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1. týden – 100 dní modliteb
„Volání k Ježíši v čase naléhavé potřeby!“
27. březen – 2. duben

„Pokoj uprostřed pandemie“
napsal Mark A. Finley
Čísla raketově stoupají vzhůru. Zuřivá pandemie, koronavirus
nebo COVID-19, se světem pohybuje rychlostí světla. Ale je tu ještě jiná
rána, která se šíří dokonce ještě rychleji. Postihla mnohem více lidí než
koronavirus. Tak, jako je koronavirus závažný, a on závažný je, je tu něco,
co je stejně smrtící – strach. Strach, úzkost a obavy ovlivňují náš imunitní
systém, potlačují radost a okrádají nás o naději.
Jak se můžeme ochránit před tím, abychom nebyli pohlceni
obavami a úzkostí? Co nám může pomoci od toho, aby nás převálcovaly
mrzké strachy? Nebo bychom se správněji měli ptát, kdo nás může
zachránit ze strachů, které nás ochromují? O naší době Ježíš mluví u
Lukáše ve 21. kapitole, když předpovídá: „Lidé budou omdlévat strachem
a očekáváním toho, co přichází na celý svět;“ Další verš říká: „A potom
uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se
toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše
vykoupení“ (Lukáš 21,26-28).
To, jestli jsme pohlceni strachem nebo naplněni nadějí, je přímo
závislé na tom, kam se díváme. Jestliže se díváte na přírodní katastrofy;
jestli vás stravují špatné zprávy; jestli zprávy o morech a nemocích
zaujímají vaše myšlenky; jestli na to je vaše mysl zaměřena, vaše srdce
bude naplněno strachem. Ježíš říká: „Pozvedněte zraky!“ Proč? Když
vzhlížíme k nebeské svatyni, vidíme Ježíše a objevujeme moc v Jeho
zaslíbeních.
V Kristu máme spolehnutí. V Kristu prožíváme jistotu. V Kristu
jsme pozvedáni vysoko nad nejistoty a starosti života a naše srdce jsou
naplňována pocitem bezpečí v Tom, který nás miluje věčnou, nehynoucí,
nezměrnou, nevyčerpatelnou, nekonečnou láskou. V Kristu jsme
vysvobozováni od našich strachů. Někdy můžeme zažívat pocity strachu,
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ale strach nás neochromí, protože naše důvěra v Boha vítězí nad naším
strachem.
Ve vydání Znamení doby z 9. října 1901 nacházíme další
povzbuzující prohlášení. Jde o komentář k Ježíšovu výroku u Lukáše ve
21.kapitole: „Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co
přichází na celý svět. Ale ti, kdo věří v Boha, uslyší Jeho hlas zprostřed
bouře, jak říká: ‚To jsem já; nebojte se!‘“
V knize Evangelizace na straně 65 nacházíme další úžasný výrok:
„Ve velkém závěrečném díle se setkáme s překážkami, s nimiž se
nebudeme umět vypořádat, ale nezapomínejme, že tři velké nebeské
mocnosti stále pracují, že Boží dlaň je položena na kole, a že Bůh
uskuteční své záměry.“
Bible říká: „Neboj se“ nebo „neděs se“ opakovaně. Ačkoliv já
osobně jsem nepočítal výskyt tohoto výrazu v Bibli, jeden autor napočítal,
že fráze „neboj se“ je napříč Biblí použita 365krát, tedy jedna na každý
den v roce. Bůh jí pokryl celý kalendářní rok! Zve nás, abychom spočinuli
v Jeho lásce, abychom důvěřovali v Jeho milost a radovali se v Jeho moci.
V jednom z nejvíce uklidňujících zaslíbení Bible nás Izajáš
povzbuzuje, když reprodukuje slova našeho Pána: „Neboj se, protože já
jsem s tebou.“ Proč se nebojíme? Ježíš je přeci s námi. Ať už si musíme
projít čímkoli, On je po našem boku. „Neboj se, protože já jsem s tebou.
