeho velkém plánu. 
 

DA 668 Ti, kteří se rozhodnou v žádném ohledu neudělat nic, co by se nelíbilo 

Bohu, budou vědět, po tom co představí svou situaci Bohu, jakým směrem se právě 
dát. Získají k tomu nejen moudrost, ale i sílu. 

 

2SM 259-60 Naše největší naděje jsou často zničeny, když jsou nám smrtí odebráni 

naši milí… Ale naděje pozvedá našeho ducha. Nejsme přece odloučeni navěky, ale 
setkáme se s těmi milými, kteří usnuli v Ježíši. Oni se opět navrátí ze země nepřítele. 

Dárce života již přichází. Nesčetné množství svatých andělů Ho doprovází na Jeho 

cestě. Protrhává pouta smrti a boří hranice hrobu, vzácní zajatci vycházejí v plném 
zdraví a nesmrtelné kráse. 

 

DA 331 Když se odevzdáme moudrému Mistru umělci, On v nás vytvoří otisk 
charakteru a života, který bude k Jeho vlastní chvále. 

 

DA 369 Při každé činnosti v životě máme používat moudrost a úsudek, abychom se 

nedbalými skutky nedostali do zkoušky. Nemáme se namočit do těžkostí, zneužívat 
jím poskytnuté schopnosti a přitom zanedbávat prostředky, které nám Bůh dal. Je 

samozřejmé, že právě Kristovi služebníci by měli věrně poslouchat Jeho instrukce. 

Toto dílo je Boží a máme-li být požehnáním pro druhé, musíme následovat Jeho 
plány. Vlastní já nemůže být učiněno centrem, ani chtít přijímat čest. Pokud 

plánujeme podle vlastních představ, zanechá nás Pán našim vlastním chybám. Pokud 

ale následujeme Jeho instrukce a přesto jsme přivedeni do obtížné situace, On nás 
vysvobodí. 

 

MH 478-9 Nemáme moudrost  naplánovat si svůj vlastní život. Není naším úkolem 

formovat budoucnost… Měli bychom být závislí na Bohu, aby naše životy byly 
jednoduchým plněním Jeho vůle. Když podřídíme své cesty Jemu, On povede naše 

kroky. 

 
COL 173 Když odevzdáme svůj život do Boží služby, nemůžeme být nikdy 

postaveni do situace, pro kterou by Bůh nepřipravil řešení. Ať už jsou naše okolnosti 

jakékoli, máme Vůdce, který povede naši cestu; ať jsme uprostřed jakéhokoli 

zmatku, máme jistého Rádce,  jenž povede naši cestu. Jakýkoli je náš smutek, 
bolestná ztráta nebo samota, máme sympatizujícího Přítele. Pokud v naší neznalosti 

uděláme krok vedle, Kristus nás neopustí. Je slyšet Jeho hlas, čistý a jasný: “Já jsem 

ta cesta, pravda a život.“                                                    - 16 - 

5T 742 Je pravda, že přijde zklamání; musíme očekávat soužení, ale máme předat 
vše, ať malé či velké, Bohu. On nebude zmaten přemírou našich křivd ani přemožen 

váhou našich břemen. Jeho péče a ochrana dosahuje ke každé domácnosti a 

obklopuje každého jednotlivce. Má zájem o všechny naše obchody i těžkosti. On 

zaznamenává každou slzu a je dotčen pocitem naší slabosti. Všechna utrpení a 
zkoušky, které na nás dopadnou, jsou povoleny proto, aby uskutečnily Jeho laskavý 

záměr s námi. 

 
5 T 200 Potřebujeme každý den a každou hodinu důvěřovat Ježíši. On zaslíbil, že (Dt 

33,25) nás obdaří silou pro celý náš den. Jeho milostí můžeme nést všechna dnešní 

břemena a vykonat všechny dnešní povinnosti. Ale mnozí se nechávají rozdrtit 

očekáváním budoucích soužení. Stále se snaží vnést starosti zítřka na dnešek. TAK 
JE VELKÁ ČÁST VŠECH JEJICH ZKOUŠEK JEN V PŘEDSTAVÁCH.  Pro ty, 

ale Ježíš nezajistil pomoc. On slibuje pomoc pouze pro tento den.  

 
 

 

CÍTÍŠ  SE  SMUTNÝ  ? 
 

SC 46 Celé nebe má zájem na štěstí člověka. Náš Nebeský Otec neuzavírá cesty 

radosti vedoucí ke každému z Jeho tvorů. 

