Rozpad
společnosti…
Války a nepokoje, násilí a vraždy, hlad a bída, tornáda, záplavy, zemětřesení…to není nic nového.
Přesto dnešní generace čelí novým a složitým problémům;
problémy se životním prostředím, genetické inženýrství, klimatické změny, epidemie z potravin atd. Mnozí z nás také vidí, že
se naše společnost vzdaluje od určitých základních morálních
hodnot.

Bezpečnost…
upřímnost…
důvěra… péče...
láska…

?

Mnozí se
cítí malí a
bezmocní, ale
neměli bychom
se zeptat otázku:
Proč se to
všechno děje?
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Tento vývoj situace má
svůj důvod. Tou dobrou
zprávou je, že existuje také
řešení.
Nemluvíme o řešeních,
které jsou nám představována
dnešními politiky nebo
náboženskými vůdci. Historie ukazuje, že navzdory mírovým smlouvám,
dohodám o spolupráci a
plánům založeným s dobrými úmysly, touha po moci a
chtíč, který přebývá v srdci
člověka, nezmizí.

Stejným způsobem jako se národy
sjednocují na politických, vojenských
a ekonomických polích, vidíme, že se to
samé děje s náboženstvím.

Je to boj mezi dobrem a zlem, který se odehrává, ale
skončí! V pozadí naši chaotické skutečnosti je plán, který
bude uskutečněn.
Kniha knih, Bible, chce
říci něco konkrétního o situaci ve které žijeme. Mluví
zvláště k vám, kteří hledáte
vysvětlení a kteří chcete
vědět, co přinese budoucnost!
Proroctví Bible doposud
nikdy nezklamala! Proto
věříme, že také poslední
proroctví se naplní.
V poslední knize Bible nacházíme 3
důležité výzvy, varování a poselství, které
byste neměli opomenout.

Ve Zjevení nacházíme
sérii proroctví, která se nyní
naplňují! Podíváme se na ně
podrobněji.

První Poselství
V poslední knize Bible, ve Zjevení, nacházíme sérii proroctví, která nám
říkají mnoho o historii, o naší době a o naší blízké budoucnosti. Zde také
objevujeme tři zcela unikátní poselství, která jsou dnes vysoce závažná, a
která bychom měli prozkoumat velmi zblízka.
Můžete si přečíst první poselství na
protější straně.
Je zde řečeno, že tato tři poselství jsou
zvěstována anděly. Řecký výraz pro slovo
„anděl“ je „angelon“ a znamená posel. Tři
andělé proto symbolizují muže a ženy, kteří
pracují v souladu s Boží vůlí a kteří celou svou
silou ponesou „věčné evangelium“ světu.

Ale Bůh miluje člověka.
Rozhodl se vzít trest smrti na sebe. Poslal
svého vlastního syna, Ježíše Krista, který byl
ochoten pro nás projít utrpením. I když byl
Ježíš Bohem, přišel jako člověk. (J 1,1-3+14
a Fp 2,5-8)
Jako lidská bytost měl být zkoušen ve
všem stejně jako my. A protože měl zauj-

VĚČNÉ EVANGELIUM
Co je tím „věčným evangeliem“? Najdete
to stručně vysvětlené v Bibli, v evangeliu Jana,
třetí kapitole, šestnáctém verši. Je zde psáno:
„Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby každý,
kdož věří v něho, nezahynul, ale měl
život věčný.“ J 3,16
My všichni známe ten příběh v Bibli
o Adamovi a Evě, kteří byli neposlušní a
snědli zakázané ovoce. Dostali upozornění
a věděli, že zemřou. V pozadí tohoto jednoduchého příběhu je ukrytá hluboká tragédie,
která ovlivňuje celou lidskou rasu. Bible
nás ujišťuje, že odplata za hřích je smrt (Ř
6,23) a potom mluvíme o věčné smrti. Bůh,
náš Stvořitel, je pramen všeho života a když
se naši praotcové rozhodli neuposlechnout
Božích varování, opustili toho, jenž je život.

mout naše místo, bylo to pouze proto, že žil
spravedlivým životem, bez hříchu, že mohl
vzít na sebe náš trest bez toho aniž by byl
vinný. Kristus překonal VŠECHNA pokušení
Boží mocí. (Žd 2,17-18)
On je tím jediným, kdo to dokázal. Nakonec obětoval Svůj život na kříži, aby vysvobodil Tebe i mne od věčné smrti. Je psáno:

První poselství
„I viděl jsem jiného anděla letícího po prostředku nebe, majícího evangelium věčné, aby je zvěstoval těm, jenž bydlí na
zemi, a všelikému národu, i pokolení, i jazyku, i lidu, Řkoucího
velikým hlasem: Bojte se Boha, a vzdejte jemu chválu, neboť
přišla hodina soudu jeho; a klanějte se tomu, kterýž učinil nebe i
zemi i moře i studnice vod.“
(Zj 14,6.7)
„A téměř všecko podle Zákona krví
očišťováno bývá, a bez krve vylití
nebývá odpuštění vin.“ Žd 9,22
Proto záleží na Tobě a na mě, zda
přijmeme ve víře Kristovu nabídku. Když
se budeš považovat za hříšníka, můžeš ze
sebe shodit břemeno hříchu tím, že přijdeš
ke Kristu. Bible praví:
„Jestliže pak budeme vyznávati hříchy
své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý,
aby nám odpustil hříchy, a očistil nás
od všeliké nepravosti.“ 1 J 1,9
Každý z nás, kdo přijme toto ospravedlnění
vírou bude spasen. Nejsou to dobré zprávy?

BOJTE SE BOHA A VZDEJTE
JEMU CHVÁLU
Ale život se nezastaví, když řekneme
Ježíši ANO. Potom náš život s Kristem teprve
začíná. Potom bude v našem životě vidět, že
jsme prodělali změnu. Bible praví, že budeme
proměněni obnovením mysli své (Ř 12,2). To
je to, co se stane, když řekneme Ježíši ANO
a Duch Svatý může vstoupit do našich srdcí.
Potom budeme – s pomocí Svatého Ducha –
následovat to, co nám řekne Bůh a nebudeme
kráčet svými cestami. Potom se v našem

životě objeví charakteristické vlastnosti jako
je láska, štěstí, pokoj, dobrota a přátelství,
místo hněvu, zloby a žádosti… (Ga 5,16-26).
To nedokážeme sami o sobě, ale s pomocí
Boží to můžeme vykonat. Proto, vzdát chválu Bohu znamená poskytnout svědectví
o Jeho charakteru našimi vlastními životy a
takto s Ním seznámit naše okolí. Ježíš nám
dává příklad a nyní je na nás – s Boží pomocí
– pokračovat v Jeho poslání zjevováním Jeho
charakteru v našich životech a našem učení.
(1 P 2,21 a Ef 3,10).
Žít s Kristem a zjevovat Jeho charakter
v našich životech zahrnuje mnoho věcí. Ježíš
to podává takto:
„Chce-li kdo za mnou přijíti, zapřiž
sebe sám, a vezmi kříž svůj, a následujž
mne. Milujete-li mne, přikázání mých
ostříhejte.“ (Mt 16,24 a J 14,15).
Člověku, který Ježíše přijal vírou, bude
potěšením zachovávat Jeho přikázání. Boží
přikázání vyjadřují, co Bůh představuje a
Bůh nám dal toto desatero, abychom mohli
poznat jak jsme spojeni s Bohem a jedni
s druhými.
V prvním listu Jana v Bibli jsme postaveni před zkoušku následovně:

Stejná moc je dostupná také nám. Proto,
stejně jako Ježíši byla dána moc od Boha aby
přemohl hřích, můžeme také my zvítězit nad
pokušením, kterému čelíme. (J 5,30 a 1 K
10,13). Následovník Krista nebude pouhý
posluchač slova, ale také i činitel. Opravdová
víra bude vyjádřena dobrými skutky. Skutky
budou v souladu s Boží vůlí. (Jk 1,22 a 2,14-26
a také 1J 2,29).

Bible objasňuje, že Duch Svatý bude dán
těm, kdo poslouchají Boha, (Sk 5,32) a je to
Duch Svatý, kdo nám pomáhá, abychom
nehřešili. Bible nám zaslibuje:
„Každý, kdož se narodil z Boha,
hříchu nečiní; nebo símě jeho v něm
zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha
narozen jest.“ (1 J 3,9 a 2 P 1,4).

A po tomť známe, že jsme jej poznali,
jestliže přikázání jeho ostříháme. Díliť kdo: Znám jej, a přikázání jeho
neostříhá, lhářť jest, a pravdy v něm
není. Ale kdožť ostříhá slova jeho, v
pravděť láska Boží v tom jest dokonalá.
Po tomť známe, že jsme v něm. Kdo
praví, že v něm zůstává, máť, jakž on
chodil, i tento tak choditi.“ (1J 2, 3-6)
Proto: Bát se Boha také znamená Boha
poslouchat.
Když skutečně pochopíme jak moc Bůh
obětoval aby nás zachránil, bude pro nás
radostí následovat Boží přikázání. Potom to
pro nás nebude otroctví pod zákonem, ale
budeme to vykonávat z lásky a vděčnosti
Bohu, který nás první miloval.
Když Ježíš vystoupil na nebesa řekl svým
učedníkům:
„Ale přijmete moc Ducha svatého,
přicházejícího na vás.“ (Sk 1,8)