Nehleď ustrašeně, protože já jsem tvůj Bůh. Budu tě posilovat, ano, budu
ti pomáhat a držet tě svou spravedlivou pravicí“ (Izajáš 41,10). Naše víra
lne k zaslíbením Božího Slova. Naše světlo září v temnotě tohoto světa.
Současná pandemie COVID-19 může být prostředkem, který nás povede
k prohloubení našeho vztahu s Bohem, k větší víře a bohatší modlitební
zkušenosti. V dobách krize směřuje naše víra k Němu. Naše důvěra je
složena v Něm. On je naše ochrana, naše jistota, naše síla a naše naděje.
Nechť je tato současná pandemie jako jasný zvuk polnice, jenž nás vybízí
k pokání, k oživení a reformaci. Nechť je to doba, kdy plně přilneme k
Jeho zaslíbení, že přichází lepší zítřek!
Mark Finley je asistentem předsedy Generální konference.
Vybízíme vás, abyste si přečetli námi doporučovanou knihu týdne,
napsanou právě Markem Finleyem, nazvanou Oživ nás, Pane.
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OSOBNÍ OTÁZKY: Ve světě, který je naplněn chaosem, kde
nacházíme naše bezpečí a kam vkládáme svou důvěru? Ve vědu nebo v
to, co prohlašují lékaři a odborníci? V jistotu své práce nebo ve vztahy,
nebo v Ježíše a v zaslíbení Jeho Slova? Jestli je Ježíš skutečně základem
naší víry, jak se změní naléhavost a zaměření naších každodenních
modliteb během krize, které čelíme?
VÝZVA K OSOBNÍ AKTIVITĚ: Před tím, než se Ježíš vrátí,
musíme vložit svou veškerou závislost a naději v Něj. Začněme se už
dnes modlit, aby nám dal svůj pokoj, aby posílil naši víru v Jeho Slovo a
naplnil nás Duchem svatým, abychom pro Něj mohli účinněji pracovat, i
uprostřed této krize. Začněme se v našich každodenních modlitbách
dovolávat zaslíbení z 2. Paralipomenon 7,14, Lukáše 11,13 a Zachariáše
10,1 a hledejme hlubší naplnění Duchem svatým a uzdravení pro naši
zemi.
„Doba soužení a úzkosti, která nás čeká, bude vyžadovat víru,
která dokáže překonat námahu, zpoždění a hlad – víru, která neochabne
ani v nejtěžších zkouškách. Bůh dává všem čas milosti, aby se připravili
na dobu soužení. Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho
vítězství je důkazem moci vytrvalé modlitby. Všichni, kdo se stejně jako
Jákob budou držet Božích zaslíbení a budou právě tak opravdoví a
vytrvalí, se dočkají úspěchu, jako se dočkal Jákob. Lidé, kteří nejsou
ochotni vzdát se svého egoismu, neprosí Boha o odpuštění a nemodlí se
dlouze a opravdově o požehnání, požehnání neobdrží. Jak málo lidí ví,
co to znamená zápasit s Bohem. Jak málo lidí ze všech sil a ve skutečné
touze volalo k Bohu. Jak málo lidí se ve chvílích nevýslovného zoufalství
drží opravdu pevně Božích zaslíbení.“ (Velké drama věků 401.1)
Pro hlubší studium – Návrhy k doplňujícímu čtení na tento týden:
• Ellen Whiteová, „Poslední krize“ Svědectví pro církev 9. sv., str. 11-18
• Mark Finley, Oživ nás, Pane; Advent – Orion, spol. s. r. o.
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Den 1 – Podněty k modlitbám – pátek,
27. března, 2020

1. Modleme se za Boží církev, aby pevně stála uprostřed velké
koronavirové krize, které náš svět čelí. Modleme se za mnoho
našich zdravotních profesionálů, lékařů, sester a dalších, kteří
nepřetržitě pracují, aby zachraňovali lidské životy.
2. Modleme se za naše bratry a sestry zejména v Itálii, Francii,
Španělsku, Německu, protože to jsou oblasti nejhůře zasažené
pandemií COVID-19 v Evropě.
