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IV. čtvrtletí

JEŽÍŠŮV DAR CÍRKVI



ÚVOD
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Pán Ježíš je dárce. Dává lidem mnoho darů, 
ale úkoly tohoto čtvrtletí mluví pouze o jednom 
daru.

Pavel praví u Efez 4,11 o apoštolích. pastýřích, 
učitelích, evangelis*ech a prorocích, že předsta
vují Ježíšův dar církvi. Nepraví, že by lidé teprve 
měli o tyto dary usilovat, ale jmenuje konkrétně 
osoby, kterým Pán Ježíš dal určité schopnosti 
a kterým svěřil i odpovědnost. Jeho dary předsta
vují osoby, které mohou církvi s'oužit.

Ve smyslu našich úkolů je tedy služba E. G. 
Whiteové darem, který Bůh dal církvi ostatků 
v úloze proroka.

Bible neobsahuje spisy Nátana, Gáda, Iddo, 
Semaiáše, Jana Křtitele, Agaba nebo Síly. Ani 
poselství ses. E. G. Whiteové nejsou zahrnuta 
v knihách bible. Ses. E. G. Whiteová mluvila 
a psala proto, aby lid Boží věnoval více pozor- 
nos i Božímu slovu. Spisy Ducha prorockého jsou 
článkem, který poutá církev adventistů k bibli.

V těchto úkolech chceme věnovat zvýšenou po
zornost tomu, v jaké souvislosti jsou tyto spisy 
k Písmu svátému. Ony povznášejí učení bible,
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aby lid ostatků přizpůsobil svůj charakter a své 
poslání pravdám bible.

Na základě veršů Božího slova se budeme 
snažit vys ihnout působení proroků v dávných 
dobách. Současně budeme srovnávat zkušenosti 
biblických proroků se zkušenostmi ses. E. G. 
Whiteové. Proto se bude v našich úkolech často 
vyskytovat její jméno. Naším vůdcem je však 
Kristus — nikoli sebenadanější lidská bytost!



1. úkol — dne 4. října 1975

Spojení Boha s člověkem

Zákl. verš: Ž 19,2.3

1. Rozmluva
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Náš verš uvádí zprávu o tom, jak Bůh rozmlouval s Ada- 
Evou. Jakým způsobem s nimi mluvil? 1 Moj 1,mem a

27.28.
Při které další příležitosti mluvil Bůh s člověkem přímo?

1 Moj 2,15-17
Byl to rozhovor. První muž a první žena mluvili s Bo-

způsobem nám Bůh zjevuje samého sebe a své 
námi? Toto zjevení je pro nás potřebné. Jak dále 
v tomto úkole, je nám z Boží milosti zjevení 

hojné míře. -

Lidský rozum nikdy nemůže vyřešit základní otázky 
živo a. Rozum dokáže mnoho v praktických všedních zá
leží ostech, ale tápe ve tmě v otázkách, jaký je náš úkol 
na zemi, proč jsme zde, co nám chys á budoucnost. Ani 
pomocí vědeckých výzkumů nedokáže náš- rozum poskytnout 
dostatek informací, abychom si zodpověděli nejdůležitější 
otázky.

Bez Boží pomoci nemůže lidská mysl poznat nic o Bo
hu právě tak, jako nemůže vyřešit některé životní problé
my. Víme o Bohu jen tolik, kolik uznal za dobré nám od
halit.

Pán Bůh nám dává nahlédnout do své moudrosti jen 
tolik, kolik uzná za vhodné, abvehom stačili pochopit. Ny
ní záleží na nás, na každé osobě, jak využijeme prostřed
ky. které nám Bůh dal, abychom poznali jeho bytost a jeho 
vůli s námi.

Jakým 
úmysly s 
poznáme 
dáno v



2. Překážka

3. Rozličné nástroje

Bohem jsou uvedeny v 19.
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mu. Mluvili s ním otevřeně a bez *pře-

Jaké prostředky společenství s 
žalmu? Ž 19,2 — 5

I někteří pohané se 
psaný Boží zákon, slyší jeho hlas 
dávky zákona.

nevědomky klanějí Bohu. Ač neznají 
v přírodě a plní poža-

hem a naslouchali 
kážek.

Pokud by zůstali věrní Božímu zákonu, měla 'se neustále 
rozvíjet jejich schopnost poznávat, radovat se a milovat. 
Získávali by neustále větší znalosti, poznávali by nové 
zdroje š.ěsti a chápali by stále lépe Boži neomezenou, ne
hynoucí lásku.

Jak může dnešní křesťan rozmlouvat s Bohem?
Svatá dvojice nepředstavovala pouze děti, které byly 

v Boží péči. Byli to žáci, k eré poučoval vševědoucí Stvoři
tel. Adama a Evu navštěvovali andělé, a bylo jim dopřáno 
stýkat se se svým Stvoří e'em tváři v tvář. Nekonečný Tvůr
ce a Udržovatel všeho jim odhaloval zákony a děni přírody, 
které dosud skýtají lidem látku k přemýšlení.

Jaká překážka je dnes mezi Bohem a člověkem? Iz 59,2 
Jakým způsobem se Bůh stýká s člověkem po pádu do 

hříchu? Žid 1,1
Pozastavme se nad slovy: „ . .. mluvíval Bůh.“ Pisatel 

zdůrazňuje skutečnost, že ústy proroků mluvil sám Bůh. 
Kniha nese jméno Izaiáše, Ámose, Daniele a Jana, ale 
zdrojem jejich poselství je Bůh Jan 5,46.47

Kdyby se Adam s Evou nedopus ili neposlušnosti vůči 
Stvořiteli, zůstali by na cestě dokonalé spravedlnosti a 
mohli by lépe poznávat Boha a rozumět mu. Jakmile však 
poslechli hlasu pokušitele a zhřešili proti Bohu, připravili 
se o roucho nebeské nevinnosti.



4. Urim a Tu mim

5. Hlavní zdroj
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Komu je určeno poselství proroka?
Hlavním posláním proroka je sloužit církvi jako Boží 

mluvčí. Jeho působení se neomezuje na dílky Boží. Tak

Jaké opatření učinil Pán, aby mohl pomocí velekněze 
zjevovat lidu izraelskému svoji vůli? 2 Moj 28,29.30

Velekněz měl na pravé a levé náprsence dva velké zá
řící kameny, označené jako Urim a Tumim. Lidé přicházeli 
se svými otázkami před Hospodina. Jakmile se kolem dra
hokamu na pravé straně objevila svě.elná zář, bylo to zna
mením Božího souhlasu a přízně; zastínění levého draho
kamu bylo důkazem nesouhlasu, nelibosti.

Jak si máme počínat my dnes, chceme-li poznat Boží 
vůli?

Ti, kteří se rozhodnou konat Boží vůli, získají nejen 
moudrost, ale i sílu k poslušnosti a službě, tak jak to Kris
tus zaslíbil. „A cožkoli prosíme, béřeme od něho, pro ože 
přikázání jeho ostříháme a činíme to, což jest libého před 
obličejem jeho.“ (1 Jana 3,22)

Bůh k nám mluví prostřednictvím přírody, zjeve
ním v Kristu, svou prozřetelností a vlivem sváté
ho Ducha. To jsou některé způsoby, kterými Bůh pro
mlouvá ke každému z nás i dnes.

Prostřednictvím koho varoval Bůh Lota? 1 Moj 19, 
1-3.12.13

Občas byli andělé hosty lidské rodiny. Žid 13,2
Jakým způsobem upozornil Bůh faraóna na blížící se 

hlad? 1 Moj 41,1-7
Někdy mluvil Bůh ve snu k lidem, kteří nebyli proroky 

a dával jim zvláštní informace a výstrahy. Lidé, kteří měli 
nějaký sen od Boha, se ještě proto nestali proroky. Takové 
sny mívaly hluboký, často náboženský význam.



6. Novodobé vedení
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Co praví prorok Joel o prorockém vedení 
dnech? Joel 2,28.31

Kterým zvláštním důležitým rysem vyznačuje se lid Boží 
před druhým příchodem Páně? Zj 12,17; 19,10

Výraz „duch proroctví“ vztahuje se zvláště na „projevy 
Ducha“ neboli na zvláštní dar Ducha sva.ého, který pří
jemce inspiruje a umožňuje mu mluvit s autoritou Božího 
představitele. 1 Kor 12,7 — 10. Duch svátý jej přímo „pudí“ 
k tomuto počínání. 2 Petr 1,21. Na základě verše Zj 19,10 
poznáváme, že „svědectví Kristovo“ a „duch proroctví“ má 
na mysli tuto skutečnost. Uvédomíme-li si, že Zj 12,17 se 
vztahuje na dobu ukončení 1260 prorockých dnů, (v. 6 
a 14) tedy na údobí po r. 1798, obsahuje tento verš jasnou 
předpověd, že v církvi „ostatků“ se má projevit ve zvláštní 
míře „duch“ neboli „dar“ proroctví. Adventisté s. d. věří, 
že služba ses. E. G. Whiteové odpovídá plně popisu ze 
Zj 12,17.

v posledních

např. Jonáš a Daniel byli Božími proroky, ale přinášeli 
nejedno poselství i pohanům.

Jakým způsobem obvykle svěřoval Bůh prorokům své 
poselství? 4 Moj 12,6

Nekonečný Bůh osvítí svým svátým Duchem mysl a srd
ce svých služebníků, dává jim sny a vidění, symboly a ob
razy. A ti, kterým byla takto svěřena pravda, vyjadřují 
myšlenky lidskými slovy.

C eme-li Iz 66,5 vzniká otázka: Jaké stanovisko zaují
mám k poselství Božích proroků?

Bohu se zalíbilo sdělit světu pravdu pomocí lidských 
nástrojů a uschopnit mocí svého Ducha muže a ženy k to
mu, aby konali toto dílo. Vedl jejich mysl, aby věděli, 
o čem mají mluvit a psát. Svěřil svůj poklad hliněným ná
dobám, ale přesto mu to neubírá na ceně. Svědectví je pře
dáváno nedokonalou lidskou mluvou, ale přesto je to svě
dectví Boží.



2. úkol - dne 11. njna 1975

Povolání proroka

Zákl. verš: Amos 7,15

1. Povolání
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Za jakých okolností byl Izaiáš povolán k prorockému 
úřadu? Kdo mu dal poselství? Iz 6,8.9

Prorok si svou práci nevybral sám. Prorocký dar nepře-

Co řek! Pavel tém, keři čekali tehdy
1 Kor 1,4-7

Před příchodem Pána Ježíše potřebujeme zvláštní Boží 
vedení.

na den Páně?

Prorok je člověk, k‘erý je povolán nadpřirozeným způso
bem a získává zvláštní schopnosti, aby mohl být Božím 
mluvčím. Představoval Božímu lidu na zemi Božího prá
voplatného zástupce. Byl předně učitelem spravedlnosti, du
chovu ho živo*a, společenského chování a reformátorem mo
rálky. Přinášel naučení, rady, napomenutí a výstrahy. Často 
také předvídal budoucí události.

Prorok přijímal nejprve naučení od Boha a potom je 
předával lidu. Tato dvojí prorokova činnost odrážela se ve 
Starém zákoně v jeho názvu: vidoucí (chozeh nebo roeh) 
a prorok (nabi). Na počátku dějin židovského národa byl 
obvyklejší název vidoucí (1 Sam 9,9). Starý zákon užíval 
nejčastěji označení nabi — prorok, který mohl jako „vi
doucí“ rozeznávat vůli Boží. Měl ji předávat jakožto „pro
rok“ ostatním.



Starém zákoně
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3. Dar proroctví ve

Kterého proroka uvádí bible jako prvního? Juda 14.15
Enoch byl první prorok mezi lidmi. Proroko.al o 2. pří

chodu Ježíše Krista na tento svět a o tom, co bude v té 
době Kristus činit. Jeho proroctví není zaznamenáno v kni
hách Starého zákona. Zřejmě se nikdy nenajde kniha, která 
by líčila Enochovo působení, ale Juda, prorok Boží, se 
zmiňuje o Enochových proroctvích.

cházel z otce na syna. Bůh si sám vyvolil proroka a dal 
mu dar prorocký, jak to vidíme u Izaiáše (Iz 6,8.9), Jere
miáše (1,5), E echiele (2,3 — 5) a Amose (7,15). Mojžíš 
byl povolán u hořícího keře (2 Moj 1, až 4,17).

Jak oznámil Eliáš Elizeovi, že bude jeho nástupcem? 
1 Král 19,19-21

Když Bůh vedl Eliáše, aby šel na pole, kde oral Eli- 
zeus, přehodil Eliáš plášť posvěcení přes ramena mladého 
muže. Duch Boží zapůsobil na Elizea, který pochopil, co 
mu chce prorok říci. Viděl v tom pokyn, že Bůh si ho vy
volil za Eliášova nástupce.

2. Jeremiášovo poslání

Co řekl Bůh Jeremiášovi, když ho povolal k úřadu pro
roka? Jer 1,4.5.9

Čím se vyznačoval Jeremiáš, že mu lid judský mohl dů
věřovat? Jeremiáš si uvědomoval, že božské posláni má da
lekosáhlý význam. To ho podpíralo a utvrzovalo ve chví
lích, kdy mu nenávist vlastního lidu působila zklamání.

Komu svěřuje Pán často své dílo? 1 Kor 1,26 — 31
Ses. E. G. Whiieová napsala pokorně o tom, jak byla 

v mládi povolána za služebnici Boží: „Můj Spasí.el mne 
prohlásil za svého posla a poučil mne: Poneseš poselství 
bloudícím, přineseš zvěst i nevěřícím a budeš na základě 
Písma perem i ústy kárat nesprávné jednání.“

Co uschopňovalo Jeremiáše k prorockému úřadu? Viz 
Jer 1,6.7



dnů proroka Samuele?