Když uvěříme tomuto zaslíbení, zjistíme,
že získáme pomoc k přemožení každého
pokušení se kterým se setkáváme.
Doufáme, že zakusíte toto harmonické
spojení mezi lidskýma a božskýma silama,
protože je něco, co všichni musíme udělat
abychom vzdali Bohu chválu v různých
činnostech v životě.
„Ale,“ řeknete si, „když zapomenete
na Boží pomoc a upadnete do pokušení, co

potom?“ Potom jste to vy, kdo zapomněli
na Jeho pomoc a ne naopak. Pak je důležité
přimknout se k Ježíši znovu. Bude více než
ochotný nás přijmout a odpustit každému
kajícímu se hříšníku. Duch Svatý nás
vyzve, abychom vyznali své hříchy, žádali
o odpuštění a přijali spasení v Ježíši Kristu
znovu. Jak Bible praví:
„Synáčkové moji, totoť vám píši,
abyste nehřešili. Pakliť by kdo zhřešil,
přímluvci máme u Otce, Ježíše Krista
spravedlivého. A onť jest obět slitování
za hříchy naše, a netoliko za naše, ale i
za hříchy všeho světa.“ (1 J 2,1-2)
Toto jsou povzbudivá slova pro ty,
kteří se cítí úplně ztraceni. Jestliže jsi
jedním z nich, měl by jsi vědět, že Ježíš je
vždy připraven tě přijmout. Ale není žádná
jiná cesta ke spasení. Musíme jít všichni
skrze Ježíše, abychom byli spaseni. Proto
Ježíš praví:

mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem
vaším i duchem vaším, kteréžto věci
Boží jsou.“ (1 K 6,19-20)

Kázat „evangelium věčné“ a „vzdát
Bohu chválu“ proto nezahrnuje přijmout
Ježíše jako svého osobního Spasitele pouze
v jednom bodě našeho života, ale žít naše
denní životy společně s Kristem a zjevovat
Jeho charakter v našich životech. Když takto
spolupracujeme s nebeskými silami, získáme
moc, kterou potřebujeme k tomu, abychom
se stali živými svědky pro Něj a Jeho milostí
byli připraveni, když Kristus brzy přijde aby
vzal své vlastní s sebou.
Bible nás povzbuzuje, abychom Boha
oslavovávali svými těly. V 1. Korintským
6,19 je napsáno:

Není to příliš provokující, že je naše tělo
přirovnáno k chrámu? Ve starém zákoně byl
chrám zasvěcen Bohu. Stejně tak bychom my
měli naše životy zasvětit Bohu. Měli bychom
se, nejlépe jak je to možné a s Boží pomocí
– snažit dobře starat o dokonalé tělo, které
nám Bůh svěřil. Musíme se vrátit zpět k jednoduchým přírodním prostředkům: čerstvý
vzduch, sluneční svit, fyzické cvičení, zdravé
jídlo, dobrá hygiena, dostatečný spánek a
odpočinek, střídmost, dostatečné množství
čisté vody a důvěra v Boha.
Potom budeme žít kvalitnější život na
úrovni jak fyzické tak duchovní.
Starat se o své tělo jak je to nejvíc možné
je také způsob jak vzdát chválu svému
Stvořiteli, kterého by měl každý učedník
Kristův napodobovat.

„Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám
Ducha svatého, jenž přebývá v vás,
kteréhož máte od Boha, a nejste sami
svoji? Nebo koupeni jste za velikou

Nyní se podíváme na druhou část prvního
poselství, které by mělo být v dnešní době
hlasitě vyhlašováno:

„Já jsem cesta, i pravda, i život.
Žádný nepřichází k Otci než skrze
mne.“ (J 14,6)
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457 př.n.l.
Příkaz ke stavění
Jeruzaléma

týdnů = 490 let

27 n.l.
31 n.l.
34 n.l.
Ježíš je
Ježíš je
Štěpán je
pokřtěn ukřižován ukamenován
2300 dnů = 2300 let

PŘIŠLA HODINA SOUDU JEHO
Bible říká, že předtím než se Ježíš vrátí,
už bude rozhodnuto, kdo bude spasen a kdo
bude ztracen. Jsme to ve skutečnosti my
sami, kdo rozhodujeme, do které skupiny
budeme patřit. Bible nám říká, že Ježíš je nyní
Velekněz v nebeské svatyni, kde se za nás
přimlouvá před Bohem. Abychom pochopili
službu, kterou tam za nás koná, jsme dostali
model, který můžeme studovat: O pozemské
svatyni můžeme číst ve starém zákoně. Pavel
ji nazývá „podobenstvím a stínem nebeských
věcí“. (Žd 8,5) Byl to prostě miniaturní model
nebeské svatyně. Můžete o tom číst v epištole
Židům kapitolách 8 a 9.
V pozemském modelu svatyně kněz
sloužil každý den v prvním oddělení.
Nazývalo se „svatyně“. Pouze jeden den
každého roku vešel do druhého oddělení
„svatyně svatých“. Ve službě ve svatyni
starého zákona lidé symbolicky přenesli své
hříchy do svatyně skrze krev obětovaného
zvířete.

V ten zvláštní den „velký Den Smíření“,
měla být svatyně očištěna od všech hříchů,
které ji poskvrnily. To byl den soudu. (přečti
si Leviticus 16. kapitolu) . Svatyně byla symbolicky očištěna od hříchu a ne dlouho poté
mohli slavit svůj další svátek, svátek stánků.
Svátek stánků byl svátkem radosti a díku
činění.
Protože byla služba ve svatyni starého
zákona symbolem toho, co měl Ježíš později
vykonat v nebeské svatyni, je jasné, že tam
také bude den soudu před „slavností radosti“,
ke které dojede, když Ježíš bude dohromady
se svým lidem.
Prorok Daniel nám praví o Dni
Soudu – o tom „očištění“ - nebo
ospravedlnění- nebeské svatyně.
V knize Daniel, kapitole 8, verši 14, je
nám řečeno, že doba, kdy začne soud byla
udána.
To souhlasí s našim nadpisem: „Hodina
Jeho soudu přišla.“ Kdy nastává tato zvláštní
„hodina“/doba? Danieli bylo řečeno, že
skončí 2300 dní; a potom začne soud.

1810 let

1844 n.l.
Soud započal
v Nebi

V prorockém čase 1 den = 1 rok
(Ez 4,6), takže mluvíme o dlouhém
časovém období 2300 let.
Trochu dále v knize Daniel nacházíme
počáteční bod proroctví (přečti si Da 9,25)
a historie nám praví, že událost, která
představuje počáteční bod se odehrála na
podzim roku 457 před Kristem.
Když k tomu přidáme 2300 let,
skončíme kolem roku 1840. Podle proroctví tehdy začal v nebi „velký Den
Smíření“.
Bible říká, že soud začne u těch, kteří se
zavázali být dětmi Božími. (1 P 4,17) Jejich
jména budou zkoumána a jejich životy budou posuzovány ve světle zákona Božího,
který můžeme nalézt v druhém oddělení
svatyně, ve „svatyni svatých“. (Žd 9,3-4)
V době starého zákona všechny hříchy
musely být vyznány a vyřešeny dříve
než přišel Den Smíření, aby mohly být
odčiněny.

Hodina
Soudu nastala

?

Jěžíš
přichází

Proto my musíme položit všechny
své hříchy před Boha, aby Ježíš
mohl odčinit naše hříchy. Když „den
soudu“ v nebi skončí, naše doba
milosti je u konce.
Toto se stane těsně před tím, než se
Ježíš vrátí jako náš Pán a Spasitel. Ježíšova
krev očistí pouze ty, kteří o to prosili – ti,
kteří uznali své hříchy a káli se z nich – a
kteří přijali odpuštění skrze Ježíše Krista.
Všichni ostatní budou ztraceni. I když by je
Ježíš chtěl také zachránit, oni nepřijali dar
spasení. Jednoho dne bude příliš pozdě a i
když Bůh bude nad nimi naříkat, spravedlnost bude vyžadovat, aby byli souzeni podle
svých skutků.
Je praveno, že budou zničeni ohněm a
sírou. (Zj 20,12 a 21,8)
Ježíš je nyní v nebi. (J 14,1-3 a Sk 1,8-11)
Nikdo neví, kdy Ježíš ukončí svou službu
Velekněze proces soudu. Nik,do neví, kdy
skončí život. Proto bychom neměli ztrácet

čas. Den milosti je nyní. Nyní vás Bůh povolává, abyste se ponížili a přinesli všechny
své hříchy Ježíši k nohám.

KLANĚJTE SE TOMU, KTERÝŽ
UČINIL NEBE I ZEMI I MOŘE I
STUDNICE VOD

„Toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu
ven.“ praví Ježíš. (J 6,37)

Bible nám říká, že Bůh stvořil nebe a
zemi, moře a všechno co je v něm v šesti
dnech a odpočinul dne sedmého a požehnal
jej. (Gn 2,1-3). Ve čtvrtém přikázání v Bibli, v knize Exodus 20. kapitole verších 811 nacházíme přikázání o dni odpočinku.

Takový je On. Můžete k Němu vždycky
přijít. Přijme vás a dá vám pokoj. Jeho pokoj,
pokoj a bezpečnost jsou takové, jaké svět
nemůže dát! (J
6,37).Chcete
přijmout tuto
nabídku? Je to
na vás, ale měli
byste vědět,
že toho nikdy
nebudete litovat, pokud odpovíte ANO na tuto nabídku.
Pamatujte na slova Bible:

. . . přišla hodina
soudu Jeho . . .

„Protož jestližeť vás vysvobodí Syn,
právě svobodní budete.“ (J 8,36) a
„kdež jest Duch Páně, tuť i svoboda.“
(2 K 3,17)
Nebuďme proto otroky pod nadvládou
satana a břemena hříchu v našich životech,
ale s pomocí Boží roztrhněte svá pouta a
buďte svobodní v Kristu. Potom přecházíme
ze smrti do života. Učiňme toto rozhodnutí
nyní, zatímco pořád trvá den milosti.
(Více o tom v inzerované knize „Velký
spor věků“).
Druhá část prvního poselství, které bude
nyní vyhlašováno silným hlasem, praví
toto:

Zde nacházíme stejné nabádání ke klanění
se Stvořiteli. Den odpočinku, který Bible
nazývá Sabat byl oddělen, abychom mohli
zvláštním způsobem vyvyšovat Boha,
klanět se Mu a poznávat svého Stvořitele.
Boha více poznáme studiem Jeho Slova a
studiem Jeho stvoření. I když je příroda
zničená, je stále kolem nás plno krásy. Čím
více se učíme o tom, co Bůh stvořil, tím
více se obdivujeme našemu Stvořiteli.
Kolem nás je ještě opravdu tolik krásy
v přírodě, že je tím člověk docela fascinovaný.
Pohleďte na malý hmyz, květinu, psa.
Všechno je tak náležitě vytvořeno!