3. Modleme se za naše bratry a sestry a pracovníky zdravotních
služeb v New York City, jedné z nejhůře zasažených oblastí
Spojených Států.
4. Modleme se, aby se zastavilo šíření koronavirové pandemie a aby
Bůh vyslyšel volání Svého lidu a uzdravil naši Zemi.
5. Modleme se, aby uprostřed chaosu křesťané po celém světě cítili
blízkost Ježíšova brzkého návratu a v modlitbě za Ducha svatého
se přimkněme k Božímu trůnu.
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Den 2 – Podněty k modlitbám – sobota,
28. března 2020
„Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (Jan 14,27)
„Nepřítel nikdy nemůže vytrhnout z ruky Kristovy toho, kdo
jednoduše důvěřuje Jeho zaslíbením.“ (Review and Herald, 3. 2. 1903)
1. Modleme se, aby byl strach proměněn v pokoj a abychom my, jako
lid, stáli uprostřed chaosu s pevnou důvěrou, že Bůh má všechno
pod kontrolou.
2. Modleme se za ty, kteří se potýkají s koronavirem, nebo ty, kdo
přišli o svoje milované v této pandemii. Modleme se za naději a
útěchu uprostřed bolesti.
3. Modleme se za členy církve v Keni a dalších afrických zemích,
kteří trpí, protože jsou jejich obchody pod širým nebem zavírány.
4. Modleme se za kolportéry, kazatele, učitele, biblické pracovníky a
další profese, které nemohou být dále vykonávány formou
osobních setkávání. Modleme se o Boží moudrost a inspiraci pro
nové způsoby služby.
5. Modleme se za sbory, které byly uzavřeny kvůli koronaviru.
Modleme se, aby společenství našla cesty, jak zůstat
“pohromadě” skrze internetové živé přenosy a jak vydávat
svědectví patřičnými “sociálně distancovanými” metodami.

5

Den 3 - Podněty k modlitbám – neděle,
29. března 2020
„Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé
myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou
věčnosti!“ (Žalm 139, 23-24)
„Satan se ničeho tak nebojí, jako možnosti, že Boží lid odstraní
všechny překážky a připraví volnou cestu, aby Pán mohl vylít svého
Ducha na unavenou církev. (…) Každému pokušení, každému skrytému
či otevřenému špatnému vlivu se budeme moci s úspěchem postavit na
odpor. “Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.
Zacharjáš 4,6“ (Selected Messages / Vybrané spisy, sv. 1, s. 124)
1. Modleme se, abychom si dokázali vzít Davidovu modlitbu ze
žalmu 139 k srdci, abychom se opravdově ptali Pána, zdali je
nějaká překážka mezi Ním a námi. A když nám Duch svatý něco
zjeví, modleme se abychom to vyznali a napravili svoje záležitosti
s Bohem nebo s druhými.
2. Modleme se, abychom žili ve víře, ne ve strachu, bez ohledu na
okolnosti, v kterých se nacházíme.
3. Modleme se za zaopatření těch, kteří přichází o zaměstnání, jsou
propouštění, nebo neví, kde seženou další jídlo, pokud nebudou
moci jít do práce. Modleme se, aby Bůh tyto lidi podržel a zaopatřil
každodenní potřeby podle Svých zaslíbení z Iz 33,16 a Fp 4,19
4. Modleme se, aby členové církve po celém světě pochopili, že
Církev adventistů sedmého dne je prorockým hnutím s prorockým
poselstvím svěřeným nebem s velmi zvláštním prorockým
posláním a že nyní je čas zazářit k Boží slávě.
5. Modleme se, aby všichni vedoucí církve a členové po celém světě
viděli v přerušení setkávání a běžných denních rozvrhů příležitost
k tomu, aby si mohli vypěstovat hlubší osobní vztah s Ježíšem.