. 4. Projev tohoto daru v Novém zákoně

5. Prorok jako člověk

128

Přestal Eliáš projevovat lidské vlastnosti po tom, co byl 
povolán k prorockému úřadu? Jak 5,17

co prorok.

Co je psáno o Božích slovech za
1 Sam 3,1

Jaký dar svěřil .Pán Danielovi? ’ Dan 1,17c
Byli inspirováni proroci, je;ichž spisy nejsou zahrnuty 

do kánonu Starého zákona? 1 Par 29,29; 2 Par 9,29
V době, kdy vznikala Písma Starého i Nového zákona, 

nepřestával Duch svátý osvěcovat mysl jednotlivců. Pravdy 
jim zjevené nebyly vždy zahrnuty do posvátného svazku 
Písma. Bible mluví o prorocích v nejrůzně ších dobách. Je
jich výroky nejsou nikde zaznamenány. Tak i po uzavření 
svazku Písma svátého bude Duch svátý pokračovat ve svém 
díle a bude dí.ky Boží osvěcovat, varovat a po.ěšovat.

Kdo byl největším Božím mluvčím? Žid 1,1.2
V kom se projevoval dar proroctví na začátku novozá

konní doby? Luk 2,25 — 38. Viz též Luk 1,67 — 69
Pavel (2 Kor 12,1—5) a Jan (Zj 1,10) nebyli pouze 

apoštoly, ale i proroky, právě tak i Pe.r, Jakub a pisa elé 
evangelii. Pavel se zmiňuje o tom, že ten.o dar prorocký 
zůstane v křesťanské církvi až do skonání. Ef 4,11 — 13

Jak se dostalo Pavlovi božského zjeveni? 2 Kor 12,1—4
Apoštol Pavel měl na počátku své křesťanské zkušenosti 

zvláš.ní možnost poznat, co Pán očekává od svých násle
dovníků. Byl „vtržen až do tře ího nebe’4, „do ráje a slyšel 
nevypravitelná slova, kterýchž nesluší člo.ěku mluvi.i.“

Zůs.al pod dojmem tohoto vidění, které mu umožnilo mít 
správnou představu o křesťanském charakteru. Přinášel úst
ní i písemné poselství, k.eré od té doby pomáhá Boží církvi 
a posiluje ji.

Křesťan má do jisté míry konat totéž



posvátném vidění putování
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Proroci jsou lidské bytosti. Pouze Bůh je neomylný. Bůh 
vyžaduje od proroka, aby přinášel jeho poselství. Přijímaná 
naučení ovliviiují kladně jeho život. Prorok může i nadále 
uvažovat a mluvit o všedních záležitostech života jako člo
věk.

S kým se radil kněz I lelkiáš a jeho druhové, když chtěl 
poznat Boží vůli s národem judským? 2 Král 22,12 — 14 

Když měla Ellen Hormonová teprve 17 let, napsala krát
ce po svém prvním vidění:

„Jelikož mi Pán ukázal v 
lidu Božího do svátého města, je jistě mojí povinností, 
abych vám toto krátce vylíčila. Snažila jsem se podat věr
nou zprávu o nebeském Kanánu. Prohlašuji vám, bratří 
a sestry, že je to krásná země a že dokážeme jít vpřed a 
získat ji.“ •«*

Ses. E. G. Whiteová přinesla věrnou zprávu, která byla 
povzbuzením a nadějí všemu adventnímu lidu. To se táhne 
jako zlatá nit jejími pozdějšími poselstvími.

6. Těžký úděl proroků

Co prožili často Boží poslové a proroci? Mat 23,29—31. 
Viz Sk 7,52

Jaké stanovisko zaujal Achab k vážné prorocké zvěsti, 
kterou mu Bůh dal prostřednictvím proroka Micheáše? 
2 Par 18,17.25.26

Co zakusil Jeremiáš jako Boží posel od zpupných obyva
tel Judy? Jer 37,11-17

Měla ses. E. G. Whiteová vždy na růžích ustláno? Na
psala o svém úkolu toto: „Hned na začátků mé práce mne 
pronásledovala nenávist, výčitky a faleš. Odbojníci, for- 
inalisté a fanatici sbírali s radostí podlá obvinění a uráže
jící zprávy a šířili je dál. Mohu já, tak slabé, nehodné, 
křehké stvoření očekávat, že budu mít více úspěchu než 
Spasitel světa?“

Řidme se i dnes prorockým slovem. Nebo se chceme 
Božím prorokům posmívat a pronásledovat je?



3. úkol — dne 18. října 1975

Přehled úkolů proroka

Zákl. verí: Oz 12,13

v

130

inspiroval. Tajemstvím veškerého úspěchu naší rozsáhlé 
světě je právě toto Bohem 

inspirované naučení. Jemu vděčíme rovněž za to, že máme 
základních zásadách jasno. Tento dar velmi oceňuji.“

1. Předpovídá

Co zjevuje Bůh svým prorokům? Amos 3,7
Izraelští proroci často ohlašovali hříšnému lidu Božímu 

.tajemství“ hrozeb jeho hněvu a zaslíbení jeho jednání. Viz 
5 Moj 28. Jsou to všechno podmíněná proroctví neboli 
předpovědi. Předpovědi proroků bývaly většinou tohoto rá-

Zkoumáme-li život a působení biblických proroků, po
známe, že měli rozsáhlé pole duchovní působnosti. Tito in
spirovaní lidé nejenže přijímali vidění a přinášeli světlo 
v kázáních či psaných poselstvích, ale vyjadřovali svým 
svátým živoem a příkladem vysoký cil. kterého má církev 
dosáhnout bohabojným životem a svědectvím. Eliáš a Eli- 
zeus byli reformátory. Jeremiáš, Ná an a Jan Křti el ob
viňovali z hříchu. Izaiáš byl rádce; Pavel a Petr byli mi
sionáři, evangelisty a pastýři; Ezechiel byl pastýř a rádce 
lidu Božího ve vyhnanství. •

Ses. E. G. Whi eová napsala: ,Mo:e dílo je obsaženo 
na tolika stránkách, že se musím nazvat poslem, k*erého 
Bůh vyslal se svým po:e!sivím k svému lidu a k.erý musí 
vykonat vše, co mu Pán přikáže.“

R. R. Figuhr, který byl více než 12 let předsedou Gene
rální konference církve advenďstů s. d., prohlásil: „Duch 
prorocký je tajemstvím úspěchu v nejrůznějších odděleních 
a organizacích církve. Duch prorocký vedl, radil, varoval 
a 
organizace a pokroku díla ve



Je to důkaz jeho milosti.

2. Rozličné dílo

předpisy pro lid
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a zákony, které

u člo-

Jaký úkol mčl Mojžíš jako prorok Izraele? Oz 12,13
Mojžíš přinesl málo předpovědí, týkajících se budouc

nosti. Ale byl prorokem, kterého si Bůh použil, vedl skrze 
něho lid izraelský a chránil jej před satanovými svody a 
před nepřáteli. Všichni, kterým byl svěřen úřad proroka, 
nevykonávali stejnou činnost.

Jan Křtitel neučinil ani jeden div, ale byl poslán, aby 
připravoval cestu Páně.

Která první velká pravda je zjevena v Mojžíšových spi
sech? 1 Moj 1,1

Odkud bral Mojžíš různá ustanovení a 
izraelský? 5 Moj 4,1.2.5 "

Mojžíš musel na Boží příkaz psát soudy 
dopodrobna líčily vše, co Bůh vyžadoval.

Ses. E. G. Whiteová popisuje ve Svědectvích, jak Bůh 
dnes poučuje svůj lid. „Tato naučení se týkají každé po
drobnosti všedního života, zabraňují tomu, aby slabá víra 
nezhasla a ovlivňují věřící, aby poznali, že musí být svět
lem světa.“

zu. Ale prorok má ještě důležitější úkol než pouze něco 
předpovídat. Mluví na místě Božím jako jeho zástupce a 
otvírá „tajné“ záměry a úmysly Boží.

Daniel 2. a 7. kap., Matouš 24, Lukáš 21 a Marek 13 
vystihují jistě nejlépe velká panoramatická proroctví, která 
se přesně naplnila v dějinách světa a církve. Bibličtí pro
roci však přinášeli četné předpovědi, které se naplnily 
v místních událostech. Tak např. Jeremiáš předpověděl 
smrt Chananiáše (Jer 28,12 —17), Simeon mluvil o budou
cím díle Ježíše Krista a předpověděl, jaká bolest pronikne 
srdcem Marie. Luk 2,33 — 35. Předpovědi ses. E. -G. Whi- 
teové byly obojího rázu.

Proroctví o Božích soudech se naplní, nedojde-Ii 
věka ke změně. Naše jednání může ovlivnit Boží úmysly.



3. Vychovatel

4. Kar a tel hříchů
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Který nesnadný, ale nejdůležitější úkol má prorok? Jer 
1,17.18

Ses. E. G. Whiteová si byla vědoma, že musí jako Boží 
služebnice splnit také úkol mravního reformátora:

„Nepřišla jsem vás uklidňovat, jak to mnozí rádi činí. 
Ale musím vás varovat a vyzývám vás, abyste napravili 
svůj život a abyste se přestali vzpouzet Pánu vesmíru. Ctěte 
Boží slovo a všímejte si, je-li váš život v souladu s ním. 
Snese váš charakter nebeské vyšetřování?“

Jaký úmysl má Bůh se svým lidem? Jer 29,10—14

Která starozákonní příhoda nám představuje proroka ja
ko vychovatele, který žil a pracoval se svými studenty? 
2 Král 6,1-3

Samuel založil prorocké školy. Měly zabránit šířící se 
zkaženosti a pečovat o mravní a duchovní blaho mládeže. 
Tím, že připravovaly mladé lidi na úlohu vedoucích a rád
ců, podporovaly duchovní prospěch národa.

R. 1872 obdrželi adventisté s. d. základní svědectví 
o křesťanské výchově. V radách, jež ses. Whiteová napsala 
během svého života o výchově, uvádí, že by se mladí lidé 
měli seznamovat s biblí. Klade důraz nejenom na vzdělání 
jejich rozumu, ale i srdce. Jejich výchova má být souměr
ná. Ať jsou vychováni pro život na tomto světě a připra
vovaní pro věčnost.

Sestra Whiteová napsala: „Dílo vykoupení chce v člově
ku obnovit obraz jeho Mistra, vrátit mu původní dokona
lost a rozvinout tělesné, duševní a duchovní schopnosti, aby 
pochopil, co Bůh jeho stvořením sledoval. S tím vším ho 
má seznámit správná výchova.“

Jaký vliv mělo často Jeremiášovo poselství? Jer 32,33
Chápeme, jak dlouho trvá v našem životě Boží dílo vý

chovy a vykoupení?



5. Stanovisko k dřívějším prorokům

Proč zdůrazňoval Zachariáš poselství „předešlých pro-

6. Poselství oživení
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Jaké poselství proroka má převyšovat jeho ostatní posel
ství? Ámos 4,12

Ámosovi záleželo velmi na tom, aby se jeho odpadlý lid 
připravil vstříc Pánu. Toto stanovisko zaujímali všichni 
proroci až do našich dnů. Prvý traktát Svědectví vydaný

Znamená prorocké kárání konečné zavržení, anebo nás 
vybízí, abychom přijali Boží lásku? Zj 3,19

Zamysleme se nad tím, jak bychom se chovali my, kdy
bychom žili za dnů starozákonních. Kárání a zavržení není 
totéž. „Žalm 105 a 106 obsahuje mnoho výstražných na
učení ze života lidu izraelského, kterým by měl lid Boží 
dnes věnovat zvláštní pozornost. Naléhavě vás vyzývám, 
abyste tyto kapitoly četli alespoň každý týden.“

roků“? Zach 1,4
Současní proroci studovali v biblických dobách poselství 

„předešlých proroků“. Dan 9,2. Spisy ses. E. G. Whi téové 
poukazují důrazně na poselství biblických proroků a krása 
pravdy vyniká tím více.

Svědectví nechtějí znehodnocovat slovo Boží, ale chtějí jc 
vyvýšit a upoutat k nim mysl lidí, aby jeho překrásné a 
jednoduché pravdy zapůsobily na všechny.

Br. Haskell, biblický učitel a služebník církve na počát
ku díla, napsal o této činnosti proroka:

„Podle jakého neomylného ovoce poznáme pravé pro
roky? Svědectví pravého proroka souhlasí se svědectvím 
Božích proroků, kteří žili před ním a někdy snad jen roz
víjí pravdy, které hlásali již oni. Je jako stříbro, které se 
zkouší v peci a čistí sedmkrát.“

Proroci nejsou nikdy mezi sebou soky a nesnaží sc získat 
osobní stoupence. 1 Kor 14,32



4. úkol — dne 25. října 1975

Prorocká vidění a sny

Zákl. verš: 4 Moj 12,6
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r. 1855 končil článkem: „Připravte se na .setkání s Pánem.“ 
V posledním článku Svědectví IX, vydaného o 44 roků 
později, vyzývá táž pisatelka: „Milý' bratře, sestro. Žádám 
vás naléhavě, abyste se připravili na to, že Kristus přijde 
na oblacích nebeských. Vypudte ze svého srdce na každý 
den milování hříchů světa. Dokažte prakticky, že máte spo
lečenství s Kristem. Připravte se na hodinu soudu. Až Kris
tus přijde a všichni věřící se mu budou klanět, můžete být 
i vy mezi těmi, kteří budou při setkání s ním klidní.“

Poselství, jež odpadlému Izraeli hlásal prorok Eliáš a Ži
dům za dnů Ježíšových Jan Křtitel, mají zvěstovat i adven- 
tisté s. d. dnes. Všude se ozývá volání: Připravte se na 
setkání s Bohem. Má naše poselství vliv? Neseme je osob
ně, ty i já? Tato výzva vyžaduje důkladnou změnu našeho 
života. Zkoumejme Svědectví, abychom poznali, v čem se 
máme změnit.

