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Pøedmluva

Tuto knihu nevydáváme proto, aby pøipomnìla, že na svìtì existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni
pøíliš dobøe. Tuto knihu nevydáváme ani proto, aby nám ukázala, že mezi svìtlem a tmou, høíchem a
nepravostí, nespravedlností a právem, smrtí a životem je nesmiøitelný rozpor - v hloubi srdce si to
uvìdomujeme a víme také, že my sami jsme do tohoto zápasu vtaženi, že se ho sami úèastníme.
Každý z nás však nìkdy zatouží dovìdìt se o tomto dìjinném sporu nìco více. Jak zaèal? Existoval
vždycky? Kdo se úèastní toho nesmírnì složitého zápasu? A jak se mám zachovat já? Mám v nìm
nìjakou odpovìdnost? Nepøišel jsem na tento svìt z vlastního rozhodnutí. Je to pro mne dobré, nebo
špatné?
O jaké principy v tomto sporu jde? Jak dlouho spor potrvá? Jak skonèí? Propadne se tato planeta, jak
tvrdí nìkteøí vìdci, do hlubin èerné, mrazivé, vìèné noci? Nebo ji èeká skvìlá budoucnost?
Otázku si mùžeme položit ještì osobnìji: Jak mohu zápas mezi rostoucím sobectvím a vyhasínající
láskou, který probíhá také v mém srdci, pøivést ke koneènému a trvalému vítìzství dobra? Co o tom øíká
Bible - Boží slovo? Jakou odpovìï nám na tuto zásadnì dùležitou otázku dává Bùh?
Cílem této knihy je pomoci všem lidem správnì rozøešit naznaèené problémy. Napsala ji žena, která
zakusila Boží dobrotu a ze vztahu k Pánu i studiem Božího slova poznala, že Boží tajemství chápou lidé,
kteøí mají k Bohu úctu. S nimi Bùh uzavøe smlouvu.
Abychom mohli lépe pochopit podstatu nejdùležitìjšího zápasu všech vìkù, v nìmž jde o bytí celého
vesmíru, pøibližuje nám jej pisatelka prostøednictvím známých pøíkladù z historie, které se odehrály
bìhem posledních dvaceti staletí.
Kniha zaèíná posledními tragickými obrazy z dìjin starovìkého Jeruzaléma - Bohem vyvoleného mìsta poté, co odmítlo muže z Golgoty, který pøišel zachránit lidstvo. Pak sleduje velké putování národù,
vypráví o pronásledování Božích dìtí v prvních staletích køes•anského letopoètu, velkém odpadnutí v
Boží církvi, vzniku reformace, která zøetelnì ukázala nìkteré principy velkého sporu, nabízí pouèení z
následkù toho, že Francie odmítla Boží zásady, sleduje nový zájem o Písmo, jeho vyvýšení a blahodárný
vliv, náboženské probuzení 19. století, odpeèetìní Božího slova, jeho podivuhodná sdìlení i proroctví,
která èelí vlivu satanských podvodù.
Prostì, srozumitelnì a pøesvìdèivì líèí tato kniha souèasný zápas a hlavní zásady, o které v nìm jde; zápas
v nìmž nikdo nemùže zùstat stranou.
Na závìreèných stránkách kniha popisuje koneèné slavné vítìzství dobra nad zlem, pravdy nad lží, svìtla
nad tmou, radosti nad zármutkem, nadìje nad zoufalstvím, slávy nad hanbou, života nad smrtí a
nekoneènì trpìlivé lásky nad pomstychtivou nenávistí.

Anglický originál této knihy byl poprvé vydán v roce 1888. Roku 1911 jej autorka pøepracovala pro
druhé vydání. Od té doby byla tato kniha vydána v milionových nákladech ve všech hlavních svìtových
jazycích. Pøedchozí vydání pøivedla mnoho lidí k dobrému Pastýøi - Pánu Ježíši Kristu. Vydavatelé se
modlí, aby toto vydání pøineslo ještì více dobra.
Vydavatelé
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Úvod

Velkou škodu pùsobí dílu Ducha svatého bludy lidí, kteøí tvrdí, že jsou vedeni Duchem, a proto se už
nepotøebují øídit Božím slovem. Nechávají se vést pocity, které pokládají za Boží hlas ve svém nitru.
To, co je ovládá, není Boží Duch. Podléhání pocitùm spolu s pøehlížením Písma mùže vést jen ke
zmatku, klamu a zkáze. To slouží pouze zámìrùm satana. Protože pùsobení Ducha svatého v Kristovì
církvi je životnì dùležité, snaží se satan prostøednictvím bludù extrémistù a fanatikù, aby lidé nebrali
pùsobení Ducha svatého vážnì a pøehlíželi zdroj síly, který nám Pán nabízí.
Podle Božího slova bude Duch svatý konat své dílo bìhem doby, kdy bude zvìstováno evangelium. V
dobì vzniku Starého a Nového zákona nepøestával Duch svatý sdìlovat pravdu rùzným jednotlivcùm
mimo zjevení, která byla vtìlena do Písma. Bible sama hovoøí o tom, jak Duch svatý lidem pøedával
upozornìní, výtky, rady a pouèení v záležitostech, které nemìly souvislost s psaným Božím slovem.
Zmiòuje se o prorocích v rùzných dobách, jejichž výroky nikdo nezaznamenal. Stejným zpùsobem i
pozdìji, když byl kánon Písma ukonèen, Duch svatý pokraèoval ve svém díle, osvìcoval, upozoròoval a
povzbuzoval Boží dìti.
Pán Ježíš slíbil svým uèedníkùm: "Pøímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás
nauèí všemu a pøipomene vám všecko, co jsem vám øekl." "Jakmile však pøijde on, Duch pravdy, uvede
vás do veškeré pravdy, ... oznámí vám, co má pøijít." (J 14,26; 16,13) Písmo uèí, že tento slib neplatil
jen v dobì apoštolù. Platí pro Kristovu církev ve všech dobách. Spasitel své následovníky ujistil: "... já
jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto vìku." (Mt 28,20) Apoštol Pavel prohlásil, že dary a
projevy Ducha Kristus udìlil své církvi, "aby své vyvolené dokonale pøipravil k dílu služby - k budování
Kristova tìla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého
lidství, mìøeno mírou Kristovy plnosti." (Ef 4,12.13)
Apoštol Pavel se modlil za vìøící v Efezu: "Prosím, aby vám Bùh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy,
dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitøním zrakem vidìli, k jaké nadìji vás
povolal, ... jak nesmírnì veliký je ve své moci k nám, kteøí vìøíme." (Ef 1,17-19) Požehnání, o které
apoštol Pavel prosil pro efezský sbor, pùsobí Boží Duch, který osvìcuje rozum a odhaluje lidské mysli
hloubky Božího slova.
Po úžasném projevu Ducha svatého o letnicích vyzval apoštol Petr své posluchaèe, aby èinili pokání a
dali se pokøtít ve jménu Ježíše Krista na odpuštìní høíchù, potom jim øekl: "... dostanete dar Ducha
svatého. Nebo• to zaslíbení platí vám a vašim dìtem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš
Bùh." (Sk 2,38.39)
Když Bùh nechal prostøednictvím proroka Joela popsat pøíchod velkého dne Pánì, slíbil také
mimoøádné pùsobení Božího Ducha (Jl 2,28). Toto proroctví se zèásti vyplnilo sesláním Ducha o

letnicích, dokonale se však naplní v projevu Boží milosti, která bude provázet závìreèné pùsobení
evangelia.
Až se bude pøibližovat konec èasu, velký spor mezi dobrem a zlem bude nabývat na síle. Satanùv hnìv
vùèi Kristovì církvi se projevoval ve všech dobách a Bùh štìdøe udìloval svému lidu milost a svého
Ducha, aby ho posílil v boji proti mocnostem zla. Když mìli Kristovi apoštolové rozšíøit evangelium po
celém svìtì a zaznamenat je pro budoucí vìky, dostali zvláštní zmocnìní Duchem svatým. Oè více se
církev blíží svému koneènému vysvobození, o to vìtší silou se bude satan stále snažit pùsobit. Sestoupí
na zem "plný zlosti, protože ví, jak málo èasu mu zbývá" (Zj 12,12). Bude pøedvádìt "kdejaký mocný
èin, klamná znamení a zázraky" (2 Te 2,9). Po šest tisíc let se mistrovský rozum satana, kdysi
nejpøednìjšího z Božích andìlù, zcela vìnoval dílu podvodu a zkázy. Celý um a dùvtip, který satan získal
bìhem vìky trvajícího zápasu, veškerou krutost, kterou si vypìstoval, použije proti Božímu lidu v
koneèném boji. V tak nebezpeèné dobì mají Kristovi následovníci upozoròovat svìt na druhý pøíchod
Pána Ježíše, a má se pøipravit lid, který bude stát pøed Kristem pøi jeho pøíchodu "èistý a bez
poskvrny" (2 Pt 3,14). V této dobì církev nebude potøebovat zvláštní dar Boží milosti a moci o nic ménì
než v dobách apoštolù.
Duch svatý mì osvítil a ukázal mi výjevy z dlouhého zápasu mezi dobrem a zlem. Èas od èasu mi Pán
dovolil sledovat, jak v rùzných dobách probíhal velký spor mezi Kristem, Pánem života, pùvodcem
našeho spasení, a satanem, vládcem zla, pùvodcem høíchu, prvním pøestupníkem svatého Božího
zákona. Satan své nepøátelství vùèi Kristu projevuje nenávistí vùèi Kristovým následovníkùm. V celých
dìjinách mùžeme sledovat stále stejný odpor vùèi zásadám Božího zákona, stejný klam, jehož cílem je
zpùsobit, aby blud vypadal jako pravda, aby Boží zákon nahradila lidská naøízení a aby lidé uctívali
stvoøení místo Stvoøitele. Ve všech dobách se satan vytrvale snažil zkreslenì pøedstavovat Boží
charakter, a tak zapøíèinit, aby lidé mìli falešnou pøedstavu o Stvoøiteli a dívali se na nìj spíše se
strachem a nenávistí než s láskou. Snaží se odstranit Boží zákon a zpùsobit, aby lidé necítili závaznost
jeho požadavkù. Pronásleduje ty, kdo se odvažují postavit se proti jeho podvodùm. Stejné satanovo úsilí
mùžeme sledovat v dìjinách patriarchù, prorokù a apoštolù, muèedníkù i reformátorù.
V posledním velkém zápase bude satan bojovat stejným zpùsobem, projeví stejné postoje a bude se
snažit dosáhnout stejného cíle jako ve všech pøedchozích dobách. Bude se opakovat to, co tu už bylo,
jen s jedním rozdílem - nastávající zápas se bude vyznaèovat intenzitou, jakou svìt dosud nezažil.
Satanovy klamy budou rafinovanìjší, jeho útoky rozhodnìjší. Kdyby to bylo možné, svedl by i vyvolené
(Mk 13,22).
Když mi Boží Duch pøedstavil velké pravdy svého slova a ukázal minulé i budoucí výjevy, vyzval mne,
abych ostatním lidem oznámila, co mi zjevil - abych ukázala dìjiny zápasu v nìkterých historických
událostech a vylíèila je tak, aby objasnily rychle se blížící boj. Z tohoto dùvodu jsem se snažila vybrat z
církevních dìjin takové události, na kterých lze sledovat, jak lidé postupnì poznávali velké pravdy, které
Pán svìtu v rùzných obdobích zjevoval, jak tyto pravdy roznìcovaly satanùv hnìv a vyvolávaly
nepøátelství zesvìtaètìlé církve a jak povìdomí o nich udržovalo svìdeckou službu lidí, kteøí "nemilovali
svùj život tak, aby se zalekli smrti" (Zj 12,11).
Tyto události mùžeme považovat za pøedobraz zápasu, který je pøed námi. Budeme-li je sledovat ve

svìtle Božího slova a budeme-li osvícení Božím Duchem, budeme schopni rozpoznat plány knížete zla a
nebezpeèí, jež musí pøekonat lidé, kteøí chtìjí být shledáni - až Pán Ježíš znovu pøijde -"bez viny".
Velké historické události, které znamenaly pokrok reformace v dìjinách, patøí minulosti. Protestantský
svìt je dobøe zná a všeobecnì uznává. Jsou to fakta, která nikdo nemùže popøít. Tyto dìjiny líèím struènì
v souladu se zámìrem knihy. Struènost, kterou jsem musela dodržet, vedla k tomu, že fakta zabírají jen
tak malý prostor, aby ještì bylo možné správnì pochopit, co z nich vyvozuji. V nìkolika pøípadech v
knize cituji výroky historikù, kterým se podaøilo seøadit události tak, aby poskytly struèný souhrný
pohled na vìc nebo shrnout podrobnosti vhodným zpùsobem. Ve vìtšinì pøípadù však autoøi nejsou
výslovnì uvedeni, jejich slova nejsou vyznaèena uvozovkami, neodvolávám se na nì jako na autority,
cituji je proto, že jejich výroky jsou vhodným a pùsobivým podáním vìci. Podobným zpùsobem
postupuji pøi popisování zážitkù a názorù lidí, kteøí pokraèují v díle obnovy v souèasné dobì.
Cílem této knihy není podat nové historické poznatky o zápasech minulých dob, ale spíše ukázat na
fakta a zásady, které se týkají budoucích událostí. Celé toto vyprávìní o minulých událostech nabývá
nového významu, díváme-li se na nì jako na èást zápasu mezi silami svìtla a tmy, osvìtluje budoucnost a
ozaøuje cestu lidí, kteøí podobnì jako reformátoøi minulých staletí budou povoláni, aby i za cenu ztráty
pozemského vlastnictví svìdèili "pro Boží slovo a pro svìdectví Ježíše Krista".
Zámìrem této knihy je vylíèit prùbìh velkého sporu mezi pravdou a bludem, odhalit nástrahy satana a
naznaèit zpùsoby, jak jim lze odolat; pøedstavit uspokojivé øešení problému zla tím, že osvìtluje pùvod
a koneèné následky høíchu, aby se plnì projevila Boží spravedlnost a milost v jeho jednání se stvoøením,
a ukázat svatou, nemìnnou podstatu Božího zákona. Mou nejvroucnìjší modlitbou je, aby vlivem této
knihy byli lidé vysvobozeni z moci temna a stali se "úèastníky dìdictví svatých ve svìtle" k chvále toho,
který si nás zamiloval a obìtoval se za nás.
E. G. Whiteová
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1. Znièení Jeruzaléma
"Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým oèím. Pøijdou na tebe dny,
kdy tvoji nepøátelé postaví kolem tebe val, obklíèí tì a sevøou se všech stran. Srovnají tì se zemí a s
tebou i tvé dìti; nenechají v tobì kámen na kameni, ponìvadž jsi nepoznalo èas, kdy se Bùh k tobì
sklonil." (L 19,42-44)
Pán Ježíš se díval na Jeruzalém z vrcholu Olivové hory. Rozprostíral se pøed ním krásný a pokojný
pohled. Byly právì Velikonoce a ze všech zemí se sem shromažïovali potomci Jákoba, aby oslavili velký
národní svátek. Uprostøed zahrad, vinic a zelených strání posetých stany poutníkù se zvedaly stupòovité
pahorky, výstavné paláce a mohutné opevnìní hlavního mìsta Izraele. Zdálo se, jako by Siónská dcera ve
své pýše øíkala: "Sedím jako královna a nepoznám zármutek." Byla krásná a domnívala se, že je v
bezpeèí a že se tìší pøízni nebes jako kdysi pøed staletími, kdy královský pìvec zpíval: "Krásnì se vypíná
k potìše celé zemì Sijónská hora, ... sídlo velkého Krále." (Ž 48,3) Krásný pohled skýtala také budova
chrámu. Paprsky zapadajícího slunce ozaøovaly jeho bìloskvoucí mramorové zdi, odrážely se od zlaté
brány, vìže a cimbuøí. Chrám, pýcha židovského národa, tu stál jako "ztìlesnìná krása". Který Izraelec
by se na to mohl dívat, aniž by ho nenaplnila radost a obdiv. Pán Ježíš však pøemýšlel nad nìèím úplnì
jiným. "Když už byl blízko a uzøel mìsto, dal se nad ním do pláèe." (L 19,41) Uprostøed všeobecného
jásotu pøi triumfálním vjezdu, kdy lidé mávali palmovými ratolestmi a pahorky znìly ozvìnou
radostného "hosana", když jej tisíce hlasù provolávaly za krále, naplnil Vykupitele svìta najednou
nepochopitelný zármutek. On, Boží Syn, Zaslíbený Izraele, který svou mocí zvítìzil nad smrtí a povolal
její zajatce z hrobu, nyní plakal. Jeho slzy nebyly výrazem obyèejného zármutku, ale velké,
nepøekonatelné smrtelné úzkosti.
Neplakal nad sebou, i když dobøe vìdìl, kam povedou jeho kroky. Pøed ním leželo Getsemane, místo
jeho nastávajícího smrtelného zápasu. V dohledu byla také Ovèí brána, kterou po staletí vodívali zvíøata
k obìtem a která se mìla otevøít i pro nìj, až bude "jako beránek vedený na porážku" (Iz 53,7). Nedaleko
odtud ènìla Golgota, dìjištì ukøižování. Na cestu, po níž bude brzy kráèet, padne hrùza velké temnoty, až
položí svùj život jako obì• za høích. Nebyly to však myšlenky na tyto události, které ho tak zarmoutily,
zatímco lidé kolem nìj se radovali. Jeho nesobecké srdce nesevøela úzkostí pøedtucha vlastního
nadlidského utrpení. Kristus plakal nad tisíci odsouzenými v Jeruzalémì, plakal nad slepotou a
zatvrzelostí lidí, kterým pøišel požehnat a které pøišel zachránit.
Pøed Ježíšovým zrakem se promítlo období více než tisíce let, v nìmž Bùh prokazoval vyvolenému lidu
zvláštní pøízeò a projevoval zvláštní péèi. Stála tu hora Moria, na níž se dal Izák - "syn zaslíbení" - bez
odporu pøipoutat jako obì• k oltáøi, a tak se stal symbolem obìti Božího Syna. Zde byla Abrahámovi "otci vìøících" - potvrzena smlouva požehnání, slavné mesiášské zaslíbení (1 M 22,9.16-18). Na tomto
místì plameny obìti stoupající k nebi z humna Ornana Jebuzejského odvrátily meè hubícího andìla (1 Pa
21) - vhodný to symbol Spasitelovy obìti a jeho pøímluvy za viníky. Jeruzalém byl poctìn Bohem více
než celá zemì. "Hospodin si totiž zvolil Sijón, zatoužil jej mít za sídlo." (Ž 132,13) Tady po vìky proroci

pronášeli varovná poselství. Tady knìží mávali svými kadidelnicemi a vùnì kadidla spolu s modlitbami
vìøících stoupala k Bohu. Tady byla dennì obìtována krev beránkù, která ukazovala na budoucího
Božího Beránka. Tady Hospodin zjevil svou pøítomnost v oblaku slávy nad slitovnicí. Odtud vycházel
onen tajemný žebøík spojující zemi s nebem (1 M 28,12; J 1,51) - žebøík, po nìmž sestupují a vystupují
Boží andìlé a který otevírá svìtu cestu do nejsvìtìjších míst. Kdyby Izrael jako národ zùstal Bohu vìrný,
zùstal by Jeruzalém, Boží vyvolené mìsto, zachován navždy (Jr 17,21-25). Avšak dìjiny tohoto národa,
tolik poctìného Boží pøízní, jsou dìjinami odpadlictví a vzpour. Tento národ pohrdl Boží milostí, zneužil
své výsady a promarnil své pøíležitosti.
Aèkoli Izraelci "Boží posly zesmìšòovali, pohrdali jeho slovy a jeho proroky prohlašovali za
podvodníky" (2 Pa 36,16), Bùh s nimi jednal stále jako "Bùh plný slitování a milostivý, shovívavý,
nejvýš milosrdný a vìrný" (2 M 34,6). Boží milosrdenství vùèi nim nepøestalo, pøestože je stále
odmítali. S láskou, která pøevyšuje lásku otce k synovi, Bùh "k nim nepøestával posílat své posly,
protože mìl soucit se svým lidem i se svým pøíbytkem" (2 Pa 36,15). Když výzvy, prosby a napomenutí
nepomáhaly, poslal jim nejvìtší dar nebes - a v tomto jediném daru jim Bùh dal vlastnì celé nebe.
Sám Boží Syn pøišel, aby pøivedl ku pokání zatvrzelé mìsto. Byl to Kristus, kdo vysvobodil Izrael jako
vinný kmen z Egypta (Ž 80,9). Vlastní rukou vyhánìl pøed ním pohany. Zasadil ho "na úrodném svahu".
Peèlivì jej ohradil, vyslal své služebníky, aby se o nìho starali. Nakonec zvolal: "Co se smìlo pro mou
vinici ještì udìlat, a já pro ni neudìlal?" (Iz 5,1.4) Když pak oèekával, že ponese hrozny, plodila plané
víno. Nepøestával však doufat, že ponese plody. Pøišel osobnì na svou vinici, aby zjistil, zda ji lze
zachránit pøed zkázou. Okopal svùj vinný kmen, proøezal ho a ošetøil. Byl neúnavný ve svém úsilí
zachránit vinný kmen, který zasadil.
Po tøi léta chodil Pán svìtla a slávy mezi svým lidem. "Procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval
všechny, kteøí byli v moci ïáblovì," obvazoval ranìné, vyhlásil zajatcùm propuštìní, navracel zrak
slepým. Díky jeho pùsobení chromí chodili a hluší slyšeli, oèiš•oval malomocné, køísil mrtvé a chudým
zvìstoval evangelium (Sk 10,38; L 4,18; Mt 11,5). Všem lidem bez rozdílu platilo jeho milostivé
pozvání: "Pojïte ke mnì všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi bøemeny, a já vám dám
odpoèinout." (Mt 11,28)
I když mu odpláceli za dobro zlobou a za jeho lásku nenávistí (Ž 109,5), Pán Ježíš vytrvale konal své
poslání milosti. Nikdy neodmítl žádného, kdo hledal jeho milost. Žil jako poutník bez domova, jeho
každodenním údìlem byla chudoba a potupa. Sloužil potøebám lidí, ulehèoval jim v jejich bídì a
pøesvìdèoval je, aby pøijali dar života. Pøíliv slitování, odražený od zatvrzelých lidských srdcí, se k nim
vracel ještì silnìjším proudem nevýslovné, soucitné lásky. Izrael se však odvrátil od svého nejlepšího
Pøítele a Pomocníka. Nabídkami jeho lásky pohrdl, jeho rady odmítl, jeho varování zesmìšnil.
Èas nadìje a odpuštìní rychle plynul. Kalich Božího hnìvu, tak dlouho odkládaný, se témìø naplnil.
Mraèno vytváøené po dlouhé vìky odpadnutí a vzpour ztemnìlo a hrozilo, že na provinilý národ pøijde
bouøe. Toho, kdo je jediný mohl zachránit pøed trestem, který jim hrozil, zlehèovali, pomlouvali,
zatracovali a v krátké dobì mìli ukøižovat. Až bude Kristus viset na golgotském køíži, skonèí období, v

nìmž se Izrael jako národ tìšil Boží pøízni a požehnání. Smrt jediného èlovìka je ztrátou, která je
nekoneènì vìtší než všechny poklady svìta. Když si však Pán Ježíš prohlížel Jeruzalém, vidìl pøed sebou
údìl celého mìsta i celého národa - mìsta a národa, který byl kdysi vyvoleným a vzácným Božím
pokladem.
Proroci plakali nad odpadlictvím Izraele a nad strašnými ranami, které pøišly jako dùsledky jeho høíchù.
Jeremiáš si pøál, aby jeho oèi byly pramenem slz, aby mohl dnem i nocí oplakávat zabitou "dceru svého
lidu", "Hospodinovo stádce", které bude odvedeno do zajetí (Jr 9,1; 13,17). Jaký zármutek musel
prožívat ten, jehož prorocký zrak vidìl ne roky, ale celé vìky dopøedu. Vidìl hubícího andìla s meèem
pozdviženým proti mìstu, které bylo tak dlouho místem, v nìmž pøebýval Hospodin. Z høebenu Olivové
hory, místa, na nìmž se pozdìji utáboøil Titus a jeho vojsko, hledìl Kristus pøes údolí na svatá nádvoøí a
sloupoøadí, a pøes slzy vidìl strašnou budoucnost - hradby, obklíèené cizími vojsky. Slyšel dupot armád
táhnoucích do války. Slyšel hlasy matek a dìtí žebrajících v obleženém mìstì o chléb. Vidìl, jak krásnou
svatyni, paláce i vìže nièí plameny a na místì, kde to vše døíve stálo, vidìl jen hromadu doutnajících
sutin.
Pøi pohledu do budoucnosti vidìl vyvolený národ rozptýlený do všech zemí, "jako vraky na pustém
bøehu". V trestu, který mìl brzy dopadnout na obyvatele mìsta, Kristus vidìl pouze první doušek z
kalicha hnìvu, který bude muset národ vypít do dna pøi posledním soudu. Boží soucit a láska se
projevily v truchlivých slovech: "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli
k tobì posláni; kolikrát jsem chtìl shromáždit tvé dìti, tak jako kvoèna shromažïuje kuøátka pod svá
køídla, a nechtìli jste!" (Mt 23,37) Kéž bys, národe, poctìný více než ostatní, poznal dobu svého
navštívení a to, co ti mohlo posloužit ku pokoji. Zadržel jsem andìla spravedlnosti, volal jsem tì ku
pokání, ale nadarmo. Odmítal jsi a zavrhoval nejen služebníky, vyslance a proroky, ale i Svatého
Izraelského, svého Vykupitele. Zahyneš-li, poneseš za to odpovìdnost ty sám. "... nechcete pøijít ke mnì,
abyste mìli život." (J 5,40)
Kristus v Jeruzalémì vidìl symbol svìta - zatvrzelého v nevìøe a vzpouøe - , který spìje k Božímu soudu.
Utrpení høíšného lidstva tížilo jeho srdce a pøinutilo jej k hoøkému pláèi. V lidské bídì, v slzách a krvi
vidìl dùsledky høíchu. Jeho srdce bylo plné nekoneèného soucitu k souženým a trpícím na zemi. Toužil
pomoci všem. Ale ani jeho ruka nemohla zadržet pøíval lidského utrpení, protože jen málo lidí hledá
skuteèný zdroj pomoci. Byl ochoten položit život, aby jim pøinesl záchranu, ale jen nìkteøí z nich
pøijdou k nìmu, aby mohli žít.
Vládce nebes pláèe. Syn vìèného Boha je smutný, plný úzkosti. Tento pohled naplnil celé nebe údivem.
Popisovaný výjev nám prozrazuje, jak neobyèejnì høíšný je høích. Ukazuje, jak tìžký je i pro
nekoneèného Boha úkol zachránit viníka pøed následky pøestoupení Božího zákona. Pán Ježíš
prorockým pohledem, který zamìøil na poslední pokolení, vidìl, že v závìreèné dobì bude svìt žít v
podobném klamu, který zpùsobil zkázu Jeruzaléma. Velkým høíchem Židù bylo to, že zavrhli Krista.
Velkým høíchem køes•anského svìta je, že zavrhl Boží zákon, základ Boží vlády na nebi i na zemi. Lidé
nebudou brát vážnì Hospodinovy pøíkazy, boudou jimi pohrdat. Miliony lidí spoutaných høíchem satanových otrokù, odsouzených k druhé smrti - také odmítnou naslouchat slovùm pravdy, až nastane
jejich den navštívení. Jak strašná to slepota! Jak divné to poblouznìní!

Dva dny pøed Velikonocemi, když naposledy odešel z chrámu - poté, co odsoudil pokrytectví
židovských vùdcù -, vyšel Kristus opìt se svými uèedníky na Olivovou horu a posadil se s nimi na
travnaté úboèí, které skýtalo pohled na mìsto. Ještì jednou si prohlížel jeho hradby, vìže a paláce. Ještì
jednou se díval na chrám v jeho oslòující nádheøe, na diadém krásy korunující posvátnou horu.
O tisíc let døíve velebil žalmista pøízeò, kterou Bùh projevil Izraelcùm tím, že uèinil jejich svatyni svým
obydlím: "V Šálemu je jeho stánek, jeho obydlí je na Sijónu." Bùh si zvolil "kmen Judùv, horu Sijón, tu
si zamiloval. Svou svatyni vybudoval jak výšiny nebes" (Ž 76,3; 78,68.69). První chrám byl vystavìn v
období dìjin, kdy se Izraeli daøilo nejlépe. Král David shromáždil pro tento úèel obrovské poklady a
Božím vnuknutím byly vypracovány plány na stavbu chrámu (1 Pa 28,12.19). Šalomoun, nejmoudøejší z
panovníkù Izraele, dílo dokonèil. Tento chrám byl nejznamenitìjší stavbou, jakou kdy svìt vidìl. Pøesto
Hospodin prohlásil o druhém chrámu ústy proroka Agea: "Sláva tohoto nového domu bude vìtší nežli
prvního." "Otøesu všemi pronárody, a pøijdou s tím nejvzácnìjším, co mají; a naplním tento dùm slávou,
praví Hospodin zástupù." (Ag 2,10.8)
První chrám zboøil Nebúkadnesar a asi pìt set let pøed Kristovým narozením jej znovu vystavìli Židé,
kteøí se po celoživotním zajetí vrátili do znièené a témìø opuštìné vlasti. Mezi lidem byli tehdy starci,
kteøí pamatovali slávu Šalomounova chrámu a kteøí naøíkali pøi kladení základù nové stavby, že
nebude tak krásná jako pøedešlá. Tehdejší pocity pùsobivì popsal prorok: "Kdo zùstal mezi vámi z tìch,
kteøí vidìli tento dùm v jeho prvotní slávì? A jaký jej vidíte nyní? Není ve vašich oèích jen pouhé
nic?" (Ag 2,4; Ezd 3,12) Tehdy Bùh slíbil, že sláva druhého domu pøevýší slávu prvního.
Druhý chrám se však prvnímu nevyrovnal nádherou a velkolepostí, ani nebyl poctìn stejnými
viditelnými dùkazy Boží pøítomnosti, jakými byl poctìn první chrám. Neprojevila se v nìm
nadpøirozená moc, která by svìdèila o jeho zasvìcení. Nikdo v nìm nevidìl oblak slávy, který by naplnil
novì vystavìný svatostánek. Z nebe nesestoupil oheò, který by strávil obì• na jeho oltáøi. Mezi cherubíny
ve svatyni svatých nepøebývala Boží sláva, vždy• uvnitø nebyla truhla smlouvy, slitovnice ani desky
svìdectví. Z nebe nepromlouval hlas, který by knìžím oznamoval Hospodinovu vùli.
Po staletí se Židé marnì pokoušeli dokázat, že se splnilo Boží zaslíbení, oznámené Ageem. Jejich
myšlení totiž zaslepila pýcha a nevìra, proto nepoznali pravý význam prorockých slov. Druhý chrám
nebyl poctìn oblakem Hospodinovy slávy, ale živou pøítomností toho, v nìmž pøebývala plnost božství
tìlesnì a jenž byl sám Bùh zjevený v tìle. "Touha všech národù" pøišla opravdu do svého chrámu, když
Ježíš z Nazareta uèil a uzdravoval na jeho nádvoøích. Kristovou pøítomností, a jenom jí, pøevyšoval
druhý chrám první. Avšak Izrael odmítl Dar, který Bùh chrámu nabídl. Se skromným Uèitelem, který
toho dne naposledy vyšel z jeho zlaté brány, opustila Boží sláva chrám navždy. Naplnila se Spasitelova
slova: "... váš dùm se vám zanechává pustý." (Mt 23,38)
Uèedníky naplnila hrùza a úžas, když Pán Ježíš pøedpovìdìl znièení chrámu. Chtìli lépe porozumìt
smyslu jeho slov. Více než ètyøicet let bylo vynakládáno mnoho prostøedkù, práce a stavitelského
umìní, aby se zvýšila jeho nádhera. Herodes Veliký na nìj vynaložil jak øímské bohatství, tak židovské

poklady, dokonce i císaø jej obohatil vlastními dary. Tìžké hranoly bílého mramoru témìø
neuvìøitelných rozmìrù, které byly dopraveny z Øíma, tvoøily souèást stavby chrámu. Na nì upozornili
uèedníci svého Mistra slovy: "Pohleï, ... jaké to kameny a jaké stavby." (Mk 23,38)
Na tato slova Pán Ježíš odpovìdìl vážnì a pøekvapivì: "Amen, pravím vám, že tu nezùstane kámen na
kameni, všecko bude rozmetáno." (Mt 24,2)
Uèedníci se znièením Jeruzaléma spojovali událost, kdy Kristus pøijde osobnì na zem v pozemské slávì,
aby pøevzal vládu nad celosvìtovou øíší, potrestal zatvrzelé Židy a zlomil øímskou nadvládu. Pán jim
slíbil, že pøijde podruhé. Proto si pøi zmínce o trestech nad Jeruzalémem vzpomnìli na jeho druhý
pøíchod. Když se na Olivové hoøe shromáždili kolem Spasitele, zeptali se: "Kdy to nastane a jaké bude
znamení tvého pøíchodu a skonání vìku?" (Mt 24,3)
Budoucnost byla uèedníkùm milosrdnì zahalena. Kdyby tehdy plnì pochopili dvì strašné skuteènosti utrpení Vykupitele, jeho smrt a zkázu mìsta i chrámu - pøemohla by je hrùza. Kristus jim naznaèil
význaèné události, ke kterým dojde pøed koncem èasu. Tehdy mu však plnì neporozumìli. Skuteèný
význam jeho slov mìl být pochopen, až to Boží lid bude potøebovat. Proroctví, které Kristus vyslovil,
mìlo dvojí smysl: Pøedpovídalo zkázu Jeruzaléma a zároveò hrùzy posledního velkého dne.
Pán Ježíš vyprávìl naslouchajícím uèedníkùm o soudech, jež stihnou odpadlý Izrael, a zvláštì o trestu,
který na sebe pøivolají odmítnutím a ukøižováním Mesiáše. Blízkost hrùzného vyvrcholení budou
oznamovat neomylná znamení. Strašná hodina pøijde náhle a rychle. Spasitel upozornil své
následovníky: "Když pak uvidíte znesvìcující ohavnost, o níž je øeè u proroka Daniele, jak stojí na místì
svatém - kdo èteš, rozumìj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, a• uprchnou do hor." (Mt 24,15.16; L 21,20.21)
Až modloslužebné symboly Øímanù budou postaveny na posvátné pùdì, která se rozprostírala ještì
nìkolik set metrù za mìstskými hradbami, tehdy Kristovi následovníci mají hledat bezpeèí v útìku. Až
uvidí varovná znamení, nesmìjí ti, kdo se chtìjí zachránit, ani okamžik otálet. V celém Judsku i v samém
Jeruzalémì musí okamžitì uposlechnout signál k útìku. Ten, kdo náhodou bude na støeše domu, nesmí už
vejít do domu, ani kdyby tím mohl zachránit své nejvzácnìjší poklady. Ti, kdo budou pracovat na polích
nebo vinicích, nesmìjí ztrácet èas tím, že se vrátí pro vrchní odìv, který odložili pøi práci v parnu dne.
Nesmìjí otálet ani okamžik, aby je nestihla zkáza.
Za vlády Heroda byl Jeruzalém nejen velice zkrášlen, ale vybudováním vìží, hradeb a pevností se stal
zdánlivì nedobytným. Kdo by tehdy veøejnì pøedpovìdìl jeho zkázu, byl by - tak jako svého èasu Noe nazván bláznivým panikáøem. Kristus však øekl: "Nebe a zemì pominou, ale má slova nepominou." (Mt
24,35) Boží hnìv vzplanul proti Jeruzalému pro jeho høíchy a zatvrzelá nevìra jeho údìl jen zpeèetila.
Hospodin prostøednictvím proroka Micheáše prohlásil: "Slyšte to, pøedstavitelé domu Jákobova,
vùdcové izraelského domu, vy, kteøí si hnusíte právo a pøekrucujete všechno, co je pøímé. Sijón
budujete krveprolitím, Jeruzalém bezprávím. Jeho pøedstavitelé soudí za úplatek, jeho knìží uèí za
odmìnu, jeho proroci vìští za støíbro. Pøitom spoléhají na Hospodina a øíkají: Což není Hospodin
uprostøed nás? Na nás nepøijde nic zlého." (Mi 3,9-11)