Je smutné, že
někteří lidé začali
pochybovat, že
Bůh je Stvořitel.
V devatenáctém
století Charles
Darwin přestavil
své teorie o původu
druhů. Naneštěstí,
mnohým se zalíbila tato člověkem
vytvořená doktrína
o evoluci, která
neustále prolíná
knihy a ostatní
studijní materiály
na školách a univerzitách.
Nevyvyšujme člověka a matoucí teorie
o původu života, ale vyvyšujme a vzdávejme chválu Stvořiteli, který před 6000
lety tvořil během šesti dnů a sedmého dne
odpočinul.

zavřete na celý den oči a pochopíte, co má
váš zrak společného s vašimi pohyby.
Takto, je pro nás důležité aby všechny
naše údy fungovaly. A nakonec: Děkujme
Bohu/Ježíši Kristu za život.
Bible to podává takto:

. . . klanějte se Tomu,
který stvořil . . .
On to tak zázračně pro nás stvořil. Pokud
stále pochybujete, jestli je Bůh Stvořitelem,

„A on jest přede vším
a všecko jím stojí.“ (Ko
1,17; J 1,1-3; Gn 1,26)

Kdyby si každý oddělil
svůj čas k uctívání Boha
v den, který nám oddělil
jako svatý, nebyli by dnes žádní ateisté ani
evolucionisté. Bůh má bohatá požehnání
pro všechny, kteří Ho uctívají v duchu a
pravdě.

Druhé Poselství
„A jiný anděl letěl za ním, řka: Padl, padl Babylon, město to veliké, nebo
vínem hněvu smilství svého napájelo všecky národy.“ (Zj 14,8)
PADL, PADL BABYLON
Kdo je „Babylon“, „velký Babylon“, a
„nevěstka“?
Ve Zjevení 17. kapitole je popsána
„nevěstka“. Má hodně zvláštností, kterými
je popsána, takže může být snadno rozeznána.
Když to uslyšíte poprvé může to znít tvrdě,
ale přes to všechno: Všechny charakteristické
znaky v Bibli pasují na katolickou církev.
V této církvi je určitě mnoho dobrých,
upřímných lidí a my nejsme tak daleko,
abychom je „získali“. Ale cítíme se být povoláno abychom varovali jak je tak ostatní před
systémem a některými doktrínami, na kterých
stojí tento systém. Pozadím tohoto varování
je, že jejich učení neodpovídá jasnému textu
Bible a také protože znaky a znamení pasují
na tuto moc. (Zj 17,5)
Jeden ze znaků je:
„A na čele jejím napsané jméno:
Tajemství, Babylon veliký, Mátě
smilstva a ohavností země.“ (Zj 17,5)
Katolická církev se nazývá matkou církví.
Ve svém listu všem světovým konferencím
biskupů, Kardinál Joseph Ratzinger píše:
Vždycky musí zůstat jasné, že jediná svatá,
katolická a papežská všeobecná církev není
sestrou, ale matkou všech církví:“ (Daily
Telegraph, 4 September 2000). Takovéto

vyhlášení jen přispívají k utvrzení toho, že
katolická církev je naplněním Zjevení 17,5.
V druhém andělském poselství je popis
strašného stavu náboženského světa. Bible
zjevuje, že „nevěstka“ nebo „velký Babylon“
svede svět nebiblickými doktrínami nebo
svým „opojným vínem“. Snad největšího
padělku, kterého se katolická církev během
let dopustila, je změna Božích přikázání, jak
je nacházíme v Exodu 20. kapitole, verších
3-17. Naneštěstí, luteránská církev přijala
tato falešná přikázání ve svém katechismu a
svedla lidi s falešnými přikázáními (Vrátíme
se k tomu v kapitole „Znamení Boží nebo
znamení šelmy“.

OPOJNÉ VÍNO BABYLONU
Katolická církev nebo-li „nevěstka“ (Zj
17,5), také zavedla mnoho nebiblických doktrín, jako např. uctívání panny Marie, stejně
jako učení o nesmrtelnosti duše, které se také
objevuje v hnutí New Age a spiritismu. Dnes,
mnohé církve přijímají zásady spiritismu.
Víra ve spiritistické zázraky otevírá dvéře
duchům, kteří vás svedou z cesty učením,
jejichž původcem jsou zlé síly. Vliv padlých
andělů bude stále více a více viditelný
v různých církvích, jak se přibližujeme ke
konci času. (Deuteronomium 18,10-12 a 2
Tessalonicenským 2,9). Přečte si o tom více
v brožurce „Mariánská zjevení“.

m Večeře Páně

Katolická církev učí, že hostie a víno se stává
opravdovým Ježíšovým tělem a krví, když je
kněz pozdvihuje a žehná jim, a že Ježíše opět
obětují („zabíjejí“), pokaždé když jí hostii
a pijí víno. Proto je nazvána svatou mší
obětování. To je jeden ze špatných rituálů,
které zavedla Katolická církev. Bible ale říká,
že Ježíš byl obětován – jednou, a že večeře
Páně bude na památku toho, co Ježíš vykonal,
aby nás spasil. (Žd 9,24-28 a 1K 11,23-26).
Je mnoho náznaků, že odpadlý protestantismus přijme katolickou večeři Páně v blízké
budoucnosti, také.

Deset Božích pøikázání
(Exodus 20, 3-17)
1. Nebudeš míti bohù jiných pøede mnou.
2. Neuèiníš sobì rytiny, ani jakého podobenství tìch vìcí,
kteréž jsou na nebi svrchu, ani tìch, kteréž na zemi dole,
ani tìch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanìti,
ani jich ctíti. Nebo já jsem Hospodin Bùh tvùj, Bùh silný,
horlivý, navštìvující nepravost otcù na synech do tøetího
i ètvrtého pokolení tìch, kteøíž nenávidí mne, A èinící
milosrdenství nad tisíci tìmi, kteøíž mne milují, a ostøíhají
pøikázaní mých.
3. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo;
nebo nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral
jméno jeho nadarmo.
4. Pomni na den sobotní, abys jej svìtil. Šest dní pracovati
budeš, a dìlati všeliké dílo své; Ale dne sedmého
odpoèinutí jest Hospodina Boha tvého. Nebudeš dìlati
žádného díla, ty i syn tvùj i dcera tvá, služebník tvùj i dìvka
tvá, hovado tvé i pøíchozí, kterýž jest v branách tvých.
Nebo v šesti dnech uèinil Hospodin nebe a zemi, moøe a
všecko, což v nich jest, a odpoèinul dne sedmého; protož
požehnal Hospodin dne sobotního, a posvìtil ho.
5. Cti otce svého i matku svou, a se prodlejí dnové tvoji
na zemi, kterouž Hospodin Bùh tvùj dá tobì
6. Nezabiješ.
7. Nesesmilníš.
8. Nepokradeš.
9. Nepromluvíš proti bližnímu svému køivého
svìdectví.
10. Nepožádáš domu bližního svého, aniž požádáš
manželky bližního svého, ani služebníka jeho, ani
dìvky jeho, ani vola jeho, ani osla jeho, ani cožkoli jest
bližního tvého.

m Spojenecké smlouvy

Stručně jsme se zmínili o některých klamech
(opojné víno), které kousek po kousku vnikly
do jiných církví. Je smutné vidět, že luteránská církev a katolická církev 31. října 1999
podepsaly spojeneckou smlouvu týkající
se učení o ospravedlnění. Mnozí členové
luteránské církve ani neví o čem je tato
dohoda, protože je to elitní moc v církvích,
která to rozhodla skrze své obrovské církevní
koncily a nad hlavami lidí. Tato „spojenecká

Deset pøikázání
ZMÌNÌNÝCH ÈLOVÌKEM
(z luteránského katechismu)
1. Já jsem Hospodin Bùh tvùj. Nebudeš míti bohù
jiných pøede mnou.
2. Nevezmeš jména Hospodina Boha svého nadarmo.
3. Pomni na den odpoèinku, abys jej svìtil.
4. Cti otce svého i matku svou.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš proti bližnímu svého køivého
svìdectví.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Nepožádáš majetku bližního svého.

smlouva“ říká, mimo jiné, že jsme ve stejnou
dobu spravedliví i hříšní. Bible ale praví, že
pokud jsme přijali Kristovu spravedlnost,
už nejsme hříšníky, ale spravedlivými. ( 1
J 1,9)
Kromě toho, pokud bychom byli neustále hříšníky, nikdo by nemohl být spasen,
protože Bible říká, že nic nečistého nemůže
vejít do království Božího a Ježíš přišel
člověka zachránit z hříchu, a ne v hříchu.
(Zj 21,27 a Mt 1,21)

m Spravedlnost skrze svátosti?