Bůh mluvil k proroku skrze vidění. Nelze určit pravidlo,, 
jakým způsobem obdržel prorok toto vidění. Velmi jasně 
to praví verš Žid 1,1: „Častokrát a rozličnými způsoby mlu
víval Bůh k otcům našim skrze proroky.“

Biblický komentář církve adventistů s. d. přináší tuto 
definici prorockého vidění: Je to nadpřirozený způsob, kte
rým Bůh sděluje služebníkům svým prorokům svoji vůli 
(Iz 1,1). Vidění může nastat ve chvíli bdění (Dan 10,7; 
Sk 9,3.7), ve dne (Sk 10,3) anebo v noci (1 Moj 46,2) či
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článcích v časopisech, 
ných svědectvích a v 
jich je na šedesát,

1. Vidění od Boha

ve snu (4 Moj 12,6). Bible nečiní velký rozdíl mezi vidě
ním a snem, snad s výjimkou snů během spánku. Prorok 
nevnímá během vidění své okolí a Duch Boží ovlivňuje 
jeho mysl tak, že prorok doslova vidí, slyší a vnímá to, co 
mu je ve vidění předkládáno. Vidění může obsahovat na
učení pro Boží lid anebo odhalovat budoucnost, aby lid 
Boží mohl lépe prožívat přítomnost. Prorok překonává ve 
vidění velké vzdálenosti (Ez 3,12 — 15; 8,3; 40,2; 2 Kor 
12,2-4).

Sestra Whiteová pracovala pro Pána 70 let (1845 — 1915) 
a viděla mnoho věcí ve viděních ve dne i v noci. Světlo, 
jež jí Pán dával, šířila dál ve svých proslovech a četných 

v celých stovkách osobních, písem- 
četných knižních dílech — v originále

Jak se chtěl Bůh stýkat s člověkem, kterého si vyvolil za 
proroka? 1 Moj 15,1

Za jakých okolností měl Ezechiel velmi živé vidění? Ez 
8,1.3.4

Ses. Whiteová měla podobnou zkušenost s viděními jako 
Ezechiel. Dostala často své vidění ve chvíli, kdy byla ve 
společnosti jiných lidí. Současně přijímala od.Boha světlo 
i ve snu, v noci. Napsala:

„Lidé se mne často ptají, jak prožívám svá vidění a jak 
mi je potom. Řekla bych, že když mne Bůh poctí viděním, 
jsem přenesena do přítomnosti Pána Ježíše a andělů a ne
vnímám nic z této země. Vidím jen tolik, kolik mi anděl 
ukáže. Má pozornost byla často upoutána výjevy, dějícími 
se na zemi.

Někdy bývám přenesena do daleké budoucnosti a vidím, 
co se má stát. Jindy mi Pán ukazuje věci, které se staly 
v minulosti. Po vidění si nevzpomínám ihned na vše, co 
jsem viděla. Ujasní se mi to teprve tehdy, když začnu psát. 
Při psaní vyvstávají přede mnou jednotlivé scény, jak jsem 
je viděla ve vidění a mohu klidně psát.“



2. Vidění a fyzické projevy

posledních dnech i padělky
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Jakou změnu pozoroval jednou při sobě Daniel po svém 
vidění? Dan 10,7.8.17.18

Jak je vylíčena zkušenost jiného proroka? 4 Moj 24,2—4 
Zdá se, že padl tváři k zemi, ale oči měl stále otevřené. 

Srovnej zkušenost Saula (1 Sam 19,23.24), Ezechiele (Ez 
1,28), Daniele (Dan 8,17.18; 10,8-19), Jana (Zj 1,17). 
Ale rozhodně je tomu ve skutečnosti tak, že prorok byl vleže 
i ve stoje ovládán Duchem svátým a nemohl uplatnit své 
přirozené smysly ani chápání.

Z těchto veršů poznáváme, že docházelo k následujícím 
fyzickým projevům: 1. vytržení ducha, 2. slabosti, 3. pro
rok nedýchal, 4. měl otevřené oči, 5. síla se mu navrátila.

Jak popisuje Pavel vlastní zkušenost s viděním? 2 Kor 
12,1.2

Podle Mat 24,11.24 budou v 
Božích projevů.

3. Zkušenost ses. Whiteové ve vidění
o

G. I. Butler, předseda Generální konference v době, kdy 
ses. Whiteová byla ve středním věku, podává zprávu o tom, 
jak se zkušenost ses. Whiteové ve vidění podobala zkuše
nosti proroka Daniele.

„Ve vidění přestává dýchat. V tomto stavu nedýchá ani 
nosem ani ústy. To si ověřili mnozí svědkové, dokonce 
i nadaní lékaři, kteří viděním vůbec nevěřili. Když dostává 
vidění, neomdlí ani nezeslábne, ale barva jejího obličeje zů
stává přirozená a krev proudí jako obvykle. Pohyby jejich 
rukou jsou ladné a často její obličej zazáří jakoby odles
kem nebeské slávy. Ve vidění nevnímá nic z toho, co se 
děje kolem ní.“

Byl to jeden z 
svědky ses. Whiteové 
tuto zkušenost a 
utvrdila.

mnoha důkazů — a ti, kteří byli očitými 
v době vidění, nezapomněli nikdy na 

jejich víra a důvěra v tento Boží dar se



4. Noční vidění proroku

5. Prorocký sen není výmyslem

6. Jak se dostalo světla ses. Whiteové?

137

Jak zjevil Bůh Ezechielovi skutečnosti, týkající se ob
noveného chrámu? Ez 40,2.4

V jaké podobě přijímal Zachariáš poselství? Zach 1,8 — 10
A apoštol Jan? Zj 1,10—20

Kam byl Ezechiel přenesen
1-12

v duchu ve vidění? Ez 8,

Ses. Whiteová viděla někdy ve vidění historické události. 
V úvodu ke knize Velký spor čteme: „Čtenář může sledo
vat události dlouhotrvajícího boje mezi dobrem a zlem, jak 
to ukázal Duch svátý. Bylo mi dopřáno, abych občas viděla 
působení velkého sporu mezi Kristem a satanem v nejrůz
nějších dobách.“

Když psala svá vidění o druhém příchodu Ježíše Krista, 
prohlásila: „Viděla jsem tak úžasné, závažné výjevy, že to 
nelze perem vylíčit. Prožívala jsem to jako ve skutečnosti.“

V které době obdržel Daniel vidění? Dan 7,1.2.13
Když prorok spal a jeho mysl byla uvolněná, zjevoval 

mu Bůh často pravdu prorockým snem anebo viděním. Zdá 
se, že prakticky nelze dobře rozlišovat prorocký „sen“ od 
prorockého „vidění“. U Daniele (Dan 7,1) tyto pojmy splý
vají.

Který jiný prorok dostával vidění v noci? Sk 16,9. Viz 
1 Moj 46,2—4

Pán Bůh poctil ses. Whitcovou asi 2000 zjeveními, kte
rá jí po dobu 70 let dával ve snu a ve viděních, ve dne 
nebo v noci.

Tyto nepřirozené úkazy a vidění biblických proroků i slu
žebnice Páně nelze vysvětlit vědeckým způsobem.



5. úkol — dne 1. listopadu 1975

Prorok vyřizuje Boží poselství.

Zákl. verš: Zj 1,10.11a

1. Ústní i psaná svědectví
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viděl 
při různých

Vidění osvítilo mysl proroka. Když skončilo vidění, 
předkládal ostatním slovy nebo písmem to, co viděl a sly
šel. Činil to nejlepším možným způsobem a 
příležitostech líčil totéž vidění různými slovy.

Bibli psali inspirovaní lidé, ale nepodali ji způsobem 
Božího myšlení a vyjadřování. Psali ji lidé. Bůh není pi
satelem. Lidé často praví, že Bůh by tak nemluvil. Slova, 
logika a vyjadřování bible vyplynuly z pera Božích pisa
telů. Psali svým, ne Božím perem. Povšimněme si různých 
pisatelů.

Bůh neinspiroval slova bible, ale její pisatele. Inspirace 
se tedy nevztahuje na slova či výrazy jedince, který je ovliv
něn Duchem svátým, ale na jeho osobu. Ses. Whiteová při
jímala i předávala Boží poselství stejným způsobem jako 
proroci v dávných dobách.

Často vzniká otázka: „Jak mohla ses. Whiteová vědět 
o věcech, o kterých mluví tak rozhodně?“ Odpovídá sama:

„Mluvím tak proto, že mi tato slova přijdou v těžkostech 
na mysl, jako když blesk ozáří v bouři temnou oblohu. 
V takové chvíli musím říci to, co mi probleskne hlavou, 
ačkoli nemám nové vidění, ale připomenu si mocně to, co 
mi bylo zjeveno před lety.“
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s Božím poselstvím?

Jaký příkaz obdržel mladý prorok Jeremiáš ohledně Boží
ho poselství? Jer 1,17

Jakým způsobem také předávali proroci svěřené posel
ství lidu? Jer 26,2.4a

Co museli někdy proroci učinit 
Iz 30,8

Jak bylo poselství často předáváno jednotlivcům nebo 
církvi? Kol 4,16 ■

Ses. Whiteová vypisovala svěřená poselství a často je 
předávala v podobě opisů. Za léta odeslala tisíce takových 
poselství. Praví o tom: „V dopisech, jež píši, ve svědect
vích, která přináším, předkládám to, co mi Pán ukázal.“

Kdyby ses. Whiteová nepředávala věrně naučení o ší
ření díla ve všech odvětvích, nemohlo by dosáhnout svě
tového významu.

2. Vydatný pomocník Jer 36,4.17.18

Baruch psal Jeremiášovo poselství. Víme rovněž, že Pa
vel diktoval některé své epištoly. Ses. Whiteová musela 
psát svá poselství ručně. Někdy dala tyto rukopisy sekre
tářce, která jim dala konečnou podobu. I když se po roce 
1880 objevil psací stroj, pokračovala ses. Whiteová v psaní 
vlastní rukou. Napsala za svého života na 100 000 stran. 
Velké množství těchto rukopisů je uloženo v kancelářích 
Generální konference v pozůstalosti ses. Whiteové.

Ses. E. G. Whiteová napsala: „Když dílo rostlo, pomá
hali mi jiní připravovat materiál do tisku. Po smrti svého 
muže měla jsem několik věrných pomocníků, kteří neúnavně 
opisovali svědectví a připravovali články pro tisk.“

Syn ses. Whiteové, bratr W. C. White praví, že si dob
ře vzpomíná na počátky matčiny činnosti v Battle Creak. 
Když otec, James White, přišel domů z kanceláře Review 
and Herald, požádala ho ses. Whiteová, aby si poslechl, 
co napsala. Měl jí případně upravit sloh nebo opravit gra
matické chyby.“

Žasneme, že slova skromné ženy nám tak přiblížila veleb
nost vznešených pravd, které jí Pán zjevil!



souvislosti se svým vi-
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4. Věrohodnost poselství proroka

Z jaké příčiny napsal apoštol Pavel 1. epištolu sboru 
v Korintu? 1 Koř 1,11

Byla všeclma poselství ses. Whiteové výsledkem zvlášt
ního vidění?

„Někteří jsou toho názoru, že výstrahy, rady a napome
nutí, které Pán dává prostřednictvím svého služebníka, 
nemají více váhy než rady a výstrahy kohokoli, pokud ne
vyplývají ze zvláštního vidění pro každý jednotlivý pří
pad. Je-li napsané svědectví odpovědí na otázky, poznámky 
či výzvy sborů nebo jednotlivců a vysvětluje-li Boží sta
novisko k těmto věcem, neztrácí proto na významu a je 
právoplatné.“

Nepřemýšleli jsme již o tom, jak získala ses. Whiteová 
světlo, obsažené v knize Výchova nebo Cesta ke Kristu 
a podobně? Jc snad vše dáno přímo ve vidění?

„Sama v sobě nevynikám mimořádnou moudrostí. Jsem

3. Boží poselství vyjádřené slovy

Jaké naučení dostal Ezechiel v 
děním o chrámu? Ez 40,4

„Muž“, kterého prorok Ezechiel viděl ve vidění, ho po
učil, aby dával pozor na to, co mu Pán ukáže, aby to 
mohl přesně reprodukovat lidu izraelskému. Bůh mu zje
vil svoji pravdu. A prorok ji vyjádřil lidskou řečí, lidský
mi slovy.

Kdo je zdrojem poselství bible? 2 Tim 3,16a
Ses. Whiteová napsala o své zkušenosti toto:
„Ačkoli jsem při psaní svých vidění právě tak závislá 

na Duchu Božím jako po dobu trvání vidění, popisuji to, 
co jsem viděla, svými slovy. Slova, která mi pravil anděl, 
jsou vždy uvedena v uvozovkách jakožto přímá řeč.“

Ses. Whiteová napsala, že Bůh jí při psaní poskytuje 
zvláštní pomoc svého Ducha: „Když píši něco důležitého, 
je se mnou a pomáhá mi. Nevím-li si někdy rady s někte
rým výrazem, připomene mi to jasně a srozumitelně.“



5. Prorok kárá
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pouze nástrojem v rukou Páně a konám dílo, které mí svě
řil. Naučení, která přináším písemně nebo ústně, před
stavují světlo, jez. mi Pán dal.“

Jakým způsobem pokáral Bůh krále Davida? 2 Sam 
12,1.7

Bůh poslal proroka Nátana, aby pokáral Davida za 
jeho smilstvo a vraždu (Betsabé a Uriáš). 2 Sam 12,1.7 
Jan Křtitel odsuzoval Ilerodesa, že si vzal Herodiadu, že
nu svého bratra. Mat. 14,3 — 12

Také ses. Whiteová psala osobní svědectví. Tato jsou 
v originále shrnuta v devíti svazcích Svědectví.