Tato slova pøesnì popisují zkorumpované a samospravedlivé obyvatele Jeruzaléma. Tvrdili, že pøesnì
zachovávají požadavky Božího zákona, ve skuteènosti však pøestupovali všechny jeho zásady.
Nenávidìli Ježíše Krista, protože jeho èistota a svatost odhalovala jejich nepravost. Obviòovali ho, že je
pøíèinou všech nesnází, které je postihly jako dùsledek jejich høíchù. I když vìdìli, že je naprosto bez
høíchu, prohlašovali, že jeho smrt je nezbytná, aby se zachránili jako národ. "Když proti nìmu
nezakroèíme," øíkali židovští vùdcové, "všichni v nìj uvìøí a pøijdou Øímané a znièí nám toto svaté
místo i národ." (J 11,48) Jestliže obìtují Krista, mohou se znovu stát silným, jednotným národem. Tak
uvažovali a souhlasili s rozhodnutím svého veleknìze, že by bylo lépe, aby zemøel jeden èlovìk, než aby
zahynul celý národ.
Tak židovští vùdcové budovali "Sijón krveprolitím a Jeruzalém bezprávím" (Mi 3,10). A pak, když
zavraždili svého Spasitele, protože káral jejich høíchy, byli tak samospravedliví, že se považovali za
vyvolený národ a oèekávali, že je Bùh osvobodí od jejich nepøátel. "Proto", pokraèoval prorok, "bude
Sijón kvùli vám zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá
køovím." (Mi 3,12)
Témìø po ètyøicet let - od chvíle, kdy Ježíš Kristus pøedpovìdìl údìl Jeruzaléma - odkládal Pán soud nad
mìstem a národem. Boží shovívavost vùèi lidem, kteøí odmítli evangelium a zavraždili jeho Syna, je
obdivuhodná. Boží jednání s židovským národem je pøedstaveno v podobenství o neplodném stromu. V
tomto podobenství byl vysloven rozkaz: "Vytni jej. Proè má kazit i tu zemi?" (L 13,7) Boží
milosrdenství jej však ještì na nìjaký èas ušetøilo. Mezi Židy bylo stále mnoho jedincù, kteøí nevìdìli nic
o Kristovì povaze a díle. Dìti ještì nemìly pøíležitost setkat se se svìtlem, které jejich rodièe odmítli. Bùh
jim chtìl prostøednictvím kázání apoštolù a jejich následovníkù dát potøebné svìtlo. Mìli poznat, jak se
splnila proroctví nejen o narození a životì Pána Ježíše, ale i o jeho smrti a vzkøíšení. Dìti nebyly
odsouzeny za høíchy rodièù. Když se však mohly seznámit se vším, co znali jejich rodièe, a nabízené
poznání odmítly, høešily stejnì jako jejich rodièe a doplnily míru jejich nepravostí.
Boží shovívavost vùèi Jeruzalému jen utvrzovala Židy v jejich tvrdošíjné nevìøe. Nenávistí a krutostí
vùèi Ježíšovým uèedníkùm pohrdli poslední nabídkou milosti. Pak Bùh od nich odòal svou ochranu a
pøestal bránit satanu a jeho následovníkùm - a národ byl ponechán zvùli vládce, kterého si vybral.
Pohrdli Kristovou milostí, která by jim umožnila ovládnout zlé povahové rysy, jež pak nad nimi
zvítìzily. Satan rozpoutal jejich nejprudší a nejnižší vášnì. Lidé pøestali uvažovat, neøídili se rozumem,
ovládaly je pudy a slepá zuøivost. Stali se ïábelsky krutými. V jednotlivých rodinách i v celém národì, v
nejvyšších i v nejnižších spoleèenských vrstvách zavládlo podezírání, závist, nenávist, hádky, vzpoury,
vraždy. Nikde nebylo bezpeèno. Pøátelé a pøíbuzní se navzájem zrazovali. Rodièe zabíjeli své dìti a dìti
vraždily své rodièe. Vládci národa nemìli dost síly ani na to, aby ovládali sami sebe. Rozpoutané vášnì z
nich udìlaly tyrany. Židé pøijali falešné svìdectví, aby odsoudili nevinného Božího Syna. Falešná
obvinìní nyní zpùsobila, že si nebyli jisti vlastními životy. Svými èiny již dávno hlásali: "Opus•te cestu,
odboète ze stezky, pøestaòte se Svatým Izraele." (Iz 30,11) Nyní se jejich pøání splnilo. Boží bázeò je už
pøestala znepokojovat. Do èela národa se postavil satan a nejvyšší obèanské a náboženské úøady se
ocitly pod jeho vlivem.
Vùdci znepøátelených skupin se nìkdy spojili, aby loupili a týrali své zubožené obìti, a pak se znovu
vrhali jeden na druhého a bez milosti se nièili. Ani svatost chrámu nemohla zkrotit jejich zbìsilost.
Vyznavaèi byli pobíjeni pøed oltáøem a svatynì byla znesvìcena tìly zabitých. Ve slepé a rouhavé

opovážlivosti pùvodci tohoto ïábelského díla veøejnì prohlašovali, že nemají obavy, že by Jeruzalém
mohl být znièen, protože je mìstem samotného Boha. Aby ještì více upevnili svou moc, podplatili
falešné proroky, aby hlásali - pøestože øímské legie už obléhaly chrám -, že lid má oèekávat Boží
vysvobození. Nakonec velké množství lidí uvìøilo, že Nejvyšší zasáhne a porazí jejich nepøátele. Izrael
však pohrdl Boží ochranou a nyní mu nebylo pomoci. Neš•astný Jeruzalém, rozdrobený vnitøními
nesváry, jehož ulice barvila krev jeho obyvatel, kteøí se vzájemnì vraždili, zatímco nepøátelská vojska
dobývala jeho opevnìní a pobíjela jeho obránce!
Všechny pøedpovìdi o zkáze Jeruzaléma, které Pán Ježíš vyslovil, se do písmene splnily. Židé zakusili
pravdu jeho varovných slov: "... jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni." (Mt 7,2)
Ukázala se znamení, projevily se divy, které ohlašovaly pøíchod pohromy a soudu. Uprostøed noci
zazáøilo nad chrámem a nad oltáøem nadpøirozené svìtlo. Pøi západu slunce bylo na obloze vidìt obrazy
vozù a váleèníkù, chystajících se k bitvì. Knìží, sloužící v noci ve svatyni, byli podìšeni tajemnými
zvuky, zemì se chvìla a byly slyšet hlasy volající: "Odejdìme odtud." Velká východní brána, která byla
tak tìžká, že ji sotva zavøelo dvacet mužù a která byla zajištìna obrovskými železnými tyèemi
vsazenými hluboko do pevné kamenné dlažby, se o pùlnoci otevøela, aniž bylo vidìt, kdo s ní pohnul.
(Milman, Dìjiny Židù, kniha 13)
Po sedm let chodíval po ulicích Jeruzaléma muž, který hlásal, jaké pohromy mìsto postihnou. Ve dne i v
noci zpíval strašný žalozpìv: "Hlas z východu. Hlas ze západu. Hlas ze všech ètyø stran. Hlas proti
Jeruzalému a proti chrámu. Hlas proti ženichùm a nevìstám. Hlas proti celému národu." Tento podivný
èlovìk byl uvìznìn a zbièován, z jeho úst však nevyšlo jediné slovo stesku. Na urážky a nadávky
odpovídal jen: "Bìda, bìda Jeruzalému. Bìda, bìda jeho obyvatelùm." Jeho volání a náøek neustal, dokud
nebyl zabit pøi obléhání, které pøedpovìdìl.
Ani jediný køes•an pøi znièení Jeruzaléma nezahynul. Kristus dal svým uèedníkùm pokyny a všichni,
kdo uvìøili jeho slovùm, èekali na pøedpovìdìná znamení. "Když uvidíte, že Jeruzalém obklièují
vojska," prohlásil Pán Ježíš, "tu poznáte, že se pøiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, a•
uprchnou do hor, kteøí jsou v Jeruzalémì, a• z nìho odejdou." (L 21,20.21) Když Øímané pod vedením
Cestia obklíèili mìsto, upustili neèekanì od obléhání, i když se zdálo, že všechno mluví ve prospìch
okamžitého útoku. Obležení obyvatelé mìsta bez nadìje na další úspìšný odpor se již chtìli vzdát, ale
velitel øímských vojsk stáhl své síly, aniž k tomu mìl nìjaký viditelný dùvod. Milosrdná Boží
prozíravost øídila události tak, aby pøinesly dobro Božímu lidu. Èekající køes•ané tak dostali slíbené
znamení a všichni mìli možnost uposlechnout Spasitelova varování. Události probíhaly tak, že ani Židé
ani Øímané nemohli útìku køes•anù zabránit. Když Cestius ustoupil, Židé vyrazili z Jeruzaléma a
pronásledovali jeho ustupující vojsko. Zatímco vojska obou stran byla plnì zamìstnána, køes•ané mìli
možnost odejít z mìsta. V té dobì nebyl v zemi nepøítel, který by se mohl pokusit jim v tom zabránit. V
dobì obležení byli Židé shromáždìni v Jeruzalémì, aby slavili svátky stánkù, a tak køes•ané v celé zemi
mohli útìk uskuteènit, aniž je pøi tom nìkdo rušil. Bez váhání uprchli na bezpeèné místo - do mìsta Pelly
v Pereji za Jordánem.
Židovská vojska, pronásledující Cestia a jeho armádu, udeøila na jeho zadní voj s takovou zbìsilostí,
jako by jej chtìla úplnì znièit. Jen s velkými nesnázemi se Øímanùm podaøilo ustoupit. Židé nemìli

takøka žádné ztráty a vítìzoslavnì se vrátili s koøistí do Jeruzaléma. Tento zdánlivý úspìch jim však
pøinesl jen neštìstí. Naplnil je tvrdošíjným odporem vùèi Øímanùm, a to mìlo za následek, že na
odsouzené mìsto záhy dolehlo hrozné utrpení.
Když Titus znovu oblehl mìsto, postihly Jeruzalém strašné pohromy. Mìsto bylo obklíèeno v dobì
Velikonoc, kdy se za jeho hradbami shromáždily miliony Židù. Zásoby potravin, které by vystaèily pro
obyvatele mìsta na léta, kdyby byly peèlivì uskladnìny, byly znièeny z øevnivosti a msty soupeøících
skupin, a proto nyní všichni prožívali hrùzy hladovìní. Mírka pšenice se prodávala za talent. Hlad
doléhal tak, že muži okusovali kùži svých opaskù, svou obuv a povlak svých štítù. Lidé se ve velkém
množství vydávali v noci za hradby mìsta, aby tam nasbírali divoce rostoucí rostliny, aèkoli mnozí pøi
tom byli chyceni a po krutém muèení usmrceni. Ti, kdo se bezpeènì vrátili, byli èasto oloupeni o to, co
nasbírali s nasazením života. Vùdci používali nejnelidštìjší zpùsoby muèení, aby od strádajících vymohli
poslední skrovné zásoby, které snad ještì mohli nìkde ukrýt. A tìch krutostí se èasto dopouštìli lidé, kteøí
mìli ještì dost jídla a chtìli si jen vytvoøit zásoby potravin pro budoucnost.
Tisíce lidí zahynuly hladem a morem. Zdálo se, že vymizely pøirozené city. Muži okrádali své ženy,
ženy okrádaly své muže. Bylo vidìt, jak dìti odtrhují jídlo od úst svých starých rodièù. Když se prorok
ptal: "Cožpak mùže zapomenout žena na své pacholátko?", dostalo se mu odpovìdi ve zdech tohoto
odsouzeného mìsta: "Ženy, které bývají tak milosrdné, vaøily vlastníma rukama své dìti a pojídaly je pøi
tìžké ránì dcery mého lidu." (Iz 49,15; Pl 4,10) Znovu se splnilo varovné proroctví vyslovené pøed
ètrnácti staletími: "Ta zmìkèilá a zhýèkaná mezi vámi, která se pro zhýèkanost a zmìkèilost ani
nepokusila postavit nohou na zem, bude nepøejícnì hledìt na svého vlastního muže i na svého syna a na
svou dceru, ... i na své dìti, které porodí. Tajnì je sní pro nedostatek všeho v tísni obležení, kterým tì
bude tísnit tvùj nepøítel ve tvých branách." (5 M 28,56.57)
Øímští vojevùdci se snažili vyvolat v Židech dìs a hrùzu, a tak je pøimìt, aby se vzdali. Zajatci, kteøí
kladli odpor, když byli zajímáni, byli mrskáni, muèeni a ukøižováni pøed mìstskou hradbou. Stovky jich
takto umíraly každý den. Toto pøíšerné dílo trvalo tak dlouho, dokud v údolí Jozafat a na Golgotì nebylo
postaveno tolik køížù, že se mezi nimi dalo jen stìží projít. Tak údìsnì se vyplnilo strašné zaklínání, které
znìlo pøed Pilátovým soudným trùnem: "Krev jeho na nás a na naše dìti!" (Mt 27,25)
Titus by byl rád ukonèil tyto hrùzyplné výjevy a zachránil Jeruzalém, aby se jeho údìl nenaplnil v plné
míøe. Hnusil se mu pohled na hromady mrtvých tìl ležících v údolích. Jako oèarovaný pozoroval z
vrcholu Olivové hory velkolepý chrám a vydal rozkaz, aby se nikdo nedotkl ani jediného z kamenù, z
nichž byl postaven. Než se rozhodl k útoku na chrám, vyzval židovské vùdce, aby ho nenutili znesvìtit
posvátné místo krví. Vyjdou-li a budou-li bojovat na jiném místì, neznesvìtí žádný Øíman svatost
chrámu. Sám Josephus vynaložil všechnu svou výmluvnost a zapøísahal je, aby se vzdali a zachránili tak
sebe, své mìsto a své bohoslužebné místo. Na jeho slova však odpovìdìli jen hrubým proklínáním. Když
pøed nimi tento jejich poslední lidský prostøedník stál a zapøísahal je, aby se vzdali, zasypali ho šípy.
Židé již døíve odmítli prosby Božího Syna a nyní je domluvy a zapøísahání ještì utvrdily v odhodlání
bojovat až do konce. Titus se marnì snažil chrám zachránit. Ten, který je vìtší, než byl on, prohlásil, že
tam nezùstane kámen na kameni.

Slepá umínìnost židovských vùdcù a hrozné zloèiny, páchané v obleženém mìstì, vyvolaly u Øímanù
hrùzu a rozhoøèení. Titus se nakonec rozhodl, že na chrám zaútoèí. Umínil si pøitom, že ho pokud
možno dobude, aniž ho poškodí. Jeho rozkazy však vojáci neuposlechli. Když se v noci uchýlil do svého
stanu, Židé z chrámu zaútoèili a napadli vojáky pøed chrámem. Za boje pak vhodil jeden øímský voják
vchodem do pøedsínì hoøící pochodeò a v mžiku se octly v plamenech cedrovým døevem vykládané
pøedsínì kolem svatynì. Titus v doprovodu svých velitelù pøispìchal hned na místo a pøikázal vojákùm,
aby oheò uhasili. Jeho rozkazù však nikdo nedbal. Rozvášnìní vojáci rozšíøili požár do dalších prostor
sousedících s chrámem a svými meèi pak pobili velké množství Židù, kteøí se tam ukrývali. Krev tekla
po chrámových schodech jako voda. Tisíce a tisíce Židù zahynuly. Vøavu boje pøehlušovaly hlasy
volající "Ichabod" - sláva odešla.
"Titus poznal, že je nemožné uklidnit bìsnící vojsko. Vstoupil do chrámu se svými dùstojníky a prohlížel
si posvátnou budovu zevnitø. Nádhera naplnila všechny údivem, a protože plameny dosud nepronikly do
svatynì, uèinil poslední pokus o její záchranu. Znovu pøikázal vojákùm, aby požár nešíøili. Setník
Liberalis se pokusil vynutit si poslušnost u svých vojákù, avšak ani úcta k císaøi nedokázala potlaèit
jejich zbìsilé nepøátelství vùèi Židùm, váleènickou vášeò a neukojenou touhu drancovat. Vojáci vidìli,
že všechno kolem nich se v divokých plamenech leskne zlatem. Domnívali se, že v chrámu jsou uloženy
nesmírné poklady. Jeden voják v nestøežené chvíli vhodil hoøící pochodeò do otevøených dveøí
chrámu, v okamžiku vzplála celá budova. Oslepující oheò a kouø donutil dùstojníky k odchodu a
nádherná budova byla ponechána svému údìlu.
Byla to údìsná podívaná pro Øímany - natož pro Židy. Celý vrchol hory, která vévodila mìstu, planul
jako sopka. Jedna budova za druhou se hroutily za strašného rachotu, pohlceny ohnìm. Støechy z
cedrového døeva byly v jednom plameni. Pozlacené vìže svítily jako høeby rozžhavené do èervena. Z
vìží u brány šlehaly jazyky plamenù a vystupoval dým. Okolní pahorky byly ozáøeny svìtlem požáru.
Postávaly na nich tmavé skupiny lidí, které s hrùzou a úzkostí sledovaly postup zkázy. Na hradbách a na
vyšších místech horního mìsta bylo vidìt mnoho tváøí, nìkteré bledé strachem a zoufalstvím, jiné
zachmuøené pomstychtivostí. Výkøiky øímských vojákù, kteøí pobíhali sem a tam, a náøek vzbouøencù,
kteøí umírali v plamenech, se mísil s vøavou požáru a dunìním padajících trámù. Výkøiky lidí stojících
na vyvýšených místech se vracely ozvìnou z okolních pahorkù. Podél hradeb znìl všude náøek a pláè.
Lidé, vyèerpaní hladem, sbírali poslední síly, aby projevili svou úzkost a zármutek.
Krveprolití v prostorách chrámu bylo strašnìjší než to, co se dìlo venku. Muži i ženy, staøí i mladí,
vzbouøenci i knìží - ti, kdo bojovali, i ti, kdo prosili o smilování, všichni byli bez rozdílu pobíjeni. Poèet
zabitých pøevyšoval poèet tìch, kdo je zabíjeli. Vojáci museli pøelézat hromady mrtvol, aby mohli
pokraèovat ve vraždìní." (Milman, Dìjiny Židù, kniha 16)
Po znièení chrámu padlo brzy do rukou Øímanù celé mìsto. Vùdci Židù vyklidili své nedobytné vìže,
takže Titus našel vìže opuštìné. Prohlížel si je s úžasem a prohlásil, že mu je dal do rukou Bùh, protože
žádná zbraò, jakkoli silná, by nic nesvedla proti takovým opevnìním. Jak mìsto, tak chrám byly
srovnány do základù a místo, na nìmž stála svatynì, bylo zoráno "jako pole" (Jr 26,18). Bìhem obležení a
za vraždìní, které pak následovalo, zahynulo více než milion lidí. Ti, kdo pøežili, byli odvedeni jako

zajatci, prodáni do otroctví, odvleèeni do Øíma, aby zvýšili lesk vítìzoslávy dobyvatele, byli
pøedhazováni dravé zvìøi v amfiteátrech nebo rozehnáni jako tuláci po celé zemi.
Židé sami byli strùjci svého údìlu. Sami si naplnili pohár pomsty. V pohromì, která je jako národ
postihla, a ve všech bídách, které pak následovaly, když byli rozptýleni, sklízeli jen to, co sami zaseli.
Prorok napsal: "Je to tvá zkáza, Izraeli," protože ses "stavìl na odpor svému Bohu" (Oz 13,9; 14,1).
Jejich utrpení se èasto vykládá jako trest, který je postihl na základì Božího rozhodnutí. Velký
podvodník se tak snaží utajit svou vlastní èinnost. Tvrdošíjným odmítáním Boží lásky a milosti Židé
zpùsobili, že byla od nich odòata Boží ochrana a satan jim mohl vládnout podle své vùle. Strašné
krutosti, které se projevily pøi zkáze Jeruzaléma, ukazují, jak satan jedná s tìmi, kdo se poddali jeho
nadvládì.
Neuvìdomujeme si, kolik vdìèíme Kristu za pokoj a ochranu, kterou nám dává. Je to Boží ochraòující
moc, která brání, aby se lidstvo nedostalo plnì pod nadvládu satana. Neposlušní a nevdìèní mají všechny
dùvody k tomu, aby byli vdìèni Bohu za milosrdenství a shovívavost, s níž zadržuje krutou a zlomyslnou
satanovu moc. Když však lidé pøekroèí meze Boží trpìlivosti, je tato brzdící moc odòata. Bùh se
nechová k høíšníku jako vykonavatel rozsudku vyneseného za pøestoupení. Ponechává lidi, kteøí
odmítají jeho milost, aby sklidili to, co sami zaseli. Každý paprsek svìtla, který jsme odmítli, každé
varování, kterým jsme pohrdli nebo které jsme nebrali vážnì, každý pìstovaný zlozvyk, každé
pøestoupení Božího zákona je zasetým semenem, které pøinese jistou žeò. Jestliže èlovìk tvrdošíjnì
odporuje Duchu svatému, Bùh jej nakonec høíšníku odejme, a pak už neexistuje moc, která by bránila
zlým pohnutkám lidského srdce, není ochrany pøed zlobou a nepøátelstvím satana. Zkáza Jeruzaléma je
strašným varováním pro všechny, kdo berou na lehkou váhu nabídku Boží milosti a ignorují pozvání
Boží dobroty. Je nejpøesvìdèivìjším svìdectvím toho, jak Bùh nenávidí høích, a dùkazem jistého trestu,
který stihne viníky.
Spasitelovo proroctví o tom, že Jeruzalém postihne trest, se splní ještì podruhé. Strašná zkáza
Jeruzaléma je pouze náznakem oné závìreèné zkázy. V údìlu vyvoleného mìsta mùžeme vidìt údìl celého
svìta, který odmítá Boží milost a pošlapává Boží zákon. Temné jsou záznamy o lidské bídì, kterou zemì
zažila za dlouhá staletí zloèinu. Srdce se svírá a mysl omdlévá, uvažujeme-li o tom. Strašné jsou
následky odmítání Boží moci. Avšak ještì temnìjší budou výjevy, které se odehrají v budoucnosti.
Minulé události - dlouhý sled bouøí, sporù a pøevratù, "každá bota obouvaná do váleèné vøavy a každý
pláš• vyválený v prolité krvi" (Iz 9,4) - jsou nièím v porovnání s hrùzami doby, kdy bude ochraòující
Boží Duch zcela odòat lidem, kteøí jej odmítli, a nebude bránit projevùm lidských vášní a satanova
hnìvu. Tehdy celý svìt uvidí - jako dosud nikdy - výsledky satanovy vlády.
V ten den však, jako v dobì znièení Jeruzaléma, bude Boží lid vysvobozen. Vysvobozen bude každý,
"kdo je zapsán k životu" (Iz 4,3). Ježíš Kristus øekl, že pøijde podruhé, aby shromáždil k sobì své vìrné:
"Tu budou lomit rukama všechny èeledi zemì a uzøí Syna èlovìka pøicházet na oblacích nebeských s
velikou mocí a slávou. On vyšle své andìly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené
od ètyø úhlù svìta, od jednìch koncù nebe ke druhým." (Mt 24,30.31) Tehdy budou ti, kdo nepøijali
evangelium, zahubeni dechem jeho úst a znièeni slávou jeho pøíchodu (2 Te 2,8). Jako znièil starý Izrael
sám sebe, tak se høíšní sami znièí. Zahubí je jejich vlastní nepravost. Životem v høíchu se jejich povaha
tak zvrhne a sami se tak vzdálí od Boha, že projev Boží slávy bude pro nì stravujícím ohnìm.

Lidé by mìli být pozorní a nepøehlédnout nauèení, která jim Pán Ježíš sdìlil. Když Kristus upozornil své
uèedníky na zkázu Jeruzaléma, oznámil jim znamení blížící se pohromy, aby mohli vèas odejít. Podobnì
upozornil svìt i na dobu koneèné zkázy a udal znamení její blízkosti, aby všichni, kdo chtìjí, mohli
uniknout blížícímu se hnìvu. Pán Ježíš øekl: "Budou znamení na slunci, mìsíci a hvìzdách a na zemi
úzkost národù." (L 21,25; Mt 24,29; Mk 13,24-26; Zj 6,12-17) Lidé, kteøí rozpoznají znamení jeho
pøíchodu, poznají, že "je blízko, pøede dveømi" (Mt 24,33). "Bdìte tedy," tak zní jeho výzva (Mk
13,35). Ti, kdo berou vážnì jeho upozornìní, nebudou ponecháni v nevìdomosti, aby je ten den zastihl
nepøipravené. Pro ty, kdo nebudou bdìlí, "den Pánì pøijde jako pøichází zlodìj v noci" (1 Te 5,2-5).
Svìt není o nic ochotnìjší pøijmout poselství pro tuto dobu, než byli Židé ochotni pøijmout Spasitelovo
varování pøed zkázou Jeruzaléma. A• nastane Boží den kdykoli, pøijde na bezbožné neèekanì. Život
pùjde zdánlivì dál a lidé budou plnì zamìstnáni zábavami, obchodem a vydìláváním penìz, náboženští
vùdcové budou opìvovat pokrok a osvícenost svìta a lidé budou ukolébáni falešnou jistotou - tehdy,
podobnì jako se zlodìj o pùlnoci vkrádá nestøeženými dveømi, tak pøijde náhlá zkáza na nezodpovìdné a
bezbožné a "neuniknou" (1 Te 5,3).
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2. Pronásledování v prvních staletích

Pán Ježíš vylíèil svým uèedníkùm, jaký údìl stihne Jeruzalém a jak bude vypadat jeho druhý pøíchod, a
potom také pøedpovìdìl, co bude prožívat jeho lid od chvíle, kdy od nich odejde, až do doby, kdy se
vrátí s mocí a slávou, aby je vysvobodil. Spasitel z Olivové hory vidìl také bouøe, které dopadnou na
prvoapoštolskou církev. Díval se však dále do budoucnosti a svým pohledem sledoval divoké a
pustošivé bouøe, které zažijí jeho následovníci v dalších staletích temna a pronásledování. Nìkolika
málo hrùzu nahánìjícími slovy pøedpovìdìl, jaký údìl pøipraví mocní tohoto svìta Boží církvi (Mt
24,9.21.22). Kristovi následovníci musí jít stejnou cestou pokoøení, potupy a utrpení jako jejich Mistr.
Nepøátelství projevované vùèi Spasiteli svìta se projeví také vùèi všem, kdo uvìøí v jeho jméno.
Dìjiny rané køes•anské církve svìdèí o naplnìní Spasitelových slov. Mocnosti zemì i pekla se spojily
proti Kristu - v boji proti jeho následovníkùm. Pohané si uvìdomili, že vítìzný postup evangelia smete
jejich chrámy a oltáøe, proto ve snaze znièit køes•anství sjednotili své síly. Zapálili oheò
pronásledování. zbavovali køes•any jejich majetku, vyhánìli je z jejich domovù. Køes•ané podstoupili
"mnohý zápas s utrpením" (Žd 10,32). "Zakusili výsmìch a bièování, ba i okovy a žaláø." (Žd 11,36)
Mnozí zpeèetili své svìdectví vlastní krví. Bez milosti byli pobíjeni urození i otroci, bohatí i chudí,
vzdìlaní i prostí.
Pronásledování, které zaèalo za císaøe Nerona, pøibližnì v dobì, kdy byl umuèen apoštol Pavel,
pokraèovalo s vìtší èi menší krutostí po staletí. Køes•ané byli nespravedlivì obviòování z nejstrašnìjších
zloèinù a byli osoèováni, že zapøíèinili všemožné pohromy - hlad, mor a zemìtøesení. Když je pak
veøejnost zaèala všeobecnì podezírat a nenávidìt, našlo se dost udavaèù, kteøí pro zisk zrazovali
nevinné. Køes•ané byli odsuzováni jako buøièi proti øíši, nepøátelé náboženství a škùdci spoleènosti.
Mnozí z nich byli v amfiteátrech pøedhozeni dravé zvìøi nebo za živa upáleni. Nìkteøí byli ukøižováni,
jiní zašiti do kùží zvíøat a pøedhozeni do arény, kde je roztrhali psi. Jejich muèednická smrt byla èasto
hlavním bodem zábavy pøi veøejných slavnostech. Velké zástupy se shromažïovaly, aby se bavily
pohledem na jejich smrtelný zápas a aby jej doprovázely smíchem a potleskem.
Kristovi následovníci byli pronásledovaní jako lovná zvìø, a• se snažili ukrýt kdekoli. Byli nuceni hledat
úkryt na nehostinných a pustých místech. "Trpìli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Svìt jich nebyl hoden,
bloudili po pouštích a horách, skrývali se v jeskyních a roklinách zemì." (Žd 11,37.38) Tisícùm
køes•anù poskytly útulek katakomby. Pod pahorky za hradbami Øíma byly v zemi a ve skalách
vyhloubeny dlouhé chodby. Spletitá a tmavá sí• podzemních chodeb byla dlouhá mnoho kilometrù. V
tìchto podzemních úkrytech pochovávali Kristovi následovníci své zemøelé a zde také nalézali útoèištì,
když byli podezíráni a pronásledováni. Až Dárce života probudí k novému životy všechny, kdo vedli
"dobrý boj víry", vyjdou mnozí muèedníci pro Ježíše Krista právì z tìchto temných slují.
I za nejkrutìjšího pronásledování si svìdkové Ježíše Krista uchovali èistou víru. Aèkoli byli zbaveni

veškerého pohodlí, vyhnáni z dosahu sluneèního svitu a museli žít v temné, ale pøívìtivé náruèi zemì,
nestìžovali si. Aby lépe snášeli útrapy a pronásledování, povzbuzovali se vzájemnì slovy víry, trpìlivosti
a nadìje. Ztráta pozemského pohodlí je nemohla pøivést k tomu, aby se zøekli víry v Ježíše Krista.
Zkoušky a pronásledování se staly pouze stupni, které je vedly blíže k pokoji a koneèné odmìnì.
Podobnì jako Boží služebníci v døívìjších dobách "byli muèeni a odmítali se zachránit, protože chtìli
dosáhnout nìèeho lepšího, totiž vzkøíšení" (Žd 11,35). Pøipomínali si slova svého Mistra, že se mají
radovat, jsou-li pronásledovaní pro Kristovu vìc, protože jejich odmìna v nebesích je veliká, vždy•
podobnì byli pøed nimi pronásledovaní Boží proroci. Radovali se, protože považovali za èest, že mohou
trpìt pro pravdu. Z prostøedku šlehajících plamenù stoupaly k nebesùm oslavné písnì. Vírou vzhlíželi
vzhùru a vidìli Pána Ježíše a jeho andìly, jak je z nebe pozorují s hlubokým zájmem a s uspokojením
sledují jejich vytrvalost. Od Božího trùnu zaslechli hlas: "Buï vìrný až do smrti, a dám ti vítìzný vìnec
života." (Zj 2,10)
Marnì se satan snažil znièit Kristovu církev násilím. Velký spor, v nìmž Kristovi uèedníci položili své
životy, neskonèil, když tito vìrní vlajkonoši na svých místech padli. Svou smrtí zvítìzili. Boží dìlníci
padli, ale Boží dílo pokraèovalo dál. Evangelium se šíøilo dál a poèet jeho vyznavaèù rostl. Dostalo se
dokonce do krajù, kam se nedostali ani øímští orlové. Jak prohlásil jeden køes•an pohanským
mocipánùm, kteøí pokraèovali v pronásledování: "Mùžete nás zabíjet, muèit, odsuzovat... Vaše
nespravedlnost je dùkazem, že jsme nevinni... Ani vaše krutost vám nepomùže." Vedli tím jen další ke
stejné vytrvalosti. "Èím více nás kosíte, tím více roste náš poèet, krev køes•anù je setbou." (Tertullian,
Obrana, odstavec 50)
Tisíce køes•anù byly uvìznìny a pobity, obraceli se však noví a stavìli se na jejich místa. Ti, kdo byli
umuèeni pro víru, patøí Kristu a on je považuje za vítìze. Bojovali "dobrý boj víry" a je pro nì
pøipravena "koruna slávy", kterou jim dá Ježíš Kristus, až znovu pøijde. Utrpení, které prožívali, je
sblížilo navzájem a pøiblížilo je k jejich Vykupiteli. Pøíklad jejich života a svìdectví jejich smrti byly
trvalým dùkazem pravdy. I tam, kde se to dalo nejménì oèekávat, opouštìli satanovi poddaní svého pána
a nastupovali pod Kristùv prapor.
Satan se proto rozhodl, že bude proti Boží vládì bojovat úèinnìji tím, že svùj prapor vztyèí pøímo
uprostøed køes•anské církve. Kdyby se mu podaøilo oklamat Kristovy následovníky a vést je, aby se
znelíbili Bohu, jistì by ztratili i svou sílu, odhodlanost a vytrvalost, a stali by se jeho snadnou koøistí.
Velký odpùrce se pak snažil získat lstí to, co se mu nepodaøilo získat silou. Pronásledování skonèilo a
místo nìho pøišlo nebezpeèné pokušení èasného blahobytu a svìtských poct. Pohané byli vedeni, aby
èásteènì pøijali køes•anskou víru, zatímco odmítali nìkteré její základní dùrazy. Vyznávali, že pøijali
Pána Ježíše jako Božího Syna, že vìøí v jeho smrt a zmrtvýchvstání, nebyli však pøesvìdèeni, že jsou
høíšní, a necítili potøebu èinit pokání nebo zmìnit svá srdce. Udìlali urèité ústupky a navrhovali
køes•anùm, aby rovnìž v nìèem ustoupili, aby se všichni mohli sjednotit na spoleèném základì víry v
Ježíše Krista.

Tím se církev ocitla v hrozném nebezpeèí. Vìzení, muèení, oheò a meè byly ve srovnání s tím
požehnáním. Nìkteøí køes•ané zùstali pevní a prohlásili, že nemohou udìlat žádný kompromis. Jiní
souhlasili, aby nìkteré body víry byly upraveny nebo odstranìny a aby se spojili s lidmi, kteøí pøijali
køes•anství jen èásteènì. Byli pøesvìdèeni, že to je cesta, jak je pøivedou k plnému obrácení. Pro vìrné
Kristovy následovníky to byla doba nesmírného zármutku a úzkosti. Pod pláštíkem pøedstíraného
køes•anství se satan vetøel do církve, znehodnocoval víru køes•anù a odvracel je od pravdy.
Vìtšina køes•anù nakonec souhlasila s tím, že sleví ze svých zásad. Tak došlo ke spojení mezi
køes•anstvím a pohanstvím. Ctitelé model tvrdili, že se obrátili ke køes•anství a spojili s církví, ve
skuteènosti však stále tíhli k modláøskému uctívání pøedmìtù, zamìnili pouze objekty svého uctívání,
zaèali uctívat obrazy Pána Ježíše, nebo dokonce Marie a svatých. Tak se do církve dostal zhoubný kvas
modláøství a zaèal pùsobit svým rozkladným vlivem. Nesprávné uèení, projevy povìrèivosti a pohanské
obøady se staly souèástí víry a bohoslužby køes•anù. Když se Kristovi následovníci spojili s modláøi,
zaèalo se køes•anství kazit, církev ztratila svou èistotu i sílu. Nìkteøí køes•ané se však tímto klamem
svést nenechali. Zùstali vìrni Pùvodci pravdy a uctívali jen Boha.
Lidé, kteøí tvrdí, že následují Ježíše Krista, se vždy dìlili do dvou skupin. Jedna skupina studuje život
Spasitele, snaží se odstraòovat své nedostatky a podobat se svému Vzoru, zatímco druhá skupina odmítá
i základní praktické pravdy, které odhalují jejich chyby. Ani v nejlepších dobách netvoøili církev pouze
praví, èistí a upøímní èlenové. Náš Spasitel uèil, že do církve nemají být pøijímáni ti, kdo vìdomì
setrvávají v høíchu, pøesto spolupracoval s lidmi, kteøí vykazovali charakterové nedostatky, pùsobil na
nì blahodárným vlivem svého uèení a osobního pøíkladu, aby jim poskytl pøíležitost poznat a napravit
jejich nedostatky. Mezi dvanácti apoštoly byl také zrádce. Pán pøijal Jidáše ne proto, že vykazoval
charakterové vady, ale navzdory tomu, že je mìl. Byl pøijat mezi uèedníky, aby pod vlivem uèení a
pøíkladu Pána Ježíše mohl poznat, co je to køes•anský charakter, a aby tak pochopil své nedostatky,
prožil pokání a pod vlivem Boží milosti oèistil své srdce "poslušností pravdy". Jidáš však nechodil ve
svìtle, které jej tak milostivì ozáøilo. Hovìl svým høíchùm, a tím pøivolával satanovo pokušení.
Pøevládly nesprávné rysy jeho povahy. Svou mysl podøídil nadvládì moci temna, rozzlobil se, když mu
nìkdo vytkl jeho chyby, a tím postupnì spìl k nejvìtšímu zloèinu, ke zradì svého Mistra. Tak jednají
všichni, kdo se ústy hlásí ke zbožnosti, ale mají rádi zlo. Nenávidí všechny, kteøí ruší jejich pokoj tím,
že je upozoròují na jejich høíšnost. Jakmile se jim naskytne vhodná pøíležitost, podobnì jako Jidáš zradí
ty, kdo jim v zájmu jejich dobra nìco vytkli.
Apoštolové se v církvi setkávali s lidmi, kteøí ústy vyznávali zbožnost, ale tajnì mìli v oblibì zlo.
Ananiáš a Safira jednali jako podvodníci, pøedstírali, že dávají Bohu všechno, zatímco si lakotnì
ponechali èást pro sebe. Duch pravdy ukázal apoštolùm skuteènou povahu tìchto pokrytcù a Boží soud
zbavil církev této poskvrny na její èistotì. Byl to jasný dùkaz, že v církvi pùsobí Kristùv Duch, který umí
rozpoznat skuteènost. Nahnal strach všem pokrytcùm a pachatelùm zla. Nemohli nadlouho zùstat
spojeni s lidmi, kteøí svými návyky a postoji trvale pøedstavovali Pána Ježíše. Když pak na církev
dolehly zkoušky a pronásledování, stali se Kristovými následovníky pouze lidé, kteøí byli ochotni pro
pravdu opustit všechno. Proto dokud trvalo pronásledování, zùstávala církev pomìrnì èistá. Jakmile však
pronásledování skonèilo, pøidávali se k církvi lidé, kteøí byli ne zcela obrácení a oddaní, a tím se
otevøela satanu možnost, aby se v církvi zabydlil.

Mezi Knížetem svìtla a knížetem temna nemùže nastat jednota, stejnì tak se nemohou sjednotit ani jejich
následovníci. Když køes•ané pøistoupili na sjednocení s poloobrácenými pohany, vydali se na cestu,
která je vedla od pravdy stále dál. Satan jásal, že se mu podaøilo oklamat tolik Kristových následovníkù.
Ještì intenzivnìji pak pùsobil na polovièatì obrácené avedl je, aby zaèali pronásledovat ty, kdo zùstali
Bohu vìrni. Nikdo nedokázal tak dobøe potírat køes•anství jako lidé, kteøí byli døíve jeho obhájci.
Odpadlí køes•ané spolu s polopohanskými spojenci zamìøili svùj útok na nejpodstatnìjší prvky Kristova
uèení.
Ti, kdo chtìli zùstat vìrni, museli se pustit do zoufalého boje, a pevnì se postavit proti všem klamùm a
ohavnostem, které se zamaskovaly do knìžských rouch a vkrádaly se do církve. Bible nebyla uznávána
jako mìøítko víry. Uèení o náboženské svobodì bylo oznaèeno za blud, a lidé, kteøí se k nìmu hlásili,
byli vystaveni nenávisti a pronásledování.
Po dlouhém a ostrém sporu se malá skupina vìrných rozhodla pøerušit jakékoli spojení s odpadlou
církví, pokud nebude ochotna rozlouèit se s bludy a modláøstvím. Pochopili, že rozchod je naprosto
nezbytný, mají-li zùstat poslušni Božího slova. Nemìli odvahu pøehlížet bludy, které ohrožovaly jejich
spasení, a dát tak pøíklad, který by ohrožoval víru jejich dìtí a vnukù. Byli ochotni pøijmout jakékoli
ústupky, které by byly sluèitelné s vìrností Bohu, aby zachovali pokoj a jednotu; pochopili však, že
jednota a pokoj získané za cenu obìtování zásad, by byly pøíliš drahé. Pokud by mìla být jednota
zachována pouze za cenu ústupkù na úkor pravdy a spravedlnosti, pak je lepší rozchod, i když dojde k
boji.
Církvi i svìtu by prospìlo, kdyby v srdcích lidí, kteøí se hlásí k Bohu, ožily stejné zásady, které vedly
tehdy vìrné Kristovy následovníky. Je zárážející, jak jsou dnes lidé lhostejní, pokud jde o základní body
køes•anského uèení. Rozšiøuje se názor, že uèení vlastnì není tak podstatné. Tento úpadek posiluje
pozice satanových pøisluhovaèù. Tisíce lidí, kteøí se dnes hlásí ke køes•anství, se dívají se sympatiemi
na falešné nauky a osudové klamy, které vìrní køes•ané v minulých staletích odhalovali a potírali s
nasazením vlastního života.
První køes•ané byli opravdu zvláštní lidé. Jejich bezvadné jednání a neochvìjná víra byly trvalou
výèitkou, která rušila klid høíšníkù. I když jich bylo málo, nemìli bohatství, postavení ani tituly, pøece
se stávali postrachem pachatelù zla všude, kde lidé poznali jejich uèení a povahy. Proto byli špatnými
lidmi nenávidìni podobnì jako byl Ábel nenávidìn svým bezbožným bratrem Kainem. Ze stejného
dùvodu - tak jako Kain zabil Ábela - zabíjeli Kristovy následovníky lidé, kteøí zavrhli pùsobení Ducha
svatého. Ze stejného dùvodu Židé zavrhli a ukøižovali Krista - protože jeho èistota a svatost jeho
charakteru byla trvalou výèitkou jejich sobectví a zkaženosti. Od doby Ježíše Krista až podnes,
vyvolávají vìrní Kristovi následovníci nenávist a odpor lidí, kterým se høích líbí a jdou rádi jeho cestou.
Jak mùže být evangelium nazýváno poselstvím míru? Když prorok Izaiáš pøedpovídal narození Mesiáše,
pøiøknul mu titul "Vládce pokoje". Když andìlé oznamovali pastýøùm na Betlémských pláních, že se
narodil Ježíš Kristus, zpívali: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi." (L 2,14) Uvedené
prorocké výroky se na první pohled zásadnì liší od slov samotného Pána Ježíše: "Nemyslete si, že jsem

pøišel na zem uvést pokoj, nepøišel jsem uvést pokoj, ale meè." (Mt 10,34) Oba tyto výroky jsou však v
naprostém souladu, pokud jim správnì rozumíme. Evangelium je poselství míru. Køes•anství je systém,
který mohl pøinést pokoj, soulad a štìstí celému svìtu, kdyby jej lidé pøijali a øídili se jím. Kristovo
náboženství spojuje do úzkého bratrského svazku všechny, kdo je pøijmou. Posláním Pána Ježíše bylo
smíøit èlovìka s Bohem, a tím i lidi navzájem. Vìtšina svìta je však ovládána satanem, úhlavním
nepøítelem Ježíše Krista. Evangelium pøedkládá lidem zásady života, které se naprosto liší od toho, na
co jsou lidé zvyklí a co se jim libí, a proto mu odporují. Nenávidí èistotu, která odhaluje a odsuzuje
jejich høíchy, pronásledují a nièí ty, kdo jim pøedkládají spravedlivé a svaté požadavky Božího slova. V
tomto smyslu - protože pøedstavená pravda vyvolává nenávist a odpor - je evangelium nazýváno meèem.
Tajemná Boží prozøetelnost, která dopouští, aby zlí lidé pronásledovali spravedlivé, pùsobí lidem slabé
víry velké rozpaky. Nìkteøí z nich mají dokonce sklon pøestat dùvìøovat Bohu, protože dopouští, aby se
nejpodlejším lidem daøilo dobøe a navíc aby sužovali a trápili ty nejlepší a nejèistší. Kladou otázku, jak
mùže spravedlivý, milosrdný a všemohoucí Bùh takovou nespravedlnost a násilí trpìt? Nemáme právo
klást takové otázky. Bùh svou lásku dostateènì dokázal. Nemáme právo pochybovat o jeho dobrotì jen
proto, že nejsme schopni pochopit jednání jeho prozøetelnosti. Pán Ježíš pøedvídal, jaké pochybnosti
budou dorážet na srdce jeho uèedníkù v dobách zkoušek a nejistoty, proto jim øekl: "Vzpomeòte si na
slovo, které jsem vám øekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou
pronásledovat." (J 15,20) Pán Ježíš pro nás vytrpìl od zlých lidí více, než kolik mùže vytrpìt kterýkoli z
jeho následovníkù. Lidé povolaní k tomu, aby zakusili pronásledování a muèednictví, jdou pouze cestou
drahého Božího Syna.
"Pán neotálí splnit svá zaslíbení." (Pt 3,9) Nezapomíná na své dìti a nezanedbává je. Pùsobí, že zlí lidé
odhalí svou pravou povahu, aby žádné Boží dítì nemuselo být zmateno. Stejnì tak platí i to, že
spravedliví se dostávají do výhnì utrpení proto, aby byli oèištìni, svým pøíkladem pøesvìdèili jiné o
pravdivosti víry a zbožnosti a svým dùsledným jednáním odsoudili bezbožné a nevìøící.
Bùh dopouští, aby se zlým lidem daøilo dobøe a aby projevovali své nepøátelství vùèi nìmu a aby - až
naplní míru své nepravosti - mohli všichni lidé sledovat Boží spravedlnost a milost i v tom, až je Bùh
bude na konci trestat. Blíží se den Boží odplaty, kdy všichni pøestupníci Božího zákona a
pronásledovatelé jeho lidu dostanou odplatu za své èiny a Pán potrestá každý projev krutosti a
nespravedlnosti vùèi svým vìrným, jako kdyby byl spáchán proti samotnému Kristu.
Pozornost dnešních køes•anù by mìla zaujmout ještì další otázka. Apoštol Pavel napsal: "A všichni, kdo
chtìjí zbožnì žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování." (2 Tm 3,12) Proè, jak se zdá, pronásledování do
znaèné míry pøestalo? Jedinou odpovìdí je, že se církev pøizpùsobila mìøítkùm svìta, a proto
nevzbuzuje nepøátelství. Náboženství, které dnes bìžnì sledujeme, nevykazuje èistotu a svatost, jakou
vykazovala køes•anská víra v dobì Ježíše Krista a apoštolù. Je to dùsledek kompromisù s høíchem, je to
dùsledek lhostejnosti vùèi velkým pravdám zjeveným v Písmu, dùsledek nedostatku opravdové
zbožnosti mezi køes•any. Proto je dnes køes•anství ve svìtì zdánlivì tak populární. Kdyby znovu ožila
víra a moc prvotní církve, ožil by i odpor, a znovu by se rozhoøel oheò pronásledování.
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3. Doba duchovního temna