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Den 4 - Podněty k modlitbám – pondělí,
30. března 2020
„Nebudeš se bát nočního děsu, ani toho, že ve dne přiletí šíp, ani
moru, obcházejícího po setmění, ani zhouby, jež ničí za poledne. Po tvém
boku padne tisíc, deset tisíc po tvé pravici, k tobě se to nepřiblíží.“
(Žalm 91, 6-7; ČSP)
„Víra se upevňuje, když přichází do konfliktu s pochybnostmi a
opačnými vlivy. Zkušenost získaná v takových zkouškách má větší
hodnotu než nejdražší klenoty.“ (Testimonies, vol. 3, p. 555)
1. Modleme se, aby Bůh naplnil zaslíbení Žalmu 91 a postavil hráz
kolem Svých dětí, která by je ochránila před koronavirovou
epidemií postihující celý svět.
2. Modleme se, aby tato světová krize byla rozhodujícím momentem
v dějinách církve, aby lidé otevřeli oči a viděli, že Ježíšův příchod
je blízko.
3. Modleme se za lidi, kteří žijí v přelidněných čtvrtích velikých měst,
aby byli tvořiví při vymýšlení způsobů, jak zůstat zdraví a ve
spojení s druhými. Modleme se obzvlášť za děti, které nemohou
chodit ven.
4. Modleme se o moudrost pro mnohá rozhodnutí, která musí v
současné době dělat světové vedení církve. Modleme se za Boží
moudrost v této náročné době.
5. Modleme se za moudrost pro naši vládu a světové vůdce během
těchto těžkých časů. Modleme se, aby mezi našimi nejvyššími
představiteli a vládními úředníky byli lidé, kteří by opravdově
hledali Boha.
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Den 5 - Podněty k modlitbám – úterý,
31. března, 2020
„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary,
čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ (Luk
11,13; ČEP)
„Vylití Ducha svatého na církev je dychtivě očekáváno v
budoucnu; je ale výsadou církve prožívat ho už teď. Hledejte to, modlete
se za to, věřte tomu. Musíme ho obdržet a Nebe čeká na to, aby nám ho
mohlo udělit.“ (The Review and Herald, March 19, 1895)
1. Modleme se za ty, u kterých se nově prokázala nákaza COVID19. Modleme se za moudrost při volbě léčebných metod.
2. Modleme se za členy CASD aby byli nejlepším vzorem v
dodržování zásad zdravého životního stylu a přírodních cest, jak
podpořit imunitní systém, například jezením velkého množství
ovoce a zeleniny, horkými a studenými kontrastními sprchami a
častějším větráním.
3. Modleme se, abychom jako církev dokázali efektivně využít a
sdílet naše zdravotní poselství, “pravou ruku evangelia,” pomocí
online výukových materiálů, videí a dalších tvořivých přístupů pro
sdílení.
4. Modleme se, abychom čas, který máme navíc nevěnovali světské
zábavě, ale abychom raději studovali Boží Slovo, modlili se a četli
knihy a sledovali videa, která posílí naši víru.
5. Modleme se za sbory po celém světě, aby vytvořili plány, jak si
zachovat spojení se svými členy i během času odloučení.
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Den 6 - Podněty k modlitbám – středa,
1. dubna 2020
„Já ale budu volat k Bohu a Hospodin mě zachrání. Večer, ráno i
v poledne k němu budu promlouvat, budu úpět a on mé volání vyslyší. V
pokoji vykoupí mou duši z bojů proti mně, přestože je jich proti mně tolik.“
(Žalm 55,17-19)
„Když se církev probudí ke svému svatému povolání, bude do
nebe vystupovat mnohem více vroucích a působivých modliteb, aby Duch
svatý ukázal Božímu lidu dílo a službu ke spasení duší. Máme pevné
zaslíbení, že se Bůh přiblíží ke každé hledající duši.“ (1 Selected
Messages/Vybraná poselství, str. 116)
1. Modleme se za naše prarodiče, rodiče a starší lidi, aby měli sílu a
zdravou mysl v této celosvětové krizi.
2. Modleme se za naše zdravotníky, lékaře, zdravotní sestry a další,
kteří nepřetržitě pracují při péči o narůstající počet nakažených
koronavirem. Modleme se za jejich osobní zdraví a bezpečí.