 
2 T 588 Nemyslete si, že Bůh si přeje, abychom se vzdali všeho, co vede k naší 

radosti. On požaduje, abychom se vzdali jen toho, co by nebylo pro naše dobro a 

trvalou radost. 
 

2 SM 257-8 Bůh si nepřeje, aby nikdo z nás nezůstal zdrcen hloupým trápením 

s bolestí a zlomeným srdcem… Žehnající Spasitel stojí po boku mnohých, jejichž oči 
jsou tak zaslepeny slzami, že Jej ani nemohou zahlédnout. Touží pevně uchopit naši 

ruku, zatímco se my k Němu upneme dětskou vírou a zoufale Ho prosíme, aby nás 

vedl. Pokud necháme Boží útěchu a Ježíšův pokoj vejít do našich životů, budeme 

drženi blízko Jeho velkému srdci lásky.  
 

ChS 151 Mnozí jsou smutní a zmalomyslnění, mají malou víru a nespoléhají se na 

Boha. Ať dělají něco, co pomůže těm, jež jsou ve větší bídě, než oni. Pak porostou 
v Boží síle. 

 

AH 430 Nedovol zmatku a starostem každodenního života, aby trápily Tvou mysl a 

zatemnili Tvůj zjev. Pokud chceš, vždy nalezneš něco, co Tě bude obtěžovat nebo 
rozčilovat. Život je takový, jaký si ho uděláme a tak budeme mít to, nač se  

 

                                                          - 5 - 



soustředíme. Pokud budeme vyhledávat problémy a smutky… nalezneme jich 
spoustu, takže ovládnou naše myšlenky a naši konverzaci. Ale pokud se podíváme na 

tu světlejší stránku věci, nalezneme toho dost, abychom byli radostní a šťastní. 

 

MH 257 Když je mysl svobodná a šťastná díky pocitu z dobře vykonané povinnosti, 
když ji plní uspokojení z toho, že přináší druhým radost, ten povznášející, radostný 

vliv přináší nový život celé bytosti. 

 
DA 331 Ti, jež berou Krista za slovo, odevzdají své duše do Jeho péče a své životy 

podřídí Jeho příkazům, naleznou pokoj a klid. Nic ve světě je nemůže učinit 

smutnými, když je Ježíš obšťastňuje svojí přítomností.  

 
DA 173 Když Boží Duch ovládne srdce, přetváří život. Hříšné myšlenky jsou 

odloženy, zle skutky jsou zamítnuty, láska, pokora a pokoj zaujmou místo hněvu, 

nenávisti a zášti. Radost nahradí smutek, a tvář odráží nebeské světlo. Nikdo nevidí 
tu Ruku, jež nadzvedává břímě ani nevidí světlo, jež sestupuje z nebeských dvorů. 

Toto požehnání přichází, když se duše vírou odevzdá Bohu.  

 
RH, Apríl 28, 1859 Povinností Božích dětí je být radostný. Měly by se povzbuzovat 

v pozitivním myšlení.  Bůh nemůže být oslaven, když Jeho děti žijí trvale pod 

mrakem a vrhají stín všude, kam jdou. 

 
   

 

JSTE   ZMALOMYSLNĚNÍ ? 
 

DA 249 Satanovou prací je zmalomyslňovat duši. Kristovo dílo je naopak inspirovat 

ji vírou a nadějí. 
 

5 T 629 Satan je připraven ukradnout Boží požehnaná ujištění. Snaží se z duše 

odebrat každý paprsek naděje a každý záblesk světla; ty mu to ale nesmíš dovolit. 

Používej víru, bojuj dobrý boj víry, zápas s těmito pochybnostmi a pečlivě se 
seznamuj s Božími zaslíbeními. 

 

MH 497 Křesťanský život zahrnuje více než si mnozí myslí. Není založen jen na 
jemnosti, trpělivosti, tichosti a laskavosti. Tyto vlastnosti jsou důležité, ale je třeba 

také rozvíjet odvahu, přesvědčivost, energii a vytrvalost. Cesta, kterou Ježíš vytýčil 

je úzká, naplněná sebezapřením.  Vstoupit na tuto cestu a vytrvat na ní i přes těžkosti 

a zmalomyslnění, vyžaduje lidi, kteří nejsou slaboši.  
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laskavé tváře. Vzácný Spasitel stojí u každého, jehož oči jsou tak zaslepeny slzami, 
že Ho ani nemohou rozpoznat. Přeje si uchopit naši ruku, abychom k Němu pohlédli 

v jednoduché víře a dovolili Mu, aby nás vedl. Jeho srdce je otevřeno našemu žalu, 

trápení a našim zkouškám… On chce pozvednout duši nad každodenní trápení a 

zmatky do království pokoje. 
 