„Spojenecká smlouva“ také praví, že věřící
jsou úplně spravedliví, protože Bůh jim
odpouští skrze slovo a svátosti. Ale my
nemůžeme dosáhnout odpuštění a stát se
spravedlivými svými skutky (svátosti).
To je katolické a má svůj původ na Koncilu v Trentu v 16 století. Proč se protestanti
vrátili v této důležité otázce k Římu? Křest a
večeře Páně, které jsou součástí tzv. svátostí
jsou symbolické činy. Nesmíme postavit
nic mezi Krista a sebe, co by nás mohlo zachránit nebo ospravedlnit. Je to pouze tím, že
přicházíme se svými hříchy přímo k Ježíši, co
nás činí spravedlivými

m Kropení malých dětí vodou

„Spojenecká smlouva“ také praví, že
„slyšením a vírou je člověk ospravedlněn
skrze křest“. Víme, že kropení vody na
hlavy miminek je vstupním lístkem jak do
katolické tak do luteránské církve. Malé dítě
ale nemůže samo věřit. Není také správné,
že ostatní mohou věřit za nás. Bible říká, že
víra je z kázání Slova Božího, a že ten kdo
uvěří a je pokřtěn bude spasen. (Ř 10,17 a Mk
16,16). Křest je dobrou smlouvou svědomí
mezi Bohem a člověkem. (1 P 3,21), ale
malé dítě nemůže chápat význam takovéto
smlouvy. Každý musí nejprve slyšet evangelium a potom se rozhodnout, zdali vejde
v tuto smlouvu svědomí s Bohem nebo ne.
Mimoto, biblický křest je pohřbem ve vodě,
kde člověk symbolicky pohřbívá starý hříšný
život a povstává k novému životu s Ježíšem
Kristem. (Ř 6,3-6)

m Charta Oecumenica

„Spojenecká smlouva“ je matoucím dokumentem a ne „tak praví Pán“.
Později se obrovské luteránské a katolické
organizace v Evropě, CEC (Conference of
European Churches – Konference evropských církví – pozn. překladatele) a CCEE
(Catholic Bishops´ Conference of Europe –
Katolické sdružení biskupů v Evropě – pozn.
překladatele) shromáždily, aby připravily

Charta Oecumenica bude také používat
modlitbu ke shromáždění křesťanstva pod
prapor ekumenismu. Předkládají to takto:
modlit se společně je v srdci ekumenismu. Je
důležité se modlit k Bohu, ale my rozumíme,
že za takovými schůzkami s modlitebními
partnery je zvláštní strategie.

nový spojenecký dokument nazvaný Charta
Oecumenica. Tento dokument je v mnoha
bodech kopií plánů katolické církve a jezuitů
v roce 1995. (Z Generálního sejití jezuitů,
1995). Výtahy z tohoto sejití ukazují, že
budou usilovat o kompletní spojení církví.
Není nutné se zmiňovat, že chtějí, aby toto
spojení bylo pod záštitou katolické církve.
V Chartě Oecumenica je opakováno téměř
to samé. Je tam napsáno: Dokud nedosáhneme úplného církevního spojení chceme
jednat společně ve všech věcech ve kterých
nás nenutí žádné hluboké přesvědčení jednat odděleně.“Aby toho dosáhli vstoupí
do DIALOGU s ostatními církvemi, kde
ostatní církve mohou informovat o svém
učení. Potom se budou snažit shromáždit to,
co mají společné a vyvarovat se jednání o rozdílných názorech. Ale opravdový učedník
Kristův bude také vyhledávat otázky, které
jsou sporné, a na modlitbě bude žádat Boha
o pomoc být v souladu s Boží vůlí ve všech
oblastech.
Charta Oecumenica bude také usilovat o podporu ekumenického vyučování
v křesťanském vzdělávání a v teologickém
školení a dalším vzdělání.“ Jak bychom
měli chránit naše mladé před takovým,
ekumenicky/katolicky inspirovaným
masivním vlivem?

Charta Oecumenica podporuje „veřejnou
evangelizaci v Evropě“ a nebudou kázat „ukradeným“ členům jiných. Pokud
bude následována tato taktika, svoboda
svobodně kázat a povolávat lidi pryč z „Babylona“, zmizí. Musíme před tímto silně
varovat! S Chartou Oecumenica je svoboda
náboženství v nebezpečí! Přibližujeme se
k nepřestavitelně nebezpečné době! Je
jasné, že fandí velkým mocným blokům
v křesťanství a říkají, že je důležité oddělení
církví a sekt. Přidejme se místo toho k Pavlovi, který následoval cestu, kterou nazývali
sektářskou (Sk 24, 14) raději než abychom
dovolili těmto mocným blokům, kteří nás
svážou podle svého ekumenického a katolického vzoru. (Přečtěte si více v brožurce Charta
Oecumenica).

CHARTA
OECUMENICA
FOR THE
CO-OPERATION
OF CHURCHES IN
EUROPE
Geneva /
St. Gallen,
July 1999

NEVĚSTČINY DCERY
V tomto vidíme, že luteránská církev a ostatní církve, které uzavřou dohodu a podepíší
spojenecké smlouvy s katolickou církví, a
které prosazují falešné doktríny v důležitých
bodech, se stávají „dcerami nevěstky“, jak to
Bible popisuje ve Zj 17,5.
Poprvé se setkáváme se slovem „Bábel“
a „Babylonská věž“ v Genesis, kapitolách
10 a 11. Vládcem zde byl Nimrod a bylo
jeho nařízením, aby se postavila Babylonská
věž. „Babylon“ původně znamenal vzpouru
proti Boží svrchovanosti. Člověk převzal
vůdcovství, které patřilo bezvýhradně
Bohu. „Babylon“ se takto stal matkou všech
falešných náboženství a jejich náboženstvím
bylo, že budou spaseni svými vlastními
skutky. Bezbožnost, soustředěnost moci a
zmatek vládly. Proto „Babylon“ spojujeme
se zmatkem. Slovo „Babylon“ znamená
zmatek.
Město Babylon, které existovalo 600 let
před Kristem, mělo stejné znaky odpadnutí a
zmatku. Tato „světová moc“ potlačovala lid
Boží a Bible mluví o lidech té doby:

„Utecte z prostředku babylona,
a zachovejte jeden každý život
svůj, abyste nebyli vypléněni v
nepravosti jeho. Nebo čas bude
pomsty Hospodinovy, sám odplatu
dá jemu. Hojili jsme babylon, ale
není zhojen…“ (Jr 51,6+9)

Ve výrazu „Padl, padl Babylon“ (Zj
14,8) je „Babylon“ použit jako symbol.
Mluví o církvích, kterou jednou znali
pravdu, ale které padly. Je to ilustrací
duchovního porušení, ke kterému dochází v křesťanství. Bůh obviňuje a kárá
odpadlé křesťanství. Luteránské církve
jsou toho prvním příkladem, Martin
Luther vedl mocnou reformaci proti
papežské moci ve své době; ale dnes
se luteránská církev spojila s Římem
v několika důležitých bodech. Už jsme
udali několik příkladů, ale brzy uvidíte,
že odpadnutí se velice rozšířilo.
Proto je Babylon popisem falešné
kongregace, která svede lidi toho světa.
Falešnou babylonskou kongregací je
katolická církev, protože má znaky Ba-

bylona ze starého Babylona. Luteránská
církev se postupně stává více a více
Babylonem, a proto se stává části „Babylonu“. Bible svědčí, že pád bude velký,
jak pro katolickou, tak pro luteránskou
církev…a pro všechny, kteří následují
stejné stezky…Blízká budoucnost to
zjeví.
I přes duchovní temnotu a odcizení
se Bohu, které charakterizují církve,
které představují „Babylon“, velká
část Kristových pravých následovníků
je stále v těchto kruzích. Mnozí z nich
ještě neotevřeli své oči zvláštním
pravdám naší doby. Docela dost jich
je nespokojených a touží po jasnějším
světle. Marně hledají Kristův obraz
v církvích, které navštěvují. Pozvolna,
jak se tyto církve vzdalují dále a dále od
pravdy a přivazují se ke světu, se zvětšují
rozdíly mezi dvěma skupinami. Na konci
bude úplný rozkol. Přijde čas, kdy ti, kteří
milují Boha nade vše, už déle nezůstanou
ve spojení s těmi, kteří…
„Mající způsob pobožnosti, ale moci
její zapírajíce“ (2 Tm 3,5)

Napomenutí Bible k nám v této poslední době je proto jasné:

Bible je pro jednotu, ale musí to být
jednota, která stojí na jasném biblickém
základě. Musí být jednota v Kristu.
Ježíš to vyjadřuje takto:
„Aby všickni jedno byli, jako ty,
Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni
v nás jedno byli.“ (J 17,21-23)
Boží děti budou stát spolu a dosáhnou jednoty v Kristu a s Kristem. Jednota
přijde podle Božího vzoru a ne kompromisem a volbou většiny, která není
častokrát založena na „tak praví Pán“.
OPUSŤTE BABYLON
Bible popisuje podmínky v poslední
době takto:
„Nebo z vína hněvu smilstva jeho pili
všickni národové, a králové zemští
smilnili s ním, a kupci zemští z zboží
rozkoší jeho zbohatli.“ (Zj 18,3)

To je hrozná situace, ale v temnotě
je světlo. Bůh má stále svůj lid v
„Babyloně“ a tito nyní v poslední
době obdrží mocnou výzvu. Povstane
hnutí symbolizované andělem. Budou
vyhlašovat mocným hlasem hříchy Babylonu. Poselství je:

„VYJDĚTE Z NĚHO, LIDE
MŮJ!“ (Zj 18,1-4)

„Vyjděte z něho, lide můj, abyste
se nepřiúčastňovali hříchům jeho a
abyste nepřijali z jeho ran.“ (Zj 18,4).

JEDNOTA V KRISTU
Ekumenické hnutí zkouší skrze kompromisy a většinové obyčeje, vymyslet
dohodu týkající se několika bodů, o které
není moc sporů, a potom nechat ostatní
více sporné pravdy lhát. Bible ale říká,
že je to Boží Slovo, co nám ukazuje cestu.
Pouze potom dosáhneme pravé jednoty.

Vyhlášení společně s „třetím
andělským poselstvím“ je posledním varováním lidstvu. Pokud se považujete za
část Božího lidu, měli byste přijmout toto
varování a opustit svod ekumenismu.
Nyní se podíváme na poslední poselství, které má být vyhlašováno dnes,
dříve než skončí doba milosti a Ježíš se
vrátí.