3. Modleme se, aby se trojandělské poselství mohlo mnohem silněji
šířit v částech světa, kde byly zrušeny velké události a
evangelizační programy, když se oči všech lidí obracejí směrem k
nebi.
4. Modleme se za iniciativu Mission to the Cities (Misie do měst),
která probíhá v mnoha oblastech světové církve. Modlete se, aby
nyní bylo možné sklidit zasetá semínka pro Boží království.
5. Modleme se za moudrost, trpělivost a milost při vyrovnávání se s
mnoha změnami, které nastávají v každodenním životě, aby je lidé
mohli zvládnout, a navíc být věrnými svědky o Boží všemocném
vedení v jejich životech.
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Den 7 - Podněty k modlitbám – čtvrtek,
2. dubna 2020
„Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat.“
(Žalm 50,15)
„Jákob zvítězil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho případ je
svědectvím, jakou sílu má naléhavá modlitba. Právě teď nastal čas, kdy
si musíme osvojit učení o vítězné modlitbě a o nezlomné víře. Největší
vítězství, jichž dobyla církev Kristova nebo jednotliví křesťané, byla
dobyta nikoli rozumem nebo vzděláním, penězi nebo lidskou přízní, nýbrž
před Bohem, když se vroucí víra v smrtelné úzkosti přimkne k mocné paži
Boží.“ (Patriarchs and Prophets/Patriarchové a proroci, str. 203)
1. Modleme se, abychom stále hleděli na Boha ve víře, abychom mu
důvěřovali v nejistotě o budoucnost a věděli, že vše vede.
Modleme se, abychom mohli důvěřovat Božímu Slovu dokonce i
když se okolnosti všude kolem nás zdají být temné a odrazující.
2. Modleme se za moudrost církevních vedoucích a administrátorů,
kteří pracují na logistických změnách v souvislosti s přesunutím
termínu zasedání Generální konference, které se bude konat 20.25. května 2021 v Indianapolis.
3. Modleme se, aby zasedání Generální konference v roce 2021 bylo
naplněné duchovními, misijně zaměřenými plány, a aby celé
zasedání vedl Duch svatý.
4. Modleme se za téma zasedání Generální konference: “Ježíš
přichází! Zapoj se!”. Modleme se, aby členové na celém světě
osobně přijali výzvu k úplnému zapojení všech členů (Total
Member Involvement).
5. Modleme se za velké vylití Ducha svatého na členy celosvětové
Boží církve, ať už se nacházejí kdekoliv, aby mohlo být dokončené
dílo a mohli jsme jít domů.
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Pro hlubší studium – Návrhy k doplňujícímu
čtení na tento týden:
Kapitola 1 – Poslední krize
[Převzatý text z knihy: Ellen Whiteová, „Poslední krize“ Svědectví pro
církev 9. sv., str. 11-18]
Žijeme v době konce. Rychle se naplňující znamení časů zvěstuje,
že druhý příchod Kristův je blízko. Žijeme v slavnostních a významných
dnech. Pomalu, ale jistě je Duch Boží odnímán z této země. Rány i soudy
již přicházejí na ty, kteří pohrdli milostí Boží. Neštěstí na zemi i na moři,
nejistý stav lidské společnosti, jakož i pověsti o válce oznamují zkázu.
Jsou to předzvěsti blížících se událostí největšího významu.
Nástroje zla spojují své síly a snaží se je upevnit. Posilují se pro
poslední velkou krizi. Brzy nastanou na světě veliké změny a spád
posledních událostí bude rychlý.
Okolnosti na tomto světě prozrazují, že doba soužení je těsně
před námi. Noviny ustavičně poukazují na strašný boj v nejbližší
budoucnosti. Odvážné loupeže jsou častým zjevem. Stávky jsou na
denním pořádku. Všude se páchají krádeže a vraždy. Lidé posedlí zlými
duchy berou životy mužům, ženám i malým dětem. Mnohého omámila
neřest a zlo se projevuje nejrozličnějším způsobem.