Ses. Whiteová k tomu vysvětluje: „Poněvadž se napo
menutí a naučení daná jednotlivcům hodila právě tak dob
ře pro mnohé, kterým jsem nepsala přímo, považovala jsem 
za svoji povinnost uveřejnit osobní svědectví pro blaho 
církve. Pán kárá hříchy jedinců, ale sleduje tím nápravu 
mnohých.“

Jak pokáral Petr jednoho svedeného věřícího? Sk 8, 
18-24

Pavel prohlásil před králem Agripou: „Nebyl jsem ne- 
poslušen nebeského viděni“ (Sk 26, 19). Položme si také 
my otázku: Jsem poslušný naučení, jež mi Pán dává skrze 
vidění své služebnice?

6. Boží posel

Na čí moci byl prorok závislý? 2 Petr 1,20.21
Jak byli proroci občas napomínáni, aby hlásali věrně 

Boží poselství? Jer 26,2
„Viděla jsem, že je to maličkost mluvit proti Božímu 

proroku jako člověku, ale pohrdat Božími slovy je nebezpeč
né. Viděla jsem, že Pán chtěl pomocí vidění vytknout blou
dícím jejich chyby. Nedbají-li na tato božská naučení, po
nechá je v bludu, takže poznají svůj omyl, až už bude 
pozdě.“



6. úkol — dne 8. listopadu 1975

Prověření tvrzení proroka

Zákl. verš: 1 Tes 5,20.21
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Kristus varoval své učedníky: „Varujte se falešných pro
roků, kteří k vám přicházejí v rouše ovčím, ale uvnitř 
jsou vlci hltaví. Po ovoci poznáte je. Zdali sbírají lidé 
hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak i každý dobrý strom 
dobré ovoce přináší, ale zlý strom přináší zlé ovoce.“

Zde je návod, podle kterého každý může provést potřeb
nou zkoušku. Ti, kteří touží upřímně po poznání pravdy, 
budou mít pro to dostatek důkazů.

Ale máme ještě další možnost ověřit si tvrzení toho, kdo 
se vydává za Božího mluvčího. Také ses. Whiteová musí 
těmto podmínkám vyhovovat právě tak jako kdokoli jiný.

Poselství pravého proroka a) vyniká vysokou úrovní myš
lení a vyjadřování, b) týká se praktického denního života, 
c) hodí se pro danou situaci, d) sleduje vznešený duchovní

Nečetli jsme už něco v bibli anebo ve Svědectvích, co se 
hodilo přímo na nás? Přináší-li toto poselství pokárání, 
přijímáme je jako inspirované právě tak jako zaslíbení mi
losti?

Bůh k nám promlouvá skrze svého Ducha ve výstra
hách a napomenutích, aby utvrdil víru věřících v Ducha 
prorockého. Daná naučení neztratila časem ani zkouškami 
na ceně. Naopak, léta utrpení a odříkání potvrdila pravdi
vost daných svědectví. Naučení, jež Pán dal v počátcích 
díla, mají být právě tak užitečným vůdcem i při jeho do
končení.
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plán; není dětinské a nezaplétá do vznešených pravd nic 
malicherného, e) nedá se upravovat, aby získalo přízeň lidí.

Svědectví proroka nevzniká na základě dojmů, pocitů či 
náhlých pohnutek, ale přestavuje jasné Boží zjevení. Fyzic
ký projev, kterým se vyznačovala vidění ses. Whiteové, 
tvoří součást důkazů.

Nyní budeme na základě biblických veršů zkoumat dílo 
ses. Whiteové. Nezapomeňme, že nemíníme podrobovat bib
li zkoušce na základě spisů ses. Whiteové, nýbrž naopak, 
její spisy si ověřujeme biblí!

1. Prorok a Bůh
Podle čeho lze také poznat falešného proroka? 5 Moj 

13,1-3
Vedla činnost ses. Whiteové lidi k Bohu nebo od Boha? 

Ústní a psaná svědectví ses. Whiteové zvelebovala Boha, 
jeho přikázání a jeho slovo, bibli.

P srno svaté je jediným neomylným vodítkem pro po
souzení všech názorů, nauk a teorií. Prorok Izaiáš 8,20 
praví: „K zákonu a svědectví. Pakli nechtí, nechať mluví 
podle slova toho, v němž není žádné záře.“

Ses. WhLeová napsala na poslední straně své první kni
hy Zkušenosti a vidění (vydané r. 1851): „Milý čtenáři, 
doporučuji ti slovo Boží za vůdce tvé víry a tvého života.“ 
Duch, který inspiroval Písmo, vede vždy k Písmu.

Proč se stavějí někteří lidé proti pravdě? 1 Tím 6,20
Jaké zaslíbení je dáno tichým země? Ž 25,9
Čtěme Mat 5,3 — 5!

2. Předpověď a naplnění
Podle čeho dále si můžeme ověřit práci proroka? 5 Moj 

18,22
Naplní-li se předpovědi proroka, je to také potvrzením 

jeho pověření. 1 Sam 9,6
Ačkoli se dílo ses. Whiteové nezaměřuje převážně na 

předpovídání budoucích událostí, předpovídala několikrát 
poměry a události, které se později splnily a potvrdily její



3. Kristus jako člověk

4. „Po ovocích poznáte je."
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prorocký dar. Některé její předpovědí jsou přesně vymeze
né, jiné nám poukazují na rostoucí problémy doby, jako 
např. duchovní úpadek.

Nač nesmíme zapomínat při posuzování naplnění pro
roctví? Jer 18,9.10

bezmocným 
němž se zje-

padlému pokolení. Hledíme-li 
hledíme na Boha a spatřujeme 
vu, odraz jeho osobnosti.“

jaké užitečné zkoušce máme podrobit každého, kdo tvr
dí, že má dar prorocký? Mat 7,15—20

Ses. Whiteová se snažila zpřístupnit svým čtenářům Pís
mo svaté, upoutat jejich pozornost na Krista a přispět 
svými radami k rozšíření Božího díla na zemi. Tak došlo 
k organizaci církve, vznikly četné ústavy a církevní insti
tuce a církev se rozrostla po celém světě.

F. M. Wilcox, kdysi vydavatel církevního časopisu Re-

Co je podle Jana další známkou pravého proroka? 1 Ja
na 4,1.2

Knihy bible se soustředují na Krista jakožto člověka. 
Také ses. Whiteová mluví ve svých spisech převážně o Je
žíši Kristu jako o Bohu — člověku, kterého považuje za 
svého Spasitele a nejvyššího Pána.

„Mezi Kristovým božstvím a mezi bezmocným nemluv
nětem v betlémských jeslích je obrovský rozdíl, jak pře
konáme vzdálenost mezi mocným Bohem a 
slabým dítětem? Přesto se Stvořitel světa, v : 
vila plnost božství tělesně, projevil jako nepatrný kojenec 
v jeslích. Převyšoval všechny anděly, byl rovný v důstoj
nosti a slávě Otci a přece se stal člověkem! Došlo k tajem
nému splynutí božství s člověčenstvím — a Bůh a Člověk 
vytvořili jeden celek. Toto spojení přináší naději našemu 

na Krista jako na člověka, 
v něm jeho velebnost a slá-



5. Posouzení ses. Whiteové
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view and Herald a současník ses. Whiteové, řekl v kázá
ní na zasedání Generální Konference dne 7. června 1946: 
„Přizpůsobila svůj život a svou křesťanskou zkušenost čis
tým, prostým, důležitým zásadám Kristova evangelia. Pro
žívala ve svém životě zásady pravdy, které hlásala ostat
ním, jak to činí každý pravý prorok.

Nesmíme posuzovat dílo ses. Whiteové podle nějakého 
detailu, slovního obratu či věty anebo podle zdánlivého 
protikladu v jejích spisech. Musíme je posuzovat podle to- 

' ho, jakým duchem se vyznačovalo po celá léta, podle ovo
ce, jež přinášelo ve spojeni s velkým náboženským hnutím. 
Působení ses. Whiteové mělo význačný podíl na rozvoji 
tohoto hnutí a mocně je ovlivňovalo.“

Mohou spisy ses. Whiteové ovlivnit i dnešní adventní 
církev a mne osobně?

K čemu vybízela ses. Whiteová ty, kteří chtěli posoudit 
ovoce jejích prorockých vidění?

„Posuzujte Svědectví podle ovoce. Jakým duchem se vy
značují? Jaký vliv šíři?

„Budto Bůh poučuje svoji církev, kárá její chyby a po
siluje její víru, anebo je to dílo někoho jiného. Budto je to 
dílo Boží, nebo nikoli. Pán Bůh zásadně nespolupracuje 
se satanem. Mé dílo nese bud pečeť Boží, anebo pečeť ne
přítele. Zde nemůže být nic polovičatého. Bud představují 
Svědectví Ducha Božího, anebo ducha satanova.“

Ses. E. G. Whiteová napsala o své zkušenosti toto po
selství:

„Když se Pán projevoval prostřednictvím ducha pro
roctví, viděla jsem minulost, přítomnost i budoucnost. Vi
děla jsem docela neznámé tváře a po letech jsem je pozna
la, když jsem s nimi přišla do styku. Byla jsem probuzena 
ze sna a viděla jsem živě před sebou vše, co mi bylo zje
veno; psávala jsem o půlnoci dopisy do zámoří, které přišly 
v kritické chvíli a zachránily dílo Boží od velkého neštěstí. 
Je toto dílo posledních 36 let shůry nebo zezdola?“



6. Varujme se falešných proroků

7. úkol — dne 15. listopadu 1975

Věrohodnost prorockého poselství

Zákl. verš: 2 Par 18,13
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Ve starozákonní době popírali někteří lidé božský zdroj 
prorockého poselství. Prohlašovali, že prorokovo svědectví 
je ovlivněno lidmi nebo okolnostmi.

Jaké varování přináší Jan, aby ušetřil církev před svo
dem? 1 Jana 4,1

U Mat 24. kap. označil Spasitel svod jako hlavní zna
mení jeho druhého příchodu. „Povstanou mnozí falešní 
proroci a svedou mnohé.“ (Mat 24,11)

Ses. E. G. Whiteová opakovala r. 1905 tuto výstrahu 
v našem církevním časopise: „Někteří lidé budou tvrdit, 
že mají vidění. Dá-li vám Pán jasný důkaz, že toto vidění 
je od něho, můžete je klidně přijmout. Ale nenechte se 
oklamat jako mnozí jiní.“

„Projeví se nepravé sny a nepravá vidění, v nichž je 
část pravdy, ale jež odvádějí od původní víry. Pán dal 
lidem pravidlo, které jim bezpečně pomůže odhalit je: ,K zá
konu a svědectví: nemluví-li podle slova toho, je to pro
to, že v nich není záře.“ (Iz 8,20 — nový překlad). Ne- 
mají-li dostatečnou úctu k Božímu zákonu, nedbají-li na 
jeho vůli, zjevenou ve svědectvích jeho Ducha, jsou to 
podvodníci. Jsou ovládáni pocity a dojmy, které staví nad 
inspirované slovo a myslí si, že jsou od Ducha svátého.“

K čemu nabádá apoštol Pavel křesťany? 1 Tes 5,20.21
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Kdyby prorok vyjadřoval pouze své mínění nebo názo
ry svých blízkých, bylo by jeho tvrzení, že je prorokem, 
falešné. Stačilo by podrobit jeho činnost kritické zkoušce 
a neobstál by.

Někteří jedinci prohlašovali o ses. Whiteové na počátku 
jejího působení, že její vidění vznikají na podkladě hyp
notismu. Čteme o tom v díle Zkušenosti a vidění. V pozděj
ších letech se někdy ozvaly hlasy, že je ovlivňována vý
znamnými vedoucími církve — jako např. svým manželem 
a dalšími zaměstnanci díla, lékaři či vychovateli. Když se 
jistý muž vyjádřil, že její svědectví dokazují, že ji určití 
bratří mylně informují, odepsala mu velmi klidně: „Myslíš 
si, že lidé vzbudili ve mně předsudky. Kdyby tomu tak 
bylo, nebyla bych hodna, aby mi Bůh svěřil své slovo.“

Bylo možno svěřit ses. Whiteové Boží slovo? Každý 
sám si musí zodpovědět tuto otázku. Máme-li dojít k žá
doucímu výsledku, musíme uvažovat pozorně a s modlit
bou. Tato otázka je tak důležitá, že předsudky a dřívější 
názory musí ustoupit stranou.

1. Spolehlivost prorockého slova
Jak hodnotí Petr prorocké poselství? 2 Petr 1,19
Petr viděl na hoře proměnění velkou záři a slyšel hlas 

z nebe. Ve své 2. epištole o tom mluví v 1. kap. v 16- 
18. v. Ale prohlašuje, že proroctví je bezpečnější než to, co 
viděl a slyšel, když byl s Ježíšem na hoře.

Také satan dokáže činit divý. Jakmile je však posuzu
jeme na základě prorockého slova, ukáže se, že to je pod
vod a klam. Bezpečné prorocké slovo stává se zkušební 
pomůckou.

„Satan se snaží přesvědčit svět o tom, že bible není in
spirována, že v ní jsou samé pohádky a nabízí místo ní 
— duchovní, spiritistické projevy!“

2. „Takto praví Hospodin“
Co prohlašovali často proroci, kteří nesli Boží poselství?

Oz 1,1



3. Micheáš, nezranitelný prorok

rozhodl ohleduMicheáš bez
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Achab, král izraelský s pro- 
chystané vojenské výpravě? 2 Par

na následky?