Třetí Poselství
„A třetí anděl letěl za nimi, pravě velikým hlasem: Bude-li se kdo klaněti
šelmě a obrazu jejímu, a vezme-li znamení její na čelo své aneb na ruku
svou, I tenť také bude píti víno hněvu Božího, víno, pravím, kteréž jest vlito
do kalichu hněvu jeho; a trápen bude ohněm a sirou před obličejem andělů
svatých a před obličejem Beránka. A dým muk jejich vstoupíť na věky věků,
a nebudouť míti odpočinutí dnem i nocí ti, kteříž se klanějí šelmě a obrazu
jejímu, a jestliže kdo přijme znamení jména jejího. Tuť jest trpělivost svatých,
tu jsou ti, kteříž ostříhají přikázání Božích a víry Ježíšovy.“ (Zj 1,9-12)
ZNAMENÍ BOŽÍ NEBO ZNAMENÍ
ŠELMY
„Znamení šelmy“ nebo „znamení Boží“
– to je volbou v poslední době. Má to co
dočinění s poslušností Boha nebo člověka.
Bůh nám dává svou fyzickou pečeť nebo znamení ve svých přikázáních o dni odpočinku.
Pečeť se skládá ze jména zákonodárce, titulu
a oblasti pod jeho vládou. V přikázání o dni
odpočinku je napsáno:
„Pomni na den sobotní, abys jej světil.
Šest dní pracovati budeš, a dělati
všeliké dílo své; Ale dne sedmého
odpočinutí jest Hospodina Boha
tvého. Nebudeš dělati žádného díla,
ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj
i děvka tvá, hovado tvé i příchozí,
kterýž jest v branách tvých. Nebo v
šesti dnech učinil Hospodin nebe a
zemi, moře a všecko, což v nich jest,
a odpočinul dne sedmého; protož
požehnal Hospodin dne sobotního,
a posvětil ho.“ (Ex 20,8-11)
Zde je praveno, že jméno zákonodárce je
„Hospodin“, titul zákonodárce je Ten, který

„učinil“ (Stvořitel) a oblast pod vládou
zákonodárce je „nebe, země, moře a vše co
v nich jest.“ Tento text katolická církev úplně
odstranila z přikázání v jejich katechismu. To
znamená, že byl odstraněn text, který ukazuje, že Bůh je zákonodárce.
Tím, že to udělali, odebrali svobodu,
učinili sami ze sebe zákonodárce a takto
změnili přikázání, jak je nacházíme v katechismu. Ale pamatujte na vlastní Ježíšova
slova:
„Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti
Zákon anebo Proroky. Nepřišelť jsem
rušiti, ale naplniti. Amen zajisté
pravím vám: Dokudž nepomine
nebe i země, jediná literka aneb jediný
puňktík nepomine z Zákona, až se
všecky věci stanou.“ (Mt 5,17-18)
Katolická církev také odstranila téměř
všechny texty v přikázání týkající se dne
odpočinku, také text, který praví, že budeme Hospodina uctívat sedmý den Bible,
a ne neděli, podle Bible, první den týdne.
Naneštěstí, následovala luteránská církev
šlépěje katolické církve. Proto v luteránském

katechismu najdete pouze tento krátký text:
„Pomni na den odpočinku, abys jej světil.“
Zde nenajdete nic o tom, kterým dnem
má být den odpočinku. Proto se
luteránská církev rozhodla
následovat falešný,
lidem pozměněný
den odpočinku a
ne biblický den
odpočinku.
Změna dne
odpočinku ze
soboty na neděli
se udála před
více než tisícem
let před dobou
reformátorů. Dnes,
pouze málo lidí ví
o tomto falzifikátu a
mnozí světí neděli jako den
odpočinku v dobré víře, věříce, že
toto je biblický den odpočinku. Ale zde
kněží a kazatelé podvedli lid, a nekázali Slovo
jasně a čistě, jak je praveno v Písmu.

KTERÝ DEN JE SOBOTA ?
Možná si kladete otázku:,,Ale který
den je Biblickým sobotním dnem?´´ Ve
spojení s Ježíšovou smrtí,Jeho pohřbením
a vzkříšením,Bible nazývá den kdy Ježíš
zemřel ,,den příprav´´nebo ,,den před
Sobotou´´.My ho nazýváme také Velký
Pátek.Den kdy Ježíš vstal z hrobu je nazýván
prvním dnem týdne,naše Neděle.Dnem
mezi těmato dvěma je ,,Sobota´´,,,sedmý
den´´.Ježíš,Pán Soboty,odpočíval v hrobě
v Sobotu a vstal do nového pracovního dne
Neděle.Proto Neděle je-podle Bible-první ze
šesti pracovních dnů týdne.
V Bibli trvá den od západu do
západu.(1.Moj.1;14-19 ; 3.Moj.23;24.
;Nehem.13;16-21 ;Luk23;54-56).Biblický
sedmý den,Sobota,tedy trvá od západu slunce
v Pátek do západu slunce v Sobotu.

V dnešní době katolická církev a
také pár protestantských církví nazývají
Neděli,,dnem Páně´´,ale Bible říká,že
Sobota je ,,dnem Páně´´(Iza
58;13).Proto ,,den Páně´´
není Neděle,ale Sobota.

D I E S
DOMINI
P a p e ž
Jan
Pavel
II.
Uznává
ve
svém
apoštolském listu
„Dies Domini“,
z května 1998,
že sobota je Boží
původní den odpočinku,
ale říká, docela troufale, že
„Křesťané, povoláni k vyhlašování
svobody, kterou získali krví Kristovou,
cítili, že měli autoritu přenést význam soboty na den Vzkříšení.“ Papež také mluví
o „duchovních a pastoračních bohatstvích
neděle, která jsou nám předávána tradicí.“
Papež říká, že cítili, že měli autoritu vykonat
tuto změnu, a přiznává, že neděle jako den
odpočinku je tradicí.
„Neděle je ustanovením katolickým, a
tento požadavek jejího svěcení může být
pouze obhájen
APOSTOLIC LETTER
na
základě
katolických
soudů.“ (The
Catholic Press,
Sydney, AusOF THE HOLY FATHER
tralia, August
JOHN PAUL II
TO THE BISHOPS, CLERGY
1900)
FAITHFUL
Nyní je jas- OF THEAND
CATHOLIC CHURCH
né, že všechny
ON KEEPING
znaky v Bibli
THE LORD’S DAY HOLY
týkající
se
moci antikrista,

DIES
DOMINI

„šelmy“ se hodí na papežství. Reformátory
bylo jasně řečeno, že papež nese znamení
antikrista. Bylo to také řečeno při „augsburském vyznání víry“, str. 539.
Vidíme,
že katolická církev odstranila Boží fyzickou
pečeť nebo znamení z Jeho přikázání, jak
to uvádí ve svém katechismu, a dále praví
v různých poselstvích, že neděle je znamením
jejich autority, a že ostatní uznávají moc jejich církve tím, že světí neděli jako svatou.
(H.F. Thomas, Chancellor of Cardinal Gibbons, and the Douay Catechism, str. 59)

VEČEŘE PÁNĚ + ZACHOVÁVÁNÍ
NEDĚLE
Ve svém apoštolském listu, Dies Domini,
papež Jan Pavel II. vyzval kněze, aby slavili
Večeři Páně každou neděli. To znamená,
že řekl lidem, aby zavedli dva nebiblické
zvyky ve stejnou dobu, katolickou Večeři
Páně a falešnou sobotu. Nyní můžeme vidět
jasněji a jasněji, že se věci přiostřují. Jak
papež praví ve svém druhém apoštolském
listu, „Ad tuendam Fidem“ , vydaném 28.
května 1998, že kdo není věrný katolickým
zásadám bude „potrestán jako kacíř“. Tato
slova zní jako zlý vítr minulosti. Ale nemějte
strach. Ten, kdo má Krista jako svého vůdce,
má na své straně toho nejsilnějšího, a On dá
svým dětem sílu zvítězit i pod pohrůžkami a
pronásledováním.

POČET ŠELMY
V brožurce „Watch out for the Power
Elite and Global Union!“ (Pozor na mocnou elitu a celosvětovou jednotu! – pozn.
překladatele) nacházíme 16 znaků „šelmy“.
Všechny tyto znaky pasují na katolickou
církev, také počet šelmy: 666. Bible říká,
že to je POČET ČLOVĚKA a ne počet ciferního kódu. Ti, kteří říkají, že ciferní kód
nebo mikročip je znamením šelmy, vedou
lidi nesprávně. To nemá nic společného se

znamením šelmy. Tento elektronický systém
může být použit k identifikaci lidí a může
posloužit k tomu, aby ti, kteří nepřijali znamení šelmy nemohli prodávat ani kupovat,
to bude docela možné.
Ale zpátky k počtu šelmy. Bible říká, že
to je počet člověka. Kdo to je?
Všichni papeži mají společný titul: VICARIUS FILI DEI, který znamená „Zástupce
Boha Syna“ na zemi. („Our Sunday Visitor“,
Catholic weekly, Bureau of Investigation,
Huntington, Ind. 18 April 1915)
Latinská čísla mají určité číselné hodnoty,
a pokud někdo použije tyto číselné hodnoty,
získá 666. (V a U = 5, I = 1, C = 100, A =
0, R = 0, S = 0, L = 50, D = 500, E = 0).
Dohromady 666.
„Počet šelmy“, „znamení šelmy“, a
„obraz šelmy“ jsou pouze třemi z mnoha
znaků „šelmy“. Všechny znaky musí sedět na
určitou stanovenou moc, a všechny pasují na
papežství. Luther a reformátoři měli pravdu,
když říkali, že papež má znaky Antikrista.

NA ČELE NEBO NA RUCE
Bible praví, že znamení šelmy bude
přijímáno buď na čelo nebo na ruku. Je
praveno:
„A rozkazuje všechněm, malým
i velikým, bohatým i chudým,
svobodným i v službu podrobeným,
aby měli znamení na pravé ruce své,
aneb na čelích svých, A aby žádný
nemohl kupovati ani prodávati, než
ten, kdož má znamení aneb jméno
té šelmy, anebo počet jména jejího.“
(Zj 13, 16-17)
Bible se sama vykládá a říká, že čelo má
co dočinění s hlavou a přemýšlením a ruka
má něco společného se skutky. (Deuteronomium 6,6-9 a Exodus 13,8-10)
Ti, kterým – když přijde čas znamení
šelmy – bude řečeno, co je znamením a

pochopí to, ale přesto se ve svých myslích
rozhodnou zachovávat nedělní přikázání
papežství, dostanou znamení na svá čela. Ti,
kteří dostanou znamení na svou ruku, ukazují
rukou a skutky, pro co se rozhodli. Pracují
v sobotu Páně, zatímco jejich ruka odpočívá
ve falešnou sobotu, v obou případech
přijímají „znamení šelmy“.
Vyjádřit to několika slovy: Přijmout
„znamení šelmy“ znamená, že člověk koná
stejná rozhodnutí jako ŠELMA a obhajuje
stejné názory, které jsou v opozici se Slovem
Božím.
Zatímco většina lidí přijímá znak loajality k pozemským mocnostem a tímto získají
„znamení šelmy“, malá menšina se rozhoduje
být věrná Bohu a mít Ho jako svou autoritu,
a takto získat „Boží pečeť.
Pro ty, kteří přijmou „znamení šelmy“ zní
z nebe varující poselství:
„Bude-li se kdo klaněti šelmě a obrazu
jejímu, a vezme-li znamení její na čelo
své aneb na ruku svou, I tenť také
bude píti víno hněvu Božího, víno,
pravím, kteréž jest vlito do kalichu
hněvu jeho.“ (Zj 14, 9-10)
„Hněv Boží však pocítí jen ten, do
jehož mysli a srdce pronikla pravda, a byla
zavržena. Je mnoho takových, kteří ještě
neměli příležitost uslyšet zvláštní pravdy
pro tuto dobu. Závažnost čtvrtého přikázání
jim nebyla ukázána v pravém světle. Ten,
jenž čte ve všech srdcích a zkoumá každou
pohnutku, nenechá nikoho, kdo chce poznat
pravdu, aby tápal v nejistotách, pokud jde o
to, jak skončí spor. Lidem se neukládá, aby
přikázání přijímali slepě. Každému se může
dostat dostatečného světla, aby své rozhodnutí mohl učinit s rozmyslem.“ (Velký spor
věků, str. 605 angl. stránkování)
Naneštěstí, příliš mnoho lidí podlehne
tlaku ze strany autorit a přijme znamení
šelmy, jednak proto, že budou mít strach, že