Nepříteli se podařilo převrátiti právo a lidská srdce naplniti touhou
po sobeckém zisku. „Takže odvrácen jest nazpět soud a spravedlnost
zdaleka stojí; nebo klesla na ulici pravda a pravost nemá průchodu.“
Iz 59, 14. Ve velkoměstech žijí celé zástupy v chudobě a bídě, téměř bez
pokrmu, přístřeší i oděvu, zatím vedle nich v těchto městech jsou jiní, kteří
mají více, než si srdce může přáti, žijící v bujnosti a vynakládající své
peníze na nádherné domy na ozdoby nebo co ještě horšího je, na ukájení
smyslných chtíčů, obzvláště na lihové nápoje, tabák a jiné věci, které ničí
silu rozumu, přivádějí mysl z rovnováhy a snižují člověka. Zatím co k Bohu
vystupuje volání hladovějícího lidstva, někteří všelijakým utlačováním
a vydíráním hromadí ohromné bohatství.
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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 postaveny, aby proslavily své vlastníky i stavitele. Tyto
stavby sahaly stále výš a výše. K jejich stavbě bylo použito nejcennější
stavivo. Vlastníci těchto budov se netázali: „Jak nejlépe bychom mohli
oslaviti Boha?“ Na Pána nemysleli.
Myslela jsem si sama u sebe: „Kéž by tito lidé, kteří takto ukládají
své peníze, mohli viděti své počínání, jak to vidí Bůh! Provádějí sice
nádherné stavby; ale jak bláhové jsou jejich názory a vynálezy v očích
Vládce všeho světa. Oni se nesnaží všemi silami svého srdce a své mysli,
aby zvěděli, jak by mohli oslaviti Boha. Ztratili ze zřetele prvořadou
povinnost člověka.
Při provádění těchto staveb plesali jejich vlastníci s chlubnou
pýchou, že mají dosti peněz, aby mohli uspokojiti své vlastní přání
a podnítiti závist svých bližních. Mnoho z těchto peněz takto uložených
získali utlačováním a vydíráním chudých. Zapomněli, že v nebi je vedena
zpráva o každém obchodním podnikání a že je tam zapsán každý nepravý
čin, každý podvodný skutek. Přichází doba, kdy lidé ve svém podvodu
a ve své domýšlivosti dospějí vrcholu, jejž podle vůle Boží nesmějí
překročiti a potom budou muset zakusit, že trpělivost Hospodinova má
své meze.
Další obraz, který jsem viděla, byl požární poplach. Lidé stáli před
těmito velikými 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.
Bylo mi ukázáno, až přijde den Páně, že pyšní, ctižádostiví lidé,
kteří do této doby nezakusili změny svých srdcí, potom poznají, že ruka,
která byla mocná k zachování, je také mocná k zničení. Žádná pozemská
moc nemůže zadržeti ruku Boží. Až přijde doba, kterou Bůh předzvěděl,
aby lidem odplatil za jejich nedbalost k Jeho zákonu za jejich sobecké
touhy a pýchu, pak žádná hmota, která se nyní používá ke stavbě budov,
nebude je moci zachrániti před zničením.
Není mnoho těch, ani mezi vychovávateli a státníky, kteří by
postihli příčiny přítomného stavu společnosti. Vládcové nejsou schopni
12

rozřešit problém mravní zkázy, chudoby, zbídačení a přibývající
zločinnosti. Marné jest úsilí postavit obchodní podnikání na pevnější
základ. Kdyby se naproti tomu více dbalo naučení Slova Božího, našlo by
se rozřešení všech otázek, které nyní způsobují zmatek v hlavách
lidských.
Písmo svaté vyličuje stav světa krátce před druhým příchodem
Kristovým. O lidech, kteří loupením a vydíráním hromadí veliké bohatství,
praví: „Shromáždili jste poklad ku posledním dnům. Aj, mzda dělníků,
kteříž žali krajiny vaše, při vás zadržena, křičí, a hlas volání ženců v uši
Pána zástupů vešel. Rozkoš jste provodili na zemi a zbujněli jste; vykrmili
jste srdce svá jako ke dni zabití. Odsoudili jste, zamordovali jste
spravedlivého, a neodpíral vám.“ Jk 5, 3-6.