Za jakých okolností radil se 
rokem Micheášem o 
18,1-8

Prorok Boží neprorokoval o Achabovi nic dobrého, po
něvadž o něm nemohl nic dobrého říci. Vyřídil mu to, co 
mu Pán svěřil. Achab nenáviděl Micheáše, protože nená
viděl pravdu a pohrdal Bohem. Pravda zůstane pravdou, 
ať už ji člověk uzná nebo nikoli. To, co prorok Boží řekl, 
se mělo stát bez ohledu na to, zda si to Achab přál či ni
koli.

Jak se snažil Achabův posel ovlivnit Micheáše? 2 Par 
18,12

Jak se 
v.13.16.27

Micheáš, věrný prorok Boží, který se nedal ovlivnit, byl 
uvězněn. Kdyby se Boží proroci dali podplatit, zastrašit 
či získat lichocením — co by se stalo s Božím slovem, kte
ré měli předávat dál? Micheáš byl statečný v díle Páně 
a neochvějný a nebyl ochoten nést poselství „pokoj a bez
pečnost“, když Pán varoval před válkou a nebezpečím. 
(1 Tes 5,3)

Bibličtí proroci tvrdili, že slova, jež k lidu promlouvali, 
jsou od Boha. Říkávali na začátku svého projevu: „Stalo 
se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí...“ Tato věta so 
vyskytuje v Písmu v různých obměnách: „Takto praví 
Hospodin“, „Jak řekl Hospodin“, „I mluvil Bůh“, „Já 
Hospodin mluvil jsem“, „Duch svátý mluvil skrze ústa 
Davida“, apod.

Cím je Boží slovo? Ž 119,105
Kristus sám mluví ve sv&ni slovu a Písmo ho předsta

vuje jako světlo. Jan Křtitel prohlásil, že „byl poslán, aby 
svědectví vydával o tom světle.“ (Jan 1,8) Pán Ježíš řekl: 
„Dokud světlo máte, věřte světlu, abyste byli synové světla.“ 
(Jan 12,36)



4. Obvinění

5. Balám ovlivněn mocí Boží
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Bůh si uchoval čistotu knih bible. Poselství ses. Whilcové 
pro dnešní církev je právě tak spolehlivé.

Oč žádal Balák Balánia? Jaký byl toho výsledek? 4 Moj 
22, 1-7; 23,5-11

Balám býval zbožným člověkem a Božím prorokem, alo 
odpadl a propadl lakomství. Přesto se vydával za služebníka 
Nejvyššího. Věděl, jak se Pán přiznává k lidu izraelské
mu. Když poslové přišli se vzkazem, byl přesvědčen o tom, 
že jeho povinností je odmítnout Balákovu nabídku a posly 
propustit. Ač předstíral, že musí bezpodmínečně uposlech
nout Boží vůli, snažil se vyhovět Balákovu přání.

Co řekl Balám o původu svého poselství? 4 Moj 22,38 
Proč to prohlásil? v.20.35
Jelikož se Balám vydával za Božího proroka, byla by

Z čeho obvinili vedoucí Judstva Jeremiáše, když jim 
vyřídil důležité poselství? Jer 43,2

Kdo byl podle nich autorem rady, kterou jim Jeremiáš 
přinášel od Boha? v.3

Tak jako Joakim spálil kdysi slova, jež zaznamenal 
prorok Jeremiáš, zničili občas někteří lidé svědectví ses. 
Whiteové, protože jim nebylo příjemné. Napsala o tom: 
„I dnes jsou mnozí ovládáni duchem, který pronásledoval 
a uvěznil Jeremiáše za to, že uposlechl slova Páně.“

Někdy se ozývaly hlasy, že ses. Whiteová se dává při 
psaní někým ovlivňovat. Na to pravila: „Uznávám toto 
obvinění. Ano, jsem ovlivňována Bohem, který je mocný 
v radě a který mi ukazuje pravý stav věcí.“

Zamysleli jsme se nad tím, zda bychom na prorokově 
místě dokázali vydávat podvržená, lidská slova za slova 
Páně? Jak dlouho bychom si asi udrželi Boží přízeň za 
těchto okolností?



6. Věrohodnost spisů Ducha prorockého

8. úkol — dne 22. listopadu 1975

Výsostné postavení bible

Zákl. verš: Sk 17,11
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Bible obsahuje veškeré zásady, jež lidé musí znát, chtě- 
jí-Ii být schopni žít časný i věčný život. Rozumět jim mo-

Co prohlásila ses. Whiteová o autorství poselství, obsa
ženém v jejích knihách?

Ses. Whiteová není autorem těchto poselství. Obsahují 
pokyny, které jí Pán po celý život dával. Obsahují vzácné 
slovo útěchy, jež Bůh milostivě dal své služebnici, aby je 
přinášela světu.

Články v církevní literatuře: „Ani jeden můj článek v ča
sopise není vyjádřením mých názorů. Píši to, co mi Pán 
ukáže ve vidění — jsou to drahocenné paprsky světla od 
jeho trůnu.“

Svědectví v dopisech: „V dopisech a ve svědectvích vám 
předkládám to, co mi Pán zjevil.“

Jak dokážeš obhájit věrohodnost spisů ses. Whiteové?

jeho slova přijata jako z Božích úst. Proto mu Bůh ne
dovolil mluvit co by chtěl — musel vyřídit Boží poselství.

Co namítal Balám na královy námitky, proč nezlořečí 
Izraeli? 4 Moj 23,12.25.26; 24,10—13

Bůh nedopustí, aby falešný člověk zmařil jeho slovo 
a nedopustí ani to, aby upřímné duše byly svedeny. Jan 
7,17
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2. Člověk, ovládaný Duchem

Jakými slovy lící apoštol Petr působení božského vnuknu
tí? 2 Petr 1,21

Duch Boží pudil mocně proroky. Budí to v nás úžas. 
Doslova to znamená, že jím byli unášeni, nutkáni a po
bízeni.

1. Inspirace pisatelů (2 Tim 3,16.17)

Inspirace představuje 
bení Ducha sva ého na 
muto jedinci umožňuje 
moc1 vidění nebo přímým působením 
svědectví písmem nebo slovem.

Jak popisuje Jan řetěz nebeského předávání zpráv? Zj 
1,1-3.10.11

Zač děkoval apoštol Pavel Bohu? 1 Tes 2,13
Pisatelé Písma byli ovlivněni nadpřirozeným působením 

Ducha svátého, takže jejich spisy vzbuzují důvěru, s ja
kou se nesetkáváme v dílech jiných autorů. Jedním z dů
kazů božského původu je změna, která nastává v čtená
řích Písma.

Jak se modlil Spasitel za své učedníky? Jan 17,17
Bible posvěcuje lidi — odděluje je pro svátou službu 

Bohu — a navazuje na vedení k nejvyšší inspiraci! Jak 
jinak si můžeme vysvětlit její živelnou moc!

v prorockém slova smyslu půso- 
mysl lidského nástroje, který to- 
1. přijímat Boží pokyny bud po- 

a 2. přinášet psané

hou všichni. Mnoho jejích pokladů leží hluboko pod po
vrchem a nelze je získat bez pilného, soustavného hledání 
a úsilí.

Jakmile je všechny najdeme, poznáme, jak nádherně do 
sebe zapadají. Jedno evangelium doplňuje ostatní, jedno 
proroctví se vysvětluje dalším, jedna pravda navazuje na 
druhou. Každá zásada Božího slova má své místo, každá 
skutečnost své postavení. Náčrt i provedení celé skladby 
nesou pečeť svého Tvůrce. Něco takového mohl vymyslet 
a vytvořit pou^e Nekonečný Bůh.



hudebníků totožná s inspirací pro-
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Předal Bůh Ezechielovi své poselství doslova? Ez 40,4 
Bůh neinspiroval slova bible, ale její pisatele, kteří vli

vem Ducha svátého získali potřebné myšlenky. Ale slova 
vyjadřují pečeí dotyčného jedince. Božská mysl a vůle se 
slučují s myslí a vůlí člověka a tak se slova člověka stá
vají slovem Božím.

Byla kniha Zjevení diktována apoštolu Janovi doslova? 
Zj 1,11

Ač je bible ve své prostotě dokonalá, neodpovídá vzne
šeným Božím myšlenkám, poněvadž neomezené myšlenky 
nemohou být dokonale včleněny do omezeného způsobu 
lidského myšlení. Výrazy bible nejsou přemrštěny, jak si 
mnozí myslí. Naopak, ač se pisatelé snažili mluvit co 
nejvýstižněji, nestačí ani jejich silné výrazy vystihnout 
velkolepost myšlenky.

Přečtěme si např. vidění ve Zj 1,12 — 20. Vylíčil bys 
tuto scénu stejnými slovy, kdybys byl prorokem jako Jan?

'Jakou úlohu měl Duch v Janove viděni? Zj 1,10
Jan praví, že byl „u vytržení Ducha“ neboli př.jal Du

cha Božího a byl při přejímání vidění Zjevení pod jeho 
vlivem.

Okolnost, zda prorok obdržel ducha proroctví, byla zá
vislá na Božím daru a na tom, zda přijímal zprávy Du
cha Božího.

Ses. Whiteová napsala: „Jsem závislá při psaní svých 
vidění na Duchu Božím právě tak, jako ve chvílích, kdy 
je dostávám.“

Je inspirace básníků a 
roka?

Proroci byli od prvopočátku považováni za božské uči
tele. Prorok byl v nejvyšším slova smyslu bytostí, která 
mluvila pod přímým vlivem inspirace a předával lidem 
poselství od Boha. Ale byli tak označováni i idé, kteří sice 
nebyli tak přímo inspirováni, ale Bůh si je povolal, aby 
lidi poučovali o jeho působení a vedeni.

3.Nedokonalá lidská mluva



5. Autorita Písma

svcho pobyt.
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4. Předpokladem je svatost

Jak bývají často označováni Boží proroci? Luk 1,70; 
2 Petr 3,2

Kdo měl být prorokem, musel žít svátým životem. Pro
rok může zápolit s osobními předsudky jako Jonáš, může 
padnout jako David či zhřešit jako Mojžíš na hranicích 
zaslíbené země. Ale Bůh mohl přijmout vyznání a pokání 
těchto mužů a také tak učinil. Nemohl ovšem nadále uzná
vat odpadlíka Baláma, který prodal věrnost Bohu za pe
níze a za lidskou přízeň.

Život ses. Whi téové nebyl prost slabostí, ale vyznačoval 
se Ježíšovou zásadností a bezúhonností. Byla to křesťanka, 
která měla víru v Ježíše Krista a která podle této víry 
také žila.

Jakými lidmi mají být křesťané? 1 Petr 2,9
Proč nemají služebníci Boží více svatosti v životě? Proč 

se nemůže opakovat úspěch lotnic?

O kom svědčí Písmo? Jan 5,39
Na čí autoritu se Kristus odvolával za

na zemi? Luk 4,4 8.10
Satan žádal, aby Kristus na důkaz svého božství uči

nil zázrak. Pevné spolehnutí se na slova „takto praví 
Hospodin“, bylo největším znamením, kterému saian nemohl 
odolat.

Přijímejme Boží slovo jako vrcholnou autoritu. Musí
me přijmout jeho pravdy pro svoji osobu. Tyto pravdy 
můžeme ocenil jedině tehdy, když je osobně zkoumáme.

Co je praveno o trvalé podstatě slova Božího? Mat 24, 
35

Tato svalá kniha odolala útokům původce hříchu, kte
rý sc spojil se všemi zlými lidmi, jen aby Boží charakter 
zanikl v mraku a v temnotě. Ale Pán si předivně uchoval 
tuto svátou knihu v její dnešní podobě, aby byla lidem 
ukazatelem na cestě k nebesům.
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6. Jak zkoumat bibli

Jaký vzácný příklad studia bible ukazují Bcrienští? Sk 
17,11

Jakou jedinečnou sílu chová slovo Boží? 1 Petr 1,23 — 25 
Poselství ses. Whiteové jsou jakýmsi inspirovaným ko

mentářem k Písmu svátému. Žádný novodobý autor nedal 
Boží knize tak „živou podobu“.

Cti s modlitbou. Nepřistupujme nikdy ke studiu 
bible bez modlitby. Než otevřeme její stránky, prosme o osví
cení Duchem svátým, a Pán nás vyslyší.

Přistupujme k ní s pokorou. Chceme-li od 
velkého JÁ JSEM získat poznání, musíme přicházet jako 
pokorní žáci, aby zlí andělé nezaslepili naši mysl a ne- 
zatvrdili naše srdce, takže by nás pravda nemohla ovliv
nit.

Kterou důležitou zásadu uvedenou pro knihu Zjevení 
můžeme vztahovat na celou bibli? Zj 22,18.19

Přijímej bibli doslova. Pokud není v bibli 
symbol nebo podobenství, přijímejme slova bible tak, jak 
byla myšlena. Kristus zaslíbil: „Bude-li kdo chtít činit jeho 
vůli, ten pozná jeho vůli.“ (Jan 7,17) Kdyby lidé vzali 
bibli tak, jak je, kdyby falešní uči'elé nesváděli a nemátli 
jejich mysl, bylo by vykonáno velké dílo. Do Kristova 
stádce by přišlo na tisíce lidí, kteří dosud bloudí v ne
jistotě a andělé nebeští by se z toho radovali.

Proč nemůže „tělesný člověk“ rozumět Písmu? 1 Koř 
2,12-14



9. úkol — dne 29. listopadu 1975

Důležitosti Ducha prorockého

Zákl. verš: Ef 4,8.11 — 13

1. Požehnání duchovních darů
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Co měli KorintStí dobře znát? 1 Kor 12,1
Církev musí pochopit, jaké místo zaujímají „duchovní 

dary“ a jaké je jejich uplatnění. Mluvíme často o ovoci 
Ducha, ale nezmiňujeme se příliš o darech. Dary zkrášlují 
církev, dávají jí ušlechtilý charakter, činí ji jednomysl
nou, takže se členové stávají mocnými svědky připrave-

V epištole 1 Kor 12, Ef 4 a Řím 12 kap. je uvedeno mno
ho darů Ducha. Čtrnáct darů je uvedeno pouze jednou. 
Čtyři jsou vyjmenovány dvakrát. Jeden je uveden třikrát 
a jiný čtyřikrát. Je to duch proroctví.