5 T 427 Když budeš s pokorným srdcem hledat Boží vedení v každém problému a 

zmatku, je Jeho slovo zárukou, že Ti bude dána milostivá odpověď. 
 

PK 164-5 V nejtemnějším dni, kdy se okolnosti zdají být nejvíce odpudivé nebuď 

ustrašený. Měj víru v Boha. On zná Tvoji potřebu a má veškerou moc. Jeho 

nekonečná láska a soucit se nikdy neunaví. Neměj strach, že by nesplnil svá 
zaslíbení. On je Věčná Pravda. Nikdy nezmění svoji smlouvu, kterou uzavřel s těmi, 

jež ho milují. Udělí svým věrným služebníkům takovou míru své pomoci, jakou ve 

své potřebě vyžadují.  
 

MH 512 Když jsou mnozí v problémech, myslí si, že se musí uchýlit k nějakému 

pozemskému příteli, vypovídat mu své obavy a žádat ho o pomoc. Uprostřed 
zkoušek plní jejich srdce nedůvěra a cesta vpřed se zdá být temná. Přitom celou dobu 

vedle nich stojí mocný Rádce věků a zve je, aby v Něj vložili svoji důvěru. Ježíš, ten 

velký Nosič břemen nás vyzývá „Přijďte ke mně… a u mne naleznete odpočinutí.“ 

Měli bychom se od Něho odklonit k nejistým lidským bytostem, které jsou závislé na 
Bohu stejně tak, jako my? 

  

2 SM 274 Ti, kteří nesli největší trápení, jsou často těmi, kteří nesou největší útěchu 
ostatním. Přinášejí sluneční svit kamkoli přijdou. Takoví byli trestání a zjemněni 

svým utrpením. Přesto neztratili důvěru v Boha, když je přepadly problémy, naopak 

přivinuli se blíže Jeho chránící lásce. Takoví jsou živým důkazem laskavé péče 
Boha, který činí temnotu, stejně jako světlo a vychovává nás pro naše dobro. 

 

SDA BC p. 1093 a 1 Kor 15:51-55  Máme živého, vzkříšeného Spasitele… Dárce 

života brzy přijde… On vyvede zajaté a prohlásí: „Já jsem vzkříšení a život.“ Bude 
zde stát vzkříšený zástup. Jejich poslední myšlenka byla na smrt a její bodnutí, ale 

nyní prohlašují: „Kde je smrti tvůj osten? Hrobe, kde je tvé vítězství?“ 

 Stojí zde a na nich dokončující dotek nesmrtelnosti a vycházejí, aby se 
setkali se svým Pánem v oblacích. Brány Božího města  se otevřou a národy, které 

zachovávali pravdu, vejdou dovnitř. 

 

2 SM 242-3 Jdi přímo vpřed, jako by každá tvá modlitba byla vnesena k Božímu 
trůnu a odpovězena Tím, jehož zaslíbení nikdy nezklamou. Jdi přímo vpřed, zpívej a 

tvoř v srdci melodie Bohu i když jsi zmalomyslněný pocitem  tíhy a smutku… Světlo 

přijde, radost bude naše a mlha s mraky odplují.                         - 15 - 



bychom opouštět naši víru a dovolovat, aby převládla nedůvěra - to nás totiž 
odděluje od Boha. …Naše důvěra v Boha má být silná; a když to budeme potřebovat 

nejvíce, vylije na nás požehnání, jako proudy deště. 

 

MH 122  Stejná moc, kterou používal Kristus, když viditelně chodil mezi 

lidmi, je v Jeho slově. Bylo to prostřednictvím Jeho slova, že Kristus 

uzdravoval nemoci a vyháněl démony. …Tak je tomu se všemi zaslíbeními 

Božího slova. Bůh jimi promlouvá ke každému z nás. Mluví přímo k nám, 

jako bychom mohli naslouchat Jeho hlasu. Právě v těchto zaslíbeních nám 

Kristus představuje svou milost a moc.Tato zaslíbení jsou listy z toho stromu, 

který má "léčivou moc pro všechny národy". Přijmeme-li Boží milost a moc a 

přivlastníme-li si jeho zaslíbení, budou silou pro naši povahu. Boudou nás 

inspirovat a udržovat při životě. Nic nemá takovou uzdravující moc. Nic 

jiného nemůže dodat odvahu a víru, která dává vitalitu celé bytosti. 
 