Kdo však čte napomenutí rychle se plnících znamení času?
Jakým dojmem to působí na nevěřící? Nebo jakou změnu lze pozorovat
v jejich chování? Nic větší než jaká byla v chování se obyvatelů země ve
dnech Noé. Pohroužení do světského podnikání a zábav; nedbali toho
předpotopní lidé, „až přišla potopa a zachvátila všecky“. Mt 24, 39. S nebe
jim byly poslány výstrahy, ale oni je nepřijali. Nyní se svět řítí do věčné
záhuby a ani v nejmenším nedbá výstražného hlasu Božího.
Svět je podněcován válečným duchem. Proroctví v jedenácté
kapitole proroka Daniele došlo téměř svého splnění. Brzy nastanou dny
soužení, o nichž je řeč v proroctvích.
„Aj, Hospodin vyprázdní zemi a pustou ji učiní; promění zajisté
způsob její a rozptýlí obyvatele její… nebo přestoupili zákony, změnili
ustanovení, zrušili smlouvu věčnou. Protož prokletí zžíře zemi a vypleněni
budou obyvatelé její… Odpočine radost bubnů, přestane hluk veselících
se, utichne veselí harfy.“ Iz 24, 1-8.
„Ach, nastojte na tento den; nebo blízký jest den Hospodinův
a jako poplenění od Všemohoucího přichází… Vyhynulo símě pod
hrudami svými, zpustly stodoly, zbořeny jsou obilnice; nebo vyschlo obilí.
Aj, jak vzdychá dobytek, svírají se stáda skotu, protože nemají pastvy
i stáda bravu hynou. Vinný kmen uschl a fík uvadl, strom zrnatých jablek,
též palma i jabloň, všecko stromoví polní poschlo; a že odňato jest
potěšení od synů lidských.“ Jl 1, 15-18.12.
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„Ó, vnitřnosti mé, vnitřnosti mé, bolest trpím, ó osrdí mé, kormoutí
se ve mně srdce mé, nemohu mlčeti. Nebo hlas trouby slyšíš, duše má,
a pokřikování válečné. Potření za potřením provolává se; popleněná bude
zajisté všecka země.“ Jr 4, 19-20.
„Hledím-li na zemi, aj, nesličná jest a pusta; i na nebe a není na
něm světla. Hledím-li na hory, aj, třesou se a všickni pahrbkové pohybují
se. Hledím, a aj, není člověk, a všeliké ptactvo nebeské zaletělo. Hledím,
a aj, pole úrodné jest pouští a všecka města jeho zbořena jsou.“ Verš 2326.
„Nebo veliký jest den tento, takže nebylo jemu podobného. Ale
jakkoliv je čas soužení Jákobova, přece z něho vysvobozen bude.“ Jr 30,
7.
Ne všichni na tomto světě postavili se na stranu nepřítele a proti
Bohu. Ne všichni stali se nevěrnými. Několik málo zůstalo věrných Bohu;
neboť Jan píše: „Tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry
Ježíšovy.“ Zj 14, 12. Brzy se rozpoutá prudký boj mezi těmi, kteří Bohu
slouží, a těmi, kteří Mu neslouží. Brzy bude pohnuto vším, čím pohnuto
může býti, aby zůstalo to, čím se pohnout nedá.
Satan je pilný zpytatel Bible. On ví, že jeho čas je krátký a v každé
době se snaží působiti proti věci Boží na této zemi. Nelze si představit
zkušenost dítek Božích, které budou žít, až se nebeská sláva setká
s opakováním se dřívějších pronásledování. Oni budou chodit v světle od
trůnu Božího. Anděly Božími bude stále udržováno spojení nebe se zemí.
Satan zase obklíčen zlými anděly, bude tvrdit, že jest Bohem a činit
všelijaká znamení, aby svedl, by možné bylo, i vyvolené. Dítky Boží
nenajdou pak jistoty v konání divů, jelikož satan bude napodobovat
všeliká znamení, která se budou dít. Pokoušené a zkoušené dítky Boží
najdou sílu v tom znamení, o němž je řeč ve Ex 31, 12-18. Budou se moci
opírat stále jen o živé slovo, o „Psánoť jest“. To jest ten jediný základ, na
němž budou moci pevně stát. Všichni pak, kteří zrušili svou smlouvu
s Bohem, budou v onen den bez Boha a bez naděje.