Apoštol Pavel ve svém druhém listu Tesalonickým pøedpovìdìl velké odpadnutí, které vyústí v nastolení
papežské moci. Napsal, že Kristùv den nenastane, "dokud nedojde ke vzpouøe proti Bohu a neobjeví se
èlovìk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povýší se nade všecko, co má jméno Boží
nebo èemu se vzdává božská pocta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha." Dále
apoštol upozoròuje spoluvìøící, že "ta nepravost již pùsobí" (2 Te 2,3.4.7). Již ve své dobì vidìl, jak se
do církve vkrádají bludy, které pøipravují pùdu pro vznik papežství.
Poznenáhlu, nejprve pokradmu a v tichosti, pozdìji už zjevnìji, jak nabývalo na síle a získávalo nadvládu
nad myšlením lidí, provádìlo "tajemství nepravosti" své podvodné a rouhavé dílo. Témìø nepozorovanì
vnikaly pohanské zvyky do køes•anské církve. Kruté pronásledování církve od pohanù utlumilo na èas
ochotu k ústupkùm a pøizpùsobování. Když však pronásledování ustalo a køes•anství proniklo na dvory
a do palácù králù, vymìnilo skromnou prostotu, kterou se vyznaèoval Kristus a jeho apoštolové, za
okázalost a pýchu pohanských knìží a vládcù. Na místo Božích požadavkù postavilo lidské názory a
tradice. Formální obrácení císaøe Konstantina na poèátku ètvrtého století køes•ané pøijali s velkým
nadšením. Když svìt formálnì odìný spravedlností vstoupil do církve, rozklad pak postupoval velmi
rychle. Zdánlivì poražené pohanství vlastnì zvítìzilo. Pohanské myšlení ovládlo církev. Pohanské nauky,
obøady a povìry byly zapracovány do vìrouky a bohoslužby formálních Kristových následovníkù.
Kompromis mezi pohanstvím a køes•anstvím vedl k tomu, že se zaèal prosazovat "èlovìk høíchu", o
nìmž proroctví pøedpovìdìlo, že se bude stavìt proti Bohu a vyvyšovat se nad nìj. Obrovská soustava
falešného náboženství je mistrovským dílem satanovy moci - pomníkem jeho úsilí dosednout na trùn,
aby vládl zemi podle své vùle.
Satan se kdysi pokusil dosáhnout dohody s Kristem. Pøišel za Božím Synem na pouš• pokušení, ukázal
mu všechna království svìta a jejich slávu a nabídl mu, že všechno odevzdá do jeho rukou, uzná-li
Kristus nadvládu knížete temnoty. Kristus pokáral opovážlivého pokušitele a pøinutil ho, aby odešel.
Satan však dosahuje vìtších úspìchù, svádí-li podobným zpùsobem lidi. Navádìl církev, aby hledala
pøízeò a podporu u mocných tohoto svìta, aby tak získala svìtské výhody a pocty. Tím církev zavrhla
Krista a zaèala se podøizovat pøedstaviteli odpadnutí - øímskému biskupovi.
Podle jednoho z hlavních bodù uèení øímského katolicizmu je papež viditelnou hlavou všeobecné
Kristovy církve a je mu svìøena nejvyšší autorita nad biskupy a knìžími na celém svìtì. Nad to ještì
dostal božské tituly. Byl oslovován "Pán Bùh Papež" a byl prohlášen za neomylného (viz Dodatky è. 1 a
2). Vyžaduje úctu všech lidí. Stejný požadavek, který vyslovil na poušti pokušení, klade satan
prostøednictvím øímské církve stále, a mnozí lidé jsou ochotni mu tuto poctu vzdávat.
Lidé, kteøí uctívají a respektují Boha, reagují na tuto rouhavou opovážlivost tak, jako Kristus odpovìdìl

na požadavek lstivého nepøítele: "Budeš se klanìt Hospodinu, svému Bohu, a jeho jediného uctívat." (L
4,8) Bùh ve svém slovu ani v nejmenším nenaznaèil, že ustanovuje nìjakého èlovìka hlavou církve.
Uèení o papežské svrchovanosti je v pøímém rozporu s uèením Písma. Papež nemùže mít moc nad
Kristovou církví, mùže se jen snažit ji uchvátit.
Øímští katolíci obviòují protestanty z kacíøství a ze svévolné odluky od pravé církve. Takové obvinìní
však platí spíše jim. Øímská církev odložila Kristovu korouhev a opustila "víru, jednou provždy
odevzdanou Božímu lidu" (Ju 3).
Satan dobøe vìdìl, že Písmo lidem umožní, aby odhalili jeho podvody a odolali jeho moci. Vždy• i
Spasitel svìta odrážel jeho útoky slovy Písma. Proti každému útoku Kristus nastavil štít vìèné pravdy;
bránil se slovy: "Je psáno." Proti každému návrhu protivníka Kristus postavil moudrost a sílu Božího
slova. Aby tedy satan udržel svou nadvládu nad lidmi a utvrdil moc papežského uchvatitele, musel lidi
udržovat v neznalosti Písma. Bible vyvyšuje Boha a vymezuje lidem jejich místo, proto musí být jeho
svaté pravdy utajeny a potlaèeny. Øímská církev pøijala tento zpùsob argumentace. Po staletí bránila
rozšiøování Bible. Lidem zakázala Bibli èíst nebo ji mít doma (viz Dodatek è. 3). Bezzásadoví knìží a
preláti vykládali její uèení tak, aby podepøeli svá domnìlá práva. Tak se papež stal témìø všeobecnì
uznávaným zástupcem Boha na zemi a osoboval si moc nad církví i státem.
Satan odstranil to, co mohlo odhalit jeho podvod, a pak už mohl jednat, jak se mu zlíbilo. Biblická
proroctví pøedpovídala, že se bude "snažit zmìnit doby a zákon" (Da 7,25). A o to se také pokusil. Aby
formálnì obráceným pohanùm poskytl náhradu za uctívání model, a tím usnadnil, aby pøijali
køes•anství, zavedl postupnì do køes•anské bohoslužby uctívání obrazù a ostatkù. Nakonec tento systém
modloslužby zavedly svými rozhodnutími všeobecné církevní snìmy (viz Dodatek è. 4). Aby dokonal
znesvìcující dílo, opovážil se Øím vymazat z Božího zákona druhé pøikázání, zakazující uctívání obrazù
a symbolù, a rozdìlil desáté pøikázání, aby zùstal zachován jejich poèet.
Ochota ustupovat pohanství otevøela cestu k ještì vìtšímu pøehlížení Boží autority. Prostøednictvím
neposvìcených vùdcù církve satan pozmìnil také ètvrté pøikázání a pokusil se odstranit starobylou
sobotu, den, který Bùh požehnal a posvìtil (1 Mo 2,2.3), a na její místo povýšit svátek zachovávaný
pohany jako "ctihodný den slunce". Pokus o tuto zmìnu nebyl zpoèátku otevøený a zøejmý. V prvních
staletích zachovávali sobotu všichni køes•ané. Rozhodnì uctívali Boha a byli pøesvìdèeni, že Boží zákon
je nemìnitelný, proto tak úzkostlivì dodržovali jeho pøedpisy. Satan však chytøe pùsobil
prostøednictvím svých pomocníkù, aby dosáhl svého cíle. Aby se pozornost lidu obrátila k nedìli, byl
tento den vyhlášen svátkem na poèest Kristova vzkøíšení. V nedìli se pak konaly bohoslužby. Sobota
byla dosud pokládána za den odpoèinku a byla stále zachovávána jako svatý Boží den.
Ještì pøed pøíchodem Pána Ježíše satan navedl Židy, aby sobotu zatížili nejpøísnìjšími požadavky, takže
se její zachovávání stalo bøemenem. Tím si pøipravil cestu pro to, èeho chtìl dosáhnout. Pak sobotu
postavil do nesprávného svìtla. Lidé se na ni dívali s opovržením jako na židovské naøízení. Nedìli
považovali køes•ané všeobecnì za den radosti. Satan je pøitom vedl k tomu, aby sobotu prožívali jako
den postu, jako smutný a ponurý den, aby tak projevili svùj odpor k židovství.

Na poèátku ètvrtého století vydal císaø Konstantin naøízení, kterým vyhlásil nedìli za veøejný svátek po
celé Øímské øíši (viz Dodatek è. 5). Den slunce uctívali jeho pohanští poddaní a zachovávali jej i
køes•ané. Císaø se zámìrnì snažil spojit protikladné zájmy pohanství a køes•anství. Vymáhali to na nìm
ctižádostiví a po moci toužící biskupové, kteøí pochopili, že budou-li køes•ané i pohané svìtit stejný den,
usnadní se pohanùm pøestup ke køes•anství, a tím vzroste moc a sláva církve. I když mnozí bohabojní
køes•ané byli postupnì vedeni k tomu, že zaèali považovat nedìli za den do jisté míry posvátný, pravou
sobotu stále pokládali za Hospodinùv svatý den a zachovávali ji podle ètvrtého pøikázání.
Velký podvodník tím své dílo neskonèil. Rozhodl se, že shromáždí celý køes•anský svìt pod svùj prapor
a bude jej ovládat prostøednictvím svého pyšného zástupce, který se však prohlašoval za Kristova
zástupce. Svého cíle dosáhl za pomoci polovièatì obrácených pohanù a ctižádostivých církevních
hodnostáøù milujících svìt. Èas od èasu se konaly velké snìmy, na nichž se scházeli církevní hodnostáøi
z celého køes•anského svìta. Témìø na každém snìmu byla Bohem ustanovená sobota o stupínek
snížena, zatímco nedìle byla úmìrnì tomu povýšena. Tak se stalo, že nakonec køes•ané uctívali pohanský
svátek jako Boží naøízení, biblickou sobotu prohlásili za pozùstatek židovství a na ty, kdo ji
zachovávali, uvalovali církevní tresty.
Božímu odpùrci se podaøilo vyvýšit se "nade všecko, co má jméno Boží nebo èemu se vzdává božská
pocta" (2 Tes 2,4). Odvážil se zmìnit to pøikázání Božího zákona, které trvale lidstvu pøipomíná
pravého a živého Boha. Ètvrté pøikázání pøedstavuje Boha jako Stvoøitele nebe a zemì, a tím ho
odlišuje od všech nepravých bohù. Bùh posvìtil a oddìlil sedmý den jako den odpoèinku pro èlovìka
právì proto, aby mu pøipomínal skuteènost stvoøení. Mìl lidem provždy pøedstavovat Boha jako zdroj
života, pøedmìt úcty a uctívání. Satan se snaží odvést èlovìka od vìrnosti Bohu a od poslušnosti Božího
zákona, proto je jeho úsilí namíøeno pøedevším proti tomu pøikázání, které ukazuje Boha jako
Stvoøitele.
Protestanté nyní tvrdí, že Kristovo zmrtvýchvstání v nedìli uèinilo z nedìle køes•anskou sobotu. Písmo
však pro nìco takového neposkytuje žádný dùkaz. Ježíš Kristus ani jeho apoštolové tento den nesvìtili.
Zachovávání nedìle jako køes•anského zøízení má svùj pùvod v oné "tajemné síle nepravosti" (2 Te 2,7),
která zaèala pùsobit již za dnù apoštola Pavla. Kdy a jak uznal Pán tento výplod papežství? Mùžeme
opravdu odùvodnit zmìnu, kterou Písmo nezná?
V šestém století bylo papežství již pevnì nastoleno. Za své sídlo si zvolilo císaøské mìsto a øímský
biskup se prohlásil za hlavu celé církve. Pohanství ustoupilo a bylo nahrazeno papežstvím. Drak dal
šelmì "svou sílu i trùn i velikou moc" (Zj 13,2) (viz Dodatek è. 6). Pak zaèalo období papežského útlaku
trvající 1260 let, jak je pøedpovìdìla proroctví knihy Daniel a Zjevení (Da 7,25; Zj 13,5-7). Køes•ané se
museli rozhodnout buï se vzdát své èistoty a pøijmout zpohanštìlé obøady a bohoslužbu, anebo trávit
život ve vìzeních, podstoupit smrt na muèidlech, na hranici nebo pod katovou sekerou. Zaèala se plnit
slova Pána Ježíše: "Zradí vás i vaši rodièe, bratøi, pøíbuzní a pøátelé a nìkteøí z vás budou zabiti. A
všichni vás budou nenávidìt pro mé jméno." (L 21,16.17) Rozhoøelo se pronásledování vìrných a nabylo
vìtší zbìsilosti než pronásledování døívìjší. Svìt se stal velkým bojištìm. Po staletí nalézala Kristova
církev útoèištì v ústraní a ve skrýších. Prorok to pøedpovìdìl slovy: "Žena pak uprchla na pouš•, kde jí

Bùh pøipravil útoèištì, aby tam o ni bylo postaráno po tisíc dvì stì šedesát dní." (Zj 12,6)
Nástup øímské církve k moci znamenal poèátek doby temna. Nakolik vzrùstala její moc, temnota se
zvìtšovala. Z Krista, pravého základu, byla víra pøenesena na øímského papeže. Místo aby lidé vìøili v
Božího Syna a oèekávali od nìho odpuštìní høíchù a vìènou záchranu, vzhlíželi k papeži, ke knìžím a
prelátùm, kterým papež udìlil urèitou moc. Lidé byli uèeni, že papež je jejich pozemský prostøedník a že
k Bohu se mohou pøiblížit pouze jeho prostøednictvím. Dále byli uèeni, že papež stojí na Božím místì, a
proto jej musí bezpodmíneènì poslouchat. Neuposlechnutí jeho požadavkù bylo dostateèným dùvodem,
aby na pøestupníky byly uvaleny nejpøísnìjší tìlesné i duchovní tresty. Tak byl zájem lidí odvrácen od
Boha k omylným, bloudícím a krutým lidem, a ještì hùøe, k samému knížeti temnoty, který skrze nì
projevoval svou moc. Høích se zahalil do roucha svatosti. Kdykoli je Písmo zatlaèeno do pozadí a èlovìk
zaène považovat sebe za nejvyšší autoritu, mùžeme oèekávat jen podvod, klam a nepravost. S
vyvyšováním lidských naøízení a tradic pøichází úpadek, který se projevuje vždy, když lidé opomíjejí
Boží zákon.
Pro Kristovu církev nastalo velmi nebezpeèné období. Skuteènì vìrných následovníkù Pána Ježíše
zùstalo málo. I když tu vždycky byli svìdkové pravdy, v urèitých dobách se zdálo, že bludy a povìry
naprosto zvítìzí a že pravé náboženství ze svìta zmizí. Lidé zapomínali na evangelium, na druhé stranì
však byli zatìžováni bøemenem pøísných požadavkù a množily se náboženské obøady.
Pøedstavitelé církve lidem vštìpovali nejen to, aby vzhlíželi k papeži jako ke svému zástupci pøed
Bohem, ale také aby vìøili, že se mohou oèistit od høíchu svými vlastními zásluhami. Daleké pouti,
kající skutky, uctívání ostatkù, budování kostelù, kaplí a oltáøù, placení velkých pøíspìvkù církvi - tyto a
mnoho podobných úkolù ukládali lidem a tvrdili, že tak usmíøí Boží hnìv a získají Boží pøízeò - jako by
Bùh byl jako èlovìk, hnìval se pro malichernost a dal se usmíøit dary nebo kajícími skutky.
I když vládla neøest, a to i mezi pøedstaviteli øímské církve, zdálo se, že vliv církve stále roste. Koncem
osmého století zaèali zastánci papežství tvrdit, že v prvních staletích mìli øímští biskupové stejnou
duchovní moc, jakou mají nyní. Aby toto tvrzení podepøeli, potøebovali je doložit nìjakým
autoritativním dokladem. K tomu je navedl "otec lži". Mniši vyhotovili padìlky starých spisù. Najednou
se objevila usnesení dávných koncilù, která do té doby nikdo nikdy nevidìl, a dokládala, že svrchovaná
moc papeže trvá již od nejranìjších dob. Církev, která odmítla pravdu, ochotnì tyto podvrhy uznala (viz
Dodatek è. 7).
Malá skupina vìrných, kteøí "stavìli na pravém základu" (1 Ko 3,10.11), byla zmatena, když sledovala,
jak smetí falešného uèení maøí Boží dílo. Nìkteøí z nich - podobnì jako stavitelé jeruzalémských hradeb
za dnù Nehemiáše - øíkali: "Síla nosièù je podlomena, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby
dostavìt." (Neh 4,4) Unaveni stálým bojem proti pronásledování, podvodùm, zlu a všem ostatním
pøekážkám, které mohl vymyslet jen satan, aby maøil jejich dílo, ztratili nìkteøí z vìrných stavitelù
odvahu. Aby mìli pokoj a zajistili své majetky i životy, odvrátili se od pravého základu. Jiní se však
pronásledování nezalekli a nebojácnì prohlašovali: "Nebojte se jich, pamatujte na Panovníka velikého a
budícího bázeò." (Neh 4,8) Pokraèovali v díle s meèem po boku (Ef 6,17).

Stejná nenávist a odpor vùèi pravdì naplòuje Boží nepøátele v každé dobì a také od Božích služebníkù se
vyžaduje stejná bdìlost a vìrnost. Slova, která Ježíš Kristus øekl prvním uèedníkùm, platí i jeho
následovníkùm na konci èasu: "Co vám øíkám, øíkám všem: Bdìte!" (Mk 13,37)
Zdálo se, že temnota houstne. Uctívání model zevšeobecnilo. Pøed obrazy byly rozsvìcovány svíèky,
lidé se k nim modlili. Šíøily se naprosto nesmyslné povìry a zvyky. Povìry ovládly mysl lidí tak, že
zdánlivì úplnì potlaèily zdravý rozum. Také knìží a biskupové zaèali milovat zábavy, propadli
smyslnosti a zkaženosti. Dalo se jen èekat, že lid, který od nich oèekával vedení, upadne do nevìdomosti
a zkázy.
Papežská domýšlivost postoupila o další krok, když v jedenáctém století papež Øehoø VII. vyhlásil
dokonalost øímské církve. V prohlášení, které vydal, tvrdil, že církev se nikdy nemýlila a nikdy se
nezmýlí, jak to údajnì slibuje Písmo. Písmo však nic takového netvrdí. Pyšný papež si zároveò osoboval
právo sesazovat panovníky a prohlásil, že jeho rozhodnutí nemùže nikdo zmìnit, on však má právo
zvrátit rozhodnutí všech (viz Dodatek è. 8).
Pøíkladnou ukázkou tyranské povahy tohoto obhájce neomylnosti je jeho jednání s nìmeckým císaøem
Jindøichem IV. Protože se opovážil nerespektovat autoritu Øíma, papež prohlásil, že jej vyluèuje z
církve a sesazuje z trùnu. Jindøich se obával pohrùžek, že bude opuštìn svými knížaty, které
povzbuzoval papežùv vyslanec ke vzpouøe, a cítil, že je nezbytné, aby se s Øímem usmíøil. V
doprovodu své manželky a jednoho vìrného sluhy pøekroèil uprostøed zimy Alpy, aby se pøed papežem
pokoøil. Když dorazil k zámku, kde se Øehoø usídlil, uvedli ho bez jeho prùvodcù do vnìjšího nádvoøí a
tam jej, v kruté zimì, s nepokrytou hlavou, bosýma nohama a v chatrných šatech, nechali èekat, až papež
svolí, že pøed nìj smí pøedstoupit. Teprve když se po tøi dny postil a zpovídal, rozhodl se papež, že mu
odpustí. Podmínil to ovšem tím, že císaø vyèká, dokud mu papež nedovolí pøevzít vladaøské žezlo a
zaèít vládnout. Povzbuzený tímto vítìzstvím, zaèal Øehoø prohlašovat, že je jeho povinností krotit pýchu
králù.
V jakém protikladu je pýcha tohoto veleknìze s pokorou a laskavostí Pána Ježíše, který stojí u dveøí
lidského srdce a prosí, aby mohl vstoupit a pøinést odpuštìní a pokoj, a který uèil své uèedníky: "Kdo
chce být mezi vámi první, buï vaším otrokem." (Mt 20,27)
V následujících staletích docházelo k dalšímu rozmnožování bludù v uèení øímské církve. Ještì pøed
vznikem papežství vzbuzovalo uèení pohanských filozofù pozornost a ovlivòovalo církev. Mnozí
domnìle obrácení køes•ané i nadále lpìli na zásadách pohanské filozofie. Sami ji dále studovali a
pøesvìdèovali ostatní, aby ji používali jako prostøedku pro šíøení vlivu mezi pohany. Tím se do
køes•anské vìrouky dostaly závažné bludy. Mezi nimi zaujala pøední místo nauka o pøirozené
nesmrtelnosti èlovìka a nesmrtelnosti jeho vìdomí. Toto falešné pohanské uèení se stalo základem, na
nìmž Øím vybudoval vzývání svatých a uctívání Panny Marie. Z nìho vzniklo také bludné uèení o
vìèných mukách høíšníkù v pekle, které papežství záhy vneslo do vìrouky.
Tak byla pøipravena cesta pro zavedení ještì dalšího pohanského výmyslu, který Øím nazývá oèistcem a
používá k zastrašování dùvìøivých a povìrèivých lidí. Toto bludné uèení tvrdí, že existuje jakési místo

útrap, kde duše lidí, kteøí si nezaslouží vìèné zatracení, musí pykat za své høíchy, a odtud budou
vpuštìni do nebe, až se od svých høíchù oèistí (viz Dodatek è. 9).
Øím potøeboval ještì další vynález, aby mohl tìžit ze strachu a špatností svých pøívržencù. Tímto
výmyslem bylo uèení o odpustcích. Øím sliboval plné odpuštìní høíchù, a to minulých, pøítomných i
budoucích, a osvobození od utrpení a trestù všem, kdo se zúèastní tažení a válek za rozšíøení pozemské
vlády papeže, když budou trestat jeho nepøátele a hubit všechny, kdo se odvažují upírat mu duchovní
nadvládu. Knìží uèili lid, že dají-li církvi peníze, mohou se zbavit høíchù a mohou také vysvobodit duše
svých zemøelých pøátel, které byly odsouzeny k muèení v plamenech. Takto Øím plnil své pokladnice a
vydržoval svou nádheru, pøepych a neøestný zpùsob života lidí, kteøí o sobì prohlašovali, že jsou
zástupci Pána, který nemìl kam složit hlavu (viz Dodatek è. 10).
Obøad veèeøe Pánì, který popisuje Písmo svaté, byl nahrazen modloslužebnou obìtí pøi mši. Knìží
pøedstírali, že svým nesmyslným mumláním promìòují obyèejný chléb a víno ve skuteèné "tìlo a krev
Ježíše Krista" (Kardinál Wiseman: Skuteèná pøítomnost tìla a krve našeho Pána Ježíše Krista v
požehnané eucharistii, dokázaná z Písem, kap. 8, odd. 3, odst. 26). S rouhavou opovážlivostí veøejnì
prohlašovali, že mají moc tvoøit Boha, Stvoøitele všech vìcí. Od køes•anù pak pod trestem smrti
vyžadovali, aby vyznávali víru v tento blud, který uráží Boha. Mnozí to odmítli, a byli odsouzeni k smrti
(viz Dodatek è. 11).
Ve tøináctém století byl zøízen nejstrašnìjší ze všech nástrojù papežství - inkvizice. Pøedstavitele
církevní hierarchie k tomu navedl sám kníže zla. Pøi jejich tajných poradách ovládal jejich zkaženou
mysl satan a jeho andìlé, zatímco nevidìn stál uprostøed nich Boží andìl, který zaznamenával jejich
hrùzná usnesení a zapisoval strašné èiny, o kterých se lidé nemìli nikdy dovìdìt. "Veliký Babylón" byl
"opojen krví svatých". Zohavená tìla milionù muèedníkù volala k Bohu, aby nad touto odpadlickou mocí
vykonal pomstu.
Papežství se stalo krutovládcem svìta. Králové a císaøové se podrobovali naøízením øímského papeže.
Zdálo se, že papež rozhoduje o èasném i vìèném osudu lidí. Po staletí vìtšina køes•anù pøijímala uèení
Øíma v plném rozsahu a bez výhrad, uctivì konala jeho obøady a zachovávala jeho svátky, ctila a štìdøe
podporovala jeho knìze. Øímská církev nedosáhla nikdy vìtší dùstojnosti, velkoleposti a moci.
Avšak "poledne papežství bylo pùlnocí svìta" (J. A. Wylie, Dìjiny protestantizmu, díl 1, kap. 4). Nejen
prostí lidé, ale ani knìží témìø vùbec neznali Boží slovo. Pøedstavitelé církve - tak jako kdysi farizeové nenávidìli svìtlo, které odhalovalo jejich høíchy. Když odstranili Boží zákon, který je mìøítkem
spravedlnosti, uplatòovali neomezenou moc a oddávali se neøestem bez hranic. Vládl klam a podvod,
hrabivost a prostopášnost. Lidé se neštítili žádného zloèinu, aby dosáhli bohatství nebo postavení. Paláce
papežù a prelátù byly místem nejohavnìjších smilstev. Nìkteøí z papežù se dopustili tak odporných
zloèinù, že se je svìtští vládci snažili sesadit jako netvory, jejichž špatnost již nelze trpìt. Po staletí
nezaznamenala Evropa pokrok ve vìdìní, umìní, ani v rozvoji civilizace. Køes•anstvo bylo ochromeno
morálnì i intelektuálnì.
Stav, v jakém se nacházel svìt pod øímskou nadvládou, byl strašným naplnìním slov proroka Ozeáše:
"Mùj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe... Zapomnìls na zákon
svého Boha; i já zapomenu na tvé syny." "Není vìrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi.

Kletby a pøetváøka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev." (Oz
4,6.1.2) Takové následky pøineslo odmítnutí Božího slova.
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4. Valdenští
Temno, které pøikrylo zemi bìhem dlouhé doby papežské nadvlády, nemohlo zcela zastøít svìtlo pravdy.
V každé dobì tu byli lidé, kteøí svìdèili o Bohu, vìøili v Ježíše Krista jako jediného prostøedníka mezi
Bohem a èlovìkem, pokládali Bibli za jediné pravidlo života a svìtili pravou sobotu. Kolik svìt vlastnì
vdìèí tìmto lidem, se jejich potomci nikdy nedoví. Nepøátelé je upalovali jako kacíøe, zpochybòovali
jejich pohnutky, oèeròovali jejich povahu, nièili nebo pøekrucovali jejich spisy. Pøesto tito svìdkové
zùstali po dlouhá léta pevní a uchovávali ryzí víru jako svaté dìdictví pro další generace.
Dìjiny Božího lidu bìhem staletí temna jsou zapsány v nebi, lidské záznamy jim však vìnují málo
pozornosti. Nìkolik zmínek o vìrných Božích následovnících poskytují žaloby jejich pronásledovatelù.
Øím se snažil potlaèit každý náznak nesouhlasu se svým uèením nebo rozhodnutími. Snažil se znièit
všechno, co považoval za kacíøské, a• šlo o lidi nebo spisy. Projev nedùvìry nebo zapochybování o
pravdivosti papežských dogmat staèil k tomu, aby byly maøeny životy bohatých i chudých, vysoce
postavených èi prostých lidí. Øím se také snažil odstranit záznamy o krutostech, kterých se dopouštìl
vùèi všem, kdo se mu odvážili odporovat. Koncily naøídily, že musejí být znièeny všechny knihy a
spisy, které takové záznamy obsahují. Pøed vynalezením tisku existovalo jen málo knih a pokud byly,
nedaly se dobøe uchovávat. Tìžko se dalo Øímu zabránit, aby svùj zámìr neprovedl.
Žádné spoleèenství vìøících v dosahu moci Øíma se nemohlo dlouho tìšit svobodì svìdomí. Jakmile
papežství získalo moc, snažilo se potlaèit všechny, kdo odmítali uznat jeho nadvládu. Postupnì se
všichni køes•ané poddávali jeho moci.
Ve Velké Británii zapustilo køes•anství koøeny velmi záhy. Evangelium, které Britové pøijali v prvních
staletích, nebylo nakažené øímským odpadlictvím. Jediným darem z Øíma pro Brity bylo
pronásledování vedené pohanskými císaøi, které dolehlo až k tìmto vzdáleným bøehùm. Mnozí køes•ané
prchali pøed pronásledováním z Anglie do Skotska, odkud byla pravda pøenesena do Irska. Ve všech
tìchto zemích ji lidé radostnì pøijímali (viz Dodatek è. 12).
Když Británii obsadili Sasové, pøevládlo v zemi pohanství. Dobyvatelé nebyli ochotni nechat se
pouèovat svými otroky. Køes•ané museli hledat útoèištì v nepøístupných horách a moèálech. Svìtlo - na
èas skryté - však nepøestalo svítit. Ve Skotsku zazáøilo o století pozdìji s takovým jasem, že osvítilo i
vzdálené zemì. Z Irska vyšel zbožný Columba. S nìkolika spolupracovníky shromáždil rozptýlené vìøící
na osamìlém ostrovì Iona a uèinil z nìho støedisko svého misijního pùsobení. Mezi jeho evangelisty byl
také èlovìk, který zachovával biblickou sobotu, a tak se pravda o sobotì dostala mezi lid. Na ostrovì Iona
byla založena škola, ze které vycházeli misionáøi nejen do Skotska a Anglie, ale i do Nìmecka,
Švýcarska a dokonce i do Itálie.
Øím se však zamìøil na Británii a rozhodl se, že ji dostane pod svou vládu. V šestém století se tam

vypravili øímští misionáøi, aby obrátili pohanské Sasy. Zpupní barbaøi je ochotnì pøijali a misionáøùm
se podaøilo, že tisíce Sasù pøijaly øímské náboženství. Pøi své èinnosti se vyslanci Øíma a obrácení
Sasové støetávali s pùvodními køes•any. Zjistili, že se zásadnì liší. Pùvodní køes•ané byli prostí,
skromní, jejich povahy, uèení a zvyky odpovídaly Písmu, zatímco misionáøi a jejich následovníci vìøili
povìrám, projevovali okázalost a nadutost. Øímský vyslanec požadoval, aby pùvodní køes•anské sbory
uznaly svrchovanost øímského veleknìze. Britové pokojnì odpovìdìli, že chtìjí milovat všechny lidi, že
však papež není oprávnìn vládnout nad církví a že mu mohou prokazovat jen takovou poddanost jako
každému jinému Kristovu následovníku. Øím se pokusil ještì nìkolikrát získat jejich poddanost. Tito
skromní køes•ané, udiveni zpupností øímských vyslancù, vždy rozhodnì odpovìdìli, že neznají jiného
mistra než Krista. Pak papežství ukázalo svého pravého ducha. Øímský vyslanec prohlásil: "Nechcete-li
pøijmout bratry, kteøí vám pøinášejí pokoj, setkáte se s nepøáteli, kteøí vám pøinesou válku. Nechcete-li
se spojit s námi, abychom ukázali Sasùm cestu života, dostanete od nich smrtelnou ránu." (J. H. Merle
D?Aubigné, Dìjiny reformace šestnáctého století, sv. 17, kap. 2) Nebyly to plané pohrùžky. Svìdkové
biblické víry zakusili, co jsou to války, intriky a podvody, dokud nebyly sbory pùvodních køes•anù v
Británii znièeny nebo donuceny podøídit se papežské moci.
V zemích, kam nesahala moc Øíma, žily po staletí skupiny køes•anù, které zùstaly témìø nedotèeny
papežskou zkažeností. Byly však obklopeny pohanstvím a v prùbìhu staletí je ovlivnily pohanské bludy.
Pokládali však stále Bibli za jediné pravidlo víry a zùstávali vìrni mnoha jejím pravdám. Vìøili v
nemìnnost Božího zákona a svìtili sobotu podle ètvrtého pøikázání. Køes•anské sbory, které uchovávaly
tuto víru a žily podle ní, pùsobily ve støední Africe a mezi Armény v Asii.
Mezi tìmi, kdo vzdorovali papežské moci nejvíce, vynikli valdenští. Právì v zemi, kde mìlo papežství
své hlavní sídlo, projevil se nejodhodlanìjší odpor proti jeho bludùm a zkaženosti. Po staletí si sbory v
Piemontu udržely svou nezávislost. Nakonec však pøišla doba, kdy Øím trval na tom, že se musí
podøídit. Po neúspìšných bojích proti øímské tyranii uznali vedoucí tìchto sborù s nechutí nadvládu
moci, které se zdánlivì podrobil celý svìt. Nìkteøí z nich se však odmítli podøídit moci papežù nebo
prelátù. Byli odhodláni zùstat vìrni Bohu a uchovat si ryzost a prostotu víry. Došlo k rozdìlení. Ti, kdo
se drželi prvotní víry, se oddìlili. Nìkteøí z nich opustili rodné Alpy a vztyèili prapor pravdy v jiných
zemích. Jiní se uchýlili do odlehlých roklin a do skalních tvrzí v horách a tam svobodnì uctívali Boha.
Víra, kterou po staletí uchovávali a šíøili valdenští, se podstatnì lišila od falešného uèení Øíma. Jejich
náboženské uèení vycházelo z Písma, z pravé køes•anské vìrouky. Tito chudí zemìdìlci, žijící v ústraní,
odlouèení od svìta - u svých stád a na svých vinicích, s nimiž byli spjati každodenní tìžkou prací nedospìli k pravdì vlastním zápasem proti bludùm odpadlé církve. Neobjevili nìjakou novou víru. Jejich
víra byla dìdictvím po otcích. Zápasili o "víru, jednou provždy odevzdanou Božímu lidu" (Ju 3). "Církev
na poušti", a nikoli nadutá knìžská hierarchie trùnící v hlavním mìstì tehdejšího svìta, byla pravou
Kristovou církví, strážcem pokladu pravdy, který Bùh svìøil svému lidu, aby jej pøedal svìtu.
K hlavním pøíèinám, které vedly k odluce pravé církve od Øíma, patøila nenávist Øíma k biblické
sobotì. Papežská moc opovrhla pravdou, jak to pøedpovìdìla biblická proroctví. Boží zákon zašlapala do
prachu a vyvyšovala lidské tradice a zvyklosti. Církve, které se podøídily papežské nadvládì, byly velmi
brzy donuceny, aby uctívaly nedìli jako den odpoèinku. V záplavì bludù a povìr byli mnozí tak zmateni -

a to i praví Boží následovníci -, že sice svìtili sobotu, ale nepracovali ani v nedìli. Øím se s tím ovšem
nespokojil. Požadoval nejen, aby svìtili nedìli, ale také aby zneuctívali sobotu. Hrozil nejostøejšími
slovy tìm, kdo se opováží sobotu uctívat. Pouze únik z moci Øíma umožnil nìkterým, že mohli nerušenì
plnit požadavky Božího zákona (viz Dodatek è. 13).
Valdenští patøili mezi první skupiny lidí v Evropì, které mìly pøeklad Písma svatého (viz Dodatek è.
14). Staletí pøed reformací vlastnili v rukopisech pøeklad Bible ve svém mateøském jazyce. Mìli ryzí a
nefalšovanou pravdu, a proto se stali terèem nenávisti a pronásledování. Prohlašovali, že øímská církev
je odpadlým Babylónem z knihy Zjevení a s nasazením vlastních životù èelili její zkaženosti. Pod
tlakem dlouhotrvajícího pronásledování uèinili nìkteøí ústupky ve víøe a postupnì upouštìli od zásad,
jiní se však pevnì drželi pravdy. Ve staletích temna a odpadlictví to byli valdenští, kdo popírali
svrchovanost Øíma, odmítali uctívání obrazù jako modloslužbu a zachovávali pravou sobotu. Uchovali
svou víru i v nejlítìjších bouøích pronásledování. Aèkoli byli ohrožováni savojskými zbranìmi a
øímskými muèícími nástroji, stáli neochvìjnì za Božím slovem a za Boží ctí.
Za mohutnými horskými valy - útoèištìm pronásledovaných a utlaèovaných ve všech dobách - našli
valdenští úkryt. Právì zde udržovali svìtlo pravdy osvìcující temnotu støedovìku. Zde svìdkové pravdy
uchovali po tisíc let starou víru.
Bùh pøipravil pro svùj lid velkolepý chrám. Jeho mohutnost odpovídá velikosti pravdy, kterou støežili.
Hory se staly pro vìrné vyhnance symbolem Hospodinovy nemìnné spravedlnosti. Ukazovali svým
dìtem na vrcholy tyèící se nad nimi v nemìnné dùstojnosti a vyprávìli jim o Bohu, "u nìhož není promìny
ani støídání svìtla a stínu" (Jk 1,17) a jehož slovo je trvalé jako nemìnné hory. Bùh stvoøil hory a dal jim
jejich stabilitu. Jen Boží ruka jimi mùže pohnout z místa. Podobnì Bùh ustanovil svùj zákon, základ své
vlády na nebi i na zemi. Èlovìk svou rukou mùže zasáhnout své bližní a zmaøit jejich životy, lidská ruka
však nemùže vyrvat hory ze základù a vrhnout je do moøe, stejnì jako nemùže zmìnit pøikázání Božího
zákona nebo zmaøit jediný z Božích slibù lidem, kteøí plní jeho vùli. Boží služebníci mají tak vìrnì
zachovávat Boží zákon, jak stálé jsou hory.
Hory, lemující hluboká údolí, byly stálými svìdky Boží stvoøitelské moci a trvalou pøipomínkou jeho
péèe a ochrany. Poutníci, kteøí v nich našli útoèištì, se tyto tiché symboly Hospodinovy pøítomnosti
nauèili milovat. Nestìžovali si na svùj nesnadný údìl, nikdy nebyli na horských samotách osamoceni.
Dìkovali Bohu, že jim poskytl útulek pøed hnìvem a krutostí lidí a radovali se, že ho mohou svobodnì
uctívat. Když je nepøátelé pronásledovali, poskytly jim hory èasto bezpeènou ochranu. Z nejednoho
strmého útesu znìly jejich písnì, kterými chválili Boha, øímská vojska nemohla jejich chvalozpìvy
umlèet.