Je nanejvýš důležité, aby církev adventistů pochopila, 
jakou úlohu má tento jedinečný a významný dar. Zamysle
me se nad slovy: „V dávnověku mluvil Bůh lidem ústy 
proroků a apoštolů. Dnes k nim promlouvá ve svědec
tvích svého Ducha. Bůh ukazuje dnes svému lidu svoji 
vůli a způsob života, který od něj očekává tak důrazně 
jako ještě nikdy.

Ve slově Božím je mnoho všeobecných zásad pro vy
tvoření správných životních zvyklostí. Všeobecná i osobní 
svědectví byla dána proto, aby jeho lid věnoval větší po
zornost těmto zásadám.“

Ses. Whiieová napsala: „Musím konat velmi zodpověd
né dílo; musím perem i slovy přinášet naučení nejen ad- 
ventistům s.d., ale i světu. Vydala jsem mnoho velkých 
i menších knih a některé jsou přeloženy do různých ja
zyků. Mým úkolem je otvírat lidem Písmo tak, jak je



2. Trvalá podstata darů

Korintě obzvláště usilovat?v
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prorocký? Uplatňují-li se 
a evangelizace atd., proč by 
rocký?

nými pro proměnění do nebes. V určitém slova smyslu jsou 
dary Ducba svátého stromem, na kterém roste ovoce Du
cha. Práce a úsilí nadaných kazatelů, učitelů, evangelistů 

ducha proroctví, který se projevoval v životě a díle ses. 
a zbožného života.

Touha věků jsou toho mocným

O jaký dar měli věřící
1 Kor 14,1

„Viděla jsem, že někteří přijímají tištěná vidění a po
suzují strom podle ovoce. Jiní jsou jako pochybující To
máš; nemohou tištěným svědectvím uvěřit ani nechtějí 
přijmout důkaz svědectví jiných, chtějí sami vidět a mít 
osobní důkazy. Nedávejme je stranou. Mějme s nimi dlou
ho trpělivost a prokazujme jim bratrskou lásku, dokud se 
nerozhodnou pro anebo proti. Postaví-li se proti svědec
tvím, je to pro církev důkazem, že nemají pravdu.

Lid Boží se nemá před takovými nespokojenci hrbil 
a vzdát se svobody. Bůh dal dary do církve proto, aby ji 
byly ku požehnání. Jakmile se vyznavači pravdy staví proti

a
Whiteové, přinesly ovoce proměněného 
Knihy Cesta ke Kristu a 
svědectvím.

Uved hlavní dary Ducha! 1 Koř 12,28.8 — 10. Viz též 
Řím 12, 6-8; Ef 4,8-16

Poznáváme, že se má projevit tak mocno vylití Ducba, 
uplatnění daru proroctví a Božích snů a vidění, aby to 
tvořilo znamení druhého příchodu. Vždyť se to řadí ke 
znamením na slunci a na měsíci, na „úkazy na nebi i na 
zemi“. Pochybovačům a přemoudřelým bude se tento názor 
jevit jako kacířství. Ale srovnejte to s Joelem 2,28 — 32; 
Sk 2,14 —22 a přesvědčíme se, že je tomu tak. Nebe a ze
mě pominou, alo slovo Boží zůstane.

Je snad některý dar Ducha svátého důležitější nežli dar 
v církvi ostatků dary učení 
v ní neměl mít místo dar pro-



3. Účel daru proroctví

Za jakým účelem dal Bůh do církve duchovní dary?

4. Působení Ducha prorockého mezi laodicejskými
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v církvi zůstat? Jsou potřebné

Jak se chová Věrný Svědek k církvi laodicejské?
Jakou radu jí dává? Zj 3,14.18.19
Nabízí církvi laodicejské veškerá dobrodiní Kristo

va smíření. Máme-li uznat, že potřebujeme Krista a jeho 
dar spasení, musíme projít Boží školou. To se děje pomocí

Ef 4,11.12
Jak dlouho měly tyto dary

i dnes? Ef 4,13.14
Jak se modlil Spasitel za své následovníky? Jan 17,21
Bůh si vyvádí ze světa lid a staví jej na vyvýšenou 

úroveň věčné pravdy, svých přikázání a víry Ježíše Kris
ta. Svůj lid si ukázní a sjednotí. Nebudou roztříštěni, aby 
jeden věřil to, jiný ono a aby se jejich názory docela roz
cházely nezávisle na celku. Rozdílnost darů a pravidel, 
jež Pán do církve dal, způsobí, že všichni budou zajedno 
ve víře.

Uriah Smith, prvý tajemník Generální konference a dlou
holetý vydavatel časopisu Review and Herald, přinesl toto 
svědectví o vlivu Ducha prorockého:

„Odhalují satanovy plány a varují nás před jeho osidly. 
Nepřítel se totiž nenápadně snažil vniknout nej různějším i 
projevy fanatismu do našich řad. Svědectví mluví o jeho 
skryté nepravosti, vynášejí na světlo zatajené hříchy a ob
nažují špatné pohnutky neupřímných.“

Jak se modlil David ohledně Božího slova? Ž 119,22. 
24.36

těmto darům a bojují proti viděním, ohrožují svým vli
vem lidské duše. Tehdy je nejvyšší čas, abychom jim vě
novali velkou pozornost, aby nestrhli svým vlivem slabší.“ 

Kde se měli projevit duchovní dary? 1 Kor 12,28



6. Služebnice Páně
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a napomenutí, obsažených v jeho inspi-

5. Uplatňuje Boží zásady

Kterou důležitou zásadu připomnělo vidění Petrovi? Sk 
10,34

Vidění, které Bůh dal Petrovi na střeše domu, opravilo 
jeho židovské předsudky vůči pohanům.

Vidění ses. Whiteové napravují ty, kteří se uchylují od 
zásad bible. Na konci své první knihy o tom napsala:

„Doporučuji ti, milý čtenáři, slovo Boží jako pravidlo 
tvé víry a života. Tímto slovem budeme i souzeni. Bůh 
v tomto slovu zaslíbil, že dá v „posledních dnech“ vidě
ní; nemají přinášet nová pravidla víry, ale mají potěšit 
jeho lid a napravit ty, kteří se uchylují od biblické prav
dy.“

Ses. Whiteová píše o svých svědectvích: „Lidé věnují 
bibli málo pozornosti, proto dal Pán menší světlo, aby 
vedlo muže a ženy k většímu světlu.“

poselství pokárání 
rovaných spisech.

Ses. Whiteová prohlásila: „Bůh uznal za vhodné poradit 
br. U. Smithovi a pokárat ho, poněvadž se mýlil. Je to 
snad důkazem, že ho Pán opustil? Ne. ,Nebo kteréžkoli 
miluji, kárám a trestám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.* 
(Zj 3,19) Pán kárá zlo, které je v jeho lidu. Je to důka
zem, že jej zavrhl? Nikoli. V církvi jsou nedostatky, a Pán 
na ně poukazuje svým způsobem, často pomocí Svědec
tví.“

Co dokazuje Boží trestání? Žid 12,6.7
Rada Věrného Svědka přináší povzbuzení a potěšení. 

Církev ještě má možnost získat zlato pravdy, víry a lásky.

Co tvrdil o sobě Jan Křtitel? Jan 1,21.23
Jan Křtitel se nepovyšoval. Pán Ježíš o něm prohlásil, 

že je „prorok... a více nežli prorok.“ Mat 11,9
Co tvrdila ses. Whiteová o sobě a o svém díle? „Ne-



10. úkol — dne 6. prosince 1975

Kristova církev

Zákl. verš: Zj 12,17
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Bůh má na zemi zvláštní lid, církev, která především 
musí všemi prostředky hlásat pravdu a obhajovat Boží 
zákon. Kéž jsou všichni posléze mezi těmi, kteří mají tr
pělivost svátých, kteří zachovávají Boží přikázání a mají 
víru Ježíšovu.

Nikdo nesmí strhávat základy naší víry — základy, jež 
byly položeny na počátku díla za vroucích modliteb, zkou
máním slova a pomocí zjevení. Na těchto základech sta
víme již celá desetiletí. Snad má někdo dojem, že našel 
novou cestu a že může položit pevnější základy. To je však

činím si žádné nároky. Pán mi však řekl, že jsem jeho 
poslem, kterého si vyvolil již v mládí. Přál si, abych 
přijala jeho slovo a abych ve jménu Pána Ježíše nesla jasné 
a rozhodné svědectví.“

„Je mi svěřeno dílo proroka, ale tím má činnost ne
končí.“

„Pán mi přikázal, abych obzvláště nabádala mladé a star
ší, učené i neučené, aby zpytovali osobně Písmo. Mám je 
ujišťovat o tom, že jasné poznání bible převyšuje veškeré 
poznání a člověk se stane takovým, jakým ho Bůh chce 
mít.“

Podněcuje čtení prorockých spisů ke studiu bible? Máme 
při čtení spisů ses. Whiteové na mysli její osobu nebo 
Krista, krásu podání nebo velkolepost spasení a vyjádřené 
pravdy?



1. Duch v církvi

2. Dary Ducha
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Co měla křesťanská církev získat prostřednictvím Du
cha? 1 Kor 12,7-11; Jan 15,26

Kristus vyprosil pro svou církev od Otce největší možný

za svého nástupce na světě?

velký omyl. Nikdy nemůže položil jiný základ, než jaký 
byl položen. Vše, co není založeno na Skále, záhy padne.

Setrvejme až do konce v důvěře, kterou jsme měli na 
začátku. Bůh a Ježíš Kristus poslali svému lidu mocná 
slova, vyvedli si jej krok za krokem ze světa do jasného 
světla přítomné pravdy. Rty Božích služebníků, zvěstujících 
toto poselství, byly posvěceny nebeským ohněm. Pán Bůh 
sám zpečetil pravdivost zvěstované pravdy.

Pouze jeden lid odpovídá popisu církve ostatků. Jsou 
to lidé, kteří zachovávají přikázání Boži a mají víru Je
žíšovu, kteří před druhým příchodem Kristovým vyvyšují 
úroveň spravedlnosti. Nestavějme se proti tomu.

Kdo položil základy Božího díla na zemi? 1 Kor 3,10.11 
Jak začal Kristus stavět základy své církve? Jan 1, 

36-51
Koho ustanovil Pán Ježíš

Jan 14,16-18
Utěšitel je nazván Duchem pravdy. Jeho úkolem je po

dat definici pravdy a udržovat ji. Nejprve se usídlí v srdci 
jako Duch pravdy, pak se stává Utěšitelem. Duch svátý 
promlouvá k člověku prostřednictvím Písma svátého. Jeho 
pravda pak proniká až do jeho srdce.

Jak dlouho měl Duch zůstávat v církvi? Jan 14,16
Kristus zaslíbil své církvi dar Ducha svátého. Toto za

slíbení platí pro nás právě tak jako pro první učedníky.
Modleme se vroucně jako kdysi učedníci o letnicích, aby 

na nás sestoupil Duch svátý. Potřebujeme jej mnohem 
více než oni.



3. Církev ve světle proroctví

12,2-5
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. poslední straně úvodu ke knize 
„Čteme, že tyto dary byly dány do 

v církvi nějaký dar.

Jakým symbolem představil Kristus církev Janovi? Zj 
12,2-5

a) Žena oděná sluncem, představuje pravou církev. Eí 
5,27

b) Člověk-dítě, který bude vládnout prutem železným,
je Ježíš Kristus. Ž 2,7—9

c) Veliký ryšavý drak představuje v prvé řadě satana 
a teprve na druhém místě pohanský Rím. Zj 12,9

d) Ostatky ze semene ženy znázorňují poslední věrnou 
církev Kristovu. Zj 12,17

Když se sahanu — draku nezdařily útoky proti „semenu“ 
ženy, zaútočil na ženu neboli církev. Proti malé církvi 
v Jeruzalémě vypuklo pronásledováni (Sk 8,1; 9,1.2), které 
se rozšířilo téměř po celé římské říši. Později převzala 
úlohu pronásledovatele vládnoucí církev v Evropě (1260 
let — Zj 12,6.14). Byla to doba velkého soužení pro věrné 
jedince, kteří se řídili Boží pravdou a neuznávali zdánlivě 
křesťanské učení církve.

Dnešní křesťané prakticky nevědí, co je to zjevné a bo
lestné pronásledování. Dokazuje snad tato zkušenost, že 
požíváme zvláštní Boží přízeň?

dar — Ducha svátého. Duch svátý se stal sám největším 
dárcem. 1 Koř 12,1.7

U. Smith napsal na 
Patriarchové a proroci: , 
církve. Jakmile tedy má jediný věřící 
můžeme říci, že tento dar je v církvi“.

Jak ujistil Kristus učedníky, že s nimi bude neustále? 
Mat 28,20b

Kristovo zaslíbení: „Aj, já s vámi jsem po všechny dny“ 
naplnilo se přítomností Ducha svátého. Kristus řekl o svém 
Zástupci, Duchu Božím: „U vás přebývá a ve vás bude.“ 
Jan 14,17



4. Církev ostatků

jejím dětem? Zj

5. Totožnost ostatků

křesťanské církvi, která
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• Podle čeho lze poznat církev ostatků? Zj 12,17; 19,10 
Tento verš dokazuje jasně, že se jedná o svědectví, jež 

Kristus dává těm, kteří mají ducha prorockého a jimž se 
zjevuje zvláštním způsobem.

Co měli podle slov anděla Janovi bratři, proroci? Zj 
19,10

Jaká další poznávací znamení má církev ostatků? Zj 
14,12

Dar proroctví se má objevit v
má „Ježíšovu víru“. Tato církev zachovává přikázání Bo
ží. Církev ostatků se tedy má podle proroctví vyznačovat 
těmito dvěma povahovými rysy — vírou a poslušností.