CH 457  Náš Pán nám skrze apoštola Jakuba dal jasné instrukce, jaké jsou naše 

povinnosti v případě nemoci. Když lidská pomoc selže, bude Bůh Pomocníkem 

svého lidu. „Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí 
a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej 

pozdvihne.“ (Jakub 5, 14-15) 

 
CH 380-1  Někdy přicházejí odpovědi na naše modlitby okamžitě, někdy musíme 

trpělivě čekat a vytrvat v upřímných prosbách za to, co potřebujeme. … V Písmu 

jsou vzácná zaslíbení pro ty, kteří čekají na Hospodina. My všichni toužíme po 

okamžité odpovědi na naše modlitby a jsme v pokušení zmalomyslnění, když není 
naše modlitba okamžitě vyslyšena. …Ono zpoždění je však pro náš zvláštní 

prospěch. 

 
My life today 16  Pokud si najdeš čas a hlas k modlitbě, Bůh si najde čas a hlas 

k odpovědi. 

 

 
KDYŽ  PŘÍJDE  SMRT 

 

2 SM 254 Nechej do své duše vejít Kristův pokoj. Buď věrný ve své víře, protože On 
je věrný ve svých slibech. Vlož svou slabou, ustrašenou ruku do jeho mocné, pevné 

dlaně a nech Jej, aby Tě držel, posiloval, rozveselil i utěšil. 

 
MB 12 Bůh nechce, abychom byli utlačeni prostoduchým trápením s bolavým a 

zlomeným srdcem. Přeje si, abychom se podívali vzhůru a hleděli do Jeho drahé a  
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MH 448-449 Místo toho, abyste přemýšleli o svém zmalomyslnění, přemýšlejte o 
moci, kterou si můžete vyprosit v Kristově jménu… Směřujte své myšlenky 

k důkazům velké Boží lásky k Vám. Víra může vytrvat v těžkostech, 

odolat pokušení, překonat zmalomyslnění. Ježíš žije jako náš Obhájce. Vše, co jeho 

přímluva nabízí, je naše… Všechny zkušenosti a okolnosti prostředky, kterými nám 
přináší dobro. 

 

8 T 12 Když se ve víře uchopíme Jeho síly, on promění – úžasně promění tu 
nejzoufalejší, zmalomyslňující situaci. 

 

2 SM 267 Nezneuctívejte Boha slovy stížností, ale chvalte Ho srdcem, duší i hlasem. 

… To dělejte a uvidíte jak vše půjde hladce. 
 

GW 265, 266 Někteří se vždy dívají na kontroverzní a negativní stránky, a proto je 

ovládne zmalomyslnění. Zapomínají, že nebeský vesmír je touží učinit prostředníky 
požehnání pro svět a že Pán Ježíš je Neselhávajícím Zdrojem, od kterého mohou 

lidské bytosti získat sílu a odvahu. Není důvod pro zoufalství a obavy. Nikdy 

nepřijde doba, kdy by Satan nezastiňoval naši cestu.  …Naše víra by ale měla 
prosvítit tento stín. Bůh povolává radostné spolupracovníky, kteří se nenechají 

zmalomyslnit či deprimovat překážkami.  Pán nás vede a my můžeme jít vpřed 

s odvahou a jistotou, že bude s námi, stejně jako byl i předtím.  

 
1 T 310 Jsme tak snadno zmalomyslnění. S vážností voláme, aby naše zkouška byla 

odstraněna, zatímco bychom měli prosit o trpělivost obstát a milost zvítězit.  

 
My life today 302 Viděla jsem, jak velkou lásku má Bůh pro své lidi – je velmi 

velká. Viděla jsem anděly kolem svatých s jejich křídly, roztaženými nad nimi. 

Každý svatý měl jednoho pečujícího anděla. Když prožívali věřící zmalomyslnění, 
pláč nebo byli v nebezpečí, vzlétli andělé, kteří o ně stále pečovali, aby přinesli ty 

zprávy. A andělé ve městě přestali zpívat. 

…. A všichni ti andělé ve městě plakali. … Ale když svatí zaměřili svůj zrak na cenu 

před nimi, oslavovali Boha tím, že Ho chválili, pak andělé přinášeli radostné zprávy 
do svatého města a andělé toho města uchopili své zlaté harfy a hlasitě zpívali.  

…Nebeské klenby pak zněly jejich půvabnými písněmi. 

 
JSOU TVÉ ZKOUŠKY VÍCE, NEŽ UNESEŠ? 