Zbožnost tìchto Kristových následovníkù byla èistá a prostá. Pravdy si cenili více než domù a pùdy, více
než pøátel, pøíbuzných, dokonce více než vlastního života. Tyto zásady se snažili vštípit do srdcí dalších
generací. Od nejranìjšího vìku uèili své dìti znát Písmo a vedli je, aby úzkostlivì plnily požadavky
Božího zákona. Opisy Bible byly vzácností, proto se textùm Písma uèili nazpamì•. Mnozí z nich umìli

zpamìti znaèné èásti Starého i Nového zákona. Výroky o Bohu se jim mísily s krásnými pøírodními
výjevy a s každodenním požehnáním. Malé dìti se uèily pohlížet vdìènì na Boha jako na dárce všeho
dobrého.
Rodièe, pøestože byli nìžní a laskaví, milovali své dìti moudøe, proto je nezvykali, aby prosazovaly svou
vùli. Èekal je život plný zkoušek a tìžkostí, možná i muèednická smrt. Od dìtství je vychovávali k tomu,
aby snášely tìžkosti, aby se dovedly podøídit, ale pøitom myslely a jednaly samostatnì. Od nejútlejšího
vìku se uèily nést odpovìdnost, mluvit opatrnì, chápat moudrost mlèení. Jediné neprozøetelnì pronesené
slovo v pøítomnosti nepøátel mohlo ohrozit život nejen toho, kdo je pronesl, ale i životy stovek jeho
spolubratrù. Vždy• tak jako vlci pronásledují svou koøist, pronásledovali nepøátelé pravdy ty, kdo se
opovažovali vyžadovat náboženskou svobodu.
Valdenští obìtovali pozemský blahobyt pro pravdu. S vytrvalou trpìlivostí si tìžce vydìlávali na svùj
chléb. Peèlivì obdìlávali každý kousíèek orné pùdy mezi horami. Údolí i ménì úrodné horské stránì
obhospodaøovali tak, aby dávaly co nejvyšší výnosy. Šetrnost a pøísné odøíkání tvoøily souèást
výchovy, jediného dìdictví, které pøedali svým dìtem. Nauèili se, že život je podle Boží vùle školou
káznì a že své potøeby mohou uspokojit jen vlastní prací, prozíravostí, peèlivostí a vírou. Vyžadovalo to
mnoho tvrdého úsilí, ale bylo to zdravé a užiteèné. Právì takovou školu potøebuje høíšný èlovìk. Bùh mu
ji poskytuje, aby jej vychoval a rozvinul. I když valdenští vedli mladé lidi k tvrdé práci, nezanedbávali
rozvoj jejich intelektuálních schopností. Vštìpovali jim, že všechny jejich síly a schopnosti patøí Bohu a
že je mají zdokonalovat a rozvíjet pro Boží službu.
Valdenské sbory se èistotou a prostotou podobaly církvi apoštolské doby. Odmítaly nadvládu papeže a
prelátù a pokládaly Bibli za jedinou, nejvyšší a neomylnou autoritu. Jejich kazatelé, na rozdíl od
panovaèných øímských knìží, následovali pøíkladu svého Mistra, který "nepøišel, aby si dal sloužit, ale
aby sloužil" (Mt 20,28). Pásli Boží stádce, vodili je na zelené pastviny a k živým pramenùm svatého
Božího slova. Valdenští se neshromažïovali v nádherných chrámech nebo ve velkolepých katedrálách,
nýbrž daleko od všech pomníkù lidské pýchy a okázalosti - ve stínu hor, v alpských údolích a v dobách
nebezpeèí v nìkteré ze skalních pevností, aby tam naslouchali slovùm pravdy z úst Kristových
služebníkù. Kazatelé nejen hlásali evangelium, ale navštìvovali také nemocné, vyuèovali dìti,
napomínali zbloudilé a pomáhali urovnávat spory a nastolovat soulad a bratrskou lásku. V dobách míru
žili z dobrovolných darù èlenù. Každý z nich se však podobnì jako Pavel, který zhotovoval stany, vyuèil
nìjakému øemeslu nebo povolání, jímž si v pøípadì potøeby vydìlával na živobytí.
Kazatelé vyuèovali také mládež. Uèili ji všem oborùm všeobecného vzdìlání. Hlavní pozornost však
vìnovali studiu Bible. Matoušovu a Janovu evangeliu se mládež uèila nazpamì•, podobnì jako øadì
epištol. Mladí lidé také opisovali Bibli. Nìkteré rukopisy obsahovaly celé Písmo, jiné jen výòatky spolu
se srozumitelnými výklady textu, které napsal nìkdo, kdo dovedl vykládat Písmo. Tak se šíøily poklady
pravdy, které nepøátelé dlouho ukrývali a utajovali, protože se sami chtìli vyvyšovat nad Boha.
Trpìlivým a neúnavným úsilím, èasto konaným v hlubokých, tmavých jeskyních za svìtla pochodní,
opisovali Bibli verš po verši, kapitolu po kapitole. Boží dílo tak šlo kupøedu a zjevená pravda záøila

jako ryzí zlato. Oè jasnìji a pùsobivìji právì díky zkouškám a utrpení, které pro ni lidé podstupovali, to si
mohli uvìdomit pouze ti, kdo byli do díla pøímo zapojeni. Tyto vìrné pracovníky obklopovali Boží
andìlé.
Satan podnìcoval øímské knìze a preláty, aby pohøbili slovo pravdy pod nános smetí bludù, klamù a
povìr. Podivuhodným zpùsobem však slovo pravdy zùstalo zachováno nezkažené po celou dobu temna.
Slovo pravdy neneslo peèe• èlovìka, ale peèe• Boží. Lidé vyvíjejí neúnavné úsilí, aby zatemnili jasný a
zøejmý smysl Písma, snaží se je vykládat pøesnì opaènì, než jak bylo vyøèeno. Avšak podobnì jako
duha nad vzdutými hlubinami, pøetrvá Boží slovo bouøe, které je chtìjí znièit. Podobnì jako jsou bohaté
žíly zlata a støíbra ukryté pod povrchem a všichni, kdo je chtìjí získat, musí usilovnì kopat, tak Písmo
obsahuje poklady pravdy, které mùže odhalit pouze usilovný, pokorný a zbožný hledaè. Bùh si pøál, aby
Bible byla uèebnicí pro všechny lidi - v dìtství, v mladém vìku i v dospìlosti, aby ji všichni studovali po
celý život. Svìøil lidstvu své slovo jako zjevení sama sebe. Každá novì poznaná pravda ukazuje novì
povahu jejího Pùvodce. Bùh ustanovil, že se lidé studiem Bible mohou lépe seznámit se svým Tvùrcem
a poznat jeho vùli. Bible je prostøedkem komunikace mezi Bohem a èlovìkem.
I když valdenští považovali "bázeò pøed Hospodinem" za poèátek moudrosti, nepøehlíželi význam styku
se svìtem, dùležitost poznání lidí i života, a proto stále rozšiøovali své vìdomosti a zdokonalovali své
poznání. Ze svých škol v horách vysílali nìkteré mladé lidi do vzdìlávacích ústavù ve mìstech ve Francii
nebo v Itálii, kde získali vìtší možnost studovat, pøemýšlet a pozorovat než v rodných Alpách. Tito
mladí lidé byli vystaveni pokušení, vidìli rùzné neøesti, setkali se se lstivými satanovými pomocníky,
kteøí je svádìli nejnebezpeènìjšími klamy a nejrafinovanìjšími bludy. V dìtství však dostali takovou
výchovu, že na to byli pøipraveni.
Ve školách, do nichž pøicházeli, si nesmìli udìlat z nikoho dùvìrníka. Odìv mìli upravený tak, aby v nìm
mohli ukrýt svùj nejvìtší poklad - vzácné opisy Písma. Tyto rukopisy, výsledky usilovné práce trvající
øadu mìsícù, ba rokù, nosili stále u sebe, aniž vzbudili podezøení. Opatrnì svìøovali èásti tìchto opisù
lidem, o kterých se domnívali, že jsou ochotni pøijmout pravdu. Už na klínì svých matek byli mladí
valdenští vychováváni k tomuto cíli, svùj úkol pochopili a vìrnì plnili. Právì ve vzdìlávacích ústavech
získávali stoupence pravé víry a èasto se stalo, že zásady pravé víry pronikly do celé školy. Pøitom však
stoupenci papežství nemohli ani po nejpeèlivìjším pátrání zjistit, odkud takzvané "zhoubné kacíøství"
pochází.
Kristùv duch je duch misijní. Prvním pøáním obráceného srdce je pøivést jiné lidi ke Spasiteli. To byl
postoj valdenských køes•anù. Cítili, že Bùh od nich žádá více, než jen aby uchovali èistou pravdu ve
svých sborech. Cítili, že mají odpovìdnost za šíøení svìtla lidem, kteøí žijí ve tmì. Mocí Božího slova se
snažili zlomit jho, které na nì uvalil Øím. Valdenští kazatelé byli vychováváni k misijní práci. Od
každého, kdo se chtìl stát kazatelem, se oèekávalo, že nejdøíve získá zkušenosti jako evangelista. Každý
musel sloužit tøi roky jako misionáø, než se mohl ujmout práce ve sboru doma. Misijní služba
vyžadovala sebezapøení a obìti. Byla to vhodná pøíprava pro kazatelskou práci v dobì, kdy byl každý
èlovìk podrobován zkouškám. Mladí lidé, kteøí byli vysvìceni k duchovenské službì, nemìli pøed sebou
vyhlídky na pozemské bohatství nebo slávu. Èekal je život tìžké práce a nebezpeèí, a snad i údìl
muèedníkù. Valdenští misionáøi chodili vždy ve dvojicích, tak jako Pán Ježíš vyslal své uèedníky. S

každým mladým mužem obvykle odcházel starší a zkušenìjší pracovník, vedl jej a odpovídal za jeho
další rozvoj. Od mladého pracovníka se oèekávalo, že se bude øídit pokyny staršího. Tito
spolupracovníci nebyli stále pospolu, ale èasto se scházeli, spoleènì se modlili a radili, a tak posilovali
jeden druhého ve víøe.
Kdyby prozradili úèel svého pùsobení, znamenalo by to jejich konec. Proto tak peèlivì tajili, oè jim
vlastnì jde. Každý kazatel ovládal nìjaké øemeslo nebo živnost a pod záminkou èasného povolání plnili
tito misionáøi své pravé poslání. Velmi èasto vystupovali jako obchodníci nebo kupci. "Prodávali
hedvábí, šperky a jiné zboží, které bylo k dostání jen na vzdálených trzích, a byli proto vítaní jako
obchodníci tam, kde je jako misionáøe nepøijali." (Wylie, díl 1, kap. 7) Pøitom však v srdci prosili
Boha, aby jim dal moudrost nabízet lidem poklady vzácnìjší než zlato a drahé kamení. Nosili s sebou
dobøe ukryté opisy Bible, buï její èásti nebo celé Písmo a kdykoli se jim naskytla pøíležitost,
upozoròovali své zákazníky na tyto rukopisy. Èasto tím vzbudili zájem o Boží slovo a rádi zanechali èást
Písma lidem, kteøí po nìm zatoužili.
Pùsobení tìchto misionáøù zaèalo v rovinách a údolích na úpatí jejich rodných hor, brzy se však
rozšíøilo mnohem dál. Bosi, v hrubých prostých šatech, v jakých chodil jejich Mistr, procházeli velkými
mìsty a pronikali až do vzdálených zemí. Všude zasévali vzácné semeno pravdy. Kudy prošli, vznikaly
sbory a krev muèedníkù dosvìdèovala pravdu. Kristùv den ukáže bohatou žeò spasených lidí, které
pøineslo pùsobení tìchto vìrných mužù. Boží slovo si razilo tiše a nenápadnì cestu v køes•anských
zemích, lidé je radostnì pøijímali do svých domovù i srdcí.
Pro valdenské nebylo Písmo jen záznamem o tom, jak Bùh jednal s lidmi v minulosti, a zjevením toho,
jakou mají nyní lidé odpovìdnost a povinnost, nýbrž také sdìlením, jaká nebezpeèí i jakou slávu pøinese
budoucnost. Vìøili, že konec všech vìcí není daleko. Èím více s modlitbou a slzami zkoumali Bibli, tím
více na nì pùsobily její drahocenné výroky, a tím více si uvìdomovali svou povinnost sdìlovat druhým
její zachraòující pravdy. Ze stránek Písma pochopili plán záchrany èlovìka a ve víøe v Pána Ježíše
nacházeli útìchu, nadìji a pokoj. Nakolik Boží svìtlo osvìcovalo jejich rozum a pøinášelo radost do jejich
srdcí, natolik toužili osvítit jeho svìtlem také ostatní lidi, kteøí žili v temnotì bludù.
Sledovali, jak se pod vedením papeže a knìží mnozí lidé marnì snaží dosáhnout odpuštìní tím, že trýzní
svá tìla za høíchy svých duší. Tito lidé byli zamìøeni na sebe, protože jim knìží vštìpovali, že spasení
dosáhnou svými dobrými skutky. Stále mysleli na svou høíšnost, báli se, že neuniknou Božímu hnìvu,
trápili své duše i svá tìla, a pøesto nenacházeli úlevu. Øím svým uèením takto spoutal lidi s citlivým
svìdomím. Tisíce takových lidí opouštìly pøátele a pøíbuzné a trávily život v klášterních kobkách.
Èastými posty a krutým bièováním, noèním bdìním a mnohahodinovými modlitbami v kleèe na
studených, vlhkých kamenech ve svých smutných celách, dlouhými poutìmi, pokoøujícími kajícími
skutky a strašným muèením se tito lidé marnì snažili získat pokoj. Deptáni vìdomím høíchu a
pronásledováni strachem z Božího hnìvu, prožívali muka, dokud se vyèerpáním nezhroutili a bez
jediného paprsku svìtla a nadìje neklesli do hrobu.
Valdenští toužili pøinést tìmto hladovým duším chléb života, sdìlit jim poselství pokoje obsažené v

Božích slibech a øíci jim, že Ježíš Kristus je jedinou nadìjí na záchranu. Uèení, že dobré skutky mohou
odèinit pøestoupení Božího zákona, pokládali za falešné. Spoléhání na lidské zásluhy odporuje uèení o
nekoneèné lásce Pána Ježíše. Kristus zemøel jako obì• za èlovìka, protože høíšné lidstvo nemùže uèinit
nic proto, aby se smíøilo s Bohem. Zásluhy ukøižovaného a vzkøíšeného Spasitele jsou základem
køes•anovy víry. Èlovìk je závislý na Kristu a jeho spojení s ním musí být tak tìsné, jak tìsnì je spojen
každý úd s tìlem nebo jako je vìtev spojena s kmenem.
Uèení církve vedlo lidi k tomu, že Boha i Ježíše Krista považovali za pøísného, zachmuøeného a
nepøístupného. Spasitele pøedstavovali tak, jako by nemìl s høíšným èlovìkem soucit, a proto je tøeba
pøímluv knìží a svatých. Lidé, jejichž mysl byla osvícena Božím slovem, chtìli pøedstavit ostatním Pána
Ježíše jako soucitného a milujícího Spasitele, který s otevøenou náruèí zve všechny lidi i s jejich
bøemeny høíchù, s jejich starostmi a obavami. Snažili se odstranit pøekážky, které satan navršil tìmto
lidem do cesty, aby nemohli poznat Boží sliby, a nešli pøímo ke Kristu, aby mu nevyznávali své høíchy,
a nepøijali odpuštìní a pokoj.
Valdenští misionáøi nadšenì odhalovali zvídavým lidem vzácné pravdy evangelia. Obezøetnì rozšiøovali
peèlivì opsané èásti Písma svatého. Jejich nejvìtší radostí bylo poskytnout nadìji takovému høíšníku,
který si uvìdomoval svou høíšnost a který dosud znal jen Boha pomsty, chystajícího se vykonat
spravedlnost. S chvìjícím se hlasem a se slzami v oèích, èasto na kolenou seznamovali své bližní s
Božími sliby, v nichž je jediná nadìje pro høíšníka. Svìtlo pravdy tak pronikalo do zatemnìlých myslí a
odstraòovalo mraky sklíèenosti, až Ježíš Kristus - Slunce spravedlnosti - zazáøilo v jejich srdcích a
pøineslo na svých paprscích uzdravení. Èasto museli nìkterou èást Písma pøedèítat nìkolikrát, protože si
ji posluchaè pøál slyšet opakovanì, jako by se chtìl ujistit, že slyšel správnì. Zvláš• èasto si posluchaèi
pøáli znovu slyšet slova: "Krev Ježíše Krista, jeho Syna, náš oèiš•uje od každého høíchu." (1 J 1,7)
"Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn èlovìka, aby každý, kdo v nìho vìøí, mìl
život vìèný." (J 3,14.15)
Mnozí lidé se nedali oklamat tvrzením Øíma. Chápali, jak marné jsou pøímluvy lidí nebo andìlù za
høíšníka. Když pravé svìtlo proniklo do jejich myslí, radostnì volali: "Kristus je mým knìzem, jeho krev
je mou obìtí, jeho oltáø je mou zpovìdnicí." Spolehli se plnì na zásluhy Pána Ježíše a opakovali si slova:
"Bez víry však není možné zalíbit se Bohu." (Žd 11,6) "Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem,
jímž bychom mohli být spaseni." (Sk 4,12)
Nìkterým ztrápeným lidem se ujištìní o lásce Spasitele zdálo pøíliš krásné, než aby mu mohli vìøit.
Pøineslo jim však velkou úlevu, zalila je taková záplava svìtla, že si pøipadali jako v nebi. S dùvìrou se
uchopili Kristovy ruky, jejich nohy stanuly na "Skále vìkù". Ztratili strach ze smrti. Nyní už byli ochotní
jít do vìzení nebo na hranici, kdyby tím mohli oslavit jméno svého Vykupitele.
Na tajných místech valdenští misionáøi pøednášeli a èetli Boží slovo, nìkdy jen jednomu èlovìku, jindy
malé skupince lidí, kteøí toužili po svìtle a pravdì. Mnohdy takovým zpùsobem trávili celé noci. Úžas a
obdiv posluchaèù byl èasto tak velký, že hlasatelé Boží milosti museli pøerušit ètení, aby posluchaèi
mohli plnì pochopit zvìst o spasení. Znìla i slova jako: "Pøijme Bùh opravdu mou obì•? Usmìje se na
mne? Odpustí mi?" Jako odpovìï mohli slyšet slova Písma: "Pojïte ke mnì všichni, kdo se namáháte a
jste obtíženi bøemeny, a já vám dám odpoèinout." (Mt 11,28)

Vírou pøijali zaslíbení a radostnì volali: "Už nemusím konat dlouhé poutì, nemusím chodit na svatá
místa. Mohu pøijít k Pánu Ježíši takový, jaký jsem, i když jsem høíšný a bídný, a Kristus neodmítne
pokornou prosbu. ,Odpouštìjí se ti tvé høíchy.? I mnì, i mnì mùže být odpuštìno."
Záplava èisté radosti naplòovala lidská srdce. Tito š•astní lidé oslavovali jméno Pána Ježíše chválami a
díkùvzdáním. Pak se vraceli do svých domovù, aby pøenášeli, jak nejlépe umìli, na jiné svìtlo a svou
novou zkušenost - to, že našli pravou a živou "Cestu". Ze slov Písma zaznívala k srdcím lidí, kteøí
toužili po pravdì, podivuhodná a posvátná moc. Byl to Boží hlas, který pøesvìdèoval posluchaèe.
Hlasatel pravdy pak pokraèoval ve své pouti. Jeho skromný zjev, jeho upøímnost, opravdovost a
oddanost Bohu vzbuzovaly èasto pozornost. V mnoha pøípadech se ho posluchaèi ani neptali, odkud
pøichází nebo kam jde. Byli tak ohromeni, nejdøíve pøekvapením a pozdìji vdìèností a radostí, že je ani
nenapadlo, aby se ho na to zeptali. Když ho žádali, aby šel s nimi do jejich domovù, odpovìdìl, že musí
navštívit ztracenou ovci. Èasto si pak kladli otázku: Nebyl to náhodou andìl z nebe?
V mnoha pøípadech už posla pravdy nikdy nevidìli. Vypravil se do jiných krajù nebo dožil svùj život v
nìjakém vìzení, možná jeho kosti zbìlely na místì, kde vydal svìdectví o pravdì. Slova, která zanechal,
však nešlo znièit, pùsobila dál v lidských srdcích a jejich blahodárné výsledky plnì poznáme až v den
soudu.
Valdenští misionáøi vnikali do satanova království a vzbuzovali pozornost mocností temna. Kníže zla
sledoval každé úsilí o šíøení pravdy a vyvolával strach a obavy svých podøízených. Pøedstavitelé
øímské církve poznali v pùsobení skromných pocestných nebezpeèí, které ohrožovalo jejich zájmy.
Kdyby dovolili, aby svìtlo pravdy nerušenì záøilo, smetlo by tìžké mraky bludu, které zastíraly lid. Lidé
by se zamìøili jen na Boha, a to by mohlo nakonec podkopat nadvládu Øíma.
Už samotná existence lidí, kteøí si uchovali víru staré církve, trvale svìdèila o odpadlictví Øíma, a proto
vyvolávala rozhoøèenou nenávist a pronásledování. Øím také nemohl strpìt urážku, že odmítli vzdát se
Písma. Proto se rozhodl, že je znièí. Tak zaèalo strašné køížové tažení proti Božímu lidu, který našel
domov v horách. Inkvizitoøi se vydali po jejich stopách a pøípad nevinného Ábela, který padl vražednou
Kainovou rukou, se mnohokrát opakoval.
Znovu a znovu byla pustošena jejich úrodná pùda, jejich obydlí a modlitebny boøeny, takže tam, kde
kdysi byla kvetoucí pole a domovy bohabojného, pracovitého lidu, zùstala jen pouš•. Jako divoká šelma
ještì více zdivoèí, když ucítí krev, tak bìsnìní papežencù vzrostlo, když vidìli utrpení svých obìtí. Mnozí
svìdkové pravé víry byli pronásledováni po horách a štváni po údolích, skrývali se v hlubokých lesích a
ve skalách.
Proti životu pronásledovaných nemohlo být vzneseno ani nejmenší námitky. I jejich nepøátelé o nich
prohlašovali, že jsou mírumilovní, pokojní a zbožní. Jejich jediným provinìním bylo, že neuctívali Boha
tak, jak si to pøála mocná církev. Za to byli pokoøováni, uráženi a vystaveni všem zpùsobùm muèení,
jaké si èlovìk nebo ïábel dokáže vymyslet.

Když se Øím jednou rozhodl, že tuto nenávidìnou sektu vyhladí, vydal papež bulu, která je oznaèila za
kacíøe a vynesla nad nimi rozsudek smrti (viz Dodatek è. 15). Nebyli obviòováni z toho, že vedou
zahálèivý život nebo že jsou nepoctiví èi nepoøádní, prohlašovalo se však o nich, že jejich zdánlivá
zbožnost a svatost svádí "ovce pravého stáda". Proto papež naøídil, aby "tato zhoubná, ohavná sekta
škùdcù byla rozdrcena jako klubko jedovatých hadù, odmítnou-li se podøídit." (Wylie, sv. 16, kap. 1)
Pøedpokládal tento nadutý mocipán, že se se svými slovy ještì jednou setká? Uvìdomoval si, že jsou
zaznamenána v nebeských knihách a že se s nimi setká pøi soudu? "Cokoliv jste uèinili jednomu z tìchto
mých nepatrných bratøí," øekl Pán Ježíš, "mnì jste uèinili." (Mt 25,40)
Zmínìná papežská bula vyzývala všechny èleny církve, aby se pøipojili ke køížovému tažení proti
kacíøùm. Aby pøilákala lidi ke krutému dílu, "zproš•ovala od všech církevních trestù, obecných i
jmenovitých, oproš•ovala všechny, kdo se pøidají ke køížovému tažení, od jakýchkoli pøísah, které snad
uèinili, dávala jim právo na majetek, kterého snad nezákonnì nabyli, a slibovala odpuštìní všech høíchù
každému, kdo usmrtí nìjakého kacíøe. Bula rušila všechny smlouvy, které byly výhodné pro valdenské,
naøizovala sloužícím, aby od nich odešli, zakazovala všem, aby jim poskytovali jakoukoli pomoc a
dávala každému právo zmocnit se jejich majetku." (Wylie, sv. 16, kap. 1.) Tento dokument jasnì
odhaluje, jaký duch jej inspiroval. Je z nìho slyšet øev draka, nikoli Kristùv hlas.
Vùdcové øímské církve nechtìli pøetvoøit své povahy podle mìøítek Božího zákona. Vytvoøili si vlastní
mìøítka, která jim vyhovovala, a rozhodli se donutit všechny, aby se jimi øídili - protože to Øím
pøikazuje. Tak vznikly hrozné tragédie. Zkažení a rouhaví knìží a papežové konali dílo, které jim uložil
satan. Neznali milosrdenství. Stejný duch, který ukøižoval Krista a popravil apoštoly, stejný duch, který
podnítil krvežíznivého Nerona proti vìøícím v jeho dobì, se nyní snažil sprovodit ze svìta ty, kdo byli
milí Bohu.
Pronásledování, které trvalo po mnoho staletí, snášeli tito bohabojní lidé s trpìlivostí a neochvìjností,
která oslavovala jejich Vykupitele. Navzdory køížovým tažením a pøes nelidské katanství, jemuž byli
vystaveni, vysílali dále své misionáøe, aby šíøili vzácnou pravdu. Byli pronásledováni až k smrti, jejich
krev však zavlažovala zaseté semeno a pøinášela plody. Tak valdenští nesli svìdectví o Bohu staletí pøed
narozením Luthera. Rozptýleni do mnoha zemí, zasévali semeno reformace, které vzklíèilo v dobì
Viklefa, rozrostlo se do šíøky a do hloubky v dobì Luthera a bude hlásáno až do konce svìta lidmi, kteøí
jsou stejnì ochotni trpìt "pro slovo Boží a svìdectví Ježíšovo" (Zj 1,9).
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5. John Viklef

V dobì pøed reformací existovalo jen velmi málo opisù Bible. Bùh však nedopustil, aby bylo jeho slovo
úplnì odstranìno. Pravdy jeho slova nemìly zùstat ukryty navždy. Bùh mohl právì tak snadno rozšíøit
slovo života, jako mohl otevøít dveøe žaláøù a železné brány, aby osvobodil své služebníky. V rùzných
zemích Evropy lidé pod vlivem Božího Ducha hledali pravdu jako skrytý poklad. Boží prozøetelnost je
pøivedla k Písmu, a oni je studovali s velkým zájmem. Byli ochotni pøijmout pravdu bez ohledu na
následky. I když jim všechno nebylo jasné, odkryli mnoho dlouho zapomenutých pravd. Jako poslové
nebes vycházeli do svìta, lámali okovy bludù a povìr a vyzývali ostatní, tak dlouho zotroèené, aby
povstali a prosadili svou svobodu.
Po staletí bylo Boží slovo uzavøeno v jazycích, které znali pouze vzdìlanci. Výjimku pøedstavovali jen
valdenští. Pøišla však doba, kdy bylo tøeba Písmo pøeložit a pøedat rùzným národùm v jejich
mateøštinì. Svìt se dostal za pùlnoc. Hodiny temna pomalu míjely a v mnoha zemích se objevily
pøíznaky nastávajícího svítání.
Ve ètrnáctém století v Anglii vzešla "jitøenka reformace". John Viklef se stal hlasatelem reformace
nejen v Anglii, ale pro celé køes•anstvo. Jeho rozhodný nesouhlas s Øímem nebyl už nikdy zcela
umlèen. Viklefùv protest zahájil zápas, který vedl k osvobození jednotlivých lidí, církví i celých národù.
Viklef získal dùkladné vzdìlání, avšak poèátkem moudrosti pro nìj byla bázeò pøed Hospodinem. Už
jako student vynikal zbožností, obdivuhodným nadáním a mimoøádnými znalostmi. Po vzdìlání žíznil
tak, že se chtìl seznámit se všemi vìdními obory. Nastudoval scholastickou filozofii, církevní i obèanské
právo, zvláštì právní øád své vlasti. V jeho pozdìjší èinnosti se projevila hodnota vzdìlání získaného v
mládí. Dùkladná znalost tehdejší filozofie mu umožnila odhalit její bludy, studiem národního a
církevního práva se pøipravil pro velký zápas za obèanskou a náboženskou svobodu. Mohl sice používat
jen zbranì získané z Božího slova, osvojil si však dùslednost v myšlení pìstovanou na školách a
obratnost v diskuzích s uèenci. Síla jeho génia, rozsah a dùkladnost jeho znalostí vzbuzovaly úctu jeho
pøátel i odpùrcù. Jeho pøívrženci s uspokojením sledovali, že patøí mezi pøední myslitele národa, jeho
nepøátelé nemohli tupit vìc reformace tím, že by odhalovali nevìdomost nebo slabost jejího obránce.
Bibli zaèal Viklef èíst už jako student. Tehdy Bible existovala jen ve starých jazycích. Cestu ke zdroji
pravdy mohli najít pouze vzdìlanci, obyèejní lidé takovou možnost nemìli. Už tím se Viklef pøipravoval
pro budoucí práci reformátora. Uèenci studovali Boží slovo a našli v nìm velkou pravdu o Boží milosti.
Toto poznání šíøili svými pøednáškami a pomohli tak jiným, aby se obrátili k Božímu slovu.
Když se Viklef zaèal zajímat o Písmo, zkoumal ho se stejnou dùkladností, jaká mu umožnila získat
mimoøádné vzdìlání. Do té doby mìl pocit, že mu nìco schází a tuto potøebu nemohlo uspokojit ani jeho
studium ani uèení církve. V Božím slovu našel to, co døíve marnì hledal. Poznal plán spasení a pochopil,

že Ježíš Kristus je jediný obhájce èlovìka. Odevzdal se do služby Pána Ježíše a rozhodl se, že bude
hlásat pravdu, kterou objevil.
Jako pozdìji reformátoøi, ani Viklef na poèátku nepøedvídal, kam jej toto dílo dovede. Nepostavil se
proti Øímu svévolnì. Oddanost pravdì ho však nutnì musela dovést ke støetu s klamem. Èím jasnìji
poznával bludy papežství, tím usilovnìji a opravdovìji hlásal biblickou pravdu. Poznal, že Øím zamìnil
Boží slovo za lidské tradice. Nebojácnì obvinil knìze, že zavrhli Písmo, a požadoval, aby byla Bible
vrácena lidu a aby byla v církvi obnovena její autorita. Byl to schopný uèitel a výøeèný kazatel. Jeho
každodenní život dokládal pravdu, kterou hlásal. Znalost Bible, síla dùkazù, èistota života a jeho
nezlomná odvaha a bezúhonnost mu získaly všeobecnou úctu a dùvìru. Mnozí lidé nebyli spokojeni se
svým dosavadním náboženstvím, zvláštì když poznali, jaké neøády panují v øímské církvi. S
neskrývanou radostí pøijímali pravdy, které jim Viklef ukazoval. Pøedstavitelé církve však zuøili, když
zpozorovali, že reformátor získává vìtší vliv, než mají oni sami.
Viklef dùslednì odhaloval bludy a neohroženì napadal zloøády, které Øím schvaloval. Když pùsobil jako
králùv kaplan, postavil se neohroženì proti placení poplatku, který papež požadoval od anglického
panovníka, a dokazoval, že papežova snaha vládnout nad svìtskými panovníky se pøíèí rozumu a
odporuje biblickému zjevení. Papežovy požadavky vyvolaly velké znechucení, tím více však Viklefovo
uèení ovlivnilo pøedstavitele národa. Král spolu se šlechtou odmítli papežovy nároky na svìtskou moc a
odmítli zaplatit požadovaný poplatek. Tím byla papežské svrchovanosti v Anglii zasazena úèinná rána.
Dalším zlem, proti kterému reformátor vedl dlouhý a odhodlaný zápas, byly øády žebravých mnichù.
Tito mniši zaplavili Anglii a ohrožovali rozvoj a blahobyt národa. Jejich neblahý vliv ohrožoval
øemesla, výchovu i mravnost. Mniši, kteøí trávili život zahálkou a žebráním, nejen odèerpávali hmotné
prostøedky národa, ale také zpùsobili, že si lidé pøestali vážit užiteèné práce. Nastal úpadek mravù
mládeže. Pod vlivem mnichù mnozí mladí lidé vstupovali do klášterù a oddávali se mnišskému životu, a
to nejen bez souhlasu rodièù, ale èasto i bez jejich vìdomí nebo pøes jejich zákaz. Jeden z otcù katolické
církve, který kladl požadavky mnišství nad povinnosti dìtí vùèi rodièùm, prohlásil: "I kdyby tvùj otec
ležel pøed tvými dveømi, plakal a naøíkal, i kdyby tvá matka ukazovala tìlo, které tì zrodilo, a prsy,
které tì živily, nesmíš se k nim sklonit, ale musíš kráèet vpøed pøímou cestou ke Kristu." Tato "hrùzná
nelidskost", o které Luther pozdìji prohlásil, že "pøipomíná spíše vlka a tyrana než køes•ana a èlovìka",
zatvrzovala srdce dìtí proti rodièùm. (Barnas Sears, Život Lutherùv, str. 70.69) Pøedstavitelé øímské
církve takto svými výmysly znehodnocovali Boží pøikázání, podobnì jako kdysi farizeové. Tak se
vyprazdòovaly domovy a rodièe ztráceli své syny a dcery.
Mniši svými øeèmi vábili i studenty univerzit a vyzývali je, aby vstupovali do jejich øádù. Mnozí z nich
pozdìji tohoto kroku litovali, protože poznali, že si tím zkazili život a zarmoutili své rodièe. Jakmile se
však jednou ocitli v poutech, nemohli znovu získat svobodu. Mnozí rodièe odmítali poslat své syny na
univerzity, protože se obávali vlivu mnichù. Poèet studentù velkých støedisek vzdìlanosti citelnì poklesl.
Školy upadaly a rozmáhala se nevzdìlanost.
Papež udìlil mnichùm právo zpovídat a udìlovat rozhøešení. To se stalo zdrojem velkého zla.
Ziskuchtiví mniši ochotnì udìlovali rozhøešení, takže je vyhledávali zloèinci všeho druhu. To mìlo za
následek další rùst zloèinnosti a neøesti. Nemocní a chudí lidé zùstali bez pomoci, protože dary, které

mohly zmírnit jejich bídu, dostali mniši. Ti hrozbami vymáhali od lidí almužny a oznaèovali za
bezbožné všechny, kdo øádùm odmítali dary dávat. Pøestože mniši hlásali chudobu, jejich bohatství
rostlo, jejich nádherné budovy a plné stoly jen zvýrazòovaly rostoucí chudobu národa. Sami trávili život
v pøepychu a radovánkách a k lidem posílali nevzdìlance, kteøí umìli vyprávìt jen pohádky, legendy a
zábavné historky, aby lid bavili a ještì více ohlupovali. Mniši tak ovládali povìrèivé lidi a pøesvìdèovali
je, že proto, aby si zajistili místo v nebi, staèí, budou-li uznávat svrchovanost papeže, uctívat svaté a
dávat dary mnichùm.
Vzdìlaní a zbožní muži se marnì snažili zjednat nápravu mnišských øádù. Viklef, který mìl vìtší rozhled,
zasáhl koøen zla, když prohlásil, že vlastní podstata systému je nesprávná, a proto by mnišství mìlo být
zrušeno. Tím vzbudil zájem o danou otázku. Když pak mniši procházeli zemí a prodávali papežovy
odpustky, vyslovovali mnozí lidé pochybnost, zda je vùbec možné koupit si odpuštìní za peníze, a kladli
otázku, zda nemají hledat odpuštìní spíše u Boha než u papeže. Mnozí lidé byli pobouøeni chamtivostí
mnichù, jejich hrabivost jim pøipadala nenasytná. "Øímští mniši a knìží", øíkali, "nás vyžírají jako
rakovina. Bùh nás musí vysvobodit, jinak lid zahyne." (D`Aubigné, sv. 17, kap. 7) Aby zakryli svou
chamtivost, tvrdili žebraví mniši, že se øídí pøíkladem Spasitele, a prohlašovali, že Pán Ježíš a jeho
uèedníci žili také z milodarù lidí. Tímto tvrzením nakonec ovšem uškodili sami sobì, protože mnozí
právì proto sáhli po Bibli, aby zjistili, zda je to pravda, a to si Øím pøál ze všeho nejménì. Lidé se tak
zamìøili na Zdroj pravdy, který jim chtìl Øím utajit.
Viklef zaèal psát a zveøejòovat pojednání proti mnichùm. Nedìlal to proto, aby s nimi vedl spor, ale
proto, aby obrátil pozornost lidí k uèení Bible a k jejímu Pùvodci. Tvrdil, že papež nemá o nic vìtší
pravomoc odpouštìt høíchy nebo vyluèovat z církve než prostý knìz, a že nikdo nemùže být vylouèen z
církve, jestliže pøed tím na sebe nepøivolal Boží zatracení. Úèinnìji už nemohl nièit hrùzný systém
duchovní a pozemské nadvlády, kterou papež budoval a pomocí níž ovládal duše a tìla milionù svých
poddaných.
Král povolal Viklefa, aby hájil práva anglické koruny proti zásahùm Øíma. Jako královský velvyslanec
strávil dva roky v Nizozemí vyjednáváním s papežovými povìøenci. Tam se setkal s duchovními z
Francie, Itálie a Španìlska, mìl možnost nahlédnout do zákulisí a poznat mnoho vìcí, které by v Anglii
nikdy nepoznal. Nauèil se mnohému, co mu posloužilo pøi jeho dalším pùsobení. V pøedstavitelích
papežského dvora poznal pravou povahu a cíle øímské hierarchie. Po návratu do Anglie hlásal své
døívìjší názory ještì otevøenìji a horlivìji. Prohlašoval pøitom, že hrabivost, pýcha a klam jsou bohové
Øíma.
V jednom ze svých traktátù napsal o papeži a jeho výbìrèích: "Vydírají z naší zemì živobytí chudých a z
královské pokladny každoroènì mnoho tisíc marek za svátosti a duchovní služby. Je to zloøeèený blud
svatokupectví; vedou všechny køes•any, aby toto kacíøství schvalovali a pìstovali. Aèkoli naše øíše má
zajisté velké zásoby zlata a až na výbìrèího vyslaného pyšným papežem z nìho nikdo nikdy nevzal, musí
se tato hora zlata v prùbìhu doby vyèerpat, nebo• stále jen odváží peníze z naší zemì a neposílá za nì nic
než Boží prokletí pro své svatokupectví." (John Lewis, Život a utrpení J. Viklefa, str. 37)

Krátce po návratu do Anglie dostal Viklef od krále faru v Lutterworthu. Král ho tím ujistil, že jeho
výroky nevzbudily panovníkovu nelibost. Viklefùv vliv pùsobil jak u dvora, kde ovlivòoval rozhodování
o dalších opatøeních, tak mezi lidem pøi utváøení jejich víry.
Brzy se však na jeho hlavu sneslo hromobití. Papež do Anglie poslal tøi buly - univerzitì, králi a
církevním hodnostáøùm - a v nich naøizoval, aby byl tento uèitel kacíøství neprodlenì a rozhodnì
umlèen (Augustus Neander, Všeobecné dìjiny køes•anského náboženství a církve, díl 6, odd. 2, èást 1,
odst. 8) Ještì døíve než buly do Anglie dorazily, pøedvolali biskupové ve své horlivosti Viklefa, aby ho
soudili. K soudu ho doprovázeli dva z nejmocnìjších šlechticù v království.Lidé obklopili soudní
budovu, tlaèili se dovnitø, a tak postrašili soudce, kteøí jednání na èas odložili a Viklefovi dovolili v
pokoji odejít. Krátce nato zemøel Eduard III., kterého se ke konci jeho života preláti pokoušeli poštvat
proti hlasateli pravdy, a správcem království se stal Viklefùv døívìjší ochránce (viz Dodatek è. 16).
Zanedlouho byly doruèeny papežské buly a celé Anglii naléhavì pøikazovaly, aby kacíøe zatkli a
uvìznili. Tato opatøení naznaèovala, že ho èeká hranice. Zdálo se, že Viklef brzy padne za obì• pomstì
Øíma. Avšak Pán, který kdysi prohlásil: "Neboj se, já jsem tvùj štít" (1 M 15, 1), vztáhl opìt svou ruku a
ochránil svého služebníka. Smrt udeøila, nezasáhla však reformátora, ale papeže, který naøídil jeho
znièení. Øehoø XI. zemøel a duchovní, kteøí se shromáždili, aby Viklefa soudili, se rozešli.
Boží prozøetelnost øídila bìh událostí tak, aby se reformace mohla rozrùst. Po smrti Øehoøe byli zvoleni
dva papežové, kteøí proti sobì bojovali proti sobì. Každý z nich tvrdil, že je neomylný, a vyžadoval
poslušnost. Jeden i druhý vyzýval vìøící, aby mu pomáhali v boji proti jeho soupeøi. Každý se snažil
prosadit své požadavky hrozbami odpùrcùm, že je stihnou strašná prokletí, zatímco svým pøívržencùm
sliboval odmìny v nebi. To znaènì oslabilo moc papežství. Soupeøící strany se staèily jen vzájemnì
napadat a Viklef mìl na nìjaký èas pokoj. Jeden papež dával druhého do klatby, neustále se navzájem
obviòovali a potoky krve tekly na podporu jejich protichùdných nárokù. Církev zaplavily zloèiny a
skandály. Reformátor v té dobì v tichém ústraní fary v Lutterworthu pilnì pracoval, aby odvedl lid od
soupeøících papežù k Pánu Ježíši, Knížeti pokoje.
Papežské schizma se všemi svými dùsledky - rozkolem, sváry a zkázou, pøipravilo cestu pro reformaci,
protože umožnilo lidem, aby poznali, jaké papežství ve skuteènosti je. V pojednání "O schizmatu
papežù" Viklef vyzýval lid, aby pøemýšleli o tom, zda tito dva veleknìží nemluví pravdu, když oznaèují
jeden druhého za antikrista. Prohlásil: "Bùh déle nestrpí, aby satan vládl v jediném takovém knìzi, a ...
zpùsobil rozštìpení mezi dva, aby je lidé ve jménu Kristovì mohli snáze pøemoci oba." (R. Vaughan;
Život a názory Jana Viklefa sv. 2, str. 6)
Viklef, podobnì jako jeho Mistr, hlásal evangelium chudým. Nespokojil se tím, že šíøí svìtlo ve
skromných domovech své farnosti v Lutterworthu, rozhodl se, že musí být zaneseno do celé Anglie. Aby
tento zámìr uskuteènil, ustanovil skupinu kazatelù, prostých oddaných mužù, kteøí milovali pravdu a
nepøáli si nic víc, než aby ji mohli šíøit. Tito muži se dostali všude, uèili na tržištích, na ulicích velkých
mìst i na venkovských cestách. Navštìvovali staré lidi, nemocné a chudé, a seznamovali je s dobrou
zprávou o Boží milosti.