Jaké stanovisko máme zaujmout k přítomné pravdě? 2 
Petr 1,12

Co podnikl původce hříchu proti ženě a 
12,17a

Slovo „ostatky“ pochází z řeckého 1 o i p o i — „ti, kte
ří zůstali, pozůstalí“. Nejsou tím myšlení ojedinělí roz
troušení věřící, ale „společný útvar, Boží viditelná, bož
ská organizace na zemi.“

Původce hříchu bojuje proti „ostatkům“ v závěrečné fá
zi zvěstování evangelia právě tak, jako kdysi bojoval proti 
Kristu a apoštolům v počátcích křesťanské církve. Jeho 
útoky se neustále stupňují a záhy vyvrcholí. Budeme svěd
ky naplnění verše Zj 12,17.

Jakou zkušenost mají učinit věřící, kteří žijí těsně před 
přícllodem Pána Ježíše? 2 Petr 3,11



11. úkol — dne 13. prosince 1073

úloze sl rážného

Zúkl. verš: Žalm 32,8

1. Funkce strážného
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Jak se nazývali proroci za dnů Samuele? 1 Sam 9,9
V knize Duchovní dary vylíčila ses. Whiteová četné 

výjevy z vidění o velkém sporu. Svá vidění napsala na 
2J9 stránkách. Napsala více než 200 krát „viděla jscin“, 
„bylo mi ukázáno“, „Pán mi ukázal“, „bylo mi praveno“ 
apod. Tímto způsobem popisuje události minulé i budouc
nost jako „očitý svědek“.

Prorocká vidění ses. 'Whiteové poskytovala od prvopo
čátku hnutí
1. ochranu před vnitřním nebezpečím církve. Dary Ducha

Církev v

Pán si používal ses. Wh i téovou po 70 let (1845—1915) 
za svůj nástroj, jímž svoji církev prorocky vedl. Často to 
bývalo v kritických chvílích. Historický přehled o tom, 
jak duch prorocký vedl život církve a jak nad ním bděl, 
je dostatečným důkazem toho, že můžeme důvěřovat Boží
mu vedení. To platilo zvláště v počátečních dnech, kdy 
blud a fanatismus ohrožovaly vedoucí tohoto hnutí.

Ses. Whiteová nebyla vůdcem adventního hnutí jako 
Mojžíš, který vyvedl lid Boží z Egypta. Nevykonávala ani 
funkci krále jako David v lidu izraelském. Její dílo se spí
še podobalo činnosti Samuele, který byl učitelem v Izraeli. 
Ale tak jako kdysi Izraelští uznávali Samuele „od Dan až 
po Bersabé“ za pravého Božího proroka, uznali adventisíé 
s.d. v díle ses. Whiteové nástroj Božího svátého Ducha, 
který měl lid Boží vést, duchovně podpíral a potěšovat. 
Její poselství vykonávalo funkci strážného.



2. Vidění o práci nakladatelství

3. Církevní řád
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Na konferenci v domě O. Nicholse v Dorchester, Mass. 
(list. 1848) prosili průkopníci díla, aby je Pán mimořádně 
vedl. Cítili blízkost nebe, a ses. Whiteová dostala vidění 
o světle. Zprvu to bylo jen nepatrné pohybující se světlo. 
Postupně se však zvětšovalo, až obklopilo celou zeměkouli. 
Po vidění pravila svému muži:

„Mám pro tebe poselství. Musíš začít tisknout malý ča
sopis a rozesílat jej lidem. Zprvu bude skutečně jen malý. 
Ale jakmile jej lidé budou číst, budou ti posílat prostředky, 
abys mohl tisknout dál. Časopis bude od prvopočátku úspěš
ný. Viděla'jsem, že z těchto malých začátků vzejdou paprs
ky světla, jež se rozšíří po celém světě.“

Tak se vlivem prorockého světla zrodil první adventní 
časopis Přítomná pravda. V následujících měsících přijalo 
mnoho lidí trojandělské poselství. Dnes vydává 46 nakla
datelství literaturu téměř ve 300 jazycích. Ano, to jsou ony 
„paprsky světla“, o nichž ses. E. G. Whiteová mluvila.

Které zkušenosti novozákonní církve potvrdily hodnotu 
církevního řádu a organizace? Sk 6,1 — 17. Viz Sk 15,1—32 

„Viděla jsem, že můžeme uzavřít dveře, kterými vchází 
nepřítel a působí stádci nesnáze a škodu. Tázala jsem se 
anděla, jak lze tyto dveře zavřít. Řekl mi: ,Církev se musí 
uchýlit k Božímu slovu a musí být založena na řádu evan-

prorockého odhalovaly sebedůvěru a pýchu, ohrožující ' 
duchovní úroveň hnutí v letech 1850 a později.

2. Ochranu před vnějším nebezpečím církve. Sňala masku 
hypnotismu a novodobého spiritismu.

3. Vedení v chápání základních pravd křesťanství. Lid 
Boží tak lépe porozuměl plánu vykoupení.
Zamysleme se ve světle tohoto zvláštního vedení nad 
2 Par 20,20b.



4. Vedení
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5. Poselství, jež se uchovalo

Jakou jinou práci konal ještě Mojžíš, vůdce národa izrael
ského? Oz 12,13

gclia, který byl přehlížen a zanedbáván. Má-li církev do
spět k jednotě víry, musí k tomu bezpodmínečně dojít.* “

Církev Boží je proto od počátku podřízena řádu a kázni. 
Jen tak se mohla její organizace rozvinout v celosvětovém 
misijním měřítku.

Kdy se Pavel rozhodl, že zanese evangelium do Evropy? 
Sk 16,9.10

Kristus řekl: „Jdouce po všem světě, kažte evangelium.“ 
Duch prorocký pohádal církev k činu, a r. 1874 započala 
naše práce v misijních polích. Kde bychom dnes vůbec byli, 
nebýt tohoto důrazného svědectví!

Jak předivně projevil Pán své vedení a svoji ochranu za 
dnů krále Ezechiáše? 2 Par 32,30.22. Srov. Iz 37,1.2.6.7. 
33-37

Když bohabojný král Ezechiáš a prorok Eliáš prosili 
o záchranu Judstva před vyhlazením, kterým jim hrozil 
pyšný král asyrský, poslal Bůh anděla, který zahubil „vše
chny muže mocné“ (2 Par 32,21). Asyrský král musel svoji 
výpravu odvolat. Pán všestranně Jeruzalém chránil.

Pomocí ducha prorockého vede také svůj lid ostatků, jak 
to objasňují tyto příklady:

a) Podrobné rady týkající se
r. 1863 a r. 1866 založení lékařského ústavu
Mich. Zde měli nemocní nalézt tělesné a 
a měli se 
rozsáhlé činnosti sanatorií 
rozšířily po celé zemi.

b) Reorganizace Generální konference r. 1901, v době, 
kdy centralizace autority byla brzdou díla. Také zde po
mohla jedině praktická rada ses. Whiteové.

zdravého způsobu života 
v Battle Creak, 

duchovní zdraví 
naučit, jak předcházet nemocem. Byl to začátek 

a nemocnic, které se od té doby



církvi? Ef 4,1415
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a opakují se 
sc nedá strh-

Bůh vysvobodil předivně lid izraelský, zdeptaný otroc
tvím a žijící z velké části v nevědomosti a v odpadnutí. 
Zavedl jej pomocí Mojžíše až na hranice zaslíbené země.

Bůh dal svému lidu v zájmu jejich duchovního a těles
ného zdraví vhodné zákony, jež měly v jejich životě do
kázat celému světu, jaké dobrodiní přináší ochotné dodržo
vání správných zásad.

Přehled historie církve adventistú s. d. dokazuje, jak nás 
Bůh „zachoval“ prostřednictvím prorokyně, jejíž inspirova
né pokyny nás také uchovaly před četnými útoky satana.

Ochrana před fanatismem. Prvním úkolem mla
dičké Ellcn Ilarmonové bylo vytvořit v počátcích kolem 
církve zed a chránit ji před fanatiky, kteří přicházeli s ex
trémními názory, jako je: okamžité posvěcení, bezhříšnost 
apod.

Jiní se pokoušeli určovat datum Kristova příchodu. Ale 
ses. Whitcová vyvracela tyto nebezpečné názory. Pán jí 
ukázal, že žádné určované datum se nesplní.

V církvi se vždy znovu vyskytují fanatici 
zkušenosti minulosti. Ale církev jako celek 
nout extrémními názory.

6. V době krize

Co způsobují duchovní dary v
Svčtitelé soboty konali r. 1848 pět „sobotních“ konferen

cí a snažili se upřímně najit biblické pravdy. Na těchto 
zasedáních došlo k sjednocenému shrnutí různých bodů 
pravdy. Zde byly položeny základy adventního učení. Také 
při této příležitosti si Pán použil Ducha prorockého a chrá
nil i vedl jím svůj lid. Ses. Whiteová měla při každé kon
ferenci jedno i dvě vidění. Ovšem, tato vidění nenahrazo
vala studium bible.

Ses. Whiteová napsala krátce po těchto zasedáních: „Mu
seli jsme zkoumat Písmo a čekat na zjevení pravdy. Modlili 
jsme se co nejvroucněji, aby ji nám Bůh zjevil, a postupně 
se nám dostávalo potřebného světla. Nyní je pravda již 
jasná a její paprsky se spojily v jeden celek.“



12. úkol — dne 20. prosince 1975

Proroctví světlem

Zákl. verš: Jan 14,29

1. Pro jednotlivce

trojandělské poselství.
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Jakým způsobem vysvol>odil Hospodin svůj starozákonní 
lid 7. kritické situace? 2 Par 2U,14 — 20

Využijme i dnes pokynů a rad jeho služebnice.

o půlnoci

Bůh si přeje, aby jeho lid měl přehled o událostech bu
doucnosti, aby dokázal čelit všem okolnostem. Přicházející 
události jeho lid nepřekvapí, poněvadž je budou brát ro
zumně a jejich víra se utvrdí a vzroste. Budou si říkat ve 
shodě se ses. Whiteovou: „Pán nám o tom řekl, a my se 
s tím musíme vypořádat.“

Boží vidoucí hleděli již ve starověku prorockým okem 
do budoucích staletí a viděli hlavní události dějin. To, co 
viděli, zaznamenali pro poučení a povzbuzení celého světa. 
Bůh promluvil k nám dnes v souladu se svým úmyslem 
opět skrze Ducha prorockého a dal nám tak podrobnější 
přehled události před 2. příchodem Ježíše Krista. Inspiro
vané poselství utvrzuje slovo biblických proroků a při
spívá k lepšímu pochopení.

Co se stane, až bude lid Boží vysvobozen z času sou
žení? Dan 12,1.2

Zvláštní vzkříšení. Bůh zjeví svoji moc 
a vysvobodí svůj lid.

Všichni, kteří zemřeli ve víře v



2. V náboženství

3. V hospodářském světě
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Jaký ohromující převrat mel podle slov apoštola Pavla 
nastat v náboženském světě? 2 Tes 2,3-4

Proroctví o velkém odpadnutí se naplnilo. Ovšem, došlo 
také k zaslíbení jeho moci, jež proroctví nazývá „smrtelnou 
ránou“. Když se „rána“ uzdravila, mělo znovu ožít odpad
nutí a předčit svůj dřívější útlak. Slovo Boží nás varuje 
před tímto nebezpečím.

Jakou zkušenost musí ještě učinit Boží věrní? Zj 3,10
Všichni, jejichž víra není pevně založena na Božím slo

vu, budou v „hodině pokušení“ svedeni a přemoženi.
Jeremiáš praví: „Poněvadž tebe s pěšími běžícího k ustá

ní přivodí, kterak bys tedy stačil při koních? A poněvadž 
v zemi pokojné, jíž jsi se důvěřil, což pak spravíš při tom 
zdutém Jordánu?“ Jer 12,5

Jsou to velmi vážná slova a nutí nás k přemýšlení.

Co je kořenem zla? 1 Tim 6,9.10. Viz 1 Jana 2,15 — 17
Kdvby lidé více dbali na učení Božího slova, našli by 

řešeni svých častých problémů.
Před čím varuje Pavel? 2 Kor 6,14 — 18
Několik jedinců ve světě se snaží získat všechny peníze, 

které lze obchodováním získat a podporují se navzájem 
v tomto úsilí. Lid Boží nemůže mít s nimi nic společné
ho. Každý člověk má nárok na práci a na slušnou mzdu.

vyjdou z hrobu oslaveni a uslyší, jak Pán uzavře smlouvu 
pokoje s těmi, kteří zachovávali jeho zákon. Mnozí adven- 
tisté s. d. odpočívají v hrobech v naději, že uzří svého Spa
sitele. Vykoupení nebudou zklamáni. Stanou se očitými 
svědky návratu Ježíše Krista.

Svůdná moc spiritismu. Co předpovídají pisatelé No
vého zákona o svůdné moci satanových nástrojů? 2 Tes 
2,9.10; 2 Kor 11,13-15; Zj 16,13.14



4. Ve vědě
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5. V přípravě na setkání s Pánem

Co Činil satan v Zachariášově vidění o Jozuovi a an
dělu?

Co představuje změna oděvu? O čem byl ujištěn velekněz 
Jozue? Zach 3,1—7

manželka Manueho 
na vlivy pú-

Má také osobní svobodu, aby se rozhodl pro správný den. 
Bohem určený k odpočinku po práci.

Jakou radu obdržela Samsonova matka před jeho naro
zením? Soudců 13,3.7

Ses. Whiteová poukazuje na to, že 
.musela dodržovat přísnou dietu s ohledem 
sobici v těhotenství.