 

MH  471  To,  že jsme  povolání , abychom  vytrvali  ve  zkouškách  ukazuje,  že Pán 

Ježíš v nás  vidí něco vzácného, co touží rozvinout. Kdyby  v nás neviděl nic, čím by 
mohl  oslavit  své  jméno,  nemarnil  by  čas  našim  pročišťováním. On  do své  pece 

nehází bezcenné kameny.                                                 
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PK 578  Bůh má záměr, když na své děti sesílá zkoušky. Nikdy je nevede jinak, než 
by si zvolili, kdyby znali konec od počátku a mohli rozpoznat slávu záměru, který 

naplňují.  

 

GC 621  Boží láska k Jeho dětem v období nejtěžší zkoušky je stejně silná a něžná, 
jako během dnů jejich nejskvělejší prosperity. 

 

2 SM 273-4  Hledejte Pána a proste Ho o moudrost v každé nouzi. V každé zkoušce 
pros Ježíše, aby ti ukázal cestu z tvých problémů. Pak budou tvé oči otevřeny a 

uvidíš lék. Budeš moci pro sebe použít uzdravující zaslíbení, zaznamenané v Jeho 

slově. Tak tě nepřítel nebude moci vést k zoufalství či nevěře. Naopak, budeš mít 

víru, naději a odvahu v Pána…  Každý doušek hořkosti bude smíšen s Ježíšovou 
láskou a tak místo toho, aby sis na hořkosti stěžoval, uvědomíš si, že Ježíšova láska a 

milost je tak spojena s Tvým trápením, že ho proměnila v tlumenou, posvátnou a 

povznášející radost. 
 

CM 116  Náš vzácný Spasitel nám sešle pomoc právě tehdy, když ji budeme 

potřebovat. Cesta do nebe je prošlapána jeho stopami. Každý trn, který zraňuje naše 
nohy, zranil také Jeho. Každý kříž, který máme nést, nesl On před námi. Pán 

povoluje rozpory, aby duši připravil pro chystaný pokoj.  

 

DA 330 Náš nebeský Otec má tisíc cest jak se o nás postarat, o nichž my nic nevíme. 
Ti, kteří přijmou službu a slávu Boží za svou nejvyšší zásadu, zjistí, že zmatky mizí 

a objevuje se před nimi přímá cesta.    

 
MYP 63  Ti, kteří nakonec zvítězí, budou mít ve svém duchovním životě období 

velkého zmatku a zkoušek. Nesmí ale odhodit svou důvěru, protože to je část jejich 

výchovy v Kristově škole a je to nezbytné, aby se odstranily veškeré nečistoty. 
 

 

MB 10 Pokud přijmeme i tu zdánlivě nejtěžší a nejhořčí zkoušku ve víře, promění se 

v požehnání. Krutá rána, která ničí naši pozemskou radost bude prostředkem, jež 
obrátí náš zrak k nebi. Jak mnoho lidí by nikdy nepoznalo Ježíše, kdyby je trápení 

nepřivedlo k tomu, aby u Něho hledali útěchu. 

 
MH 487  Nepotřebujeme si uchovávat záznam našich zkoušek, těžkostí, zármutku a 

trápení. To vše je zapsáno v knihách a Nebe se o ně postará. 

 

DA 490  Spasitel je po boku Jeho trápících se a pokoušených dětí. U Něho neexistuje 
žádná taková věc jako je porážka, ztráta, neproveditelnost nebo neúspěch. 
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1 SM 235 Rozhodnutím k hříchu se lidé oddělují od Boha a vymaňují se z proudu 
Jeho požehnání. Jistý následek takového jednání je úpadek a smrt. 

 

MH 89-90 Spasitelovo srdce božské lásky a soucitu je nejvíce přitahováno k tomu, 

kdo je beznadějně zapletený v pasti nepřítele. 
 

MH 350 Bůh se nás nikdy nevzdá kvůli našim hříchům. My můžeme dělat chyby a 

zarmucovat Jeho Ducha. Ale když činíme pokání a přijdeme k Němu se zkroušeným 
srdcem, nikdy nás nezavrhne. 

 

COL 187 Jako pastýř miluje své ovce a nemůže si oddechnout, pokud třeba jen jedna 

chybí, tak nekonečně vyšším způsobem miluje Bůh každou zavrženou duši. Lidé 
mohou odepřít tuto lásku, mohou se od Něj vzdálit, mohou si zvolit jiného mistra, 

přesto jsou Boží a On je touží získat zpět. 