„Ježíš Kristus jest včera i dnes, tentýž
i na věky.“ (Žd 13,8)

ztratí zaměstnání, jednak že budou bez jídla a
oblečení. Ale pravý následovník Krista bude
přesvědčený, že mu Bůh pomůže přestát poslední zkoušky - když k tomu dojde.

ČÍ AUTORITU SI VYBERETE?
V této malé brožurce je před vás postavena možnost, kterou autoritu budete následovat: Ježíše, který ustanovil sobotu, nebo
papežství, které prosazuje svěcení neděle,
jako svaté. V této souvislosti vám podáme
vysvětlení. Ježíš se podílel na stvoření.
Bible praví, „Všechno Jím bylo stvořeno“
(J 1,1-3+14). Účastnil se zřízení soboty a
Bible praví, že Ježíš je Pánem soboty (Mk
2,28). Takže pokud by někdo měl měnit den
odpočinku, byl by to Ježíš. Můžete ale nalézt
jedno slovo, které by vyšlo z Ježíšových úst,
které říká, že bychom měli přestat světit sobotu a raději začali mít za den odpočinku
neděli? Předtím jsme četli, že ani čárka ani
písmenko nebude odstraněno ze zákona.
Bible dále říká, že…

To nám říká, že Boží přikázání stále platí,
včetně přikázání o sobotě.
Potom vyvstává otázka: Čí autoritu si vyberete? Ty, kteří stojí za přikázáním učiněném
člověkem a mají neděli jako den odpočinku,
nebo Boha a Jeho den odpočinku?
Bible říká, že vaše odpověď na tuto otázku bude posledním testem v poslední době;
budete uctívat šelmu a její znamení, tj. neděli
jako den odpočinku podle papežství, anebo
budete uctívat Boha a poslouchat Ho tím, že
budete zachovávat sobotu? (Zj 13, 15-17 a
Zj 14, 9-12)
Každý se bude muset rozhodnout, poté co
bude tato záležitost objasněna. Tato brožurka
vám chce pomoci učinit toto rozhodnutí, ale
můžete si o tom přečíst více v knize „Velký
spor věků“ nebo v brožurce „Liberty in
Danger“ (Svoboda v nebezpečí – pozn.
překladatele). Sobota potom bude velkou
zkouškou věrnosti, protože tento spor je o
otázce pravdy. Když lidé přijdou k závěrečné
zkoušce, mezi těmi, kteří slouží Bohu a těmi,
kdo Mu neslouží, bude učiněna velká dělící
čára. Svěcení falešné soboty – podle zákona
země, ale proti čtvrtému přikázání – bude
vyhlášením věrnosti moci, která je v opozici
Bohu, zatímco zachovávání pravé soboty
bude vyhlášením věrnosti Stvořiteli. Zatímco jedna skupina přijme znamení věrnosti
pozemským mocnostem, druhá skupina si vybírá znamení věrnosti autoritě Boží a přijme
proto „Pečeť Boha“.

BOŽÍ PEČEŤ NA VAŠE ČELO
I když je Boží fyzická pečeť v Jeho
přikázání o dni odpočinku a Bůh praví, že
sobota bude znamením mezi Ním a Jeho
lidem (Ez 20,12 + 20), rozumíme, že pečeť,
kterou Boží děti dostanou na svá čela, dříve
než skončí spor na této zemi, bude zvláštního
charakteru. Tato pečeť bude potom dána

věřícím,
kteří
přežijí a zvítězí
v bojí „znamení
šelmy“.
„Boží pečeť“ je
znamením Božího
uznání svých dětí.
Bible říká, že ti,
kteří činí pokání a
věří v Krista mají
zaslíbeného Ducha
Svatého jako pečeť.
Věřící má Ducha
svatého jako pečeť
ve svém životě tak
dlouho pokud se
drží blízko Krista a
činí Jeho vůli. (Ef
1,13 a Sk 5,32)
Ale nyní se podíváme na zapečeťování,
které bude vykonávat Boží anděl těsně
předtím, než se Ježíš vrátí. Bible říká, že
Boží anděl dá „Boží pečeť“ na čela těch, kteří
naříkají nad ohavnostmi, které se praktikují
mezi těmi, kteří vyznávají, že jsou duchovními vůdci Božího lidu. „Boží pečeť“ na
čelo je znamení, které andělé, ale ne lidské
oči, mohou vidět. (Ez 9,4-6). „Boží pečeť“ na
čelo je splynutím v pravdě, jak intelektuálně
tak duchovně, takže s Božími dětmi nebude
pohnuto. (Zj 14,1-6)
Ti, kteří nevěří sami sobě, ale pokořují se
před Bohem, a s Duchem Svatým společně
přijímají sílu žít v souladu s Boží vůlí,
přijímají nebeskou pečeť a připravují se
na přijetí „Boží pečeti“. Když je tato pečeť
umístěna na jejich čela, jejich charakter
zůstává čistým, bez poskvrny, až na věčnost.
Proto, „Boží pečeť“, nebo znamení uznání,
bude dáno těm, kteří mají Božího Ducha, a
takto budou posilněni v Duchu, takže se s nimi nebude dát pohnout. Nikdo jim nemůže
uškodit, když přijdou rány a jsou připraveni
být s Kristem, když přijde, aby vzal s sebou
své následovníky.

Bible potom zjevuje, že „znamení šelmy“
bude viditelné dříve než skončí doba milosti
a dříve než se Ježíš vrátí /Zj 13,11-16). Čteme
o těch, kteří…
„zvítězili nad šelmou a obrazem
jejím a nad charakterem jejím i nad
počtem jména jejího, ani stojí nad
tím mořem skleným, majíce harfy
Boží.“ (Zj 15,2)
Jan také mohl vidět ty, kteří zvítězili nad
„znamením šelmy“, jak stojí před Ježíšovým
trůnem, který je v nebi (Zj 4,2 a 7,9). ONI
ZVÍTĚZILI. To nám říká, že bojovali.
Spasení, kteří budou žít, když se Ježíš vrátí,
projdou velkou zkouškou se „znamením
šelmy“.
„Boží pečeť“ nebo „znamení šelmy“, to
bude velkým testem, který rozhodne o našem
věčném osudu. To je test, kterým musí projít
lid Boží dříve než dostane pečeť. Všichni, kdo
ukazují svou poslušnost Bohu tím, že zachovávají Jeho zákon, a kteří odmítají přijmout
falešnou sobotu, se postaví pod prapor Boží a
získají „pečeť živého Boha“. Ti, kteří uhýbají
od pravdy, která má Božský původ, a kteří
přijímají neděli, přijmou znamení šelmy.

Nyní je čas se připravit. „Znamení Boží“
nebude nikdy umístěno na čelo nečistého
muže nebo ženy. Nikdy nebude umístěno na
čelo muže nebo ženy, kteří jsou ambiciózní a
milují svět. Nebude nikdy umístěno na muže
nebo ženy s falešnými jazyky nebo falešnými
srdci. Všichni, kdo přijmou pečeť musí být
před Bohem bez poskvrny – jako ti, jež mají
nebesa jako svůj cíl.

NEDĚLNÍ HNUTÍ ZAČALO
Po celém světě je v proudu hnutí za obnovu neděle. Papež Jan Pavel II. podepře neděli
jako den odpočinku. Velká náboženská hnutí
jako „The Christian Coalition ( Křesťanská
koalice – pozn. překladatele ), nám praví, že
se musíme vrátitk desateru přikázání. V Evropské unii se snaží katolíci a protestanti najít body, v kterých
se mohou sjednotit,
a neděle jako den
odpočinku je takovým bodem.
V Evropě se
svaz
CEC
snaží spojit
církve dohromady podle katolického vzoru
a
neděle
bude středem
zájmu
jako
společný den
odpočinku. Když
byl Hafale V. korunován jako král Norska,
chtěl aby slavnost požehnání
byla v neděli, aby tím posílil neděli jako
den odpočinku. Biskupové a kněží touží po
obnově nedělních slavností. Někteří chtějí
populární hnutí jako obranu dne odpočinku,
zatímco jiní budou pokutováni za porušování
svátečního pokoje.
Vidíme také jak se biskupové a kazatelé

spojují v odborových svazech, organizacích
týkajících se životního prostředí a různých
odvětvích obchodu a průmyslu, aby hájili
neděli a učinili z ní den, který je odlišný od
ostatních dnů zbytku týdne. Jejich motivy
mohou být dobré, jako je v podstatě dobré,
že chtějí, aby den odpočinku byl naplněn
významnějším obsahem. Musíme se uklidnit,
odpočinout si a projít duchovní a fyzickou
obnovou, ale pokud ti, kteří se prohlašují za
křesťany mají podporovat den odpočinku,
měl by to být den, který Stvořitel požehnal
a posvětil, sobota, sedmý den týdne, podle
Bible. Co víc, není správné, aby byl někdo
nucen zachovávat den odpočinku, který rozhodnou autority. Zachovávat den odpočinku
by mělo být dobrovolné a ne násilné. Bible
ale říká, že svoboda svědomí bude
v tomto bodě ohrožena. Už
vidíme přípravy na toto
náboženské vynucování.