Pozdìji jako profesor teologie v Oxfordu kázal Viklef Boží slovo v pøednáškových síních univerzity.
Pøednášel svým studentùm pravdu tak vìrnì, že mu zaèali øíkat "doktor evangelia". Jeho nejvìtším
životním dílem však je pøeklad Písma do angliètiny. V díle "O pravdì a významu Písma" vyslovil svùj
úmysl pøeložit Bibli, aby každý obyvatel Anglie mohl èíst o podivuhodném Božím díle ve svém rodném
jazyce.
Jeho dílo však bylo neèekanì zastaveno. I když mu nebylo ještì ani šedesát let, byly jeho síly neustálou
námahou, pilnou prací a trvalými útoky nepøátel podlomeny, takže pøedèasnì zestárl. Zachvátila ho
nebezpeèná choroba. Zpráva o tom zpùsobila mnichùm velkou radost. Mysleli si, že nyní bude hoøce
litovat všeho, èím uškodil øímské církvi. Spìchali do jeho pokoje, aby vyslechli jeho zpovìï. U lùžka
muže, o nìmž se domnívali, že umírá, se sešli zástupci ètyø mnišských øádù, doprovázeni ètyømi
úøedníky. "Máš smrt na jazyku," øíkali mu, "uznej své chyby a odvolej pøed námi vše, èím jsi nás
urazil." Viklef je v klidu vyslechl, pak vyzval svého opatrovníka, aby ho v lùžku nadzvedl, upøenì
pohlédl do oèí tìm, kdo èekali na jeho odvolání, a pevným a silným hlasem, pøed nímž se tak èasto
tøásli, prohlásil: "Já nezemøu, ale budu žít, a znovu budu ukazovat zloøády mnichù." (D`Aubigné, sv.
17, kap. 7) Užaslí a vystrašení mniši spìšnì místnost opustili.
Viklefova slova se splnila. Zùstal naživu, aby mohl vložit do rukou svých krajanù nejmocnìjší ze všech
zbraní proti Øímu - aby jim mohl dát Bibli, Boží nástroj k osvobození, osvícení a obnovì lidstva. Musel
pøekonat mnoho pøekážek, aby dílo mohlo být dokonèeno. Viklef - sužován nemocemi - vìdìl, že mu na
práci zbývá jen nìkolik málo let. Uvìdomoval si, jakému odporu musí èelit. Povzbuzovala jej však
zaslíbení obsažená v Božím slovu. Bez strachu pokraèoval ve svém díle. Když byl na vrcholu svých
duševních sil, když mìl nejvíce zkušeností, Boží prozøetelnost jej zázraènì zachovala a pøipravila pro
nejvìtší úkol. Zatímco se køes•anský svìt zmítal v neklidu, vìnoval se Viklef na své faøe v Lutterworthu
milovanému dílu, a nenechal se znepokojit bouøí, která zuøila venku.
Po èase dílo pøece jen dokonèil - první anglický pøeklad Bible byl hotov. Boží slovo bylo zpøístupnìno
všem Anglièanùm. Nyní se už Viklef nebál žaláøe ani hranice. Vložil do rukou lidu svìtlo, které už
nezhasne. Dal svým krajanùm Bibli, a uèinil tím pro zlomení pout nevìdomosti a høíchu i pro
osvobození a povznesení své vlasti více, než kolik dokázala nejskvìlejší vítìzství na váleèných polích.
Protože lidé tehdy ještì neznali knihtisk, mohla se Bible rozmnožovat jen pomalým a únavným
opisováním. O Bibli byl tak velký zájem, že se mnozí ochotnì dali do opisování - pøesto však mohli
opisovaèi jen stìží uspokojit poptávku. Nìkteøí zámožnìjší zákazníci chtìli celou Bibli, jiní kupovali
pouze její èásti. V mnoha pøípadech se spojilo nìkolik rodin a koupili si spoleènì jeden opis. Tak
Viklefova Bible našla záhy cestu do lidských domovù.
Dovolávání se lidského rozumu zpùsobilo, že se lidé pøestali trpnì podøizovat papežským dogmatùm.
Viklef šíøil základní uèení protestantizmu - spasení skrze víru v Ježíše Krista a neomylnost Písma.
Kazatelé, které vysílal, rozšiøovali Bibli spolu s Viklefovými spisy, a to s takovým úspìchem, že novou
víru pøijala témìø polovina obyvatel Anglie.

Šíøení Bible vyvolalo zdìšení církevních úøadù. Nyní museli èelit mocnìjšímu vlivu, než jaký mìl Viklef
- èiniteli, proti nìmuž jim jejich zbranì nebyly nic platné. V té dobì neexistoval v Anglii zákon, který by
šíøení Bible zakazoval. Nebylo ho potøeba, protože do té doby Bible nebyla pøeložena do jazyka lidu.
Pozdìji byly takové zákony vydány a jejich poslušnost pøísnì vynucována. Nyní se však Boží slovo
mohlo šíøit, a to i pøes odpor duchovenstva.
Pak se pøedstavitelé øímské církve znovu pokusili umlèet Viklefùv hlas. Pøedvolali ho postupnì tøikrát
pøed soud, avšak bezvýslednì. Nejdøíve snìm biskupù prohlásil jeho spisy za kacíøské. Biskupové
získali na svou stranu mladého krále Richarda II. a pøimìli ho, aby vydal královský dekret, podle nìhož
mìli být vsazeni do vìzení všichni, kdo budou nadále vyznávat odsouzené uèení.
Viklef se odvolal k parlamentu. Nebojácnì obžaloval církevní hodnostáøe pøed národní radou a žádal
nápravu hrozných zloøádù, které církev schvalovala. Pøesvìdèivì vylíèil touhu po moci a zkaženost
papežství. Své nepøátele tím pøivedl do úzkých. Viklefovi pøátelé a pøívrženci byli už pøedtím násilím
donuceni se podrobit, a proto všichni oèekávali, že se i starý a osamìlý Viklef skloní pøed spojenou mocí
koruny a mitry. Místo toho však zástupci øímské církve poznali, že utrpìli porážku. Parlament,
pobouøený Viklefovými burcujícími slovy, odvolal dekret o stíhání jeho pøívržencù a Viklef byl opìt
volný.
Potøetí byl pohnán pøed nejvyšší církevní tribunál v království. Tam nebude slitování s kacíøstvím, tam
koneènì Øím zvítìzí, a skonèí dílo reformátora, uvažovali zastánci papežství. Kdyby mohli provést svùj
úmysl, donutili by Viklefa, aby odvolal své uèení, nebo by ho dostali na hranici.
Viklef však neodvolal, nebyl ochoten se pøetvaøovat. Neohroženì trval na svém uèení a odmítl obvinìní
svých pronásledovatelù. Zapomnìl na sebe, na situaci, v jaké se nacházel, i na to, že stojí pøed soudem, a
povolal své posluchaèe pøed Boží soud, který zváží jejich výmysly a klamy na váhách vìèné pravdy.
Všichni v soudní síni pocítili moc Ducha svatého. Poznali, že na nì pùsobí Bùh. Zdálo se, že nemají sílu
odejít ze soudní sínì. Jako šípy z Božího toulce pronikla reformátorova slova do jejich srdcí. Obvinìní z
kacíøství, které vznesli proti nìmu, pøesvìdèivì obrátil proti nim. Jak to, ptal se, že mají odvahu šíøit
bludy a kupèit s Boží milostí?
"S kým, myslíte, že vedete spor?" zeptal se jich nakonec. "Se starým mužem na pokraji hrobu? Ne. S
pravdou. S pravdou, která je silnìjší než vy, a proto vás porazí." (Wylie, sv. 2, kap. 13) S tìmito slovy
opustil shromáždìní a žádný z jeho odpùrcù se nepokusil mu v tom zabránit.
Viklefovo dílo bylo témìø dovršeno. Prapor pravdy, který tak dlouho zvedal, mìl zanedlouho vypadnout
z jeho rukou. Ještì jednou však mìl vydat svìdectví o evangeliu. Pravda mìla být hlásána ze samé
pevnosti království bludu. Viklef byl povolán k soudu pøed papežský tribunál v Øímì, který tak èasto
proléval krev svatých. Nebyl slepý, aby nevidìl nebezpeèí, které mu hrozilo. Pøesto by byl uposlechl,
kdyby nebyl postižen mrtvicí. To mu znemožnilo vydat se na cestu. I když jeho hlas v Øímì nemohl
zaznít, mohl své názory vyjádøit písemnì. Rozhodl se, že to udìlá. Ze své fary poslal papeži dopis. V nìm
uctivì, v køes•anském duchu, ale otevøenì káral okázalost a pýchu papežského dvora.

Mimo jiné napsal: "Opravdovì se raduji, když hlásám a vysvìtluji komukoli víru, kterou vyznávám,
zvláštì pak èiním-li tak øímskému biskupovi, který - pokud je, jak pøedpokládám, neklamný a vìrný jistì co nejochotnìji potvrdí mou projevenou víru, nebo ji opraví, je-li bludná.
Za prvé se domnívám, že Kristovo evangelium je úplným souhrnem zákona Božího... Mám za to, že
øímský biskup, pokud je Kristovým zástupcem zde na zemi, je nejvíce ze všech lidí vázán zákonem
evangelia. Nebo• velikost mezi Kristovými uèedníky nespoèívala ve svìtské dùstojnosti nebo ve
svìtských poctách, nýbrž v poctivém a pøesném následování Krista, jeho života a jeho jednání... Kristus
byl v dobì svého putování po zemi velice chudý a odmítal všechnu svìtskou vládu a pocty a pohrdal
jimi. ...
Žádný vìøící èlovìk by nemìl následovat ani samotného papeže, ani nìjakého svatého, leda v tom, když
následují Pána Ježíše Krista, nebo• Petr i synové Zebedeovi zhøešili, když se odchýlili od Kristových
šlépìjí a zatoužili po svìtských poctách, proto by v tìchto bludech nemìli být následováni. ...
Papež by mìl pøenechat svìtským panovníkùm všechnu èasnou správu a vládu a k tomu úèinnì vést
všechno duchovenstvo, nebo• tak to èinil Kristus zvláštì skrze své apoštoly. Mýlím-li se v nìkterém z
tìchto bodù, podstoupím co nejpokornìji trest, ba pøijmu i trest smrti, bude-li to tøeba. Kdybych mohl
jednat podle své vùle nebo podle svého pøání, jistì bych se osobnì dostavil pøed øímského biskupa. Pán
mì však navštívil jinak a nauèil mì, že je lépe poslouchati Boha než èlovìka."
V závìru pak Viklef napsal: "Modleme se k našemu Bohu, aby ráèil podnítit našeho papeže Urbana VI. k
tomu, aby tak jako na zaèátku svého úøadu následoval i se svým duchovenstvem Pána Ježíše Krista v
jeho životì a díle a aby pùsobivì uèili lid tak, aby èinil totéž." (John Foxe, Èiny a pomníky, sv. 3, str. 49.50)
Viklef pøipomnìl papeži a jeho kardinálùm pokoru a skromnost Ježíše Krista. Ukázal tak nejen jim, ale i
celému køes•anstvu, jaký rozdíl je mezi Mistrem a nimi, jeho domnìlými zástupci.
Viklef oèekával, že za svou vìrnost zaplatí životem. Král, papež a biskupové se spojili, aby ho znièili.
Zdálo se, že do nìkolika mìsícù skonèí na hranici. Jeho odvaha však zùstala pevná. Øíkával: "Proè
hledáte muèednickou korunu nìkde daleko? Kažte Kristovo evangelium vysokým hodnostáøùm - a
muèednictví vás nemine. To mám žít a mlèet?... Ne. To radìji a• pøijde rána, oèekávám ji." (D`Aubigné,
sv. 17, kap. 8)
Boží prozøetelnost však stále chránila vìrného služebníka. Muž, který celý svùj život smìle vystupoval
na obranu pravdy a kterému dennì hrozilo nebezpeèí smrti, nemìl padnout za obì• nenávisti svých
nepøátel. Viklef se nikdy nesnažil chránit sám sebe, ochránil ho však Pán. A nyní, když si jeho nepøátelé
byli jisti svou koøistí, zasáhl Bùh a uklidil ho z jejich dosahu. Ve svém kostele v Lutterworthu, právì
když se chystal rozdìlovat Veèeøi Pánì, padl zasažen mrtvicí, a krátce nato zemøel.
Bùh Viklefovi urèil jeho dílo. Vložil slovo pravdy do jeho úst a postavil kolem nìho stráže, aby se toto

slovo mohlo dostat k lidu. Ochraòoval jeho život a prodlužoval období, v nìmž mohl pùsobit, dokud
nebyly položeny základy pro velké dílo reformace.
Viklef vyšel z šera temného støedovìku. Nemìl pøedchùdce, podle jehož díla by mohl upravovat svou
soustavu reforem. Objevil se jako Jan Køtitel, aby vykonal zvláštní poslání, a stal se ohlašovatelem
nového údobí. Pøesto však se soustava pravd, jež pøedkládal, vyznaèovala jednotou a úplností.
Nepøekonali ji ani reformátoøi, kteøí pøišli po nìm. Nìkteøí z nich ji nedosáhli ani o sto let pozdìji.
Položené základy byly tak široké a hluboké, celá stavba byla tak pevná a spolehlivá, že ji ti, kdo pøišli
po nìm, nemuseli opravovat.
Velké hnutí zahájené Viklefem, které mìlo vysvobodit svìdomí a rozum lidí a dát svobodu národùm tak
dlouho porobeným Øímem, vycházelo z Bible. Z ní pramenil proud požehnání, který jako voda života
protékal vìky až od ètrnáctého století. Viklef pøijal Písmo bezvýhradnou vírou jako vnuknuté zjevení
Boží vùle, jako dostateèné pravidlo víry a života. Byl vychováván k tomu, aby øímskou církev
považoval za Boží neomylnou moc a aby pøijímal s naprostou úctou uèení a tradice, jak se vyvinuly
bìhem tisíce let. Od toho se však odvrátil, aby poslouchal Boží svaté slovo. Vyzýval lid, aby uznal tuto
autoritu. Místo církve mluvící prostøednictvím papeže prohlásil za jedinou pravou autoritu Boží hlas
promlouvající prostøednictvím Božího slova. Uèil nejen to, že Bible je dokonalým zjevením Boží vùle,
ale také, že jejím jediným vykladaèem je Duch svatý a každý èlovìk má osobním studiem Písma poznat,
jaké jsou jeho povinnosti. Tím obracel mysl lidí od papeže a øímské církve k Božímu slovu.
Viklef byl jedním z nejvìtších reformátorù. Šíøí vzdìlání, pronikavostí myšlení, neochvìjností pøi
vyznávání pravdy a smìlostí pøi její obranì se mu vyrovnal jen málokdo z tìch, kdo pøišli po nìm. Tento
první reformátor se vyznaèoval èistotou života, neúnavnou pílí pøi studiu i práci, neochvìjnou poctivostí,
láskou a vìrností, které projevoval ve své službì. A to pøesto, že v dobì, kdy žil, panovala duchovní
temnota a mravní zkaženost.
Viklefùv charakter je dùkazem, že Písmo svaté má výchovnou pøetváøející moc. Bible udìlala z Viklefa
to, èím byl. Snaha pochopit velké pravdy Božího zjevení rozvíjí a posiluje všechny schopnosti èlovìka.
Rozvíjí rozum, bystøí chápavost a zlepšuje úsudek. Studium Bible zušlech•uje myšlení, cítìní a tužby
lidského srdce více než jakékoli jiné studium. Posiluje cílevìdomost, trpìlivost, odvahu a sílu,
zušlech•uje charakter a posvìcuje srdce. Opravdové, uctivé zkoumání Bible, které umožòuje, aby se
mysl èlovìka - který ji studuje - bezprostøednì setkávala s nekoneènou myslí Boha, dá svìtu muže s
mocnìjším a èinorodìjším intelektem, muže vznešenìjších zásad, než jaké kdy pøipravilo to nejlepší
vzdìlání, které mùže poskytnout lidská moudrost. "Kam tvá slova proniknou," zvolal žalmista, "tam
vzchází svìtlo, nezkušení nabývají rozumnosti." (Ž 119,130)
Viklefovo uèení se šíøilo ještì nìjakou dobu po jeho smrti. Jeho stoupenci, známí jako viklefovci nebo
lolardi, prošli nejen Anglií, ale rozešli se i do dalších zemí a všude pøinesli poznání evangelia. Po smrti
reformátora pùsobili kazatelé s ještì vìtší horlivostí než pøedtím a jejich kázání pøicházely poslouchat
velké zástupy. Mezi obrácenými byli také nìkteøí šlechtici, dokonce i manželka krále. Na mnoha
místech se pronikavì zmìnily zvyky lidu k lepšímu a z kostelù zmizely modloslužebné symboly. Záhy

však vypukla nelítostná bouøe pronásledování proti všem, kdo se opovážili pøijmout Bibli za svého
vùdce. Angliètí panovníci, kteøí chtìli posílit svou moc podporou Øíma, neváhali obìtovat životy
reformátorù. Poprvé v dìjinách Anglie byly pro ty, kdo se øídili evangeliem, stavìny hranice. Pøibývalo
muèedníkù. Obhájci pravdy, pronásledováni a muèeni, se mohli dovolávat jen Hospodina zástupù.
Pronásledováni jako nepøátelé církve a zrádci království, kázali dále na tajných místech, nacházeli
pøístøeší v domovech chudých a èasto se skrývali v jeskyních a doupatech.
Pøes zbìsilost pronásledování nepøestávaly se po staletí ozývat klidné, upøímné hlasy, které vážnì a
trpìlivì protestovaly proti panující zkaženosti køes•anství. Køes•ané tehdejší doby znali pravdu jen
zèásti, nauèili se však milovat Boží slovo, øídit se jím a ochotnì pro nì trpìt. Podobnì jako vìøící v dobì
apoštolù obìtovali mnozí z nich pro Kristovu vìc svùj pozemský majetek. Ti, kdo mohli dále bydlet ve
svých domovech, rádi poskytovali pøístøeší svým pronásledovaným bratrùm, a když pak byli sami
vyhnáni, radostnì pøijímali údìl vyhnancù. Je také pravda, že se mnozí nechali zastrašit bìsnìním
pronásledovatelù a vykoupili si svobodu tím, že obìtovali svou víru. Takoví lidé vycházeli z vìzeòských
kobek, obleèeni do rouch kajícníkù, aby veøejnì odvolali své døívìjší pøesvìdèení. Nemálo však bylo
tìch - a byli mezi nimi jak muži urozeného pùvodu, tak i poddaní a chudí - , kteøí neohroženì vydávali
svìdectví o pravdì ve vìzeòských kobkách, v "lolardských vìžích", pøi muèení i v plamenech. Radovali
se z toho, že mohou mít "podíl na Kristovì utrpení".
Pøedstavitelùm církve se nepodaøilo prosadit své zámìry za Viklefova života a jejich nenávist se
nemohla nasytit, ani když jeho tìlo už klidnì odpoèívalo v hrobì. Rozhodnutím koncilu v Kostnici vydaném více než ètyøicet let po jeho smrti - byly jeho kosti vyzdviženy z hrobu, veøejnì spáleny a
popel z nich vhozen do místního potoka. "Tento potok," napsal jeden starý spisovatel, "odnesl jeho
popel do øeky Avon, øeka Avon do øeky Severn, øeka Severn do moøe. A tak Viklefùv popel je
symbolem jeho uèení, které je dnes rozšíøeno po celém svìtì." (T. Fuller; Církevní dìjiny Británie, sv. 4,
odd. 2, odst. 54) Sotva si jeho nepøátelé uvìdomovali symboliku svého pomstychtivého èinu.
Viklefovy spisy pøivedly v Èechách Jana Husa k tomu, že odmítl mnohé bludy øímské církve a zaèal
proces reformace. Ve dvou zemích, od sebe tak vzdálených, bylo tímto zpùsobem zaseto semeno
pravdy. Z Èech se vliv reformace rozšíøil do dalších zemí. Lidé se zaèali zajímat o Boží slovo, které
bylo tak dlouho v zapomnìní. Boží ruka pøipravovala cestu pro velkou reformaci.
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6. Hus a Jeroným
Evangelium se do Èech dostalo již v devátém století. Bible byla pøeložena do jazyka lidu a v tomto
jazyce se konaly také bohoslužby. Nakolik však rostla moc papežù, bylo Boží slovo zatemòováno.
Øehoø VII., který si pøedsevzal, že pokoøí pýchu králù, se stejnì usilovnì snažil porobit si lid, a proto
vydal bulu, v níž zakazoval konání bohoslužeb v èeském jazyce. Papež prohlásil, že „Všemohoucímu se
líbí, aby bohoslužby byly konány v nìjakém neznámém jazyku. Mnohé zlo a kacíøství povstalo z toho,
že se toto pravidlo nedodržovalo . (Wylie, sv. 3, kap. 1) Tím Øím naøizoval, aby svìtlo Božího slova
bylo uhašeno a lid aby byl uzamèen v temnotì. Bùh však poskytnul jiné prostøedky, aby zachoval Boží
lid. Do Èech pøišlo nìkolik valdenských a albigenských, které pronásledování vyhnalo z jejich domovù
ve Francii a Itálii. Aèkoli se neodvažovali uèit veøejnì, pùsobili tajnì. Tak se po staletí uchovávala pravá
víra.
Již pøed Husem povstávali v Èechách muži, kteøí veøejnì odsuzovali zkaženost církve a úpadek lidu.
Jejich pùsobení vzbudilo velkou pozornost. Vyvolalo však také strach církevních hodnostáøù a tak
zaèalo pronásledování uèedníkù evangelia. Byli nuceni konat bohoslužby po lesích a horách. Byli
pronásledováni a nìkteøí také popraveni. Po nìjaké dobì vyšlo naøízení, aby byli upálení všichni, kdo se
odchýlí od øímské bohoslužby. Køes•ané obìtovali své životy s nadìjí, že jejich vìc zvítìzí. Jeden z tìch,
kdo „uèili, že spásu lze najít jen ve víøe v ukøižovaného Spasitele , když umíral, prohlásil: „Zbìsilost
nepøátel pravdy nyní nad námi vítìzí, avšak nebude tomu tak vždycky. Z obecného lidu povstane bez
meèe a bez moci èlovìk, nad nímž nebudou moci zvítìzit. (Wylie, sv. 3, kap. 1) Lutherova doba byla ještì
otázkou daleké budoucnosti. Vyrùstal však nìkdo jiný, jehož svìdectví proti Øímu mìlo pohnout národy.
Jan Hus byl prostého pùvodu. Záhy mu zemøel otec. Jeho zbožná matka považovala vzdìlání a
bohabojnost za nejcennìjší bohatství. Snažila se zajistit pro svého syna právì toto dìdictví. Hus
navštìvoval venkovskou školu a pak odešel do Prahy na univerzitu, kde byl pøijat jako stipendista. Na
cestì do Prahy ho doprovázela jeho matka. Jako chudá vdova nemohla svému synu dát žádné hmotné
dary, když se však blížili ku Praze, poklekla vedle mládence, který nemìl otce, a vyprošovala pro nìj
požehnání od Otce na nebesích. Zøejmì si málo uvìdomovala, jak Bùh její modlitbu vyslyší.
Na univerzitì na sebe Hus brzy upozornil neúnavnou pílí a rychlým pokrokem. Jeho bezúhonný život a
laskavé, pøívìtivé chování mu získaly všeobecnou vážnost. Byl upøímným èlenem øímské církve a
opravdovì hledal duchovní požehnání, které církev slibovala. O výroèních svátcích chodil ke zpovìdi,
zaplatil posledních pár mincí ze svého chudého mìšce, úèastnil se procesí, aby získal slibované
odpustky. Když dokonèil univerzitní studia, stal se knìzem. Rychle postupoval a záhy se dostal ke
královskému dvoru. Stal se také profesorem a pozdìji rektorem univerzity, na níž získal vzdìlání. Bìhem
nìkolika málo let se skromný stipendista stal pýchou své zemì a jeho jméno bylo známo po celé Evropì.
Hus však zahájil dílo reformace na jiném poli. Nìkolik let po svém vysvìcení na knìze se stal kazatelem
Betlémské kaple v Praze. Zakladatel této kaple pokládal za velmi dùležité, aby Boží slovo bylo kázáno v
jazyce lidu. Pøestože se Øím proti tomu stavìl, v Èechách taková kázání nikdy úplnì nevymizela. Velká
neznalost bible však zpùsobila, že se mezi lidmi všech stavù rozšíøily nejhorší neøesti. Hus tyto zloøády

neúnavnì káral a pøitom se dovolával Božího slova, aby prosadil zásady pravdy a èistoty, které hlásal.
Pražský rodák Jeroným, který se pozdìji stal blízkým Husovým spolupracovníkem, pøivezl s sebou z
Anglie Viklefovy spisy. Anglická královna, která pøijala Viklefovo uèení, byla èeskou princeznou a
jejím pøièinìním se rozšíøil vliv anglického reformátora v její rodné zemi. Hus si se zájmem pøeèetl
Viklefovy spisy. Uvìøil, že jejich pisatel je upøímným køes•anem a reformy, které Viklef prosazoval, se
mu líbily. Aniž si to uvìdomil, nastoupil cestu, která ho zavedla daleko od Øíma.
Pøibližnì ve stejné dobì pøicestovali do Prahy dva cizinci z Anglie, uèenci, kteøí pøijali pravdu a pøišli ji
šíøit v této vzdálené zemi. Zahájili své pùsobení veøejným útokem na papežovu autoritu, ale úøady je
brzy umlèely. Protože se nechtìli vzdát svého zámìru, museli používat jiné metody. Byli právì tak dobøí
malíøi jako kazatelé a svou dovednost zaèali využívat. Na veøejném místì namalovali dva obrazy. Jeden
pøedstavoval Ježíše Krista jak vjíždí do Jeruzaléma, „tichý a sedící na oslici (Mat 21,5), provázený
svými chudì odìnými a bosými uèedníky. Druhý obraz znázoròoval papežský prùvod - papeže,
obleèeného do drahého roucha, s trojnásobnou korunou, sedícího na nádhernì ozdobeném koni, pøed
ním trubaèi a za ním kardinálové a preláti v nádherných odìvech.
Bylo to kázání, které upoutalo pozornost pøíslušníkù všech stavù. Obrazy si pøicházely prohlédnout
velké zástupy lidí. Nikdo nemohl pøehlédnout jejich morální poselství. Na mnohé hluboce zapùsobil
rozdíl mezi tichostí a pokorou Ježíše Krista a pýchou a zpupností papeže, který se vydával za Kristova
služebníka. V Praze došlo k velkým nepokojùm a cizinci po krátké dobì poznali, že je nutné, aby v
zájmu vlastní bezpeènosti mìsto opustili. Pražané však nezapomnìli na nauèení, které jim pøinesli.
Obrazy hluboce zapùsobily také na Husa a pøivedly ho k hlubšímu studiu bible a Viklefových spisù.
Aèkoli ještì nebyl pøipraven pøijmout všechny reformy prosazované Viklefem, poznával jasnìji pravou
povahu papežství a s ještì vìtší horlivostí káral pýchu, ctižádost a zkaženost knìžské vrchnosti.
Z Èech se svìtlo šíøilo do Nìmecka. Nepokoje na univerzitì v Praze zpùsobily, že z Prahy odešly stovky
nìmeckých studentù. Mnozí z nich se poprvé seznámili s biblí pod vlivem Jana Husa a po svém návratu
šíøili evangelium ve své vlasti.
Zprávy o událostech v Praze došly také do Øíma a Hus byl zanedlouho vyzván, aby se dostavil pøed
papeže. Uposlechnout pozvání znamenalo vydat se jisté smrti. Èeský král a královna, univerzita, šlechta
a správní úøedníci poslali papeži spoleènou žádost, aby Hus smìl zùstat v Praze a zodpovídat se
prostøednictvím zástupce. Papež žádosti nevyhovìl, naøídil, aby Hus byl souzen a odsouzen a pak
vyhlásil nad celou Prahou klatbu.
V onìch dobách vyvolal podobný rozsudek všeobecné zdìšení. Obøady, kterými byla klatba provázena,
mìly vyvolat hrùzu a strach mezi lidmi. Lid považoval papeže za zástupce samého Boha, který drží v
ruce klíèe nebe a pekla a má moc udílet èasné i duchovní tresty. Lidé vìøili, že zemøelí ze zemì
postižené papežskou klatbou nemohou vejít do vìèné blaženosti, protože nebeské brány jsou pro nì
uzavøené, dokud se papeži nezlíbí klatbu sejmout. Na znamení této strašné pohromy. Papež zakázal
provádìt všechny náboženské obøady. Kostely byly uzavøeny. Svatební obøady se konaly pøed kostely.
Mrtví, kterým byl odepøen pohøeb do svìcené zemì, byli pochováváni bez pohøebních obøadù v
pøíkopech nebo na polích. Takovými opatøeními, která pùsobila na lidskou pøedstavivost, se Øím

pokoušel ovládnout svìdomí lidí.
V celé Praze nastalo vøení. Mnoho lidí odsuzovalo Husa, že je pøíèinou všeho neštìstí, a žádalo, aby byl
vydán Øímu k potrestání. Hus na èas z Prahy odešel a uchýlil se do své rodné vsi. V listì pøátelùm, které
zanechal v Praze, napsal: „Uprchl jsem z nauèení Kristova, abych nebyl nepøátelùm pøíležitostí vìèného
zatracení, spravedlivým také pøíèinou utrpení a strasti; rovnìž aby pošetilí díla Božího nestavili. Že bych
však od pravdy utíkal, doufám v Boha, že v téže pravdì zemøíti mi dá. (Husùv list Pražanùm z prosince
1412) Hus ve své èinnosti však neustal. Procházel krajem a kázal zvìdavým zástupùm. Opatøení, k nimž
papež sáhl, aby kázání evangelia zastavil, zpùsobila, že se ještì více šíøilo. „Vždy• nic nezmùžeme proti
pravdì, nýbrž jen ve jménu pravdy. (2 Kor 13,8)
„Zdálo se, jakoby se v Husovì mysli v tomto období jeho života odehrával bolestný zápas. Aèkoli se ho
církev snažila zastrašit svým hromobitím, Hus nepopíral její autoritu. Øímskou církev stále považoval za
Kristovu nevìstu a papeže za pøedstavitele a zástupce Boha. Hus varoval pøed zneužíváním moci, nikoli
pøed vlastním principem. To vyvolalo hrozný rozpor mezi pøesvìdèením, k nìmuž dospìl úvahou, a
požadavky svého svìdomí. Jestliže je církevní moc spravedlivá a neomylná, a tomu vìøil, jak je možné,
že se cítí nucen ji neuposlechnout? Poznal, že uposlechnutí by byl høích. Proè však by poslušnost
neomylné církve mìla vést k takovému rozporu? To byl problém, který neumìl vyøešit, to byly
pochybnosti, které ho muèily dnem i nocí. Nejvíce se mohl k øešení pøiblížit, když uvažoval, že znovu
nastala situace podobná tomu, co se odehrálo již v dobì Spasitele. Knìží se stali bezbožnými a zneužívali
svou zákonnou moc k nezákonným cílùm. Proto pøijal pro øešení svého problému zásadu, a v kázáních
ji také nabízel jiným lidem, že svìdomí se má øídit pøikázáními Písma pochopenými rozumem. Jinými
slovy, že Bùh, který promlouvá v bibli, a nikoli církev, promlouvající prostøednictvím knìžstva, je
jediným neomylným vùdcem. (Wylie, sv. 3, kap. 2)
Když se po nìjaké dobì situace v Praze uklidnila, vrátil se Hus do své Betlémské kaple a kázal Boží
slovo dál s ještì vìtší horlivostí a odvahou. Jeho nepøátelé stále pùsobili a byli silní, ale královna a øada
šlechticù a znaèná èást lidu stála na jeho stranì. Když porovnávali jeho èisté a povznášející uèení a jeho
svatý život s dogmaty, jež hlásali pøedstavitelé øímské církve, a s hrabivostí a prostopášností jejich
života, pokládali si mnozí za èest, že jsou jeho pøívrženci.
Do té doby byl Hus ve svém díle osamocen. Nyní se však k nìmu a k jeho reformnímu úsilí pøidal
Jeroným, který za svého pobytu v Anglii pøijal Viklefovo uèení. Od té chvíle spojili tito dva muži své
životy a ani smrt je nerozdìlila. Jeroným mìl výjimeènì bystrého ducha, byl výøeèný a uèený - mìl vlohy,
které lidé obdivují. Hus však vykazoval ve vìtší míøe vlastnosti, které tvoøí velikost charakteru. Jeho
uvážlivá soudnost brzdila impulsivnost Jeronýma, který Husa respektoval a podøizoval se jeho radám.
Jejich spoleènou prací se reforma šíøila rychleji.
Bùh dopøál, aby mysl jeho vyvolených nástrojù osvítilo velké svìtlo a odhalilo jim mnohé z bludù Øíma.
Nedostali však všechno svìtlo, které chtìl Bùh svìtu dát. Prostøednictvím svých služebníkù, Bùh vyvádìl
lidstvo z temnoty øímské církve. Stálo jim však v cestì mnoho velkých pøekážek a Bùh je vedl krok za
krokem tak, aby je byli schopni pøekonat. Nebyli pøipraveni pøijmout celé svìtlo najednou. Kdyby se
jim ho dostalo, nutnì by se od svìtla odvrátili jako lidé, kteøí dlouho žili ve tmì a najednou pohlédli do
plného jasu poledního slunce. Proto Bùh odhaloval iniciátorùm reformace svìtlo poznenáhlu tak, jak je

lidé mohli pøijmout. V následujících staletích mìli pøijít další vìrní pracovníci, aby vedli lid dále vpøed
po cestì nápravy.
Rozkol v církvi pokraèoval dále. O moc soupeøili nyní tøi papežové a jejich soupeøení vneslo do
køes•anstva zmatek a zloèinnost. Nezùstali jen u vynášení klateb, sáhli také po svìtských zbraních.
Každý z nich se snažil nakoupit zbranì a získat pro sebe vojáky. K tomu ovšem potøebovali peníze. Aby
si je opatøili, prodávali rùzné výhody, úøady a církevní požehnání. (Viz Dodatek è. 17) Také knìží
napodobovali své nadøízené. Aby pokoøili své odpùrce a posílili svou vlastní moc, uchylovali se ke
svatokupectví a násilí. S odvahou, která každým dnem rostla, káral Hus ohavnosti tolerované ve jménu
náboženství. Lidé veøejnì obviòoval vedoucí øímské církve, že jsou pøíèinou hrozného stavu, který
zachvátil køes•anstvo.
Znovu se zdálo, že Praha je na pokraji krvavého sporu. Jako v dávných dobách byl Boží služebník
obvinìn, „že uvádí do zkázy Izraele (1 Král 18,17). Na mìsto byla znovu uvalena klatba a Hus opìt
odešel do svého rodištì. Svìdectví, jež tak vìrnì šíøil ze své milované Betlémské kaple, bylo umlèeno.
Nyní promluví z vyšší kazatelny, a to k celému køes•anstvu, døíve než položí svùj život jako svìdek za
pravdu.
K nápravì zla, které nièilo Evropu, byl svolán do Kostnice všeobecný církevní snìm. Snìm svolal na
pøání císaøe Zikmunda jeden ze tøí soupeøících papežù, Jan XXIII. Žádost o svolání snìmu nebyla
papeži Janu pøíliš po chuti, protože jeho povaha a èinnost sotva mohly snést provìøování, i kdyby je
vedli preláti s tak uvolnìnou mravností, jakými církevní hodnostáøi tehdy byli. Neodvážil se však
postavit se proti vùli Zikmunda. (Viz Dodatek è. 18)
Hlavními cíli, kterých mìl snìm dosáhnout, bylo odstranìní rozkolu v církvi a vymýcení kacíøství. Proto
byli pøed snìm pøedvoláni oba vzdoropapežové i hlavní šiøitel nových názorù Jan Hus. Vzdoropapežové
z obav o vlastní bezpeènost nepøišli osobnì, dali se zastoupit svými vyslanci. Papež Jan byl sice navenek
svolavatelem snìmu, pøišel však na zasedání s velkou nedùvìrou, podezíral císaøe, že má v úmyslu ho
sesadit. Obával se, že bude brán k odpovìdnosti za neøesti, jimiž zneuctil papežskou korunu, a za
zloèiny, které spáchal, aby ji získal. Pøesto však pøijel do Kostnice s velkou okázalostí, doprovázen
nejvyššími církevními hodnostáøi a prùvodem dvoøanù. Všechno duchovenstvo i hodnostáøi mìsta s
obrovským zástupem mìš•anù pøišli, aby ho uvítali. Nad hlavou mu nesli zlatý baldachýn ètyøi pøední
konšelé. Pøed ním nesli hostii. Bohatá roucha kardinálù a šlechticù nabízela velkolepou podívanou.
Mezitím se ke Kostnici blížil další poutník. Hus si byl vìdom nebezpeèí, které mu hrozilo. Rozlouèil se
se svými pøáteli, jakoby je už nikdy nemìl spatøit, a vydal se na cestu s pocitem, že ho vede na hranici.
Pøestože dostal od èeského krále a císaøe Zikmunda listy zaruèující jeho ochranu a bezpeèí, uèinil
všechna nutná opatøení, protože svou smrt považoval za velmi pravdìpodobnou.
V dopisu, který poslal svým pøátelùm v Praze, napsal: „Moji bratøi,... vypravil jsem se na cestu... mezi
velmi veliké a velmi mnohé nepøátele... Vìøím svému milostivému, moudrému a mocnému Spasiteli, že
skrze své zaslíbení a skrze vaši vìrnou modlitbu dá mi moudrost a stateènost Ducha svatého, abych
setrval, a oni aby nemohli mne na køivou stranu uchýliti; aè mi dá pokušení, hanìní, vìzení neb smrt
trpìti, jakož jest sám trpìl, a své nejmilejší sluhy v též poddal, a nám dal pøíklad, abychom pro nìho a pro

své spasení trpìli. On Bùh, a my jeho stvoøení, on Pán a my sluhové, on všeho svìta král a my lidièkové
nestateèní, on bez høíchu a my høíšní... On také trpìl i proè bychom my netrpìli? Vždy• naše utrpení v
milosti jest naše vyèištìní od høíchù... Protož, milí bratøi a milé sestry, modlete se snažnì, a• mi ráèí dáti
setrvání, a aby mì ráèil ostøíhati od poskvrnìní. A jestli k jeho chvále a k vašemu prospìchu má smrt, a•
mi ji ráèí dáti beze strachu zlého podstoupiti. Pak-li jest k našemu lepšímu, aby mì vám ráèil navrátiti...
abychom ještì spolu v jeho zákonì se pouèili, a antikristových sítí nìco porušili, a budoucím bratøím po
sobì dobrý pøíklad zùstavili. Již snad v Praze více mì pøed smrtí neuzøíte; pak-li mocný Bùh mì vám
ráèí vrátiti, tím se veseleji uzøíme; a ovšem když v radosti nebeské spolu se shledáme. (Husùv list
èeským pøátelùm z 10. øíjna 1414)
V jiném dopisu knìzi, který se stal uèedníkem evangelia, mluví Hus s hlubokou pokorou o svých
vlastních chybách, vyznává, že s potìšením nosil pìkné šaty a že marnil èas zbyteènými zábavami. A pak
pøidává tyto dùtklivé rady: „Èest Boží, spása duší a práce a• tebou vládnou, ne majetek prasat neb
polností. Mìj se na pozoru, abys nevzdìlával více pøíbytek než duši svou; hleï, abys byl vzdìlavatelem
stánku duchovního, jsa naklonìn k chudým a ponížen, a abys neprojídal statky v hodech. Bojím se také,
nenapravíš-li života svého, upouštìje od krásných šatù a nadbyteèných vìcí, že tìžce budeš pokárán od
Pána, jakož i já neš•astný budu pokárán... Proto že`s mé mluvení a hlásání veøejné od mládí svého
znamenitì poznal, není mi tøeba ti více psáti. Ale prosím tì pro milosrdenství Ježíše Krista, abys mne
nenásledoval v žádné lehkomyslnosti, kterou`s na mnì spatøil. Na obálce listu pøipsal: „Prosím tì, abys
tohoto listu neotvíral, leè dostaneš-li zprávu o tom, že jsem mrtev. (Husùv list Mistru Martínkovi z 10.
øíjna 1414)
Cestou Hus všude sledoval známky toho, jak se jeho uèení šíøí a jak jeho vìc lidé pøíznivì pøijímají.
Sbíhaly se zástupy lidí, aby ho spatøily a v nìkterých mìstech ho ulicemi provázeli úøedníci mìsta.
Po pøíchodu do Kostnice byl Hus naprosto svobodný. K císaøovu dopisu pøidal papež svùj osobní
ochranný list. Avšak tato slavnostní a opakovaná prohlášení byla porušena a reformátor byl v krátké
dobì na pøíkaz papeže a kardinálù zatèen a zavøen do hrozného vìzení. Pozdìji byl pøevezen na hrad na
druhém bøehu Rýna a tam uvìznìn. Papež svou vìrolomností mnoho nezískal, zanedlouho byl sám vìznìn
ve stejném vìzení. (Bonnechose, sv. 1, str. 247) Zodpovídal se totiž pøed koncilem z toho, že vedle
vraždy, svatokupectví a cizoložstva dopustil nejodpornìjších zloèinù, „høíchù, které se nesluší ani
jmenovat. To prohlásil sám koncil a papeže nakonec zbavil tiary a vsadil do žaláøe. Koncil také sesadil
vzdoropapeže a zvolil papeže nového. (Viz Dodatek è. 19)
Aèkoli se papež dopouštìl vìtších zloèinù, než z jakých kdy Hus obviòoval knìžstvo a kvùli nimž
požadoval nápravu, pøesto týž koncil, který pozdìji papeže sesadil, udìlal všechno proto, aby
reformátora znièil. Husovo uvìznìní vyvolalo v Èechách velký hnìv. Mocní šlechtici zaslali koncilu
protest proti takovému postupu. Císaø, nelibì nesl, že jeho záruky byly porušeny a vyslovil nesouhlas s
opatøeními proti Husovi. Avšak nepøátelé reformátora byli plní zloby a umínìní. Dovolávali se císaøova
zájmu o církev, snažili se vyvolat jeho pøedsudky a strach. Pøedložili dlouhý seznam argumentù, aby
dokázali, že „není potøeba dodržovat pøísahu danou kacíøùm, nebo osobám, podezøelým z kacíøství, i
když dostali záruky bezpeènosti od císaøù a králù . (Jacques Lenfant: Dìjiny kostnického koncilu, sv. 1,
str. 516) Tak se jim podaøilo prosadit své zámìry.