 
MB 9 Jakákoli byla vaše minulá zkušenost, jakkoli zmalomyslňující tvé současné 

okolnosti, pokud přijdeš k Ježíši, takový jaký jsi, slabý, bezmocný a zoufalý, náš 

soucitný Spasitel Ti vyjde zdaleka naproti, obejme Tě do své náruče lásky a přikryje 
Tě svým rouchem spravedlnosti. 

 

 

KDYŽ  PŘÍJDE  NEMOC 
 

MB 86-7 Modlitba, která vychází z upřímného srdce, když jsou vyjádřeny 

jednoduché potřeby srdce, jako bychom prosili pozemského přítele o laskavost a 
očekávali, že nám pomůže – to je modlitba víry. Bůh netouží po našich 

ceremonielních komplimentech, ale nevyslovené volání zlomeného a podřízeného 

srdce s pocitem své hříšnosti a slabosti najde cestu k Otci všeho milosrdenství. 
 

MH 228 Pro ty, kteří touží po modlitbě za své uzdravení by mělo být ujasněno, že 

porušování Božích zákonů, ať přírodních nebo duchovních, je hřích. Proto, aby 

mohli přijmout Jeho požehnání, musí být hřích vyznán a odvrhnut. 
 

MH 225 Pokud jsou lidé zdraví, často zapomínají na úžasné milosrdenství, které jim 

den za dnem a rok za rokem Bůh dává. Neodevzdávají svůj díl chvály Bohu chválu 
za tato Jeho dobrodiní. Když však přijde nemoc, je Bůh často vzpomínán. Tam, kde 

končí lidské síly, pociťují lidé svou potřebu Boží pomoci. Náš milostivý Bůh se 

nikdy neodvrátí od duše, která v upřímnosti hledá Jeho pomoc.  On je našim 

útočištěm v nemoci i ve zdraví. 
 

1T 121 Viděla jsem, že když necítíme okamžitou odpověď na naše modlitby, neměli  
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a trvalého společenství s Ním, jsme ponecháni na milost nepřítele a nakonec budeme 
dělat to, k čemu nás pudí. 

 

RH, May 12, 1896 Pokud ten, kdo denně komunikuje s Bohem sejde z cesty, pokud 

na chvíli spustí pevný pohled z Ježíše, je to ne proto, že schválně hřeší; neboť když 
uvidí svoji chybu, opět se obrátí a upevní svůj pohled na Ježíše. Ten fakt, že zhřešil 

ho nečiní o nic méně drahým srdci Božímu. 

 
COL 173 Pokud v naší nevědomosti uděláme chybný krok, Kristus nás neopouští. 

 

SC 34 Kristus je připraven nás vysvobodit z hříchu, ale nikdy nás nenutí. Pokud je 

trvalým přestupováním vůle nakloněna k hříchu a pokud netoužíme být osvobozeni, 
pokud nechceme přijmout Jeho milost, co více může udělat? Zničíme se sami naším 

rozhodným zavržením Jeho lásky. 

 
SC 116-7 Mnoho těch, kteří jdou životem, se zabývají svými chybami, pády, 

zklamáním a jejich srdce jsou pak naplněna zármutkem a zmalomyslněním… Není 

moudré sbírat nepříjemné vzpomínky, hříchy a zmalomyslnění, abychom o nich 
přemýšleli a trápili se jimi, dokud nebudeme přemoženi zmalomyslněním. Takový 

člověk je naplněn temnotou a uzavírá svou duši před světlem od Boha. Sám tak 

uvádí stín na cestu druhých. 

 
 

CÍTÍŠ  SE  ZAVRŽENÝ? 

 
DA 258-9  Nikdo nepadl tak nízko, nikdo není tak zlý, aby nemohl u Krista najít 

vysvobození… Žádné volání od člověka v nouzí, i když není vyřčeno slovy, nebude 

nepovšimnuto. Ti, kteří souhlasí, že vejdou do smluvního vztahu s Bohem nebes, 
nejsou ponecháni moci Satana nebo slabosti jejich vlastní povahy.  

 

PK 320 Nenaslouchej narážkám nepřítele, abys zůstal Kristu vzdálen, dokud se 

nenapravíš natolik, abys mohl přijít k Bohu. Pokud budeš čekat až do tehdy, 
nepřijdeš nikdy! Když Satan ukáže na tvůj poskvrněný šat, zopakuj Spasitelovo 

zaslíbení: „Kdo ke mně přijde toho v žádném případě nevyvrhnu ven.“ Jan 6:37 

 
SC 100 Vztah mezi Bohem a každým člověkem je tak jasný a plný, jako by nebylo 

jiného člověka na zemi, s kterým by se dělil o Jeho péči, ani jiné duše, pro kterou dal 

Svého milovaného Syna. 