ZNAMENÍ
ŠELMY
B R Z Y
NASTANE
Zkouška
„znamení
šelmy“ nastane brzy, když
bude ustanovena
neděle jako den
odpočinku, násilím
nebo
příkazem,
nejpravděpodobněji
v blízké budoucnosti.
Přestože víme o této falzifikaci, která se stala dni odpočinku, měli bychom učinit dnes rozhodnutí. Je naléhavé,
abychom se cele postavili na Ježíšovu
stranu v tomto bodě nyní, abychom mohli mít
Ducha Svatého jako zdroj síly v rozhodnutích
a zkouškách, které leží před námi.

OSTATEK VYTRVÁ; BUDOU
ZACHOVÁVAT BOŽÍ PŘIKÁZÁNÍ
A MÍT VÍRU JEŽÍŠOVU
Bible popisuje ty, kteří se podvolí
člověkem ustanoveném dni odpočinku
takto:
„Tuť jest trpělivost svatých, tu jsou
ti, kteříž ostříhají přikázání Božích
a víry Ježíšovy.“ (Zj 14,2)
Podřiďme se tedy Božím přikázáním a
tomu, čemu věřil Ježíš.
Bible ujasňuje, že bude hrozná duchovní
bitva v době konce, předtím než se Ježíš
vrátí. Na ty, kteří nepřijmou znamení šelmy
bude vyvíjen nátlak různými způsoby. Je
praveno, že nebudou schopni ani kupovat
ani prodávat a budou dány rozkazy k jejich
zabití. (Zj 13, 15-16) Celý svět se bude divit
a následovat papežství („šelmu“), ale věrný
ostatek Božího lidu nepodlehne nátlaku. Bible říká, že se neznečistili s ostatními ženami
(společenstvími, 2 K 11,2); protože jsou jako
panicové. Jinými slovy, nepřijali „opojné babylónské víno“, ale prohlašují jasným hlasem
„poselství tří andělů“, a zjevují Boží charakter
svými životy. Nenechávají vládnout své já,
ale následují Boží cestu – s vedením Ducha
Svatého. Je o nich řečeno, že…
„Tiť jsou, jenž následují Beránka
(Ježíše), kamž by koli šel…“ „A
v ústech jejich není nalezena lest;
neboť jsou bez úhony před trůnem
Božím.“ (Zj 14,4-5)
Zasvětili své životy Kristu a přijali Ducha
Svatého jako zdroj síly pro své životy, aby
mohli žít spravedlivě před Bohem i před
lidmi.
Je praveno, že jsou bez poskvrny. To
samé je praveno o beráncích, kteří byli
obětováni ve starém zákoně. Toto ukazuje
na Krista, který je bez poskvrny. S Duchem
Svatým v nás můžeme také zjevovat Kristův

charakter ve svých životech, takto nebudeme hřešit. Ale ať se to nepochopí špatně.
Nemůžeme toho dosáhnout sami o sobě, ale
s mocí Boží, která v nás pracuje a pomáháme
nám jednat podle Boží vůle (1 P 1, 14-16 a
Fp 2, 12-13). Proto má pro vás Bible výzvu:
Pokud se cítíte před Bohem nehodní, nebo
máte strach z budoucnosti, měli byste vědět,
že Duch Svatý vás vyzývá, abyste nyní přišli
k Ježíši se svým břemenem hříchu! Položte
v modlitbě všechny své hříchy Ježíši k nohám, aby mohl smířit vaše hříchy! Potom
Jeho spravedlnost bude vaší spravedlností.
Ve stejnou dobu se musíme modlit za moc
Ducha Svatého, aby nám pomohl kráčet dál
cestou společně s Kristem,abychom mohli žít
spravedlivě ve všech věcech. Milostí Boží
potom budeme připraveni, když brzy přijde
aby vzal svůj lid s sebou.

OBRAZ ŠELMY
Protože papežství splňuje znaky „šelmy“
v Bibli, „obraz šelmy“ musí být kopií tohoto
systému.
„Obraz šelmy“ označuje odpadlý protestantismus, který je výsledkem protestantských církví toužících po podpoře státu, který
vnutí lidem své normy.
V Evropě mají mnohé země státní církev.
Stát a církev pracují dohromady. Církev
dostává od státu podporu k vykonávání
svého poslání. To vypadá jako katolický
systém. V temném středověku jsme měli
jasné příklady toho, jak katolická církev
zneužívala své moci a používala mučení
na lidi jiného vyznání. Bible říká, že stejné
zneužití moci se vrátí v poslední době (Zj
13, 11-18). I když Spojené Státy nemají
sytém státní církve ve své ústavě, nikoho
by nenapadlo, že je to zde, bude předložena
kopie papežského typu vlády, ale Bible to
objasňuje, že přesně to se stane. Použijí stát
k vynucení náboženských zákonů, které se
soustředí na zachovávání neděle.

Ale, řeknete si, USA je země náboženské
svobody. Ano, Bible je charakterizuje jako
beránka, který má dva rohy a mluví jako
drak. Ve své rané historii USA vypadaly
jako země náboženské svobody. Beránčí
rohy představují mládí, nevinnost a jemnost
– charakteristické znaky Spojených Států,
když se tato země vykrystalizovala na konci
18. století.
Protestantismus a republikánský způsob
vlády byly základními pilíři. Byla zajištěna
náboženská svoboda, takže každý měl právo
sloužit Bohu podle svého vlastního svědomí.
Bible ale ukazuje, že se tato situace změní a
že tato země bude nakonec mluvit jako drak.
Národ promlouvá skrze své zákony a právní
systém.
Mnozí zpozorovali, že kongres už začal
utvářet zákony týkající se náboženství.
např. HR 2431, který dává nově jmenovanému úřadu autoritu k tomu, aby sledovala náboženské skupiny po celém světě.
Ti, kteří budou vyvolávat náboženské
pronásledování budou potrestáni. Tento
úřad bude rozhodovat o tom, co vyvolává
náboženské pronásledování. Bude například

H.R. 2431
International
Religious
Freedom Act
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Signed into law
October 27. 1998
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William J. Clinton

tato brožurka považována za pronásledování
katolické církve?
Americká ústava říká, že nebude ustanovovat zákony týkají se náboženství. Říká:
„Kongres nebude ustanovovat zákony týkající se zavedení náboženství, ani nebude zakazovat svobodné vykonávání náboženství“.
Pouze úplným znevážením těchto záruk
svobody, mohou národní autority vynucovat takovéto náboženské požadavky. Tento
proces už začal a více ještě přijde. Ano, Bible
praví, že celá moc papežství (první šelma)
bude použita USA (druhá šelma) ve prospěch
papežství. Představí „obraz šelmy“. Už to
zavádějí.

SPOJENÉ STÁTY POVEDOU
ZAVÁDĚNÍ
POVINNÉHO
ZACHOVÁVÁNÍ NEDĚLE
Pro většinu lidí to přijde jako překvapení,
že USA povede zavádění „znamení šelmy“
(povinné zachovávání neděle) a proto ostatní země je budou následovat. Ti, kteří
těmto obrům (odpadlý protestantismus a
katolicismus) budou vzdorovat a nepřijmou
„znamení šelmy“ budou označeni za rebely,
kteří jsou příčinou všech katastrof a pohrom
a jsou narušiteli světového míru.
Bible praví, že na konci budou dány
příkazy, aby byli zničeni. (Zj 13, 11-16) V
tomto období se Ježíš, Spasitel světa vrátí,
aby navrátil svému lidu svobodu. (Přečtěte
si více o „šelmě, která vypadá jako beránek
v knize „Velký spor věků“, str. 439 – 445
angl. str.).

HROZNÝ TREST¨
Bible objasňuje, že ti, kteří přijmou „znamení šelmy“ se dočkají hrozného trestu. Bible
nám jasně říká, že ti, kteří přijmou „znamení
šelmy“, budou nejprve trpět strašná muka
během „sedmi posledních ran“, které přijdou
těsně poté, co bude ukončena doba milosti.
(Zj 15, 5-8) Je to praveno v Bibli:

„I slyšel jsem hlas veliký z chrámu,
řkoucí sedmi andělům: Jděte, vylijte
sedm koflíků hněvu Božího na zemi.
I šel první anděl a vylil koflík svůj na
zemi, i vyvrhli se vředové škodliví a
zlí na lidech, majících znamení šelmy,
a na těch, kteříž se klaněli obrazu
jejímu.“ (Zj 16, 1-2)
Následujících šest ran, pocházejících
z kalichu Božího hněvu přijde na ty, kteří
přijali „znamení šelmy“, zatímco děti Boží
budou kráčet svobodně. (Zj 16, 1-2).
Dnes je každý poddán ďáblově ničící
moci, ale Boží dítky, ke kterým se Bůh přiznal
a přijaly „pečeť Boží“, nebudou poškozeny
„sedmi posledními ranami“, stejně tak jako
lid izraelský nebyl dotčen posledními deseti
ranami předtím, než opustil zemi egyptskou.
(Ex 8, 22)
Poslední a nejhorší potrestání, které zasáhne ty, kteří přijali „znamení šelmy“ bude
tehdy, když satan a ti, kteří se postavili na
jeho stranu budou nakonec zničeni ohněm a
sírou. Bible to popisuje takto:
„Strašlivým pak, a nevěrným,
a ohyzdným, a vražedlníkům, a
smilníkům, a čarodějníkům, a

modlářům, i všechněm lhářům,
připraven jest díl jejich v jezeře,
kteréž hoří ohněm a sirou, jenž jest
smrt druhá.“ (Zj 21, 8)
Ti, kteří odporovali Bohu budou souzeni
podle svých skutků a shoří jako sláma. Budou
zničeni. (Zj 20, 11-15 a Mal 4, 1)
To je konečné vyhlazení zla a těch, kteří
stojí na straně zla. Potom Bůh stvoří nové
nebe a novou zemi, kde vládne spravedlnost.
Kruh se uzavírá. Bůh potom vytvoří nový
ráj, nový Eden, kde už neexistuje hřích a
kde člověk opět může s Bohem mluvit tváří
v tvář, protože potom získá oslavené tělo. (1
K 15, 50-54)
To je něco, na co se můžeme těšit a
těžkosti zde potom nemají žádný význam ve
srovnání se slávou, kterou spasení získají.
Modleme se, aby nám Duch Svatý pomohl
se tam dostat. Znamení času ukazují, že ta
hodina není daleko.