Ctitelé Boží budou se odlišovat zvláště svým zachováváním
čtvrtého přikázání, které je znamením Boží stvořitelské moci a svědkem
jeho práva na úctu člověka. Naproti tomu bezbožní se budou vyznačovat
svým úsilím strhnout památku Stvořitele a na její místo postavit
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ustanovení Říma. Po zakončení boje bude veškeré křesťanstvo
rozděleno na dvě veliké třídy. Na jedné straně budou stát ti, kteří
zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu; na druhé straně budou ti, kteří
se klanějí šelmě a obrazu jejímu a přijímají její znamení. Ačkoliv církev
a stát spojí svou moc, „aby všechny malé i velké, bohaté i chudé,
svobodné i v službu podrobené“, donutili k přijetí znamení šelmy, lid Boží
je přece nepřijme. Zj 13, 16. Prorok z Patmosu viděl jak ti, „kteří zvítězili
nad tou šelmou a nad obrazem jejím a nad znamením jejím i nad počtem
jména jejího, ani stojí nad tím mořem skleněným, majíce harfy Boží
a zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího a píseň Beránkovu.“
Na lid Boží čekají hrozné zkoušky a soužení. Duch války
podněcuje národy od jednoho konce země až k druhému. Ale uprostřed
doby soužení, která přijde – doby soužení, jaké nebylo, co jsou lidé –
vyvolený lid Boží bude stát nepohnutelně. Satan a jeho zástup nebude
moci zničit dítky Boží, neboť andělé mocní v síle, budou je ochraňovat.
Bůh praví svému lidu: „Protož vyjděte z prostředku jejich a oddělte
se… a nečistého se nedotýkejte a já příjmu vás. A budu vám za Otce a vy
mi budete za syny a dcery.“ 2K 6, 17.18. „Ale vy jste rod vyvolený,
královské kněžstvo, národ svatý lid dobytý, abyste zvěstovali cnosti toho,
kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své.“ 1Pt 2, 9. Dítky Boží mají
se vyznačovat tím, že Bohu slouží plně a celým srdcem, nepřijímají žádné
cti pro sebe a stále pamatují, že nanejvýš slavnostní smlouvou zavázali
se Pánu – a jenom Pánu sloužit.
„Mluvil také Hospodin k Mojžíšovi, řka: Ty pak mluv k synům
Izraelským a rci: Avšak sobot mých ostříhati budete. Nebo znamením jest
mezi mnou a vámi po rodech vašich, aby známé bylo, že já jsem
Hospodin, kterýž vás posvěcují. Protož ostříhati budete soboty, nebo
svatá jest vám. Kdož by ji poskvrnil, smrtí umře; a kdo by koli dělal dílo v
ní, vyhlazena bude duše ta z prostředku lidu svého. Šest dní děláno bude
dílo, ale v den sedmý sobota odpočinutí jest, svatost Hospodinu. Každý,
kdož by dělal v den sobotní, smrtí umře. Protož ostříhati budou synové
Izraelští soboty, tak aby světili sobotu po rodech svých smlouvou věčnou.
Mezi mnou a mezi syny Izraelskými za znamení jest na věčnost; nebo
šest dní činil Hospodin nebe i zem, v den pak sedmý přestal a odpočinul.“
Ex 31, 12-17.
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Zdaliž nás tato slova neoznačují za lid náležející Bohu? Nepravíli tato slova zároveň, že dokud trvá čas, máme míti v úctě toto dané nám
znamení, že náležíme Jemu? Synové Izraelští měli zachovávat sobotu
„po rodech svých smlouvou věčnou“. Sobota nepozbyla ničeho ze své
důležitosti. Dodnes je znamením mezi Bohem a Jeho lidem a zůstane jím
navždy.
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