 
5T 47 Každý křesťan musí trvale bdít a hlídat každou cestu k jeho duši, kterou by si 

Satan mohl najít přístup. Musí se modlit za Božskou pomoc a zároveň rezolutně 

odvrhnout každou náklonnost k hříchu.                                      - 12 - 

JSI OSAMĚLÝ? 
 

MH 249  Nikdy se nemusíme cítit osamocení. Vždyť andělé jsou našimi společníky. 

Utěšitel, kterého Kristus zaslíbil poslat ve svém jménu, zůstává s námi.  V cestě, 

která vede do Božího města, neexistují žádné těžkosti, které Ti, kdo Mu důvěřují, 
nemohou překonat. Nejsou na ní nebezpečí, z kterých by nemohli uniknout. Není 

tam trápení, zármutek, ani lidská slabost, na kterou On již předem nezabezpečil 

lék… 
Ten, který na sebe vzal lidskou podobu, ví jak soucítit s utrpením lidstva. Nejen že 

Kristus zná každou duši a její zvláštní potřeby a zkoušky, ale ví také všechny 

okolnosti, které vzněcují a znepokojují mysl. Jeho ruka je v něžné lítosti natažená ke 

každému trpícímu dítěti. 
 

MH 85 Nikdy si nemyslete, že Kristus je daleko. On je vždy blízko. Jeho laskavá 

přítomnost Tě obklopuje. 
 

DA 479 Ježíš zná každého z nás osobně a je dotčen vědomím naší slabosti. Zná nás 

každého jménem. Ví v kterém domě bydlíme, ví jména všech spolubydlících. 
V některých případech dal instrukce svým služebníkům, aby šli do určité ulice a 

domu a vyhledali tam jednu z jeho oveček. 

 

DA 669, 670  Ve všech dobách a na všech místech, ve všech problémech a v každém 
utrpení, když se situace zdá temná a budoucnost zmatená, když se cítíme bezmocní a 

opuštění, bude jako odpověď na modlitbu víry poslán Utěšitel.  

 Okolnosti nás mohou oddělit od každého pozemského přítele, ale žádná 
okolnost a žádná vzdálenost nás nemůže oddělit od Nebeského Utěšitele. Kdekoli 

jsme, kamkoli jdeme, On je vždy po naší pravici, aby nás posiloval, pečoval o nás, 

obhajoval a obšťastňoval nás.  
 

MH 490 Nejsme nikdy sami. Ať si Ho zvolíme nebo ne, máme Společníka. 

Pamatujte, ať jste kdekoli a ať děláte cokoli, Bůh je tam. 

 
Ed 120 Pro ty, kteří se seznámí s Kristem, už více nebude země osamoceným a 

pustým místem. Stane se pro ně Otcovým domem, naplněným přítomností Toho, 

který kdysi přebýval mezi lidmi. 
 

MH 488 Bůh nedopustí, aby ani jediný z Jeho odevzdaných pracovníků zůstal v boji 

proti velké přesile opuštěn a překonán.   

 
DA 356 Žádný povzdech, žádná bolest či zármutek nepronikne duší, aniž by se 

bušení neozývalo v srdci našeho Otce. … Bůh se sklání ze svého trůnu, aby  
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vyslýchal volání utlačovaných. Na každou upřímnou modlitbu odpovídá - jsem zde. 
Pozvedá ztrápené a pošlapávané. Ve všech našich utrpeních On sám trpí. V každém 

pokušení a zkoušce je blízko anděl z Jeho přítomnosti, aby vysvobozoval.  

 

SC 125 Každý krok v životě nás může přivést blíže k Ježíši, může nám dát hlubší 
zkušenost Jeho lásky a může nás přivést blíže k požehnanému domovu pokoje. 

 

 
 

KDYŽ  JSI V POKUŠENÍ 

 

MH 65-66 V Kristu Bůh zaslíbil prostředky pro překonání každé zlé vlastnosti a 
k odepření každého pokušení, jakkoli silného. 

 

DA 664 Ježíš neprojevil žádné vlastnosti a nepoužíval žádnou sílu, kterou nemůže 
mít i člověk skrze víru v Něj. Jeho dokonalé lidství je tím, co lidé mohou vlastnit, 

pokud budou podřízeni Bohu, jako byl On. 