Rodiče si neuvědomují, jaký význam má jejich vliv již 
před narozením dítěte, ale nebesa to myslí vážně. Z po
selství, jež anděl Páně dvakrát s důrazem opakoval, je 
zřejmé, že tato otázka je nanejvýš důležitá.

Také ses. Whiteová poukazovala po celá léta na to, jak. 
důležitý je vliv matky na dosud nezrozené dítě. Věda po
tvrdila teprve nedávno důležitost vlivu rodičů na dítě již 
před jeho narozením.

Jaké výsledky přináší správná životospráva? Kaz 10,17
Pouze jedinci jsou dosud natolik probuzeni, aby po

chopili, jak velký vliv má stra/a na zdraví, charakter 
a užitečnost člověka na tomto světě i ve věčnosti.

Je to zázrak, že prostá žena bez vědeckých znalostí do
kázala tisíce lidí přimět k tomu, aby uznali revoluční r á- 
zory o stravě. Je ještě větším zázrakem, že tyto názory ne
byly mylné, ale vědecky správné a opodstatněné. Každý, 
kdo je po náležitém poučení rozumně uplatňoval, získal 
lepší zdraví.

Dokud holdujeme chuti na úkor zdraví a jsme ovládáni 
pýchou života, nemůžeme počítat s pomocí Ducha Božího, 
který chce přispět k dokonalosti našeho charakteru.



6. Dokonání světového díla

170

bude záhy ukráceno, 
hlcdávat ztracené.“

Pán zaslíbil, že bude se svou církví až do konce. Budíne

R. 1892 jsme neměli ještě v Afriee ani jednu misijní 
stanici. Teprve o rok později přišli kolportéři do Číny a za 
10 let tam byli vysláni první misionáři. Na ostrovech jsme 
učinili teprve velmi skromné začátky.

Kdo dokoná dílo evangelia? Sk 1,8
„Viděla jsem, že rychlé dílo, jež si Pán koná na zemi, 

a poslové musí proto urychleně vy-

Jaké dílo bude dokonáno před Kristovým příchodem? 
Mat 24,14

Dne 3. ledna 1875 viděla ses. Whiteová mnoho světel, 
ozařujících temný svět. Roku 1892 prohlásila: „Misijní 

' dílo v Austrálii a na Novém Zélandu je dosud v počát
cích, ale v Austrálii, na Novém Zélandu, v Africe, Indii, 
Číně a na mořských ostrovech musí být vykonáno stejné 
dílo jako doma.“

R. 1892 jsme neměli ještě

Toto vidění se vztahuje zvláště na zkušenost lidu Boží
ho před ukončením velkého dne smíření. Církev ostatků pro
jde nesnázemi a zkouškami. Ti, kteří zachovávají přikázání 
Boží a mají víru Pána Ježíše, pocítí hněv nepřítele spa
sení.

Satan je před Bohem horlivě obviňme. Prohlašuje, že sc 
 připravili svými hříchy o božskou ochranu a že je proto 
může právem zničit jakožto přestupníky.

O čem svědčí otázka Pána Ježíše? Luk 18,3
Zařidme se ochotně podle důrazné výzvy Věrného svěj- . 

ka, abychom byli připraveni setkat se s Ránem.
Dnes je den přípravy. Bůh nevloží nikdy svoji pečeť na 

čelo nečistého muže či ženy. Nevloží svou pečeť na čelo 
člověka ctižádostivého, který miluje hříšné zvyklosti. Ne
vloží ji nikdy na čelo muže či ženy, kteří mluví a jednají 
falešně a lstivě. Všichni, kteří přijmou pečeť, musí být 
před Bohem bez poskvrny — musí být kandidáty nebes.



13. úkol — dne 27. prosince 1975

Důvěra v duchu prorockého

Zákl. ucrš: Sk 26,19
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jejími věrnými členy. Ještě nás čeká mnoho práce. Mu
síme se všemožné snažit poukazovat lidem na Krista, kte
rý nám jako náš Spasitel odpouští hříchy, jež vzal na sobe. 
Musíme poukazovat na Krista, jasnou Jitřenku. Pán nám

- lá milost u světa, abychom mohli dokonat dílo.

Studovali jsme celé čtvrtletí dar proroctví v církvi ad- 
ventistů s.d. Poznali jsme, jak nám Pán tímto způsobem 
předal své poselství. Nyní vzniká pro každého z nás otáz
ka: Jaké je mé stanovisko k tomuto daru? Čím jsou pro 
mne rady ducha prorockého? Jak je budu zkoumat a uplat
ňovat? Neotálejme s odpovědí na tyto otázky a nevyhý
bejme se jim. — Denton E. Rebock napsal:

„Věřím, že ve spisech ses. Whitcové je obsaženo to, co 
Bůh ode mne očekává a co pro mne chce skrze svého Sy
na Ježíše Krista učinit. Jsou to slova plná krásy a moci. 
Představují pro mne vzor křesťanského života. Přijímám její 
slova v souladu s jejím prohlášením, že to jsou slova po
kárání pro „chybující“, „povzbuzení pro tiché a pokorné“, 
slova „rady, naučení, napravení“. Nejsou to' „přikázání 
Desatera“, ale moudré rady a vroucí prosby, jež laskavý 
Otec dal skrze svoji vyvolenou služebnici.“

Dále pokračuje: „Drazí bratří a sestry adventní rodiny! 
Zkoumejme téma našich úkolů, co nej pečlivěji, nej pozor ne
jí a s modlitbou. Postavme se s církví ostatků na stranu 
poselství, jež nám bylo jako lidu dáno a na stranu služeb-



nás a pro nás
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nice Páně. Bůh si ji vyvolil, aby mohl v 
naplnit svoji vůli a svůj úmysl v závěrečných chvílích 
doby milosti, před druhým příchodem Pána Ježíše. Kris
tus záhy ukončí dílo spasení, a my prožijeme slavné na
plnění jeho předpovědí.“

1. Stanovisko k napomenutí a káráni

Kterými symboly znázorňuje Pán dílo proroků v dáv
nověku? 1 Petr 4,12.13

Proč posílal Pán své proroky k odpadlému Judstvu? 
S jakým výsledkem? 2 Par 24,19

Mnozí přijímají celá Svědectví, upouštějí od hříchu 
a osobních libůstek. Dochází k okamžité reformaci, jak 
to je v souladu s Božím světlem. Jiní setrvávají ve svých 
nepravostech. Neuvádějí pravý důvod, že to je pro ne
dostatek mravní odvahy a vůle ovládané Duchem Božím, 
aby se dokázali vzdát škodlivých návyků.

Jak přijímá moudrý člověk napomenutí? Přísl. 15,32
Ses. E. G. Whiteová řekla jistému věřícímu, že by mu 

ráda vyřídila slova pochvaly, ale Pán jí nic takového pro 
něj nedal. Ukázal jí však hříchy, které byly kamenem 
urážky této osobě a chce-li jít bezpečnou cestou k nebesům, 
musí se jich vzdát. Nepoukazují Svědectví i mně a tobě 
na některé duchovní kameny, které musí být odstraněny?

2. Kárání bud přijmeme nebo zavrhneme. Ez 33,30—33

Ses. E. G. Whiteová napsala: „Bůh si mne vyvolil, 
abyqh kárala jeho lid a vložil na mne toto těžké břeme
no. Právě tak se mu budou muset zodpovídat lidé, kterým 
je toto poselství dáno, z toho, jak se k němu zachovají.“

Jaký postoj zaujímal Achab k věrnému Božímu proro
kovi? 1 Král 22,8

K čemu může vést záporné stanovisko? Sk 7,52.59
„Úmyslem původce hříchu je zeslabit víru Božího lidu 

ve Svědectví. On dovede mistrně útočit. Působí na 
lidskou mysl a vzbuzuje v ní žárlivost a nelibost k těm,



• 3. Pochopení inspirovaného poselství

4. Zneužití Svědectví

WhLeové jsme va-
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Před jakým zneužíváním spisů ses. 
rováni?

kteří jsou v čele díla. Pak vznikají pochybnosti o darech 
a takový člověk přehlíží naučení, dané prostřednictvím 
vidění. K tomu se přidruží pochybování o důležitých bo
dech víry, které jsou našimi základními sloupy, později 
pochybnosti o Písmu svatem, a výsledkem je cesta do za
hynutí.“

Jak se zachoval David k poselství, které mu přinesl 
prorok Nátan? 2 Sam 12,7—9.13

Nezapomeňme, že za jedno slovo výstrahy přináší duch 
proroctví deset slov naděje a zaslíbeníl

Co prohlásil Pavel před Agripou ohledně vidění, jež mu 
Bůh dal? Sk 26,19

Může pochopit pravdu ten, kdo ji upřímně hledá? 1 Kor 
2,12.13

Tak jako jsme nabádáni, abychom studovali bibli jako 
celek a srovnávali jednotlivé verše, tak máme získat cel
kový přehled o všech dostupných prorockých radách ses. 
Whiteové.

Co potřebují někdy ti, kteří znají poselství už dávno? 
Žid 5,12. Srovnej 2 Petr 1,1 — 12

Při studiu Ducha prorockého musíme vzít v úvahu do
bu, místo a okolnosti, za jakých Pán své poselství dal. 
Ses. E. G. Whiteová napsala o vydávání a použití svých 
spisů: „Co se týče Svědectví, nepřehlížejme nic, ani ne
vyřazujme; ale berme v úvahu čas a prostředí.“

Lid izraelský měl kdysi nosit na šatech modré lemová
ní na znamení, že jsou Božím lidem (4 Moj 15,38). Po
svěcení se projevuje i dnes skromným zevnějškem, ale ne
uplatňujeme už zásadu Izraele.



5. Důležitá otázka
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a) Vnucování. „Mnozí uznávají Svědectví, ale činí 
z- nich železné pravidlo pro ty, kteří v tomto směru ne
mají zkušenosti, a působí tím škodu.“

b) Používání jako důkaz pro nevěřící. 
„Vidění nemohou mít cenu pro ty, kteří nechápou jejich 
ducha. V takových případech se na ně neodvolávejme.“

c) Stručné výňatky, vytržené ze sou
vislosti. „Někteří lidé vybírají některé části z Božího 
slova anebo ze Svědectví a vykládají si tyto nesouvislé 
úryvky a věty podle svého.“

Prorocké spisy jsou dosud platné. „Viděla jsem, že zá
sady, jež nám byly dány v počátečních dnech poselství,, 
jsou dnes právě tak důležité jako tenkrát a že je máme 
přijímat právě tak svědomitě.“

Pravidla, uvedená v poselstvích, mají všeobecnou plat
nost. Poselství ses. Whiteové neplatí jen pro její soukme- 
novce, ale pro církev po celém světě. Nezapomeňme, že 
pracovala 11 roků také v Evropě a Austrálii. Byla to Bo
ží prorokyně, služebnice pro adventisty s. d. na celém 
světě.

Rady ducha prorockého nejsou zastaralé či nevhodné pro 
dnešní dobu. Je-li ses. Whiteová „staromódní“, což te
prve bible, která byla napsána 18. století před Svědectví
mi?

Jakou naléhavou otázku dal apoštol Pavel Agripovi?
Sk 26,27 

„Bratří a sestry! Varujme se neposlušnosti a nevěry. 
Slovo Boží přináší jasná a přesná omezení, která se ne
shodují s vašimi sobeckými žádostmi; proto je neposlou
cháte. Poněvadž chcete ospravedlnit svůj tělesný, pohodlný 
způsob života, začínáte pochybovat o tom, jsou-li Svě
dectví od Boha. Kdybyste uposlechli jejich učení, byli 
byste přesvědčeni o jejich božském původu.“

Jak strašné jsou následky toho, když není prorocké vi
dění? Přísl. 29,18



na-
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„Původce hříchu se soustavně snaží vnucovat padělky — 
odváděl od Boha. Jeho posledním svodem bude docílit to- 
ho, že svědectví Ducha Božího nejsou důležitá. „Kde není 
vidění, rozptýlen bývá lid.“ (Dle jiného překladu: „hy
ne lid“.) Bude pracovat důmyslně, nejrůznějším způsobeni 
a všemožnými prostředky, aby zviklal důvěru Božího lidu 
ostatků v pravá svědectví.“

Kterou vážnou otázku dává Petr? 2 Petr 3,10 11
Nechcemc-li žít jako farizeové, musí být pohnutkou 

šeho jednání láska k Bohu a láska k lidem!

v jisté, pro dílo kritic-

se řídil pokyny, jež

G. Zaslíbení pro věřící

Jak povzbuzoval Jozafat lid, který 
Bůh dal prorokovi? 2 Par 20,20

Ses. E. G. Whiteová prohlásila
ké chvíli; „Někteří se zřeknou své víry a budou popírat 
pravdivost těchto poselství. Označí je za blud. Jiní se jim 
budou posmívat a budou se stavět proti světlu, jež nám 
Pán po léta dává. Tím budou svedeni mnozí slabí u víře.

Další budou mít ze svědectví velký užitek. Napraví svůj 
způsob života, ačkoli nejsou osloveni přímo, a vyvarují 
se zlého. Duch Boží bude v těchto naučeních působit a sme
te pochybnosti mnohých, osvítí jejich mysl a ovlivní je. 
Vždyť Bůh posílá v těchto poselstvích svému lidu jasnou 
a prostou biblickou pravdu.“



Závěrem

spisů Ducha prorockého můžeme
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Jaké výhody získá křesťan, který se řídí slovem Božím 
a svědectvím jeho Ducha? Co se stane, zavrhneme-li ra
du Páně? Je přehlížení Svědectví právě tak riskantní jako 
zavržení? Máš kladné a rozhodné stanovisko k Duchu 
prorockému?

Zkoumáním bible a 
nalézt Spasitele, jehož milostí a mocí můžeme začít nový 
život a připravovat se na příchod Pána Ježíše.