Oslaben nemocí a vìznìním - vlhké a zatuchlé prostøedí žaláøe mu pøivodilo zimnici, které málem
podlehl - byl Hus koneènì pøedveden pøed koncil. V øetìzech stál pøed císaøem, který se svou ctí
zavázal, že ho ochrání. Bìhem dlouhého procesu zastával Hus pevnì pravdu a pøed shromáždìnými
církevními a svìtskými hodnostáøi pøednesl slavnostní a rozhodný nesouhlas se zkažeností knìžské
vrchnosti. Když mu dali na vybranou, zda odvolá své uèení nebo podstoupí smrt, zvolil údìl muèedníka.
Boží milost mu byla oporou. Bìhem týdnù utrpení, než byl nad ním vynesen koneèný rozsudek, plnil
jeho duši nebeský pokoj. „Psal jsem list tento vám, napsal pøátelùm, „v žaláøi v okovech, èekaje nazítøí
na smrt odsouzení... Kterak se mnou Pán Bùh milostivì èinil a se mnou jest v divných pokušeních,
poznáte, až se u Boha v radosti z jeho milosti setkáme. (List Husùv veškerému národu èeskému z 10.
èervna 1415)
V pøíšeøí svého žaláøe pøedvídal Hus vítìzství pravé víry. V duchu se vracel do Betlémské kaple v
Praze, kde døíve kázal evangelium, a ve snu uvidìl papeže a jeho biskupy, jak nièí obrazy Krista, které
namaloval na stìny kaple. „Vidìní ho zarmoutilo; na druhý den však vidìl ve snu mnoho malíøù, kteøí
znovu malovali tyto obrazy ještì krásnìjší a poèetnìjší. Když dokonèili své dílo, volali malíøi a další lidé:
A• pøijdou biskupové a knìží, a zkusí je znièit! Když popisoval svùj sen, Hus napsal: „Doufám, že
Kristùv život, který slovem jeho v Betlémì malován byl ode mne v lidských srdcích, který znièiti
chtìli,... malován bude od èetnìjších kazatelù lepších než já. (D`Aubigné, díl 1, kap. 6)
Pak byl Hus pøedveden pøed koncil naposledy. Bylo to velké a skvìlé shromáždìní - císaø, øíšská
knížata, vyslanci králù, kardinálové, biskupové a velký zástup lidí, kteøí se pøišli podívat na to, co se
bude dít. Ze všech konèin køes•anského svìta se shromáždili svìdkové této první velké obìti v dlouhém
zápase, kterým mìla být vybojována svoboda svìdomí.
Když byl naposledy vyzván, aby se rozhodl, Hus prohlásil, že odmítá odvolat. Upøel pronikavý pohled
na panovníka, který tak hanebnì porušil své slovo a prohlásil: „Rozhodl jsem se z vlastní svobodné vùle
pøijít pøed tento koncil s ochranným prùvodním listem zde pøítomného císaøe. (Bonnechose, sv. 2, str.
84) Zikmund ve tváøi zrudnul, když se zraky celého shromáždìní obrátily na nìj.
Jakmile byl vynesen rozsudek, zaèal obøad, kterým byl Hus zbaven knìžství. Biskupové oblékli vìznì do
knìžského roucha. Když ho mìl Hus na sobì, prohlásil: „Náš Pán Ježíš Kristus byl obleèen do bílého
roucha na posmìch, když ho dal Herodes pøedvést pøed Piláta. (Bonnechose, sv. 2, str. 86) Když pak byl
znovu vyzván, aby odvolal, obrátil se k lidu a odpovìdìl: „S jakou tváøí bych hledìl na nebesa? Jak bych
mohl pohledìt do tváøe tìm mnoha lidem, kterým jsem kázal èisté evangelium? Ne, cením si jejich spásy
více než tohoto ubohého tìla, urèeného nyní k smrti. Kus po kuse byl z nìho svlékali knìžský odìv,
pøièemž každý biskup pronesl kletbu, když provádìl svou èást obøadu. Nakonec „mu na hlavu nasadili
èepici z papíru ve tvaru špièaté biskupské mitry, pomalovanou odpornými obrazy ïáblù a s nápisem
'Arcikacíø' na pøední stranì. S nejvìtší radostí,„ prohlásil Hus, ponesu tuto korunu hanby pro tebe, Pane
Ježíši, jenž jsi pro mne nesl korunu trnovou.„
Když byl takto vystrojen, preláti vyhlásili: Nyní porouèíme tvou duši ïáblu.„ A já,„ odpovìdìl Jan Hus a
pozdvihl zrak k nebi, porouèím svého ducha do tvých rukou, Pane Ježíši, nebo• jsi mne vykoupil.
„ (Wylie, sv. 3, kap. 7)

Pak byl odevzdán svìtským úøadùm a veden na místo popravy. Za nim kráèel obrovský zástup, stovky
ozbrojencù, knìží a biskupové ve svých drahocenných hávech a obèané Kostnice. Když byl pøivázán ke
kùlu a když bylo všechno pøipraveno k zapálení hranice, ještì jednou jej vyzývali, aby se zachránil tím,
že odvolá své bludy. Jaké bludy„, ohradil se Hus, mám odvolat? Nejsem si vìdom žádného bludu.
Volám Boha za svìdka, že všechno, co jsem psal a kázal, sledovalo záchranu duší pøed høíchem a
zatracením. A proto s nejvìtší radostí chci pravdu, kterou jsem psal a hlásal, stvrditi svou krví.„ (Wylie,
sv. 3, kap. 7) Když vzplály kolem nìho plameny, zaèal zpívat: Ježíši, synu Davidùv, smiluj se nade mnou
„ a zpíval, dokud jeho hlas nebyl umlèen navždy.
I jeho nepøátelé byli pøekvapeni jeho hrdinským chováním. Jeden z horlivých zastáncù papežství popsal
muèednictví Husa a Jeronýma, který zemøel krátce potom, slovy: Oba byli pevné mysli, když se
pøiblížila jejich poslední hodina. Chystali se na hranici, jako by šli na svatební hostinu. Nevydali ze sebe
jediný výkøik bolesti. Když plameny vzplály, zaèali zpívat žalmy, hluk ohnì mohl stìží pøehlušit jejich
zpìv.„ (Wylie, sv. 3, kap. 7)
Když oheò zcela strávil Husovo tìlo, byl popel i se zemí, na které ležel, sebrán a vhozen do Rýna a s
vodami Rýna odplaven do moøe. Husovi pronásledovatelé se darmo domnívali, že tím vymýtili pravdu,
kterou hlásal. Sotva mohli tušit, že popel odplavený toho dne do moøe, bude jako semeno roznesen do
všech zemí svìta a že v zemích dosud neznámých vydá bohatou žeò v podobì lidí, kteøí budou svìdèit o
pravdì. Hlas, který zaznìl na kostnického snìmu, vyvolal ozvìny, které bude slyšet celá další staletí. Hus
už nebyl, ale pravda, pro kterou zemøel, nemùže nikdy zahnout. Jeho pøíklad víry a pevnosti povzbudil
další, aby stáli neochvìjnì za pravdou i tváøí v tváø muèení a smrti. Jeho poprava ukázala celému svìtu
vìrolomnost a krutost Øíma. Nepøátelé pravdy, aè si to neuvìdomovali, napomohli vlastnì vìci, kterou se
marnì snažili znièit.
V Kostnici však byla postavena ještì jedna hranice. Ještì jeden svìdek musel svou krví svìdèit pro
pravdu. Když se Jeroným louèil s Husem pøed jeho odjezdem na koncil do Kostnice, povzbuzoval ho ke
stateènosti a pevnosti a slíbil, že octne-li se v nìjakém nebezpeèí, pøispìchá mu na pomoc. Když uslyšel,
že byl Hus uvìznìn, snažil se vìrný uèedník ihned splnit svùj slib. Bez ochranného listu se vypravil jen s
jedním prùvodcem do Kostnice. Když tam dorazil, zjistil, že se jen sám vystavuje nebezpeèí, aniž mùže
nìco udìlat pro Husovo vysvobození. Utekl z mìsta, ale na cestì domù byl zajat a dopraven zpìt v
poutech a v doprovodu vojenského oddílu. Když se objevil poprvé pøed koncilem a pokusil se odpovìdìt
na vznášené žaloby, uvítaly ho výkøiky: Do ohnì s ním! Do ohnì!„ (Bonnechose, sv. 1, str. 234) Uvìznili
ho, spoutali øetìzy v poloze, která mu pùsobila veliké utrpení, a dávali mu jen chléb a vodu. Po nìkolika
mìsících krutého vìzení Jeroným onemocnìl a jeho život byl ohrožen. Proto jeho nepøátelé z obavy, že
by jim mohl zemøít, s ním nenakládali tak krutì, i když jej drželi ve vìzení ještì celý další rok.
Husova smrt nepøinesla takové výsledky, jaké pøívrženci papežství oèekávali. Porušení ochrany, kterou
Husovi zaruèoval doprovodný list, vyvolalo bouøi rozhoøèení, proto se snìm rozhodl, že bude lepší
Jeronýma neupalovat, ale pokud to bude možné, pøinutit ho, aby odvolal. Jeroným byl pøedveden pøed
koncil, kde byl postaven pøed volbu, buï odvolat nebo zemøít na hranici. Na poèátku jeho vìznìní by
smrt byla bývala dobrodiním v porovnání se strašným utrpením, které musel podstoupit. Nyní však,
oslaben nemocí, útrapami pobytu v žaláøi a ztrápený úzkostmi a nejistotou, odlouèen od pøátel a

zarmoucen nad Husovou smrtí, byl Jeroným zlomený a podrobil se koncilu. Zavázal se, že bude
vyznávat katolickou víru, a pøijal rozhodnutí koncilu odsuzující Viklefovo a Husovo uèení s výjimkou
svatých pravd„, které uèili. (Bonnechose, sv. 2, str. 141)
Touto výjimkou se Jeroným pokoušel uchlácholit hlas svìdomí a uniknout tvrdému údìlu. V samotì
vìzení však pochopil jasnìji, co vlastnì udìlal. Pøemýšlel o Husovì odvaze a vìrnosti, myslel pøitom také
na to, jak sám pravdu zapøel. Myslel na nebeského Mistra, kterému se zavázal sloužit a který pro nìho
zemøel na køíži. Pøed tím, než odvolal, nacházel v utrpení útìchu v jistotì, že je mu Bùh naklonìn. Nyní
ho však muèily výèitky a pochybnosti. Uvìdomoval si, že bude muset uèinit ještì další odvolání, než
bude moci dosáhnout smíru s Øímem. Cesta, na niž vstoupil, mohla skonèit jen úplným odpadnutím.
Proto se rozhodl: Nezapøe svého Pána, aby tím unikl krátkému utrpení.
Zanedlouho byl znovu pøedveden pøed koncil. Jeho odvolání soudce neuspokojilo. Jejich krvežíznivost,
podráždìná prolitou Husovou krví, volala po nových obìtech. Jeroným mohl zachránit svùj život jen tím,
že se pravdy vzdá bez jakýchkoli výhrad. Rozhodl se však, že vyzná svou víru a bude následovat svého
bratra spolumuèedníka do plamenù hranice.
Vzal zpìt své døívìjší odvolání a jako èlovìk odsouzený k smrti, požádal, aby mu byla poskytnuta
pøíležitost se hájit. Preláti se obávali jeho slov a proto trvali na tom, aby buï jen potvrdil, nebo popøel
pravdivost obvinìní, která proti nìmu byla vznášená. Jeroným se ohradil proti takové krutosti a
nespravedlnosti: Držíte mì zavøeného tøi sta ètyøicet dní ve strašném vìzení, ve špínì, v odporném
puchu, v krajním nedostatku všeho; a teï mì pøivádíte sem a odmítáte mì vyslechnout, a pøitom
poskytujete sluchu mým úhlavním nepøátelùm... Jste-li opravdu moudøí, jste-li opravdu svìtlem svìta,
dbejte, abyste nehøešili proti spravedlnosti. Co se mne týèe, jsem jen slabý smrtelník. Mùj život má jen
nepatrný význam. A napomínám-li vás, abyste nevynášeli nespravedlivý rozsudek, øíkám to spíše ve
vašem zájmu než ve svém.„ (Bonnechose, sv. 2, str. 146,147)
Nakonec jeho žádosti vyhovìli. Pøed svými soudci Jeroným poklekl a modlil se, aby Boží Duch vedl
jeho myšlenky i slova, aby nepromluvil nic, co by neodpovídalo pravdì nebo co by bylo nehodné jeho
Mistra. Vyplnilo se na nìm toho dne zaslíbení, které Pán dal prvním uèedníkùm: Budou vás vodit pøed
vládce a krále kvùli mnì... A když vás obžalují, nedìlejte si starosti, jak a co budete mluvit; nebo• v tu
hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce.
„ (Mat 10,18-20)
Jeronýmova slova vyvolala úžas a obdiv i jeho nepøátel. Po celý rok byl zavøen v žaláøi, kde nebylo
možno èíst, ba ani vidìt, a kde prožíval velké tìlesné útrapy a velká duševní muka. Pøesto se dùkazy,
které pøedložil, vyznaèovaly takovou logikou a pádností, jako kdyby byl mìl možnost je nerušenì
studovat. Pøipomnìl svým posluchaèùm dlouhou øadu svatých mužù, kteøí byli odsouzeni
nespravedlivými soudci. Témìø v každé generaci se vyskytují jedinci, kteøí se snaží povznést lid své
doby a jsou za to tupeni a odsuzováni. Pozdìji se však ukáže, že si zasluhují úctu. Sám Kristus byl
odsouzen jako zlosyn nespravedlivým soudem.
Když Jeroným døíve odvolával své názory, vyslovil souhlas, že rozsudek odsuzující Husa je
spravedlivý. Nyní však prohlásil, že toho lituje a podal svìdectví o nevinì a svatosti tohoto muèedníka:

Znal jsem ho od dìtství. Byl to mimoøádnì znamenitý muž, spravedlivý a svatý; byl odsouzen pøesto, že
byl nevinen... Také já jsem hotov zemøít. Nezaleknu se muk, která mi pøipravují moji nepøátelé,
nezaleknu se falešných svìdkù, kteøí se jednou budou muset odpovídat za své lži pøed velkým Bohem,
jehož nic nemùže oklamat.„ (Bonnechose, sv. 2, str. 151)
Jeroným se sám pokáral za to, že zapøel pravdu: Ze všech høíchù, které jsem spáchal od svého mládí,
žádný tak netíží mou duši a nevyvolává tak ostré výèitky jako ten, který jsem spáchal na tomto osudném
místì, když jsem schválil nespravedlivý rozsudek vynesený nad Viklefem a nad svatým muèedníkem
Janem Husem, mým uèitelem a pøítelem. Ano. Doznávám a prohlašuji s hrùzou, že jsem hanebnì ztratil
odvahu, když jsem ze strachu pøed smrtí zatratil jejich uèení. Proto prosím Všemohoucího Boha, aby mi
ráèil odpustit mé høíchy, obzvláštì pak tento, nejohavnìjší ze všech.„ Ukázal na své soudce a rozhodnì
øekl: Odsoudili jste Viklefa a Jana Husa ne proto, že otøásali uèením církve, ale prostì proto, že
pranýøovali hanebnosti páchané duchovenstvem - jeho okázalost, nadutost a všechny neøesti prelátù a
knìží. To, co tvrdili a co nelze. vyvrátit, tvrdím a hlásám i já.„
Jeho øeè byla pøerušena. Preláti, tøesoucí se vztekem, volali: Což je zapotøebí dalšího dùkazu? Zde
vidíme na vlastní oèi nejzatvrzelejšího z kacíøù!„
Jeroným si nevšímal vøavy a zvolal: Jakže? Myslíte si, že se bojím zemøít? Drželi jste mì celý rok ve
strašném vìzení, hroznìjším než sama smrt. Zacházeli jste se mnou krutìji než Turek, Žid nebo pohan,
takže maso mi doslova uhnívá zaživa a odpadá od kostí; a pøesto si nestìžuji, nebo• naøíkání nesluší
zmužilému. Musím však vyslovit svùj úžas nad tak velkým barbarstvím vùèi køes•anu.„ (Bonnechose,
sv. 2, str. 151-153)
Znovu vypukla bouøe vzteku a Jeroným byl rychle odvleèen do vìzení. Ve shromáždìní však bylo
nìkolik lidí, na nìž Jeronýmova slova hluboce zapùsobila a kteøí by ho rádi zachránili pøed smrtí. Tito
církevní hodnostáøi navštívili Jeronýma a naléhali na nìho, aby se podøídil koncilu. Pøedstavili mu
nejskvìlejší vyhlídky, jako odmìnu za to, že se zøekne svého postoje proti Øímu. Avšak Jeroným zùstal
neoblomný jako jeho Mistr, když mu byla nabízena sláva celého svìta.
Odpovídal: Dokažte mi z Písma svatého, že se mýlím, a já odvolám.„
Písmo svaté!„ zvolal jeden z tìch, kdo jej pøišli pøesvìdèovat. Což se dá všechno dokázat z Písma? Kdo
mu mùže porozumìt, dokud je církev nevyloží?„
Jeroným odpovìdìl: Zaslouží si lidské tradice, abychom jim vìøili více než evangeliu našeho Spasitele?
„Apoštol Pavel nevybízel ty, jimž psal, aby poslouchali výmysly lidí, ale vyzval je: Zkoumejte Písmo.
„Jsi kacíø! Odpovìdìl mu jeho protivník. „Lituji, že jsem se s tebou tak dlouho pøel. Vidím, že tì ovládá
ïábel. (Wylie, sv. 3, kap. 10)
Brzy nato byl nad Jeronýmem vynesen rozsudek. Byl vyveden na totéž místo, na nìmž skonèil svùj život
Jan Hus. Cestou si zpíval a jeho tváø záøila radostí a pokojem. Jeho pohled byl upøen na Krista a ztratil
strach ze smrti. Když se kat chystal zapálit hranici, stoupl si za nìho, Jeroným však na nìj zavolal: „Jen
pøistup smìle pøede mne a zapal oheò pøed mým zrakem. Kdybych byl mìl strach, nebyl bych tady.

Poslední slova, která pronesl, když už kolem nìho šlehaly plameny, byla modlitba: „Pane, Všemohoucí
Otèe, slituj se nade mnou a odpus• mi mé høíchy, nebo• ty víš, že jsem vždy miloval tvou pravdu.
(Bonnechose, sv. 2, str. 168) Jeho hlas pøestal znít, ale jeho rty se dále pohybovaly v modlitbì. Když
oheò dokonal své dílo, byl popel i se zemí sebrán a jako popel Husùv byl vhozen do Rýna.
Tak zemøeli vìrní šiøitelé svìtla. Avšak svìtlo pravdy, kterou hlásali - svìtlo jejich hrdinského pøíkladu nemohlo být uhašeno. Se stejným úspìchem by se lidé mohli pokusit obrátit slunce na jeho dráze, s
jakým mohli zabránit pøíchodu onoho dne, který právì tehdy vzcházel pro svìt.
Upálení Jana Husa vyvolalo v Èechách rozhoøèení a odpor. Celý národ cítil, že se Hus stal obìtí zloby
knìží a vìrolomnosti císaøe. Øíkali o nìm, že byl vìrným uèitelem pravdy, a koncil, který ho odsoudil k
smrti, obviòovali z vraždy. Husovo uèení budilo nyní vìtší pozornost než kdy pøedtím. Papežským
výnosem byly Viklefovy spisy odsouzeny k spálení. Nìkteré však unikly znièení a ty byly nyní
vytahovány z úkrytù a lidé je zkoumali spolu s biblí nebo alespoò s tìmi èástmi bible, které mohli získat.
Mnohé to pøivedlo k èisté víøe.
Husovi vrazi však nesledovali postup Husova uèení se založenýma rukama. Papež a císaø se spojili, aby
husitské hnutí rozdrtili, a Zikmundova vojska napadla Èechy.
Povstal však vysvoboditel. Do èela husitù se postavil Jan Žižka, který krátce po zaèátku války oslepl na
obì oèi, ale který pøesto byl jedním z nejschopnìjších vojevùdcù své doby. Husité odolávali mnohem
poèetnìjším vojskùm, která se proti nim stavìla, protože vìøili v Boží pomoc a byli pøesvìdèeni, že jejich
vìc je spravedlivá. Znovu a znovu sbíral císaø nová vojska a napadal Èechy. Jeho vojska však byla vždy
potupnì odražena. Husité neznali strach ze smrti a nikdo se jim nemohl postavit. Chrabrý Žižka zemøel
nìkolik let po vypuknutí války. Jeho místo však zaujal Prokop, který byl právì tak stateèný a zdatný
vojevùdce jako Žižka a v urèitých ohledech byl dokonce i schopnìjší.
Když se nepøátelé Èechù dovìdìli, že slepý vojevùdce zemøel, domnívali se, že nastala pøíznivá chvíle,
aby dobyli zpìt všechno, co døíve ztratili. Papež vyhlásil køižácké tažení proti husitùm a do Èech vrhlo
obrovské vojsko. Utrpìlo však hroznou porážku. Bylo vyhlášeno nové køižácké tažení. Všechny zemì
Evropy podléhající papeži, dodávaly vojáky, peníze i zbranì. Pod papežùv prapor se sebralo nesmírné
vojsko, pøesvìdèené, že koneènì husitské kacíøe vyhladí. Jisté svým vítìzstvím, vstoupilo obrovské
vojsko do Èech. Národ se semkl, aby je zahnal. Dvì nepøátelská vojska se blížila k sobì, až byla mezi
nimi pouze øeka. „Køižácká vojska byla mnohem silnìjší, ale místo aby vyrazila pøes øeku a støetla se v
boji s husity, za kterými tak daleko pochodovala, strnula a nìmì zírala na husitské bojovníky. (Wylie, sv.
3, kap. 17) Pak náhle dolehla na všechno vojsko tajemná hrùza. Aniž padla rána, obrovská vojenská síla
se zhroutila, jakoby rozehnána neviditelnou mocí. Husitská vojska pobila mnoho nepøátelských vojákù a
zaèala pronásledovat uprchlíky. Do rukou vítìzù padla velká koøist, a tak válka, která mìla Èechy
zbídaèit, je spíše obohatila.
O nìkolik let pozdìji byla za nového papeže uspoøádána ještì jedna køížová výprava. Jako pøedtím i
tentokrát dodaly vojsko i prostøedky všechny evropské zemì podléhající papeži. Všem, kdo se zúèastní
tohoto nebezpeèného podniku, papež slíbil velkou odmìnu. Každému køižáku slíbil úplné odpuštìní i

nejhorších zloèinù. Všem, kdo ve válce padnou, slíbil bohatou odmìnu v nebi. Ti, kdo pøežijí, mìli
sklidit pocty a bohatství na bitevním poli. Papež znovu svolal obrovské vojsko, pøekroèilo hranice a
vtrhlo do Èech. Husitská vojska pøed ním ustupovala, a lákala vetøelce, kteøí pokládali své vítìzství za
jisté, dál a dál do vnitrozemí. Nakonec se Prokopovo vojsko zastavilo, obrátilo se èelem k nepøíteli a
pøipravilo se k bitvì. Køižáci, kteøí nyní pochopili svùj omyl, oèekávali ve svém táboøe husitský útok.
Když uslyšeli hluk blížícího se vojska, ještì než se husité vùbec objevili, padla na køižáky hrùza.
Knížata, velitelé i prostí vojáci odhazovali zbranì a prchali na všechny strany. Marnì se papežský legát,
který tažení vedl, snažil znovu zorganizovat vystrašené a rozprchlé vojsko. Pøestože se o to snažil ze
všech sil, byl nakonec sám stržen proudem prchajících. Celé vojsko se zmatenì rozprchlo a do rukou
vítìzù padla opìt velká koøist.
Obrovské vojsko, vyslané nejsilnìjšími národy Evropy, vojsko stateèných váleèníkù, vycvièených a
vybavených k boji, tak po druhé uprchlo bez jediné rány pøed obránci malého a do té doby slabého
národa. Byl to projev Boží moci. Vetøelce zachvátila nadpøirozená hrùza. Bùh, který porazil faraónova
vojska u Rudého moøe a obrátil na útìk Midjánská vojska pøed Gedeonem a jeho tøemi sty muži, který
jedné noci pøemohl vojska pyšné Asýrie, napøáhl opìt svou ruku, aby zmaøil moc utlaèovatele. „Tøást
se budou strachem, strachem, jaký ještì nebyl. Kosti toho, kdo tì oblehl, Bùh rozmetá, zahanbíš je,
protože je Bùh zavrhl. (Žalm 53,6)
Pøedstavitelé papežství ztratili nadìji, že zvítìzí silou, proto se nakonec uchýlili k diplomacii. Dosáhli
kompromisu. Veøejnì prohlašovali, že Èechùm dávají svobodu svìdomí, ve skuteènosti je však zradili a
dostali pod moc Øíma. Èeši si jako podmínku usmíøení s Øímem kladli uznání ètyø požadavkù:
svobodné hlásání Božího slova, právo pøijímat chléb i víno pro celou církev a používání mateøského
jazyka pøi bohoslužbì, vylouèení duchovenstva ze všech svìtských úøadù, podøízení duchovenstva
pravomoci civilních soudù. Papežské úøady nakonec „souhlasily s tím, že tyto ètyøi artikule Husitù
pøijímají, avšak že právo jejich výkladu, tj. pøesného urèení jejich obsahu, náleží snìmu, èili jinými
slovy papeži a císaøi. (Wylie, sv. 3, kap. 18) Na tomto základì byla uzavøena smlouva. Øím tak dosáhl
pøedstíráním a podvodem toho, co se mu nepodaøilo získat bojem, protože prosazením vlastního
výkladu husitských artikulí i bible samé mohl pøevrátit jejich smysl tak, aby se hodily jeho cílùm.
Znaèná èást Èechù poznala, že byli pøipraveni o svou svobodu, a nemohli se smlouvou souhlasit.
Vznikly spory, které vedly k bojùm a krveprolití. Za tìchto bojù padl ušlechtilý Prokop a Èechy ztratily
svou svobodu.
Zikmund, který zradil Husa a Jeronýma, se stal vládcem Èech. Nedbal na své sliby, že bude zastávat
práva Èechù, ihned zaèal zavádìt a upevòovat v zemi papežskou nadvládu. Jeho podøízenost Øímu mu
však pøinesla málo prospìchu. Celých dvacet let jeho života vyplnily starosti a váleèné útrapy. Jeho
vojska byla porážena a nièena, jeho pokladna vyèerpávána dlouhými a neplodnými válkami. Zemøel po
roce vlády, zanechal své království na pokraji obèanské války a odkázal svým potomkùm zneuctìné
jméno.
Spory, boje a krveprolévání pokraèovaly. Cizí vojska opìt napadla Èechy a vnitøní rozkol dál rozvracel
národ. Lidé, kteøí zùstali vìrni evangeliu, byli vystaveni krvavému pronásledování.

Když jejich døívìjší bratøi, kteøí uzavøeli dohodu s Øímem, pøijali bludy Øíma, vytvoøili ti, kdo
usilovali o prvotní víru, novou církev, kterou nazvali „Jednota bratrská . Tím vyvolali proti sobì
nepøátelství všech vrstev národa. Jejich pevnost však zùstala neotøesena. Byli nuceni uchylovat se do
lesù a jeskyò, pøesto se stále shromažïovali ke ètení Božího slova a k bohoslužbám.
Od poslù, které tajnì vyslali do rùzných zemí, se dozvìdìli, že tu a tam jsou „jednotliví vyznavaèi pravdy,
nìkolik v tom mìstì, nìkolik v jiném, kteøí jsou právì tak jako oni vystaveni pronásledování, a že v
Alpách je starobylá církev, která je založena na Písmu svatém a bojuje proti modláøské zkaženosti
Øíma. (Wylie, sv. 3, kap. 19) Tuto zprávu pøijali s velkou radostí a navázali hned s valdenskými
køes•any písemný styk.
Èechové zùstali vìrni evangeliu, a byli proto krutì pronásledováni. I v nejtemnìjší hodinì vyhlíželi k
obzoru jako lidé, kteøí oèekávají nové jitro. „Prožívali zlé èasy, avšak... nezapomínali na slova, která
kdysi pronesl Hus a která pak opakoval Jeroným, že totiž ještì musejí uplynout staletí, než nastane nový
den. Tato slova znamenala pro tábority (husity) totéž, co pro kmeny Izraele v zemi otroctví znamenala
slova Josefova: Já umírám, ale Bùh vás jistì navštíví.„ (Wylie, sv. 3, kap. 19) Koncem patnáctého století
nastal sice pomalý, ale jistý rùst bratrských sborù. Aèkoli se zdaleka netìšili plné svobodì, prožívali
období pomìrného klidu. Na poèátku šestnáctého století bylo v Èechách a na Moravì asi dvì stì jejich
sborù.„ (Ezra Hall Gillett: Život a doba Jana Husa, díl 2, str. 570) Tak poèetný byl zbytek tìch, kdo
unikli nièivému bìsnìní ohnì a meèe a jimž bylo dopøáno, aby spatøili úsvit nového dne, který
pøedpovìdìl Jan Hus.„ (Wylie, sv. 3, kap. 19)
Pøedmluva vydavatelù
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7. Lutherùv rozchod z Øímem
Martin Luther stojí na pøedním místì mezi lidmi, kteøí byli povoláni, aby vyvedli církev ze tmy
støedovìkého papežství do svìtla èistší víry. Luther byl horlivý, nadšený a zanícený, bál se jedinì Boha a
uznával jediný základ pro víru, a to Písmo svaté. Byl to muž, kterého jeho doba potøebovala. Jeho
prostøednictvím Bùh vykonal veliké dílo pro obnovu církve a šíøení svìtla ve svìtì.
Podobnì jako první hlasatelé evangelia také Luther vyšel z chudých pomìrù. Dìtství prožil ve skromné
rodinì nìmeckého venkovana. Prací v dolech jeho otec vydìlával peníze na jeho výchovu. Chtìl z nìho
mít právníka. Bùh však chtìl, aby se z nìho stal stavitel velkého chrámu, který byl budován postupnì v
prùbìhu mnoha staletí. Vìèná moudrost pøipravovala Luthera pro jeho dùležité životní poslání ve škole
nesnází, odøíkání a pøísné káznì.
Lutherùv otec byl muž velkého a bystrého ducha a výrazné povahy, èestný, rozhodný a pøímoèarý. Mìl
správný smysl pro povinnosti. Plnil je bez ohledu na možné následky. Jeho zdravý selský rozum ho vedl
k tomu, že se díval na mnišské øády s nedùvìrou. Proto velmi nelibì nesl, když Martin Luther bez jeho
svolení vstoupil do kláštera. Trvalo to dva roky, než se se synem znovu smíøil, ale ani pak svùj názor
nezmìnil.
Lutherovi rodièe vìnovali výchovì a vzdìlání svých dìtí velkou pozornost. Snažili se jim poskytnout
poznání Boha a vštípit jim køes•anské ctnosti. Syn èasto slyšel, jak se jeho otec modlí, aby si dìti
vštípily do pamìti Hospodinovo jméno a jednoho dne mohly pøispìt k rozšíøení Boží pravdy. Rodièe
využívali každou pøíležitost, kterou jim život plný tvrdé práce mohl poskytnout, aby pøispìli ke zvýšení
mravní úrovnì a k rozvoji rozumových schopností svých dìtí. Opravdovì a vytrvale se snažili pøipravit
své dìti pro zbožný a užiteèný život. Byli dùslední a neoblomní a jejich výchova byla nìkdy až pøíliš
pøísná. Avšak syn sám, i když si uvìdomoval, že v nìkterých vìcech chybovali, nacházel v této pøísné
výchovì více kladných než záporných stránek.
Ve škole, kam byl poslán v raném mládí, nakládali s Lutherem drsnì až krutì. Jeho rodièe byli tak chudí,
že když se odstìhoval z domova a chodil do školy v jiném mìstì, musel si vydìlávat na stravu zpìvem po
domech a pøitom èasto trpìl hladem. Tehdejší ponuré a povìrami prostoupené náboženské pøedstavy v
nìm budily strach. Veèer uléhal utrápený, mìl strach z temné budoucnosti a hrùzu pøi pomyšlení na
Boha, kterého znal spíše jako pøísného, neúprosného soudce a krutého tyrana než jako laskavého
nebeského Otce.
I za tak nepøíznivých okolností smìøoval Luther odhodlanì k vysoké mravní i rozumové úrovni, která jej
pøitahovala. Toužil po vìdìní. Jeho vážná a praktická povaha ho vedla k tomu, že toužil spíše po vìcech
trvalých a užiteèných než po nìèem okázalém a povrchním.
Když ve vìku osmnácti let vstoupil na univerzitu v Erfurtu, bylo jeho postavení pøíznivìjší a jeho
vyhlídky lepší než v pøedchozích letech. Jeho rodièe se šetrností a úsilím dopracovali k urèitému

majetku a mohli ho hmotnì podporovat. Vliv jeho rozumných pøátel ponìkud potlaèil neblahé úèinky
jeho døívìjší výchovy. Studoval knihy nejlepších spisovatelù, pilnì shromažïoval jejich nejzávažnìjší
myšlenky a osvojoval si moudrost moudrých. Navzdory pøísné výchovì prvních uèitelù se u nìho záhy
projevily známky nadání a za pøíznivých okolností se jeho mysl rychle rozvíjela. Dobrá pamì•, živá
pøedstavivost, bystrý úsudek a neúnavná píle ho záhy vynesly na první místo mezi jeho spolužáky.
Duševní kázeò zlepšovala jeho bystrost a vnímavost. Byla to pøíprava pro zápasy, které ho v životì
èekaly.
Luther mìl v srdci úctu k Bohu, a ta mu umožnila, že zùstal vytrvalý ve svých zámìrech a vedla ho k
hluboké pokoøe pøed Bohem. Trvale si uvìdomoval svou závislost na Boží pomoci a nikdy nezapomnìl
zaèít den modlitbou. Jeho srdce stále vysílalo prosby o radu a vedení. Èasto øíkával: „Upøímná modlitba
je tou lepší polovinou studia. (D'Aubigné, Dìjiny reformace XVI. století, sv. 2, kap. 2)
Když jednou prohlížel knihy v univerzitní knihovnì, objevil latinskou bibli. Takovou knihu pøedtím
nikdy nevidìl. Nevìdìl ani, že taková kniha vùbec existuje. Slýchával èásti z evangelií a epištol, které
byly èteny lidu pøi bohoslužbách, a domníval se, že je to celá bible. Nyní mìl poprvé v rukou celé Boží
slovo. Se smíšenými pocity posvátné úcty a úžasu listoval jejími stránkami. Se zrychleným tepem a
tlukoucím srdcem èetl slova života, co chvíli se zastavoval a volal: „Kéž by Bùh dal, abych takovou
knihu vlastnil. (D'Aubigné, sv. 2, kap. 2) Po jeho boku stáli nebeští andìlé a paprsky svìtla od Božího
trùnu odhalovaly jeho rozumu poklady pravdy. Vždy se bál urazit Boha, nyní se ho však zmocnilo
nebývale hluboké pøesvìdèení o tom, jak je høíšný.
Opravdová touha po osvobození od høíchu a po míru s Bohem, ho nakonec pøivedla k tomu, že vstoupil
do kláštera a stal se mnichem. Tam od nìj vyžadovali, aby vykonával nejhrubší práce a aby žebral po
domech. Luther byl právì ve vìku, kdy èlovìk nejvíce touží po úctì a uznání a tyto ponižující úkony
hluboce zasahovaly jeho cítìní. Trpìlivì však snášel pokoøování. Domníval se, že musí trpìt za své
høíchy.
Každou volnou chvilku, která mu zbyla po splnìní všech denních povinností, vìnoval studiu, vzdával se
spánku a odpíral si i èas vymezený pro skrovnou stravu. Ze všeho nejradìji studoval Boží slovo. Našel
bibli pøikovanou øetìzem ke klášterní zdi a k ní se èasto obracel. Èím více sílilo jeho pøesvìdèení o tom,
jak je høíšný, tím více se snažil vlastními skutky získat odpuštìní a pokoj. Vedl velice pøísný život.
Pomocí postù, noèních bdìní a bièování se snažil potlaèit své pøirozené žádosti, kterých ho mnišský
život nezbavil. Nezastavil se pøed žádnou obìtí, která by mu dopomohla k takové èistotì srdce, aby se
mohl postavit bez obav pøed Boha. Pozdìji øíkával: „Byl jsem opravdu zbožným mnichem a zachovával
jsem pravidla svého øádu pøísnìji, než mohu vylíèit. Mùže-li se mnich dostat do nebe díky svým
mnišským skutkùm, pak bych na to mìl jistì nárok... Kdyby to bylo pokraèovalo dále, urèitì bych si
umrtvováním pøivodil smrt. (D'Aubigné, sv. 2, kap. 4) Bolestivé umrtvování mìlo za následek, že
zeslábl a upadal do mdlob, toho se už nikdy zcela nezbavil. Pøesto, že se snažil ze všech sil, jeho nitro
nenacházelo pokoj. Nakonec se dostal až na pokraj zoufalství.
Když se už Lutherovi zdálo, že je všechno ztraceno, poslal mu Bùh pøítele a pomocníka. Byl to zbožný
Staupitz. Otevøel Lutherovi Boží slovo a vedl ho, aby pøestal myslet na sebe a hloubat o vìèném trestu
za pøestoupení Božího zákona a aby hledìl na Ježíše Krista, svého Spasitele, který odpouští høíchy.