 
DA 382 Ti, kteří si zapomenou uvědomit svou trvalou závislost na Bohu, budou 

přemoženi pokušením. Můžeme si momentálně myslet, že stojíme pevně a nic se 

nám nemůže stát. Ale jediné, co můžeme s důvěrou říci je: „Vím, Komu jsem 

uvěřil…“. ..Satan si totiž plánuje využít našich zděděných a vypěstovaných 
vlastností charakteru a oslepit naše oči vlastními potřebami a chybami. Jen díky 

vědomí naší slabosti a pevnému pohledu na Ježíše, můžeme chodit bezpečně. 

 
MB 71 Otcova přítomnost obklopovala Ježíše a nepadlo na Něj nic, než to, co 

dovolila věčná Láska pro požehnání světa. V tom byl zdroj Jeho útěchy a je také 

útěcha i pro nás. Ten, kdo je obdařen Duchem Kristovým v Kristu zůstává. Rána, 
která je cílená na něj, dopadne na Spasitele, který ho obklopuje svou přítomností. 

Cokoli na něj dopadne, dopadne od Krista. Nepotřebuje odporovat zlu, protože 

Kristus je jeho obranou. Nic se ho nemůže ani dotknout, jedině pokud to povolí náš 

Pán. 
 

PK 176 Kristus nikdy neopustí ty, za které zemřel.My Ho můžeme opustit a být 

přemoženi pokušením, ale Kristus se nikdy nemůže odvrátit od toho, za koho zaplatil 
své výkupné jeho vlastního života.  

 

7T 17 Nic není zjevně bezmocnější, přesto ve skutečnosti  neporazitelnější, než duše, 

která cítí svou nicotu a spoléhá  se  cele  na zásluhy Spasitele. Bůh by poslal každého 
anděla v nebí na pomoc takovému člověku, než by dovolil, aby byl přemožen. 
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EGW Manuskr. 6, 1889 Náš nebeský Otec měří a váží každou zkoušku, než dovolí, 
aby přišla na věřícího. Zvažuje okolnosti a sílu toho, kdo má stát v Božím testu. 

Nikdy nedovolí, aby byla pokušení větší, než je naše schopnost jim odolat. Pokud je 

člověk přetížen nebo podlehne, nikdy za to nemůže být obviněn Bůh, jako by mu 

nebyl z milosti ochoten dát dost síly. Ten pokoušený nebyl dost bdělý a nemodlil se. 
Nevážil si ve víře opatření, které mu Bůh ve své hojnosti připravil. Kristus nikdy 

nezklamal věřícího v jeho hodině boje. Věřící musí prosit o naplnění tohoto zaslíbení 

a utkat se s nepřítelem ve jménu Pána. Pak nebude znát nic, jako je porážka. 
 

PK 176 Kdyby mohl být otevřen náš duchovní zrak, viděli bychom duše skloněné 

pod útlakem a přetížené pod tíhou viny… Viděli bychom anděly, jak rychle létají na 

pomoc těmto pokoušeným, aby potlačili zástup zla, který je obklopuje a jejich nohy 
postavili na bezpečný základ. 

 

 
 

KDYŽ JSI ZHŘEŠIL 

 
COL 202  Boží láska se stále sklání k tomu, kdo se od Něj rozhodl oddělit. Bůh 

uvádí do činnosti různé vlivy, aby jimi člověka přitáhl zpět do Otcova domu.  

…Zlatý řetěz, milost a soucit, božské lásky je ovinut kolem každé duše, která je 

v nebezpečí.  
  

1T 383 Měli bychom stále nosit v mysli, že všichni jsme chybující smrtelníci, a že 

Kristus s našimi slabostmi projevuje velký soucit a miluje nás i když chybujeme. 
 

SC 64 Měli bychom se často sklánět k Ježíšovým nohám a plakat nad našimi 

chybami a nedostatky. Nemáme ale být zmalomyslnění.  Nejsme odvržení ani 
zamítnutí Bohem. 

 

MH 182 Modlitbou, studiem Jeho slova a vírou v Jeho zůstávající přítomnost mohou 

i ty nejslabší lidské bytosti žít v kontaktu s živým Kristem a On je bude držet rukou, 
která je nikdy nepustí. 

 

MB 32  Tak dlouho, dokud nesouhlasíme s hříchem, neexistuje žádná síla, ať lidská 
či satanská, která může pošpinit duši.  

 

DA 324 Jediná ochrana proti zlu je Kristus přebývající v srdci skrze víru v Jeho 

spravedlnost… My můžeme na čas odstranit mnohý zlý návyk, když se odvrátíme od 
Satana; ale bez živého spojení s Bohem, které se tvoří neustálým odevzdáváním  

Jemu moment za momentem, budeme překonáni. Bez osobního seznámení s Kristem 
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