SPASENÍ PŮJDOU NEJPRVE DO
NEBE
Když se Ježíš vrátí, spasení budou
vyzdviženi s Ním do vzduchu a vzati do
nebe. Je to popsáno v Bibli:

1)Pečet´ Boží:
Zjev.7;2-4
Zjev.14;1-5
2.Moj.20;8-11
Ezech.9;4
2)Znamení šelmy:
Zjev.13(zvl.v.16-17)
5.Moj.6;6-8

Zjev.15;2 20;4
Zjev.16;2
3)Konec času zkoušky
Zjev.15;8
Zjev.22;11
4)7 posledních ran
Zjev.16;2-21

5)Ježíšův druhý příchod:
Skut.1;9-11
Zjev.1;7
Zjev.14;14
Mat.24;27.+30-31
6)První vzkříšení:
1.Tesal.4;15-18
1.Kor.15;51-55
Jan.5;28-29

7)Spasení jsou s Ježíšem
v nebi:
Jan.14;1-3
Zjev.20;4+6
Zjev.15;2-4
Zjev.7;9-17

„Toto zajisté vám pravíme slovem
Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme
do příchodu Páně, nepředejdeme
těch, kteříž zesnuli. Nebo Pán náš
s zvukem ponoukajícím, s hlasem
archanděla a s troubou Boží sstoupí
s nebe, a mrtví, kteříž jsou v Kristu,
vstanou nejprve. Potom my živí
pozůstavení spolu s nimi zachváceni
budeme do oblaků, vstříc Pánu v
povětří, a tak vždycky se Pánem
budeme.“ (Přečti si 1 Te 4, 15-17; Fp
3, 20-21; J 14, 1-3)

společně s Ježíšem, našim Spasitelem, a
spasenými, ale také vážný čas. Bible zjevuje, že spasení budou soudit (Zj 20, 4). Budou vidět, že ti, kteří nejsou spaseni přijali
spravedlivý soud a Bůh je spravedlivý.
Po 1000 letech nespasení povstanou ze
svých hrobů a přijmou konečný soud. Budou
vhozeni do ohnivého jezera, které už bylo
popsáno.
Nezapomeňte si prostudovat výše
uvedený graf!

Spasení budou společně vyzdviženi do
povětří, vstříc Pánu.
Ježíš nesestoupí dolů na zem, ale spasení
budou vyzdviženi do povětří. Směřují k nebi.
(Zj 15, 2)
Bible praví, že spasení budou v nebi
po 1000 let (Zj 15, 2). To bude slavný čas,

I když to vypadá, že vládci tohoto světa
mají ve všem navrch, je to stále Bůh, který
má vše pod kontrolou. Zasáhne ve Svůj čas,
aby vysvobodil svůj lid a vzal je tam kde je
On – do nebe (J 14, 1-3). Proto Bible popisuje
výsledek boje takto:

BŮH MÁ VŠE POD KONTROLOU

8)1000 let-milénium
Zjev.20;2-7
9)Bezbožní zemřou při
druhém příchodu Ježíše:
Zjev.6;15-17
Zjev.20;5a

10) Satan a jeho andělé
jsou upoutáni na opuštěné
Zemi po 1000 let:
Zjev.20;1-3
Jer.4;23-26

„A viděl jsem jako moře sklené,
smíšené s ohněm, a ty, kteříž zvítězili
nad šelmou a obrazem jejím a nad
charakterem jejím i nad počtem
jména jejího, ani stojí nad tím
mořem skleným, majíce harfy Boží,
A zpívají píseň Mojžíše, služebníka
Božího, a píseň Beránkovu, řkouce:
Velicí a předivní jsou skutkové tvoji,
Pane Bože všemohoucí, spravedlivé
a pravé jsou cesty tvé, ó Králi všech
svatých.“ (Zj 15, 2-3)
Zjevení 17, 14 nám také říká o těch,
kteří, zvítězí: buď to bude „šelma“
(papežství) a její spojenci nebo „Beránek“
(Kristus) a ti, kteří stojí na straně Beránka.
Závěr je popsán tímto způsobem:

11)Nový Jeruzalém
sestupuje:
Zach.14;3-9
Zjev.21;2+10

12)Ohnivé moře.Satan a
zlo zničeno navždy:
Zjev.20;7-9
Zjev.20;13-15
Zjev.21;8
Malach.4;1-4
Iza.5;24
13)Druhé vzkříšení:
Jan.5;28-29
Zjev.20;5a

„Budou bojovat proti Beránkovi;
ale Beránek, společně se svými
povolanými, vyvoleními a věrnými
následovníky je přemůže, protože je
Pán Pánů a Král Králů.“
Je to Kristus a ti, kteří stojí na Jeho straně,
kdo zvítězí v boji, který je před námi. Věrní
budou mít víru Ježíšovu. V jejich lásce Boží
a s pomocí Ducha Svatého budou také zachovávat Jeho přikázání, ne s donucením, ale
s radostí. Bible praví:
„Po tomť poznáváme, že milujeme
syny Boží, když Boha milujeme a
přikázání jeho ostříháme. Přikázání
Jeho nejsou těžká.“ (1 J 5, 2-3)

KDO SE PŘIDÁ?
Tři andělé, vyhlašující „troj andělské
poselství“ představují lidské bytosti,

které odevzdaly své životy Kristu. Budou
vyhlašovat „troj andělské poselství“ silným
hlasem. Bude to jasný a silný hlas, protože se
bude účastnit Duch Svatý. Nechcete jít s námi
také a vyhlašovat „troj andělské poselství“?
Nyní je čas učinit rozhodnutí.
Pokud se cítíte svázáni řetězy satana a
mocné elity, modlete se k Bohu v nebi o sílu
osvobodit se. Bible na nás apeluje:
„Není-liž toto půst, kterýž oblibuji:
Rozvázati svazky bezbožnosti;
roztrhnouti snopky obtěžující, a potřené
propustiti svobodné, a tak všelijaké jho
abyste roztrhli?“ (Iz 58, 6)
Vy i já bychom se měli modlit o sílu
zbavit se všech břemen, které svět vkládá na
naše ramena a které jsou proti Božím slovům
a biblickým zásadám. Snaží se nás svázat
tisíci pravidly učiněnými člověkem, abychom
nebyli svobodni v Pánu. Ale pravá svoboda
je pouze nalezena, když začneme spolupracovat s nebeskými silami a odstraníme břemeno
hříchu. Znovu jsou nám připomínána povzbuzující slova Bible:
„Protož jestližeť vás vysvobodí Syn,
právě svobodní budete.“ (J 8, 36) A:
Nebo Pán Duch jest, a kdež jest Duch
Páně, tuť i svoboda.“ (2 K 3, 17)
Protože žijeme v době konce a je už téměř
ukončena doba milosti, očekává se, že Boží
lid udělal všechno co bylo v jejich silách, aby
zachránil lidi z pastí, které satan nastražil a
otevírali jejich oči k poselství o spasení. Ale
Bible nazývá věřící poslední doby „Laodiceou“ (Zj 3, 14-22). Laodicea je charakterizována otupělostí a vlažností. Většina těch,
kteří prohlašují, že věří poselství tří andělů
jsou vlažnými věřícími, kteří neukazují
žádnou horlivost aby přinášeli poselství ostatním. Nejsou ani chladní ani horcí.
Zůstávají neutrálními a ve stejnou dobu
se chlubí s tím, že nic nepotřebují. Nejsou
ochotni si přiznat své sobectví. Myslí si, že

jsou bohatí a že jim nechybí nic v duchovním
slova smyslu, ale jsou ubozí, slepí a nazí.
Nemohou se vidět takoví jací opravdu jsou.
Jste ve stejné vlažné situaci?
Děkujme Bohu! Nabízí nám východisko
z této beznadějné situace. Přichází k nám
s upřímným a milujícím povzbuzením, že
nás přemění a nabízí nám mast na oči. (Zj 3,
18) Tou mastí je Boží Slovo, jak promlouvá
k našemu svědomí skrze Ducha Svatého.
Když ji použijeme, získáme duchovní moc
soudnosti, která nám pomůže odolat satanovým mazaným útokům, rozpoznat hřích
a umožní nám vidět jeho odpornost – a vidět
pravdu a poslouchat ji. Když se uskuteční
toto obrácení, Bůh nás znovu použije a
budeme silnými svědky pro Boha v tomto
konečném díle.
Doufáme, že zasvětíte svůj život službě
Bohu a půjdete s námi vyhlašovat „poselství tří andělů“ jak svými životy, tak svým
učením. To je poslední varující poselství
milosti padlému světu a je to vážná a těžká
zodpovědnost, která je vložena na naše ramena. Musíme chápat, že se přibližujeme ke
konci světové historie. Když skončí doba
milosti a vrátí se Ježíš, už nebudou žádné
další šance. Je to nyní , kdy musíme pozitivně
odpovědět na volání Ducha Svatého, který
promlouvá k naším srdcím a k naším myslím.
Modlíme se, aby tolik lidí, kolik je
možné, kteří čtou tato slova, se cítili být
povolánii k šíření troj andělského poselství
a považovali to jako přednost, že to mohou
vykonávat. Žeň je připravena, ale dělníků je
málo a Bůh použije ty, kteří Mu chtějí zasvětit
své životy.
Ať jste vy i já mezi nimi!
Se srdečnými pozdravy,
Bente a Abel Struksnes,
Christian Information Service
Vestsidevegen 3111, 3522 Bjoneroa
Norway