„Netrap se nad svými høíchy, ale radìji se vrhni do náruèe Vykupitele. Doufej v nìho, ve spravedlnost
jeho života, ve výkupnou moc jeho smrti... Poslouchej Božího Syna. Stal se èlovìkem, aby ti dal dùkaz
Boží lásky. Miluj Krista, který tì miloval jako první. (D'Aubigné, sv. 2, kap. 4) Byla to slova posla
milosti. Na Luthera hluboce zapùsobila. Po mnoha bojích s bludy, které tak dlouho zastával, mohl se
chopit pravdy a jeho soužené nitro naplnil pokoj.
Luther byl vysvìcen na knìze a povolán z kláštera na univerzitu ve Wittenberku jako profesor. Tam se
vìnoval studiu bible v pùvodních jazycích. Zaèal pøednášet o bibli, vykládal knihu žalmù, evangelia a
epištoly zástupùm nadšených posluchaèù. Staupitz, jeho pøítel a pøedstavený, na nìj naléhal, aby
vystoupil na kazatelnu a kázal Boží slovo. Luther váhal, cítil se nehodný mluvit k lidu na Kristovì místì.
Teprve po dlouhém zápasu se podvolil naléhání pøátel. Tehdy již velmi dobøe znal Písmo a spoèívala na
nìm Boží milost. Posluchaèe uchvacovala jeho výøeènost. Jasnost a pádnost, s níž pøedkládal pravdy, je
pøesvìdèovala a jeho vroucnost ovlivòovala jejich srdce.
Luther byl stále vìrným synem øímské církve a ani ho nenapadlo, že by mohl být nìkým jiným. Boží
prozøetelnost ho vedla, aby navštívil Øím. Šel pìšky, cestou nocoval v klášterech. V jednom italském
klášteøe jej udivilo bohatství, nádhera a pøepych, který tam našel. Mniši zajištìni knížecími pøíjmy žili v
pøekrásných komnatách, oblékali se do nákladných a drahocenných šatù a hodovali u pøeplnìných stolù.
S trapnými pocity srovnával Luther tuto podívanou s odøíkáním a tvrdostí svého vlastního života. Byl
zmaten.
Koneènì v dálce uvidìl mìsto na sedmi pahorcích. V hlubokém pohnutí padl na zem a volal: „Svatý
Øíme, buï pozdraven. (D'Aubigné, sv. 2, kap. 6) Pak vešel do mìsta, navštìvoval kostely, naslouchal
podivným bajkám, které vyprávìli knìží a mniši, a konal všechny požadované obøady. Všude ale narážel
na výjevy, které ho plnily úžasem a hrùzou. Poznal, že ve všech vrstvách duchovenstva vládne špatnost.
Slyšel, jak preláti neslušnì žertují a zdìsil se, když zaslechl, že se tak chovají dokonce i pøi mši. Když
pak hovoøil s mnichy a prostými lidmi, setkával se s nevázaností a zhýralostí. A• se obrátil kamkoli,
všude místo svatosti nacházel jen znesvìcování. Napsal: „Nikdo si neumí pøedstavit jaké høíchy a jaké
hanebnosti se v Øímì dìjí. Je tøeba to vidìt a slyšet, aby se tomu dalo vìøit. Obyvatelé Øíma øíkají:
Existuje-li nìjaké peklo, pak je Øím postaven na nìm. Øím je propastí, z níž se šíøí všechny druhy
høíchu. (D'Aubigné, sv. 2, kap. 6)
Krátce pøedtím papež vydal výnos, kterým sliboval odpustky všem, kdo po kolenou vystoupí po
„Pilátových schodech , o nichž se tvrdilo, že prý po nich sestupoval náš Spasitel, když opouštìl Pilátovu
soudní síò, a které byly údajnì zázraèným zpùsobem pøeneseny z Jeruzaléma do Øíma. Luther jednoho
dne zbožnì vylézal tyto schody po kolenou, když se mu náhle zdálo, že slyší hlas podobný hromu, který
mu øíká: „Spravedlivý bude žít z víry. (Øím 1,17) Luther rychle vyskoèil, postavil se na nohy a
pospíchal pryè z tohoto místa hanby a hrùzy. Slova, která tehdy slyšel, na nìj nikdy nepøestala silnì
pùsobit. Od té doby chápal jasnìji než kdykoli døíve, jak je nesmyslné vìøit, že si èlovìk mùže spasení
zasloužit svými skutky, a jak je dùležité vìøit v zásluhy Ježíše Krista. Otevøely se mu oèi, aby poznal
klam papežství, a zùstaly už otevøeny stále. Když pak opustil Øím, odvrátil se od nìho také svým
srdcem. Od té doby se rozchod zvìtšoval, až nakonec Luther veškeré styky s øímskou církví pøerušil.
Po návratu z Øíma, dosáhl Luther na wittenberkské univerzitì hodnosti doktora teologie. Nyní mìl

možnost jako nikdy pøed tím vìnovat se studiu Písma, které tolik miloval. Uèinil slavnostní slib, že bude
po všechny dny svého života pilnì studovat a vìrnì kázat Boží slovo, a nikoli výroky a uèení øímské
církve. Už nebyl pouhým mnichem nebo profesorem, ale povìøeným hlasatelem bible. Byl povolán, aby
jako pastýø sytil Boží lid, který hladoví a žízní po pravdì. S pøesvìdèením hlásal, že køes•ané mají
pøijímat jen takové uèení, které se zakládá na autoritì Písma svatého. Tato slova otøásala samými
základy papežské moci. Je v nich obsažena hlavní zásada reformace.
Luther pochopil, jaké nebezpeèí pøedstavuje vyvyšování lidmi vymyšleného uèení nad Boží slovo.
Neohroženì napadal nevìru uèencù a stavìl se proti filozofii a teologii, které svým vlivem tak dlouho
ovládaly lid. Odsuzoval takové uèení nejen jako bezcenné, ale také jako zhoubné a snažil se odvrátit
mysl svých posluchaèù od výmyslù filozofù a teologù k vìèným pravdám, které hlásali proroci a
apoštolové.
Pøinášel drahocenné poselství dychtivým zástupùm lidí, kteøí ochotnì pøijímali jeho slova. Nikdy døíve
neslyšeli podobné uèení. Radostná zvìst o lásce Spasitele, ujištìní o odpuštìní a usmíøení skrze prolitou
krev Ježíše Krista potìšovalo jejich srdce a vzbuzovalo v nich nesmrtelnou nadìji. Ve Wittenberku se
rozzáøilo svìtlo, jehož paprsky pronikly až do nejzazších konèin svìta a jehož jas poroste až do konce
èasu.
Svìtlo a tma se však nemohou snášet. Mezi pravdou a bludem je nepøekonatelný rozpor. Zachovávat a
bránit jedno znamená napadat a vyvracet druhé. Náš Spasitel sám prohlásil: „Nepøišel jsem uvést pokoj,
ale meè. (Mat 10,34) A Luther, nìkolik let po zahájení reformace, prohlásil: „Bùh mì nevede, ale tlaèí
vpøed. Unáší mì. Nejsem svým pánem. Chtìl bych žít v klidu, avšak jsem vrhán do bouøí a pøevratù.
(D'Aubigné, sv. 5, kap. 2) Zanedlouho se mìl stát úèastníkem velkého sporu.
Øímská církev uèinila z Boží milosti zboží na prodej. Stoly penìzomìncù (viz Mat 21,12) stály vedle
oltáøù a v chrámech znìly výkøiky prodávajících a kupujících. Pod záminkou opatøování prostøedkù na
stavbu chrámu svatého Petra v Øímì byly jménem papeže veøejnì nabízeny ke koupi odpustky za
høíchy. Za cenu takových zloèinù mìl být postaven chrám k Boží poctì, jeho úhelný kámen mìl být
položen za mzdu nepravosti. Avšak právì prostøedek, který si Øím vybral, aby se povznesl k dalšímu
rozmachu, zpùsobil smrtelnou ránu jeho moci a velikosti. Vzbudil nejrozhodnìjší a nejobratnìjší odpùrce
papežství a vedl k boji, který otøásl papežským trùnem s trojitou korunou.
Úøedník povìøený prodejem odpustkù v Nìmecku, Tetzel, byl usvìdèen z nejhorších zloèinù proti
spoleènosti a proti Božímu zákonu. Unikl však trestu, který si za své zloèiny zasloužil, a nechal se
najmout, aby prosazoval zištné a bezohledné plány papeže. Nestoudnì odøíkával nejvìtší lži a vyprávìl
bajky, aby oklamal neinformované, dùvìøivé a povìrèivé lidi. Kdyby lidé znali Boží slovo, nebyli by tak
klamáni. Církev jim zakázala pøístup k bibli, aby zùstali pod nadvládou papežství a ještì více zvìtšovali
moc a bohatství ctižádostivých pøedstavitelù církve. (Viz John C. L. Gieseler: Pøehled církevních dìjin,
díl 4, odd. 1, odst. 5.)
Když Tetzel vcházel do mìsta, šel pøed ním posel a oznamoval: „Milost Boží a svatý otec vcházejí do
vašich bran. (D'Aubigné, sv. 3, kap. 1) Lid vítal rouhavého podvodníka, jakoby k nim sestoupil s nebe
sám Bùh. Hanebný obchod se konal v kostele, kde Tetzel z kazatelny vychvaloval odpustky, jako

nejcennìjší Boží dar. Prohlašoval, že jeho potvrzenky o odpuštìní mají moc odpustit i høíchy, které bude
kupující chtít spáchat v budoucnosti, a že nebude muset ani èinit pokání. (D'Aubigné, sv. 3, kap. 1)
Navíc své posluchaèe pøesvìdèoval, že odpustky mají moc zachránit nejen živé, ale i mrtvé, a že v tom
okamžiku, kdy peníze dopadnou na dno jeho pokladny, opustí duše, za niž bylo zaplaceno, oèistec a
dostane se do nebe. (Viz K. R. Hagenbach: Dìjiny reformace, díl 1, str. 96.)
Když Šimon Kouzelník nabízel apoštolùm peníze, aby mu prodali moc konat zázraky, Petr mu
odpovìdìl: „Tvé peníze a• jsou zatraceny i s tebou: Myslel sis, že se Boží dar dá získat za peníze. (Skut
8,20) Tetzelovu nabídku ovšem ochotnì pøijímaly tisíce lidí. Do jeho pokladny proudilo zlato i støíbro.
Spasení, které lze koupit za peníze, bylo možno získat snáze než spasení, které vyžaduje pokání, víru a
trvalé úsilí odolávat høíchu a pøemáhat ho. (Viz Dodatek è. 20)
Proti uèení o odpustcích se postavili uèení a zbožní èlenové øímské církve. Mnozí tomu, co se o
odpustcích øíkalo nevìøili, protože to odporovalo zdravému rozumu i Božímu slovu. Proti tomuto
høíšnému obchodu se však neodvážil pozvednout svùj hlas žádný prelát. Mnozí lidé byli znepokojeni a
kladli si otázku, zda Bùh nìjakým zpùsobem svou církev neoèistí.
Luther, pøestože byl stále horlivým pøívržencem papežství, se otøásal hrùzou, když slyšel rouhavé
výroky prodavaèù odpustkù. Odpustky si koupilo také mnoho èlenù jeho sboru a brzy zaèali pøicházet
ke svému duchovnímu, zpovídali se mu z rùzných høíchù a oèekávali rozhøešení ne proto, že svých
høíchù litovali a chtìli se napravit, nýbrž proto, že si koupili odpustky. Luther jim rozhøešení odepøel a
upozoròoval je, že bez pokání a nápravy života musejí zahynout ve svých høíších. Bezradnì se obrátili
na Tetzela se stížností, že jejich zpovìdník neuznává jeho potvrzenky o odpustcích. Nìkteøí dokonce
žádali, aby jim vrátil jejich peníze. Tetzel se rozzuøil. Hroznì klel, na námìstích dal zapálit ohnì a
prohlašoval, že „dostal od papeže pøíkaz upálit všechny kacíøe, kteøí se opováží postavit se proti jeho
nejsvìtìjším odpustkùm . (D'Aubigné, sv. 3, kap. 4)
Nyní Luther smìle zahájil své dílo jako bojovník za pravdu. Zaèal lidi varovat z kazatelny. Vysvìtloval
jim odpornost høíchu a uèil je, že èlovìk nemùže svými skutky zmírnit svou vinu nebo se vyhnout trestu.
Pouze lítost pøed Bohem a víra v Ježíše Krista mohou høíšníka zachránit. Kristovu milost nelze koupit,
je to nezasloužený dar. Luther lidem radil, aby nekupovali odpustky, ale aby ve víøe vzhlíželi k
ukøižovanému Vykupiteli. Vyprávìl jim svou vlastní bolestnou zkušenost, jak se marnì snažil
pokoøováním a kajícími skutky zasloužit si spasení, a ujiš•oval posluchaèe, že teprve tehdy, když se
pøestal zabývat sám sebou a zaèal vìøil v Ježíše Krista, našel pokoj a radost.
Protože Tetzel dále prodával odpustky a hlásal svá bezbožná tvrzení, Luther se rozhodl, že proti tìmto
køiklavým zloøádùm bude protestovat úèinnìji. Brzy se k tomu naskytla vhodná pøíležitost. V
zámeckém kostele ve Wittenberku uchovávali mnoho ostatkù a o nìkterých svátcích je ukazovali lidu.
Všichni, kdo v takové dny navštívili kostel a vyzpovídali se, dostali ujištìní, že jim byly odpuštìny
všechny høíchy. Proto v tìchto dnech pøicházelo do kostela mnoho lidí. Právì se blížil svátek Všech
svatých, jeden z nejvýznamnìjších svátkù, kdy byly relikvie vystavovány. Den pøed tím se Luther
pøipojil k zástupùm, které již proudily do kostela, a pøibil na dveøe chrámu listinu, obsahující 95 tezí
proti uèení o odpustcích. Prohlásil pøitom, že je ochotný obhájit tyto teze pøíštího dne na univerzitì proti
všem, kdo si myslí, že je mohou vyvrátit.

Jeho teze vzbudily všeobecnou pozornost. Lidé je èetli znovu a znovu, všude se o nich mluvilo.
Vyvolaly velké vzrušení na univerzitì a v celém mìstì. Èlánky dokazovaly, že moc odpouštìt høíchy
nebo promíjet trest za nì nebyla nikdy dána ani papeži, ani žádnému jinému èlovìku. Celá vìc odpustkù
je podvod - klam jak vylákat z povìrèivých lidí peníze - satanùv plán, jak nièit lidi, kteøí uvìøí lživým
slibùm. Dokazovaly také, že Kristovo evangelium je nejcennìjším pokladem církve a že Boží milost,
která je v nìm zjevena, je zdarma udìlována všem, kdo ji pokáním a vírou pøijímají.
Lutherovy teze vyzývaly k diskusi. Nikdo se však neodvažoval výzvu pøijmout. Otázky, které Luther
nadhodil, se v nìkolika málo dnech rozšíøily po celém Nìmecku a v nìkolika týdnech znìly v celém
køes•anském svìtì. Mnozí oddaní katolíci, kteøí vìdìli o hrozných zloøádech v církvi a bìdovali nad nimi,
avšak nevìdìli, jak zastavit jejich postup, èetli teze s velkou radostí a poznávali v nich Boží hlas. Cítili,
že Pán milostivì vztáhl ruku, aby zastavil rychle se šíøící záplavu zkázy, vycházející z Øíma. Knížata a
svìtská vrchnost se tajnì radovali, že bude koneènì zastavena domýšlivá síla, která neuznává právo
odvolat se proti jejím rozhodnutím.
Lidé povìrèiví a milující høích se však dìsili, když vidìli jak se rozplývají výmysly, které zahánìly jejich
strach. Vychytralí duchovní, které Luther vyrušil pøi schvalování zloèinù a kteøí vidìli, že jsou ohroženy
jejich zisky, bìsnili vztekem a spojili se, aby zachovali zdroje svých pøíjmù. Reformátor musel èelit
rozhoøèeným žalobcùm. Nìkteøí ho obviòovali, že jednal unáhlenì, bez rozmyslu. Jiní ho obviòovali z
opovážlivostí a prohlašovali, že není veden Bohem, ale že jedná z domýšlivosti a touhy prosazovat sebe.
Luther odpovídal: „Kdo neví, že èlovìk jen zøídka pøichází s novými myšlenkami, aniž pøitom vzbuzuje
dojem domýšlivosti a aniž je obviòován, že vyvolává spory?... Proè byl Kristus a všichni muèedníci
vydáni na smrt? Protože se zdálo, že jsou domýšliví a pohrdají moudrostí své doby, a protože
prosazovali nové, aniž se nejdøíve skromnì poradili se starými názory.
Jindy prohlásil: „Cokoli èiním, dìje se nikoli jako projev lidské moudrosti, nýbrž z Božího povìøení. Jeli to Boží dílo, kdo je zastaví? Není-li, kdo je dokáže prosadit? Ani má vùle, ani jejich, ani naše; ale a• se
stane tvá vùle, svatý Otèe, jenž jsi na nebesích. (D'Aubigné, sv. 3, kap. 6)
I když Duch svatý vedl Luthera, aby zahájil dílo obnovy, nemohl je konat bez vážných sporù. Nepøátelé
ho pomlouvali, pøekrucovali jeho úmysly, nespravedlivì a zlomyslnì se vyjadøovali o jeho povaze a
pohnutkách, to vše se na nìho nahrnulo jako povodeò a nezùstalo bez následkù. Luther si byl jist, že
vùdcové lidu jak v církvi, tak na školách se k nìmu ochotnì pøipojí v úsilí o nápravu. Slova povzbuzení z
úst vysoce postavených lidí jej plnila radostí a nadìjí. V duchu již vidìl, jak církvi vzchází jasnìjší den.
Povzbuzování se však zmìnilo ve výtky a odsuzování. Mnozí hodnostáøi, církevní i svìtští, byli sice
pøesvìdèeni, že jeho teze jsou pravdivé, brzy však pochopili, že pøijetí tìchto pravd by vyvolalo velké
zmìny. Osvícení a reforma lidu by nutnì vedly k podlomení moci Øíma, zastavily by tisíce proudù
vtékajících nyní do jeho pokladny, a tím by byl znaènì omezen pøepych a výjimeènost papežského
dvora. Nauèit lid, aby myslel a jednal jako myslí a jednají odpovìdné bytosti, a aby oèekával spasení jen
od Ježíše Krista, by znamenalo pád papežova trùnu a posléze také pád jejich vlastní moci. Z tìchto
dùvodu odmítli poznání, které jim Bùh nabízel. Spojili se proti Kristu a proti pravdì tím, že se postavili
proti muži, kterého poslal Bùh, aby je osvítil.

Luther se chvìl, když vidìl, že stojí sám proti nejmocnìjším silám zemì. Nìkdy zapochyboval, zda ho
opravdu vedl Bùh, aby se postavil proti autoritì církve. Napsal: „Kdo jsem byl, abych se postavil proti
moci papeže, pøed kterým... se tøesou králové zemì a celý svìt?... Nikdo nemùže vìdìt, co jsem v tìchto
prvních dvou letech v srdci vytrpìl a do jaké malomyslnosti, ba mohu øíci zoufalství jsem upadal.
(D'Aubigné, sv. 3. kap. 6) Nebyl však ponechán, aby úplnì zmalomyslnìl. Když jej nepodpoøili lidé,
vzhlížel k samému Bohu a poznal, že se mùže s naprostou jistotou opøít o jeho všemocnou ruku.
Pøíteli, který byl reformaci naklonìn, Luther napsal: „K porozumìní Písma se nemùžeme dopracovat ani
studiem ani moudrostí. Pøední musíme zaèít modlitbou. Pros Pána, aby ti ze své veliké milosti dopøál
správnì pochopit svá slova. Nikdo jiný nemùže vyložit Boží slovo, než Pùvodce tohoto slova, jak o tom
sám øekl: 'A budou všichni uèeni od Boha.' Nic si neslibuj od své vlastní práce a od svého vlastního
rozumu. Spoléhej jen na Boha a na vliv Ducha Božího. Vìø svìdectví muže, který má zkušenost.
(D'Aubigné, sv. 3, kap. 6) V uvedených slovech je nesmírnì dùležité pouèení pro ty, kdo cítí, že je Bùh
povolává, aby seznámili jiné s aktuálními pravdami pro tuto dobu. Tyto pravdy vyvolají nepøátelství
satana a lidí, kteøí si oblíbili satanem vymyšlené bajky. V boji s mocnostmi zla je tøeba více než sílu
rozumu a lidského vìdìní.
Když se nepøátelé odvolávali na zvyklosti a tradice nebo na výroky a autoritu papeže, èelil jim Luther
biblí a jen biblí. Takové dùkazy nedokázali vyvrátit. Tito otroci formalizmu a povìr volali po jeho krvi,
stejnì jako Židé kdysi volali po krvi Ježíše Krista. „Je to kacíø, volali katoliètí horlivci. „Nechat žít ještì
jedinou hodinu takového kacíøe je velezrada proti církvi. Dejte pro nìho okamžitì postavit šibenici.
(D'Aubigné, sv. 3, kap. 9) Luther se však nestal obìtí jejich zuøivosti. Bùh mìl pro nìho úkol, který bylo
tøeba vykonat. Poslal andìly, aby ho chránili. Mnozí lidé však pøijali svìtlo od Luthera, a se stali obìtmi
satanova hnìvu a pro vìc pravdy nebojácnì podstupovali muèení i smrt.
Lutherovo uèení pøitahovalo pozornost pøemýšlivých lidí v celém Nìmecku. Z jeho kázání a spisù
záøily paprsky svìtla, které probouzely a osvìcovaly tisíce lidí. Místo mrtvého formalismu, v nìmž byla
církev tak dlouho udržována, nastupovala živá víra. Lid postupnì pøestával vìøit povìrám øímské církve.
Boøily se pøehrady pøedsudkù. Boží slovo, kterým Luther provìøoval každé uèení a každý výrok, si
jako dvojseèný meè prosekávalo cestu k srdcím lidí. Všude se probouzela touha po duchovním pokroku.
Všude byl takový hlad a žízeò po pravdì, jaký se neprojevil po celá staletí. Pozornost lidí tak dlouho
zamìøená na obøady vytvoøené èlovìkem a na pozemské prostøedníky, se nyní obracela s pokáním a
vírou ke Kristu, a to Kristu ukøižovanému.
Všeobecný zájem vyvolával stále vìtší obavy církevní vrchnosti. Luther dostal pozvání, aby se dostavil
do Øíma a odpovídal se z naøèení, že šíøí kacíøství. Tento pøíkaz vyvolal u jeho pøátel hrùzu. Velmi
dobøe si uvìdomovali jaké nebezpeèí by mu hrozilo v tomto zkaženém mìstì, opitém krví muèedníkù pro
Ježíše Krista. Nesouhlasili s tím, aby jel do Øíma a žádali, aby byl vyslýchán v Nìmecku.
Nakonec to také tak dopadlo. Papež jmenoval vyslance, který mìl pøípad vyšetøit. V písemných
pokynech mu dal jasnì na srozumìnou, že Luthera již prohlásil za kacíøe, a vyslanci uložil, „aby ho bez
jakéhokoli otálení stíhal a trestal . Kdyby Luther zùstal neoblomný a kdyby se vyslanci nepodaøilo ho
zajmout, byl zmocnìn „prohlásit ho za psance po celém Nìmecku, vyhnat, proklít a vyobcovat všechny,
kdo se k nìmu pøipojili. (D'Aubigné, sv. 4, kap. 2) Dále papež svému vyslanci naøídil, aby vyhubil

„kacíøskou nákazu tím, že vyobcuje z církve s výjimkou císaøe všechny, bez ohledu na jejich postavení
v církvi nebo ve státì, kdo nebudou ochotni Luthera a jeho pøívržence zatknout a pøedat Øímu k
potrestání.
V tom se projevil skuteèný duch papežství. V celém dokumentu není ani náznak køes•anských postojù,
dokonce ani prosté spravedlnosti. Luther žil daleko od Øíma, nemìl možnost vysvìtlit a hájit své
stanovisko. Døíve než byl jeho pøípad øádnì vyšetøen, byl již prohlášen za kacíøe a najednou obvinìn,
souzen a odsouzen, a to samozvaným „svatým otcem , jedinou, nejvyšší, neomylnou autoritou v církvi a
v øíši.
V této dobì, kdy Luther tolik potøeboval nìjakého pøítele, který by jej povzbudil a radil mu, poslala Boží
prozøetelnost do Wittenberka Filipa Melanchtona. Byl to mladý, skromný a ostýchavý muž. Zdravým
úsudkem, rozsáhlými vìdomostmi a pùsobivou výøeèností, povahovou ryzostí a spravedlností si však
získal všeobecný obdiv a úctu. Výjimeènost jeho nadání se zcela vyrovnala jeho pøirozené laskavosti.
Záhy se stal opravdovým uèedníkem evangelia a Lutherovým nejvìrnìjším pøítelem a nejužiteènìjším
pøíznivcem. Jeho laskavost, opatrnost a pøesnost doplòovaly Lutherovu odvahu a èinorodost. Jejich
spolupráce posílila reformaci a pro Luthera se stala zdrojem velkého povzbuzení.
Jako místo církevního soudu byl vybrán Augsburk a reformátor se pøipravoval, že se tam vydá pìšky.
Jeho pøátele se však o nìj báli. Zcela otevøenì totiž znìly vyhrùžky, že bude cestou zajat a zavraždìn.
Pøátelé ho prosili, aby se na cestu nevydával. Naléhavì ho žádali, aby naèas odjel z Wittenberka a ukryl
se do bezpeèí u lidí, kteøí ho rádi ochrání. Luther však nechtìl opustit místo, kam ho postavil Bùh. Musí
se dál vìrnì zastávat pravdy bez ohledu na bouøe, které na nìho dorážejí. Prohlašoval: „Jsem jako
Jeremjáš, muž sporù a bojù, èím více však stoupají jejich hrozby, tím vìtší mám radost... Znevážili mou
èest a dobré jméno. Zbývá ještì jedno, a to je mé ubohé tìlo, a• si je vezmou, zkrátí tak mùj život o
nìkolik hodin. Co se však týèe mé duše, tu si vzít nemohou. Kdo chce hlásat svìtu Kristovo slovo, musí
poèítat v každém okamžiku se smrtí. (D'Aubigné, sv. 4, kap. 4)
Zpráva o tom, že se Luther dostavil do Augsburku, papežského vyslance velice uspokojila. Zdálo se, že
nepøíjemný kacíø, který vzbuzoval pozornost celého svìta, je nyní v moci Øíma, a vyslanec si umínil, že
ho nesmí nechat uniknout. Reformátor nemìl s sebou ochranný list. Jeho pøátelé ho prosili, aby pøed
vyslance bez takového listu nepøedstupoval a sami takový list od císaøe vyžádali. Papežský vyslanec
mìl v úmyslu pøinutit Luthera, pokud to bude možné, aby odvolal, a kdyby se to nepodaøilo, dát ho
dopravit do Øíma, aby ho tam postihl stejný údìl jako Husa a Jeronýma. Proto se prostøednictvím svých
agentù snažil Luthera pøimìt, aby ho navštívil bez ochranného listu a svìøil se jeho milosrdenství. Luther
to však rozhodnì odmítl. S listinou, slibující mu císaøovu ochranu v rukou, se vydal za papežovým
vyslancem.
Zástupci papeže se rozhodli, že budou nejdøíve jednat laskavì a pokusí se tím Luthera získat. Vyslanec
proto projevoval v rozhovorech s Lutherem velké pøátelství, požadoval však, aby se Luther bez výhrad
podrobil autoritì církve a aby odvolal všechny své èlánky bez dokazování nebo vysvìtlování. Nesprávnì
odhadl povahu muže, kterého mìl pøed sebou. Luther ve své odpovìdi vyjádøil sice úctu k církvi, svou
touhu po pravdì, svou ochotu odpovìdìt na všechny námitky proti svému uèení a pøedložit své nauky k
posouzení pøedním univerzitám, souèasnì však vyslovil nesouhlas s kardinálovým požadavkem, aby své

názory odvolal, aniž bude usvìdèen z bludu.
Jedinou odpovìdí na to bylo: „Odvolej, odvolej. Luther dokázal, že jeho stanovisko je opøeno o Písmo, a
pevnì prohlásil, že se nemùže zøíci pravdy. Vyslanec, který nebyl s to vyvrátit Lutherovy dùkazy, ho
zahrnul záplavou výtek, posmìškù a pošklebkù, promíšenými tradièními citáty a výroky Otcù, a
nedopøál Lutherovi vùbec možnost, aby promluvil. Když vidìl, že další rozmluva by byla zbyteèná,
získal Luther nakonec od vyslance po jistém zdráhání povolení, aby svou odpovìï mohl podat písemnì.
„Uèinil jsem tak, napsal Luther pøíteli, „protože je to pro mne jako utlaèeného dvojnásob výhodné. Za
prvé, co je psáno, je možno pøedložit k posouzení druhým, a za druhé, mám lepší možnost zapùsobit na
rozvahu nebo dokonce na svìdomí nadutého a žvanivého despoty, který by jinak zásluhou svého
panovaèného jazyka vyhrál. (Martyn: Život Lutherùv a jeho doba, str. 271, 272)
Pøi další rozmluvì pøedložil Luther jasný, struèný a pøesvìdèivý výklad svých názorù, dobøe podepøený
mnoha citáty z Písma. Pøeèetl listinu nahlas a odevzdal ji kardinálovi. Ten ji však s opovržením odhodil
a prohlásil, že je to jen spousta prázdných slov a bezvýznamných citátù. To Luthera pobouøilo a
donutilo k tomu, že se utkal se zpupným prelátem na jeho vlastní pùdì v disputaci o tradici a uèení
církve a naprosto vyvrátil jeho výroky.
Když vyslanec poznal, že Lutherovy dùkazy jsou nevyvratitelné, pøestal se ovládat a vztekle køièel:
„Odvolej, nebo tì pošlu do Øíma pøed soudce, kteøí jsou pøíslušní rozhodnout o tvé vìci. Exkomunikují
z církve tebe a všechny tvé pøívržence a každého, kdo tì kdy bude podporovat. A nakonec zpupnì a
vztekle dodal: „Odvolej, nebo se už nevracej. (D'Abigné, sv. 4, kap. 8)
Luther se svými pøáteli okamžitì odešel a tak dal jasnì najevo, že nelze oèekávat, že by odvolal. Situace
se vyvinula jinak, než kardinál zamýšlel. Namlouval si, že Luthera dokáže zastrašit násilím, aby se
podrobil. Když zùstal sám se svými pomocníky, díval se z jednoho na druhého a byl úplnì vyveden z
míry neèekaným nezdarem svých plánù.
Lutherovo úsilí pøi jednání s papežovým vyslancem pøineslo dobré plody. Jednání se úèastnilo mnoho
lidí a ti mìli pøíležitost porovnat oba muže a udìlat si úsudek o duchu, který projevovali, o síle a
pravdivosti jejich argumentù. Jak pronikavì se lišili. Hlasatel reformace, prostý, skromný, avšak pevný,
tu stál v Boží síle a mìl na své stranì pravdu. Zástupce papeže, domýšlivý, panovaèný, nadutý a
unáhlený, nepøedložil jediný dùkaz z Písma, avšak ze všech sil volal: „Odvolej, nebo budeš poslán do
Øíma a budeš potrestán.
Pøestože Luther mìl ochranný list císaøe, pøemýšleli papeženci, jak ho zatknout a uvìznit. Pøátelé jej
prosili, aby se okamžitì vrátil do Wittenberka, protože jeho další pobyt v Augsburku je již zbyteèný, a
aby zámìr odejít, co nejpeèlivìji utajil. Luther tuto radu uposlechl a odjel z Augsburku pøed svítáním na
koni, doprovázen pouze stráží, kterou mu dal na cestu mìstský úøad. S obavami projel tajnì temnými a
tichými ulicemi mìsta. Jeho krutí nepøátelé ho stále sledovali a pøipravovali jeho záhubu. Podaøí se mu
uniknout nástrahám, které na nìho nachystali? Byly to pro nìj chvíle úzkosti a opravdových modliteb.
Dorazil k malé brance v mìstské hradbì. Branka se otevøela a Luther projel i se svou stráží bez
pøekážky. Jakmile bezpeènì vyšli z mìsta, zrychlili uprchlíci jízdu a døíve než se papežùv vyslanec

dozvìdìl o Lutherovì odjezdu, byl Luther již mimo dosah pronásledovatelù. Satan a jeho náhonèí byli
poraženi. Muž, o nìmž si mysleli, že je v jejich moci, unikl jako pták z klece.
Papežský vyslanec byl pøekvapením a vztekem bez sebe, když se dovìdìl, že Luther utekl. Oèekával, že
získá velké pocty za moudrost a rozhodnost, s jakou jednal s tímto „rušitelem církve. Jeho nadìje však
byly zmaøeny. Svùj hnìv si vylil v dopisu sasskému kurfiøtu Bedøichovi, ve kterém si na Luthera
stìžoval a žádal, aby ho Bedøich poslal do Øíma, nebo ho vypovìdìl ze Saska.
Na svou obhajobu Luther žádal, aby mu papežský vyslanec nebo papež dokázali jeho bludy z Písma, a
slavnostnì se zavázal, že své uèení odvolá, dokáží-li mu, že je v rozporu s Božím slovem. Vyslovil také
vdìènost Bohu za to, že byl uznán za hodného trpìt za svatou vìc.
Do té doby vìdìl kurfiøt o reformaèním uèení jen málo. Hluboce však na nìho zapùsobila otevøenost, síla
a jasnost Lutherových slov. Bedøich se rozhodl, že bude Luthera chránit, dokud se nedokáže, že se mýlí.
Na vyslancovu žádost odpovìdìl dopisem, v nìmž napsal: „Mìlo by vám staèit, že k vám dr. Martin
Luther pøijel do Augsburku. Neèekali jsme, že se budete snažit pøimìt ho, aby odvolal, aniž ho
pøesvìdèíte o jeho bludech. Žádný z uèencù našeho knížectví mi neoznámil, že Lutherovo uèení je
bezbožné, protikøes•anské nebo kacíøské. Kurfiøt odmítl poslat Luthera do Øíma nebo ho vypovìdìt ze
své zemì. (D'Aubigné, sv. 4, kap. 10)
Kurfiøt si uvìdomoval, že nastal všeobecný úpadek mravních zásad ve spoleènosti a že je potøebné
provést zásadní reformu. Nebylo by tøeba složitých a nákladných opatøení k zastavení a postihùm
zloèinnosti, kdyby lidé uznali Boží požadavky a pøíkazy osvíceného svìdomí a øídili se jimi. Vìdìl, že
Lutherova èinnost sleduje tento cíl, a vskrytu se radoval, že se její vliv zaèíná projevovat v církvi.
Vìdìl také, že jako univerzitní profesor je Luther mimoøádnì úspìšný. Ode dne, kdy Luther pøibil své
èlánky na dveøe zámeckého kostela, uplynul sice pouhý rok, avšak už bylo znát, jak silnì poklesl poèet
poutníkù, kteøí navštìvovali tento kostel o svátku Všech svatých. Øím tak byl pøipraven o ctitele a o
jejich dary. Jejich místo však zaujali jiní lidé, kteøí pøicházeli do Wittenberka. Nebyli to poutníci, aby
ve Wittenberku uctívali ostatky, ale studenti, kteøí plnili univerzitní posluchárny. Lutherovy spisy
vzbuzovaly všude nový zájem o Písmo a na univerzitu ve Wittenberku proudili studenti nejen ze všech
èástí Nìmecka, ale i z jiných zemí. Mladí muži, když poprvé pøicházeli k Wittenberku, „zvedali ruce k
nebesùm a dìkovali Bohu, že dal zazáøit svìtlu pravdy z tohoto mìsta jako kdysi dávno ze Sióna, a že se
odtud svìtlo šíøí do nejvzdálenìjších zemí . (D'Aubigné, sv. 4, kap. 10).
Do té doby Luther jen èásteènì opustil bludy øímské církve. Když však srovnával Písmo svaté s
papežskými dekrety a ustanoveními, žasl. Pøíležitostnì napsal: „Právì ètu papežova naøízení a... nevím,
je-li papež sám antikrist nebo jeho apoštol, tak velice je v nich Kristus zkreslován a køižován.
(D'Aubigné, sv. 5, kap. 1) V té dobì však Luther byl ještì stále stoupencem øímské církve a ani
nepomyslil na to, že se kdy od ní odlouèí.
Lutherovy spisy a jeho uèení se šíøily do všech køes•anských zemí. Jeho vliv se rozšíøil do Švýcarska a
Holandska. Opisy jeho prací se dostaly do Francie a Španìlska. V Anglii bylo jeho uèení pøijato jako
slovo života. Pravda se rozšíøila také do Belgie a Itálie. Tisíce lidí se probudily ze smrtelné strnulosti k

radosti a nadìji života víry.
Øím byl stále podráždìnìjší Lutherovými útoky. Nìkteøí jeho fanatiètí odpùrci, a byli to i doktoøi
katolických univerzit, prohlašovali, že ten, kdo zabije tohoto vzpurného mnicha, nebude mít høích.
Jednou pøistoupil k Lutherovi neznámý muž s pistolí ukrytou pod kabátem a ptal se ho, proè jde tak
sám. „Jsem v Božích rukou, odpovìdìl Luther. „Bùh je má síla a mùj štít. Co mi mùže udìlat èlovìk?
(D'Aubigné, sv. 6, kap. 2) Když neznámý uslyšel tato slova, zbledl a utekl, jako kdyby se setkal s
andìlem.
Øím se snažil Luthera znièit, Bùh jej však chránil. Jeho uèení znìlo všude - „v chalupách i v
klášterech,... v zámcích šlechticù, na univerzitách i v královských palácích, a všude povstávali ušlechtilí
mužové, aby podpoøili jeho úsilí. (D'Aubigné, sv. 6, kap. 2)
Právì v té dobì Luther èetl spisy Jana Husa a objevil, že velkou pravdu o ospravedlnìní z víry, kterou se
sám snažil hájit a uèit, zastával již tento èeský reformátor. Prohlásil: „My všichni, Pavel, Augustin a já,
jsme husité, aniž o tom víme! Dále øekl: „Bùh jistì potrestá svìt za to, že svìtu byla hlásána pravda už
pøed sto lety a byla upálena. (Wylie, sv. 6, kap. 1)
Ve výzvì císaøi a nìmecké šlechtì k reformì køes•anství, Luther o papeži napsal: „Je hrozné sledovat
muže, který sám sebe vydává za Kristova zástupce, ale žije v pøepychu, v jakém se mu nemùže rovnat
žádný císaø. Podobá se chudému Ježíši nebo skromnému Petru? Tvrdí se o nìm, že je pánem svìta!
Avšak Kristus, za jehož námìstka se vydává, prohlásil: 'Mé království není z tohoto svìta.' Mùže panství
námìstka pøevyšovat panství jeho pána? (D'Aubigné, sv. 6, kap. 3)
Univerzitám Luther napsal: „Velice se obávám, že univerzity se stanou velkými branami do pekla,
nebudou-li peèlivì studovat Písmo svaté a vštìpovat je do srdcí mladých lidí. Neradím nikomu, aby dával
své dítì tam, kde na nejpøednìjším místì není Písmo svaté. Každá instituce, kde se lidé trvale nezabývají
Božím slovem, se nutnì zvrhne. (D'Aubigné, sv. 6, kap. 3)
Tato výzva se rychle rozšíøila po celém Nìmecku a mìla na lid obrovský vliv. Celý národ se octl ve varu
a zástupy se stavìly pod prapor reformace. Lutherovi odpùrci, kteøí hoøeli touhou po pomstì, naléhali na
papeže, aby proti nìmu ráznì zakroèil. Øím vydal naøízení, že jeho uèení má být okamžitì odmítnuto.
Luther a jeho pøívrženci dostali šedesát dnù na rozmyšlenou. Jestliže neodvolají, budou všichni z církve
vylouèeni.
Pro reformaci nastala rozhodná chvíle. Po staletí nahánìla hrozba exkomunikace z církve hrùzu i
mocným panovníkùm a velké øíše dokázala naplnit strachem a nejistotou. Na lidi, které postihla kletba
Øíma, se ostatní dívali s odporem a hrùzou. Nesmìli se stýkat se svými blízkými, byli postaveni mimo
zákon, byli štváni až k smrti. Luther nebyl slepý, aby nevidìl, že se nad ním hrozivì stahuje bouøe.
Zùstal však pevný a vìøil, že Kristus je jeho oporou a záštitou. S vírou a odvahou muèedníka napsal:
„Nevím, co se stane a ani se o to nestarám... Nech• rána padne kam padne, nebojím se. Vždy• ani jediný
lístek nespadne bez vùle našeho Otce. Oè více se postará o nás. Je snadné zemøít za Slovo, nebo• Slovo,
které se stalo tìlem, samo podstoupilo smrt. Zemøeme- li s ním, budeme s ním žít, a podstoupíme-li to,
co podstoupil Kristus pøed námi, budeme tam, kde je on a budeme s ním žít vìènì. (D'Aubigné, sv. 6,

kap. 9)
Když se Luther dozvìdìl o papežské bule, prohlásil: „Odmítám ji a jsem proti ní, protože je bezbožná a
nesprávná... V ní je odsouzen sám Kristus... Raduji se, že takové zlo snáším pro to nejlepší na svìtì. Nyní
cítím ve svém srdci vìtší volnost, protože koneènì vím, že papež je antikrist, že jeho trùn je trùnem
samého satana. (D'Aubigné, sv. 6, kap. 9)
Dokument vydaný Øímem však nezùstal bez úèinku. Vìzení, muèení a popravèí meè byly zbranì
schopné vynutit si poslušnost. Slabí a povìrèiví se tøásli pøed papežovým naøízením. A tak zatímco se
Luther tìšil všeobecné oblibì, cítili mnozí, že život je pøíliš drahý, než aby se dával v sázku pro vìc
reformace. Všechno zdánlivì nasvìdèovalo tomu, že Lutherovo dílo brzy skonèí.
Luther však zùstal nebojácný. Øím vytasil proti nìmu své klatby a svìt pøihlížel a nemìl nejmenší
pochyby, že Luther zahyne nebo bude pøinucen se podvolit. Luther však odpovìdìl Øímu na odsouzení
stejnì rozhodnì a veøejnì prohlásil, že se rozhodl navždy se s ním rozejít. Pøed zástupem univerzitních
studentù, uèitelù a obèanù ze všech spoleèenských vrstev spálil papežovu bulu spolu s církevními
zákony, dekretáliemi (tj. papežskými listy o právních otázkách) a nìkolika spisy podporujícími
papežskou autoritu. Prohlásil: „Moji nepøátelé mohou spálením mých knih poškodit vìc pravdy v
myslích prostých lidí a pøivést jejich duše do zkázy. Z toho dùvodu pálím na oplátku jejich knihy. Právì
zaèal skuteèný boj. Dosud jsem si s papežem jen hrál. Zaèal jsem toto dílo ve Božím jménu. Skonèí beze
mne, ale s Boží mocí. (D'Aubigné, sv. 6, kap. 10)
Na urážky nepøátel, kteøí se mu vysmívali, že jeho vìc nemá dostatek zastáncù, Luther odpovídal: „Kdo
ví, zda si mne Bùh nevyvolil a nepovolal a zda se oni nemají obávat toho, že když pohrdají mnou,
pohrdají samým Bohem? Mojžíš byl samotný pøi odchodu z Egypta. Eliáš byl sám za vlády krále
Achaba, Izajáš byl sám v Jeruzalémì a Ezechiel byl sám v Babylónì... Bùh nikdy nevyvolil za proroka
veleknìze nebo nìjakou jinou velkou osobnost. Obvykle volil prosté muže, jimiž ostatní lidé pohrdají,
jednou dokonce pastýøe Amose. V každé dobì museli svatí lidé kárat velké tohoto svìta, krále, knížata,
knìze a moudré, a ohrožovali tím své životy... Neøíkám, že jsem prorok. Øíkám však, že by se mìli bát
právì proto, že já jsem sám a jich je mnoho. Jsem si jist, že Boží slovo je se mnou a ne s nimi.
(D'Aubigné, sv. 6, kap. 10)
Luther se rozhodl pro koneèný rozchod s øímskou církví až po tìžkém vnitøním zápasu. V té dobì
napsal: „Každý den stále více cítím, jak je tìžké zbavit se pøedsudkù získaných v dìtství. Kolik bolesti
mi zpùsobilo, aè jsem mìl na své stranì Písmo, abych ospravedlnil sám pøed sebou, že se opovažuji
postavit se sám proti papeži a považovat ho za antikrista. Jak jsem se v nitru soužil. Kolikrát jsem s
hoøkostí sám sobì kladl otázku, kterou tak èasto vyslovovali obhájci papežství: Což jsi moudrý jen ty?
Je možné, aby se všichni ostatní mýlili? Co když se mýlíš ty a zatahuješ do svého bludu tolik lidí, kteøí
pak budou na vìky zatraceni? Tak jsem bojoval sám se sebou a se satanem, až Kristus svým neomylným
slovem posílil mé srdce proti tìmto pochybnostem. (Martyn, str. 372, 373)
Papež hrozil Lutherovi exkomunikací, jestliže neodvolá - a nyní se hrozba splnila. Vydal novou bulu,
kterou ohlásil, že Luther byl vylouèen z øímské církve, oznaèil ho za nebem prokletého a rozšíøil klatbu
také na všechny, kdo pøijmou jeho uèení. Tím zaèal velký zápas.

Odpor jiných lidí je údìlem všech hlasatelù, kterým Bùh uložil zvìstovat pravdu pro jejich dobu. Pro
Lutherovu dobu existovala dobová pravda, která mìla v tehdy zvláštní význam. Existuje také dobové
poselství pro dnešní církev. Pán, který koná všechno podle své vùle, uvádí lidi do rùzných situací a
ukládá jim povinnosti vhodné pro dobu, v níž žijí, a pro podmínky, kterým jsou vystaveni. Budou-li si
vážit svìtla, které obdrželi, otevøe se pøed nimi širší pohled na pravdu. Dnes však vìtšina lidí netouží po
pravdì, stejnì jako po ní netoužili pøívrženci papežství, kteøí stáli proti Lutherovi. Dnes jsou lidé právì
tak naklonìni pøijímat názory a tradice vytvoøené lidmi místo Božího slova, jako døíve. Lidé, kteøí
hlásají pøítomnou pravdu pro tuto dobu, nemohou oèekávat, že budou pøijímáni s vìtší pøízní než
døívìjší reformátoøi. Nakolik se blíží konec dìjin tohoto svìta, nabývá na intenzitì velký spor mezi
pravdou a bludem, mezi Kristem a satanem.
Pán Ježíš svým uèedníkùm øekl: „Kdybyste náleželi svìtu, svìt by miloval to, co je jeho. Protože však
nejste ze svìta, ale já jsem vás ze svìta vyvolil, proto vás svìt nenávidí. Vzpomeòte si na slovo, které
jsem vám øekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. (Jan 15,19.20) A na druhé stranì náš Pán jasnì prohlásil:
„Bìda, když vás budou všichni lidé chválit; vždy• stejnì se chovali jejich otcové k falešným prorokùm.
(Luk 6,26) Duch svìta není dnes ve vìtším souladu s Kristovým duchem, než jak tomu bylo v døívìjších
dobách a lidé, kteøí hlásají èisté Boží slovo, nejsou dnes pøijímáni o nic pøíznivìji než kdysi jejich
pøedchùdci. Formy odporu vùèi pravdì se mohou mìnit, nepøátelství se mùže projevovat mnohem
zastøenìji, protože je rafinovanìjší. Rozpor je však stále stejný a bude se projevovat až do konce èasu.
Pøedmluva vydavatelù
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8. Luther pøed snìmem
Na nìmecký trùn nastoupil nový císaø, Karel V. Z Øíma ihned spìchali vyslanci, aby panovníkovi
blahopøáli a pøimìli ho, aby svou mocí zakroèil proti reformaci. Saský kurfiøt, jemuž Karel do znaèné
míry vdìèil za svou korunu, ho však žádal, aby proti Lutherovi nic nepodnikal, dokud ho nevyslechne.
Císaø se tak dostal do rozpakù a do nepøíjemné situace. Zastánci papežství se nespokojí s nièím jiným
než s císaøským výnosem, který Luthera odsoudí k smrti. Kurfiøt však dùraznì prohlásil, že „ani jeho
císaøská výsost ani nikdo jiný neprokázal, že by Lutherovy spisy jsou nepravdivé , a proto žádal o
„ochranný list pro dr. Luthera, aby mohl pøedstoupit pøed tribunál vzdìlaných, zbožných a nestranných
soudcù. (D'Aubigné, sv. 6, kap. 11)
V té dobì byla pozornost všech upøena na snìm nìmeckých státù, který se sešel ve Wormsu krátce po
nastoupení Karla na trùn. Tento národní snìm mìl posoudit dùležité politické otázky a státní zájmy. Po
prvé se mìla nìmecká knížata sejít se svým mladým panovníkem na poradním shromáždìní. Ze všech
èástí øíše pøišli církevní a státní hodnostáøi. Ve Wormsu se shromáždili svìtští šlechtici, urození, mocní
a žárlivì støežící svá dìdièná práva, církevní knížata dávající najevo svou nadøazenost v postavení i
moci, rytíøi a jejich ozbrojené prùvody, vyslanci cizích a vzdálených zemí. Nejvìtšímu zájmu tohoto
shromáždìní se však tìšil pøípad saského reformátora.
Císaø Karel pøedtím naøídil kurfiøtovi, aby pøivedl Luthera s sebou na snìm, zaruèil mu ochranu a slíbil
mu, že bude moci vést otevøenì rozpravu o sporných otázkách s povolanými osobami. Luther si velice
pøál pøedstoupit pøed císaøe. V té dobì bylo jeho zdraví silnì podlomeno, pøesto kurfiøtovi napsal:
„Nemohu-li jít do Wormsu v dobrém zdraví, budu tam tedy dovezen nemocný. Jestliže mì volá císaø,
nemohu pochybovat, že je to volání samého Boha. Chtìjí-li použít proti mnì násilí, což je velmi
pravdìpodobné (vždy• to není z jejich hlavy, když mi naøídili, abych pøišel), kladu svou pøi do Božích
rukou. Ten, kdo zachránil život tøí mládencù v ohnivé peci, stále žije a panuje. Jestliže mì nezachrání,
má pro mne život malý význam. Zabraòme jen tomu, aby se evangelium stalo pøedmìtem posmìchu
bezbožných, a prolijme svou krev za to, aby nezvítìzili. Mnì nepøísluší rozhodovat, zda mùj život nebo
má smrt pøispìje ke spáse všech... Mùžete ode mne oèekávat všechno,... jen ne útìk nebo odvolání.
Utíkat nemohu, tím ménì odvolat. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 1)
Když se po Wormsu rozkøiklo, že Luther pøedstoupí pøed snìm, vyvolalo to všeobecné vzrušení.
Aleander, papežský vyslanec, kterému byl pøípad svìøen, byl rozèilený a vzteklý. Vidìl, že pøípad
skonèí pro papeže pohromou. Zahajovat vyšetøování pøípadu, v nìmž papež už vynesl rozsudek,
znamenalo vlastnì odmítnout svrchovanou autoritou papeže. Navíc se obával, že výmluvné a pádné
dùkazy tohoto muže by mohly mnohé z knížat odvrátit od papeže. Proto u císaøe Karla co nejnaléhavìji
protestoval proti Lutherovu pøíjezdu do Wormsu. V té dobì byla uveøejnìna papežská bula, která
ohlašovala Lutherovu exkomunikaci z církve. To spolu s protestem papežského vyslance, pøimìlo
císaøe, aby ustoupil. Napsal kurfiøtovi, že pokud Luther neodvolá, musí zùstat ve Wittenberku.
Aleander se tímto vítìzstvím nespokojil a vynakládal všechny své schopnosti a lstivost, aby byl Luther
odsouzen. S vytrvalostí hodnou lepší vìci zamìstnával pøípadem knížata, preláty a ostatní èleny snìmu,

obviòoval reformátora ze „svádìní a vzpoury, bezbožnosti a rouhání . Avšak úsilí a vášnivost, s jakou
vystupoval, prozrazovala pøíliš otevøenì ducha, který ho ovládal. „Žene ho nenávist a pomstychtivost,
soudilo se všeobecnì, „více než horlivost a zbožnost. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 1) Vìtšina èlenù snìmu byla
ještì více než pøed tím naklonìna posuzovat Lutherùv pøípad pøíznivì.
S dvojnásobnou horlivostí naléhal Aleander na císaøe, že je jeho povinností provádìt papežovy pøíkazy.
Podle nìmeckých zákonù se to však nemohlo stát bez souhlasu knížat. Císaø nakonec pøemožený
legátovou neodbytností ho vyzval, aby pøípad pøedložil snìmu. „Pro nuncia to byl slavný den. Snìm byl
významný, pøípad ještì významnìjší. Aleander bude na nìm zastupovat Øím,... matku a paní všech
církví. Mìl obhájit Petrovu vládu pøed shromáždìnými køes•anskými knížaty. „Mìl dar výøeènosti a
cítil, že na velikost události staèí. Prozøetelnost to zaøídila tak, aby Øím byl zastupován nejschopnìjším
ze svých øeèníkù pøed nejvznešenìjším soudem, døíve než bude sám odsouzen. (Wylie, sv. 6, kap. 4)
Lutherovi pøíznivci oèekávali s jistými obavami, jaký úèinek bude mít Aleandrùv projev. Saský kurfiøt
se snìmování nezúèastnil, avšak z jeho pøíkazu bylo na snìmu pøítomno nìkolik jeho rádcù, aby
nunciovu øeè zaznamenali.
Aleander nasadil všechnu sílu své uèenosti a výøeènosti, aby pravdu porazil. Vznášel proti Lutherovi
jedno obvinìní za druhým, oznaèil ho za nepøítele církve a státu, živých i mrtvých, duchovenstva i
svìtského stavu, èlenù rad i prostých køes•anù. „V Lutherových bludech je toho dost, prohlásil, „aby to
ospravedlnilo upálení sta tisícù kacíøù .
V závìru se snažil pøedstavit vyznavaèe reformace jako lidi opovrženíhodné: „Kdo jsou všichni ti
luteráni? Je to skupina drzých uèitelù, zkažených knìží, zbìhlých mnichù, prostomyslných právníkù,
zchudlých šlechticù a chudých lidí, které svedli a zmátli. Oè je pøevyšuje katolická strana v poètu èlenù,
v síle a moci. Jednomyslné usnesení tohoto slavného shromáždìní osvítí nevìdomé, bude varovat
nerozvážné, dopomùže k rozhodnutí kolísavým a dá sílu slabým. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 3)
Takovými zbranìmi jsou zastánci pravdy napadáni v každé dobì. Stále stejné argumenty zaznívají proti
všem, kdo se opovažují prosadit proti zavedeným bludùm jasné uèení Božího slova. „Kdo jsou ti
kazatelé nového uèení? volají obhájci populárního náboženství. „Jsou to nevzdìlanci, pøíslušníci
chudých vrstev, a je jich málo. Pøesto tvrdí, že mají pravdu a že jsou vyvoleným Božím lidem. Jsou to
oklamaní lidé, kteøí nic neznají. Oè poèetnìjší a vlivnìjší je naše církev. Kolik velikých a uèených mužù
je mezi námi. Oè více moci je na naší stranì! To jsou argumenty, které ovlivòují svìt. Nejsou však dnes o
nic pravdivìjší, než byly v dobì Luthera.
Reformace neskonèila Lutherem, jak se mnozí domnívají. Bude pokraèovat až do konce dìjin tohoto
svìta. Luther mìl vykonat velké dílo. Mìl dalším lidem pøedat svìtlo, kterým ho Pán ozáøil. Neobdržel
však všechno svìtlo, které má být dáno svìtu. Od té doby do dneška záøí na Písmo svaté neustále nové
svìtlo a lidé stále objevují nové pravdy.
Vyslancùv projev zapùsobil na snìm hlubokým dojmem. Nevystoupil tam žádný Luther, aby jasnými a
pøesvìdèivými pravdami Božího slova pøekonal zastánce papežství. Nikdo se ani nepokusil Luthera
hájit. Projevila se všeobecná nálada nejen Luthera a jeho uèení odsoudit, ale pokud možno také
vykoøenit kacíøství. Øím dobøe využil vhodnou pøíležitost k obhajobì své vìci. Všechno, co mohl

pronést na své ospravedlnìní, bylo øeèeno. Avšak zdánlivé vítìzství bylo pøedzvìstí porážky. Napøíštì
bude jasnìji vidìt rozdíl mezi pravdou a bludem, jakoby se støetly na bojišti v otevøené válce. Od toho
dne už Øím nebude stát tak jistì, jako stál tehdy.
Aèkoli vìtšina èlenù snìmu by neváhala Luthera vydat, aby jej Øím potrestal, byli mezi nimi také mnozí,
kteøí vidìli a odmítali zkaženost v církvi a pøáli si, aby byly odstranìny zloøády, kterými trpìl nìmecký
lid, protož církevní vrchnost byla zkažená a hrabivá. Vyslanec vylíèil papežskou vládu v co
nejpøíznivìjším svìtle. Avšak Pán zapùsobil na jednoho z èlenù snìmu, aby pøesnì popsal následky
papežské tyranie. V shromáždìní knížat povstal saský vévoda Jiøí, který s ohromnou pøesností vypoèítal
klamy a zloèiny papežství a jejich hrozné následky. V závìru své øeèi prohlásil:
„To jsou nìkteré ze zloøádù, které volají proti Øímu. Všechen stud šel stranou, jeho jediným cílem
jsou ... peníze, peníze, peníze,... takže kazatelé, kteøí mají uèit pravdì, nešíøí nic jiného než lži, a jsou
nejen trpìni, ale jsou za to odmìòováni, protože èím více lžou, tím vìtší jsou jejich zisky. Právì z tohoto
zkaženého pramene vytékají nakažené vody. Prostopášnost si podává ruku s lakomstvím... Bìda,
pohoršení pùsobené duchovenstvem vrhá mnoho ubohých duší do vìèného zatracení. Musí být
provedena všeobecná náprava. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 4)
Pøiléhavìjší a pádnìjší odsouzení papežských zloøádù by nepodal ani samotný Luther. Skuteènost, že
øeèník patøil mezi rozhodné Lutherovy nepøátele, jen posílila úèinek jeho slov.
Kdyby se oèi shromáždìných otevøely, uvidìli by ve svém støedu Boží andìly, jak pomocí paprskù svìtla
prozaøují tmu bludu a otevírají mysli a srdce pro pøijetí pravdy. Síla Boží pravdy a moudrosti ovládla i
odpùrce reformace, a tak pøipravila cestu pro velké dílo, které bylo tøeba vykonat. Martin Luther sice
pøi tom nebyl, ve shromáždìní však zaznìl hlas nìkoho ještì vìtšího.
Snìm ustanovil hned výbor, který mìl za úkol pøipravit seznam toho, èím papežství tak tìžce utlaèuje
nìmecký lid. Seznam obsahoval nakonec sto jednu položku a byl císaøi pøedložen s žádostí, aby
neprodlenì uèinil opatøení pro nápravu tìchto zloøádù. „Jakou ztrátu køes•anských duší, stálo v žádosti,
„jaké loupení a vydírání má na svìdomí pohoršení, jímž je obklopena duchovní hlava køes•anstva. Je
naší povinností zabránit zkáze a zneuctìní našeho lidu. Z toho dùvodu vás co nejpokornìji avšak pøitom
co nejnaléhavìji žádáme, abyste naøídil všeobecnou nápravu a zajistil její provedení. (D'Aubigné, sv. 7,
kap. 4)
Nyní èlenové snìmu požadovali, aby se na snìm dostavil Luther. Pøes prosby, protesty i hrozby Aleandra
dal k tomu císaø nakonec souhlas, a tak byl Luther pozván, aby pøedstoupil pøed snìm. S pozvánkou
obdržel i ochranný list, který Lutherovi zajiš•oval návrat na bezpeèné místo. Pozvánku a ochranný list
doruèil do Wittenberka posel, který mìl za úkol doprovodit Luthera do Wormsu.
Lutherovi pøátelé byli zdìšeni. Vìdìli o odporu a nepøátelství, obávali se, že ani na jeho ochranný list
nebude brán ohled. Proto Luthera prosili, aby neohrožoval svùj život. Luther jim odpovìdìl: „Papeženci
nechtìjí, abych pøišel do Wormsu, chtìjí pouze mé odsouzení a mou smrt. Na tom nezáleží. Modlete se
ne za mne, ale za Boží slovo... Kristus mi dá svého Ducha, abych pøemohl služebníky bludu. Pohrdám
jimi celým svým životem. Zvítìzím nad nimi svou smrtí. Budou se ve Wormsu snažit, aby mì pøimìli
odvolat; a já odvolám toto: øekl jsem døíve, že papež je Kristovým zástupcem. Nyní prohlašuji, že je

odpùrcem našeho Pána a satanovým apoštolem. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 6)
Na nebezpeènou cestu se Luther nevydal sám. Tøi jeho nejvìrnìjší pøátelé se rozhodli, že ho budou
doprovázet spolu s císaøským poslem. Melanchton si opravdovì pøál jít s nimi. Byl srdcem spojen s
Lutherem a chtìl ho následovat, bude-li to tøeba, i do vìzení nebo na smrt. Luther však jeho prosbu
odmítnul. Kdyby zahynul, upøely by se nadìje reformace na jeho mladého spolupracovníka. Když se
louèil s Melanchtonem, øekl: „Nevrátím-li se, a pošlou-li mì moji nepøátelé na smrt, uè dále a stùj dále
pevnì v pravdì. Pracuj na mém místì... Budeš-li ty žít, nebude mít moje smrt rušivé následky.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 7) Studenti a obèané, kteøí se shromáždili pøi Lutherovì odjezdu, byli hluboce
dojati. Zástupy lidí, jejichž srdcí se dotklo evangelium, se louèily s Lutherem s pláèem. Pak se
reformátor a jeho prùvodci vydali na cestu z Wittenberka.
Cestou vidìli, že lidi trápí chmurné obavy. V nìkterých mìstech jim neprokazovali žádné pocty. Když se
v jednom mìstì zastavili na noc, vyjádøil jistý knìz své obavy tím, že postavil pøed Luthera podobiznu
jednoho italského reformátora, který zemøel muèednickou smrtí. Následujícího dne se dozvìdìli, že ve
Wormsu byly odsouzeny Lutherovy spisy. Øíšští poslové vyhlašovali císaøùv výnos a vyzývali lid, aby
pøinášel zapovìzené spisy na mìstský úøad. Posel, který Luthera provázel, se obával o Lutherovu
bezpeènost na snìmu a myslel si, že Lutherova rozhodnost je již asi otøesena. Proto se ho zeptal, zda si
ještì pøeje pokraèovat v cestì. Luther odpovìdìl: „Aèkoli je nade mnou vynesena klatba v každém mìstì,
pùjdu dále. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 7)
V Erfurtu Luthera pøijali s poctami. Obklopen zástupy lidí, kráèel ulicemi, jimiž tak èasto procházel se
svou žebráckou mošnou. Navštívil svou bývalou klášterní celu a pøemýšlel o tom, jak jeho nitro osvítilo
svìtlo, které nyní svítí pro celé Nìmecko. Vyzvali ho, aby promluvil. Luther to mìl zakázáno, avšak
posel, jenž ho provázel, mu dal svolení a mnich, který byl kdysi otrokem kláštera, vystoupil nyní na
kazatelnu.
Velké shromáždìní oslovil Kristovým pozdravem: „Pokoj vám, a pak pokraèoval: „Filozofové, doktoøi a
spisovatelé se snaží nauèit lidi zpùsobu, jak dosáhnout vìèného života, a nedaøí se jim to. Já vám jej nyní
sdìlím:... Bùh vzkøísil z mrtvých Èlovìka, Pána Ježíše Krista, aby znièil smrt, odstranil høích a zavøel
brány pekla. To je dílo spasení... Kristus zvítìzil. To je radostná zvìst. Jsme spaseni tím, co vykonal on,
ne svými skutky. Náš Pán Ježíš Kristus øekl: Pokoj vám; hleïte na mé ruce. To znamená: Pohleï, èlovìèe,
já jsem z tebe sejmul høích a vykoupil tì, nyní máš pokoj.
Dále ve své øeèi ukázal, že pravá víra se projeví svatým životem. „Protože nám Bùh dává spásu, hleïme,
aby naše skutky byly takové, aby našly u nìho zalíbení. Jsi bohatý? Nech• tvé bohatství slouží potøebám
chudých. Jsi chudý? Nech• tvé služby najdou uplatnìní u bohatých. Je-li tvá práce užiteèná jen tobì
samému, pak služba, kterou se snažíš vykonávat pro Boha, je lží. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 7)
Lid naslouchal jako fascinovaný. Hladové duše pøijímaly chléb života. Kristus byl pøed nimi vyvyšován
nad papeže, legáty, císaøe a krále. Luther se ani v nejmenším nezmínil o tom, v jak nebezpeèném
postavení sám je. Nesnažil se, aby o nìm všichni mluvili nebo ho litovali. Když pøemýšlel o Kristu,
zapomínal na sebe. Ztratil se za Mužem z Golgoty a snažil se ukazovat jen na Pána Ježíše jako na
Zachránce høíšníkù.

Cestou se Luther všude setkával s velkým zájmem. Všude se kolem nìj shromažïovaly zvìdavé zástupy a
pøátelské hlasy ho upozoròovaly na zámìry papežencù. „Upálí tì, øíkali nìkteøí, „promìní tvé tìlo v
popel, jak to udìlali s Janem Husem. Luther jim však odpovídal: „I kdyby po celé cestì z Wormsu do
Wittenberka zapálili oheò, jehož plameny by dosahovaly až k nebi, projdu jím ve jménu Pánì. Pøijdu na
snìm, vstoupím do tlamy toho netvora a vylámu mu zuby, protože vyznám Pána Ježíše Krista.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 7)
Zpráva o tom, že se blíží k Wormsu, vzbudila velký rozruch. Jeho pøátelé se obávali o jeho bezpeèí,
jeho nepøátelé mìli strach, že se jim jejich zámìr nezdaøí. S velkým úsilím se jej snažili pøimìt, aby do
mìsta nevstupoval. Zastánci papeže jej vyzvali, aby se odešel na zámek jednoho rytíøe, který mu byl
pøíznivì naklonìn, kde se údajnì mìly všechny rozpory vyøešit v pøátelském duchu. Jeho pøátelé se
pokusili vyvolat v nìm strach tím, že mu líèili nebezpeèí, která mu hrozí. Neuspìli však. Luther bez
strachu prohlásil: „I kdyby bylo ve Wormsu tolik ïáblù jako tašek na støechách domù, i tak bych tam šel.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 7)
Když dorazil do Wormsu, èekal ho u brány obrovský zástup lidí, aby ho pøivítali. Tak velký dav se
nesešel, ani když vítali císaøe. Zavládlo velké vzrušení. Ze zástupu se ozval pronikavý, naøíkavý hlas
zpívající pohøební žalozpìv, jakoby chtìl Luthera varovat pøed údìlem, který ho oèekává. „Bùh bude
mou ochranou, prohlásil Luther, když vystoupil z vozu.
Zastánci papeže nevìøili, že se Luther opravdu odváží pøijít do Wormsu, a proto byli jeho pøíjezdem
zdìšeni. Císaø ihned svolal své rádce, aby uvážili, jaká opatøení podniknout. Jeden z biskupù, horlivý
obhájce papežství, prohlásil: „Dlouho jsme se už o tom radili. Nech• se vaše císaøská milost zbaví
tohoto èlovìka co nejrychleji. Což nedal Zikmund upálit Jana Husa? Nejsme povinni vydávat ochranné
listy kacíøùm, ani nejsme povinni takové listy dodržovat. „Nikoli, odpovìdìl císaø, „musíme svùj slib
dodržet. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8) Proto bylo rozhodnuto, že Luther má být slyšen.
Celé mìsto chtìlo vidìt tohoto podivuhodného muže, a tak zástup návštìvníkù brzy naplnil pokoje, ve
kterých se ubytoval. Luther se sotva zotavil po své nedávné nemoci, byl unaven putováním, které trvalo
plné dva týdny, musel se pøipravit na zítøejší závažné události a k tomu potøeboval klid a odpoèinek.
Avšak pøání lidí uvidìt ho bylo tak velké, že si mohl dopøát jen nìkolik hodin odpoèinku a už se kolem
nìho shromáždili šlechtici, rytíøi, knìží i mìš•ané. Mezi nimi bylo mnoho šlechticù, kteøí odvážnì
požadovali na císaøi nápravu zloøádù v církvi a kteøí - jak prohlásil Luther - „byli všichni vysvobozeni
mým evangeliem . (Martyn, str. 393) Pøátelé, ale i nepøátelé pøicházeli, aby se podívali neohroženého
mnicha. Pøijímal všechny s neochvìjným klidem a všem odpovídal dùstojnì a moudøe. Vystupoval
rozhodnì a odvážnì. Jeho bledá, hubená tváø, poznamenaná stopami nedávné nemoci a vyèerpání, mìla
laskavý, ba radostný výraz. Slavnostnost a hluboká opravdovost jeho slov mu dodávala sílu, které
nemohli odolávat ani jeho nepøátelé. Jak jeho pøátelé, tak nepøátelé žasli. Nìkteøí byli pøesvìdèeni, že je
naplnìn Boží mocí, jiní prohlašovali, jako kdysi farizeové o Kristu: „Je posedlý ïáblem.
Následujícího dne byl Luther vyzván, aby se dostavil na snìm. Urèený císaøský úøedník jej mìl pøivést
do sálu. Podaøilo se mu to však jen s velkými obtížemi. Všechny ulice zaplnili diváci dychtiví vidìt
mnicha, který se odvážil odporovat moci papeže.

Právì když se chystal pøedstoupit pøed své soudce, oslovil ho laskavì staøièký generál, hrdina mnoha
bitev: „Ubohý mnichu, ubohý mnichu, nyní vstupuješ na vznešenìjší stanovištì, než jaké jsem já nebo
kterýkoli jiný velitel kdy zaujímal v nejkrvavìjší z našich bitev. Je-li však tvá vìc spravedlivá a máš-li
jistotu, kráèej vpøed v Božím jménu a nièeho se neboj. Bùh tì neopustí. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Koneènì stál Luther pøed snìmem. Císaø zasedl na trùn. Kolem nìho stály nejvýznamnìjší osobnosti
øíše. Ještì nikdy nikdo nestál pøed významnìjším shromáždìním, aby se odpovídal ze své víry, než pøed
jakým stál Martin Luther. „Pøedvolání pøed snìm už samo o sobì pøedznamenalo vítìzství nad
papežstvím. Papež už vynesl rozsudek nad tímto èlovìkem a ten se nyní dostavil pøed soudní dvùr, který
se už jen tím vyvýšil nad papeže. Papež uvalil na tohoto èlovìka klatbu a tím ho vylouèil z lidské
spoleènosti. Ale nyní byl odsouzenec zdvoøile pozván pøed nejvznešenìjší shromáždìní na svìtì a
pozvání pøijal. Papež ho odsoudil k vìènému mlèení, ale on nyní promluví k tisícùm pozorných
posluchaèù, svolaných z nejvzdálenìjších konèin køes•anstva. Tak se prostøednictvím Luthera
uskuteèòovala obrovská revoluce. Øím již sestupoval se svého trùnu a byl to hlas mnicha, který ho tak
pokoøil. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Pøed slavným a vznešeným shromáždìním vypadal neurozený reformátor bázlivì a rozpaèitì. Nìkolik
knížat si všimlo jeho pocitù, pøistoupilo k nìmu a jeden z nich mu pošeptal: „Nebojte se tìch, kdo
zabíjejí tìlo, ale duši zabít nemohou. Jiný mu øekl: „Budou vás vodit pøed vládce a krále kvùli mnì,...
bude vám dáno, co máte mluvit. Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. (Mat
10:28,18-20) Velcí muži svìta tak pomocí Kristových slov posílili Božího služebníka v hodinì zkoušky.
Luther byl pøiveden na místo pøímo pøed císaøovým trùnem. V pøeplnìném sále zavládlo hluboké
ticho. Pak povstal císaøský úøedník, ukázal na hromadu Lutherových spisù a žádal, aby Luther
odpovìdìl na dvì otázky: Zda se k nim hlásí jako ke svým spisùm a zda je ochoten odvolat názory, které
v nich hlásal. Když byly pøeèteny názvy knih, Luther odpovìdìl na první otázku a potvrdil, že je autorem
zmínìných knih. Pak pokraèoval: „Pokud jde o druhou otázku, ta se týká víry a spásy duší a jde v ní o
Boží slovo, nejvìtší a nejvzácnìjší poklad na nebi i na zemi. Jednal bych neuváženì, kdybych odpovìdìl
bez rozmýšlení. Mohl bych toho øíci ménì, než vyžadují okolnosti, nebo více, než žádá pravda, a tak
bych se mohl prohøešit proti slovùm Kristovým: Kdo mì však zapøe pøed lidmi, toho i já zapøu pøed
svým Otcem v nebi. (Mat 10:33) Proto žádám vaše císaøské Velièenstvo ve vší pokoøe, aby mi dopøálo
èasu, abych mohl odpovìdìt, aniž se prohøeším proti Božímu slovu. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Luther si poèínal moudøe, když pøednesl takovou žádost. Jeho postup pøesvìdèil shromáždìní, že
nejedná unáhlenì a bez rozvahy. Taková rozvážnost a takové sebeovládání, neèekané u èlovìka, který se
døíve projevil tak smìle a neústupnì, pøispìly k jeho síle a umožnily mu pozdìji odpovídat uvážlivì,
moudøe, rozhodnì a dùstojnì, což pøekvapilo a zklamalo jeho protivníky a bylo výèitkou jejich
nestoudnosti a pýše.
Následujícího dne se mìl dostavit, aby podal koneènou odpovìï. Zastavovalo se v nìm chvílemi srdce,
když pomyslel na to, jaké síly se spojily proti pravdì. Víra ho opouštìla, zmocòoval se ho strach.
Nebezpeèí pøed ním rostlo, zdálo se mu, že nepøátelé nad ním již vítìzí a že mocnosti temna nabývají
pøevahy. Stahovala se nad ním mraèna a zdálo se mu, že ho oddìlují od Boha. Toužil po ujištìní, že Pán

zástupù bude s ním. V úzkosti ducha se vrhl na zem a vyrážel ze sebe kusé, srdceryvné výkøiky, kterým
mohl porozumìt jen Bùh.
„Všemohoucí a vìèný Bože, volal, „jak strašný je tento svìt! Hle, otvírá svou tlamu, aby mì sežral, a já
tak málo vìøím v tebe... jestliže musím vkládat svou dùvìru jen v sílu tohoto svìta, pak je vše ztraceno...
Pøišla má poslední hodinka, mùj rozsudek byl již vynesen... Bože, pomoz mi proti celé moudrosti svìta.
Pomoz mi,... jen ty tak mùžeš uèinit;... nebo• tu nejde o mé dílo, ale o tvé. Já tu nemám co dìlat, nemám
zaè bojovat s mocnými tohoto svìta... Ale jde o tvou vìc... a je to spravedlivá a vìèná vìc. Pane, pomoz
mi! Vìrný a nezmìnitelný Bože, neskládám svou dùvìru v žádného èlovìka. Vše, co se zakládá na
èlovìku, je nejisté; vše, co vychází z èlovìka, selhává... Ty jsi mne vyvolil pro toto dílo... Stùj pøi mnì,
pro tvého milovaného Ježíše Krista, který je mou ochranou, mou záštitou a mým pevným hradem.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Moudrá prozøetelnost dopustila, aby si Luther uvìdomil, co mu hrozí, aby nespoléhal na vlastní síly a
nepouštìl se neuváženì do nebezpeèí. Nebyly to však obavy z tìlesného a duševního utrpení, nebyl to
strach z muèení nebo smrti, co ho plnilo hrùzou. Dostal se do krajní situace a cítil, že není schopen v ní
obstát. Vìc pravdy by mohla utrpìt jeho slabostí. Zápasil s Bohem ne o vlastní záchranu, ale o vítìzství
evangelia. Trpìl úzkostí jako Izrael oné noci, když zápasil u opuštìného potoka. A podobnì jako Izrael
také zvítìzil. Ve své krajní bezmocnosti se vírou upnul ke Kristu, mocnému Vysvoboditeli. Posílilo ho
ujištìní, že nebude stát pøed snìmem sám. Do srdce se mu vrátil klid a zaèal se radovat, že mu bylo
dopøáno vyvyšovat Boží slovo pøed vládci národù.
Luther se pøipravoval na nastávající zápas s myslí soustøedìnou na Boha. Pøemýšlel o tom, jak odpoví,
zkoumal statì svých vlastních spisù a vypisoval si z bible dùkazy, jimiž by podepøel svá tvrzení.
Nakonec položil levou ruku na otevøené Písmo svaté, které leželo pøed ním, pravou ruku pozvedl k nebi
a pøísahal, že „zùstane vìrný evangeliu a bude otevøenì vyznávat svou víru, i kdyby mìl své svìdectví
zpeèetit vlastní krví . (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Když jej znovu pøedvedli pøed snìm, nebylo na jeho tváøi ani stopy po strachu nebo rozpacích. Klidnì a
pokojnì, pøitom však stateènì a dùstojnì stál jako Boží svìdek pøed mocnými svìta. Císaøský úøedník od
nìj nyní žádal, aby oznámil, zda chce odvolat své uèení. Luther na to odpovìdìl mírnì a pokornì, bez
unáhlenosti a citového vzplanutí. Choval se ostýchavì a uctivì, pøi tom ale projevoval odvahu a radost,
což shromáždìní pøekvapilo.
„Nejjasnìjší císaøi, vznešená knížata, milostiví pánové, zaèal Luther, „stojím dnes pøed vámi podle
pøíkazu, který mi byl vèera doruèen. Milosrdenstvím Božím zapøísahám vaše Velièenstvo a vaše
vznešené výsosti, abyste milostivì vyslechli obranu vìci, o níž jsem pøesvìdèen, že je spravedlivá a
pravdivá. Prosím, abyste mi odpustili, jestliže se z nevìdomosti prohøeším proti dvorním zvyklostem a
øádùm, protože jsem nebyl vychován v královských palácích, ale v ústraní kláštera. (D'Aubigné, sv. 7,
kap. 8)
Pak pøistoupil k položené otázce a prohlásil, že jeho uveøejnìné spisy nejsou všechny stejného druhu.
Nìkteré pojednávají o víøe a dobrých skutcích a i jeho nepøátelé o nich prohlašují, že jsou nejen
neškodné, nýbrž prospìšné. Odvolat tyto spisy by znamenalo odsoudit pravdy, jež vyznávají všichni.

Druhou skupinu tvoøí knihy, které odhalují zkaženost a zloøády papežství. Odvolat tyto spisy by posílilo
krutovládu Øíma a doširoka by otevøelo dveøe mnoha velkým nepravostem. Tøetí skupina spisù napadá
ty, kdo hájí panující zloøády. O tìchto spisech ochotnì uznal, že v nich byl tvrdší, než pøíslušelo.
Netvrdil, že je neomylný, avšak ani tyto knihy nemohl odvolat, protože by to povzbudilo nepøátele
pravdy, kteøí by pak utlaèovali Boží lid ještì krutìji.
„Jsem však jen èlovìk, ne Bùh, pokraèoval Luther dále, „proto se budu hájit, jako se hájil Kristus: Øeklli jsem nìco špatného, prokaž, že je to špatné... Pro Boží milosrdenství zapøísahám vás, nejjasnìjší
císaøi, a vás, nejvznešenìjší knížata, a všechny pøíslušníky všech stavù, abyste dokázali ze spisù prorokù
a apoštolù, že jsem se mýlil. Jakmile o tom budu pøesvìdèen, odvolám každý blud a budu prvním, kdo
vezme knihy, které jsem napsal, a hodí je do ohnì.
„Co jsem právì øekl, doufám, jasnì ukazuje, že jsem peèlivì promyslel a zvážil nebezpeèí, jemuž se
vystavuji. To mi však strach nenahání, naopak, raduji se, když vidím, že evangelium je dnes, stejnì jako
v døívìjších dobách, pøíèinou sporù a zápasù. To je podstata a údìl Božího slova. Pán Ježíš Kristus øekl:
Nepøišel jsem uvést na zemi pokoj, ale meè. (Mat 10,34) Boží rozhodnutí jsou podivuhodná i nahánìjí
hrùzu. Støežte se, abyste ve snaze potlaèit spory nepronásledovali svaté Boží slovo a nepøivodili tím na
sebe hrozný pøíval nepøekonatelných nebezpeèí, èasných neštìstí a vìèné záhuby... Mohl bych uvést
mnoho pøíkladù z Božího slova. Mohl bych mluvit o faraónech, o králích Babylóna a o králích Izraele,
kteøí si pùsobili zkázu zdánlivì nejmoudøejšími èiny, kterými se snažili posílit své panství. Bùh pøenáší
hory, než by se kdo nadál. (Job 9,5) (D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Luther mluvil nìmecky. Když domluvil, byl požádán, aby pøednesl totéž latinsky. Aèkoli byl vyèerpán
pøedcházející námahou, vyhovìl žádosti a pronesl svou øeè znovu s stejnì jasnì a se stejnou silou jako
poprvé. Boží prozøetelnost to takto vedla. Myšlení mnoha knížat bylo totiž tak zatemnìno bludem a
povìrami, že pøi prvním pøednesu nepoznali závažnost Lutherových argumentù. Opakování jim však
umožnilo jasnì pochopit pøedložené body.
Lidé, kteøí tvrdošíjnì zavírali oèi pøed svìtlem, rozhodnuti nedát se pøesvìdèit pravdou, byli rozzlobeni
silou Lutherových slov. Když skonèil svùj projev, øekl mu mluvèí snìmu zlostnì: „Neodpovìdìl jsi na
otázku, která ti byla položena... Žádá se od tebe, abys dal jasnou a pøesnou odpovìï... Odvoláš nebo
neodvoláš?
Luther odpovìdìl: „Jelikož nejjasnìjší Velièenstvo a urozené panstvo žádá ode mne jasnou, prostou a
pøesnou odpovìï, dám vám ji a zní takto: Nemohu podøídit svou víru ani papeži ani snìmùm, protože je
nad slunce jasné, že se èasto mýlí a navzájem si protiøeèí. Proto tedy dokud nebudu pøesvìdèen dùkazy
z Písma svatého nebo zdravým rozumem, dokud nebudu pøesvìdèen tìmi statìmi, jež jsem uvádìl, a
dokud se tím neuvolní mé svìdomí vázané Božím slovem, nemohu odvolat a neodvolám, nebo• se
nesluší køes•anu, aby mluvil proti svému svìdomí. Zde stojím a nemohu jinak. Bùh mi pomáhej. Amen.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Tento spravedlivý muž stál na pevném základì Božího slova. Nebeské svìtlo ozaøovalo jeho tváø.
Všichni poznali jeho velikost a povahovou ryzost, jeho vnitøní pokoj a radost, když mluvil proti bludu a
o nadøazenosti víry, která pøemáhá svìt.

Celé shromáždìní na chvíli onìmìlo úžasem. Pøi svém prvním slyšení totiž Luther mluvil tiše a jeho
jednání bylo uctivé a pokorné. Zastánci papežství si to vykládali jako znamení, že zaèíná ztrácet odvahu.
Pokládali jeho žádost o odroèení za pøedehru k odvolání. Sám císaø Karel si všiml mnichovy tìlesné
sešlosti, jeho chudého odìvu a prostého vystupování a napùl opovržlivì prohlásil: „Tento mnich ze mne
nikdy neudìlá kacíøe. Odvaha a pevnost, jakou nyní Luther projevil, stejnì jako pádnost a srozumitelnost
jeho argumentù všechny posluchaèe pøekvapila. Císaø s obdivem zvolal: „Tento mnich mluví srdnatì a s
neochvìjnou odvahou. Mnozí nìmeètí šlechtici sledovali s pýchou a obdivem tohoto pøedstavitele svého
národa.
Pøívrženci Øíma byli zahnáni do úzkých. Jejich vìc se dostala do nepøíznivého svìtla. Pokusili se udržet
své postavení ne tím, že by se odvolali na Písmo, ale tím, že se uchýlili k osvìdèenému prostøedku Øíma
- k vyhrùžkám. Mluvèí snìmu prohlásil: „Jestliže neodvoláš, císaø a øíšští stavové uváží, jak zakroèí
proti nenapravitelnému kacíøi.
Lutherovi pøátelé, kteøí s velkým potìšením naslouchali jeho skvìlé obranì, se pøi tìchto slovech
zachvìli, avšak Luther klidnì odpovìdìl: „Bùh buï mým pomocníkem, protože nemohu nic odvolat.
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 8)
Dostal pokyn, aby opustil snìm, aby se knížata mohla poradit. Každý cítil, že nastala rozhodná chvíle.
Lutherovo tvrdošíjné odmítání podrobit se mùže ovlivnit dìjiny církve na celá staletí. Snìm rozhodl, že
mu poskytne ještì jednu pøíležitost, aby odvolal. Znovu a naposledy byl pøiveden do shromáždìní.
Znovu mu byla položena otázka, zda chce odvolat své uèení. „Nemohu odpovìdìt jinak, prohlásil, „než
jak jsem již odpovìdìl. Bylo zøejmé, že se ani sliby ani hrozbami nedá pøimìt k tomu, aby se podvolil
pøíkazùm Øíma.
Obhájci papežství cítili zklamání, že jejich moc, pøed níž se tøásli králové a šlechtici, byla takto
zlehèena prostým mnichem. Rádi by mu dali pocítit svùj hnìv a umuèili ho k smrti. Luther chápal, jaké
nebezpeèí mu hrozí, proto mluvil ke všem s køes•anskou dùstojností a klidem. V jeho slovech neznìla
pýcha, vášnì a pøedstírání. Pøestal myslet na sebe i na vrchnost, pøed kterou stojí, a cítil jen, že je v
pøítomnosti nìkoho, kdo je nekoneènì vìtší než papež, preláti, králové a císaøi. Lutherovými ústy
promluvil Kristus tak mocnì a dùstojnì, že v té chvíli naplnila jak pøátele tak nepøátele posvátná úcta a
úžas. Na snìmu byl pøítomen Duch Svatý a zapùsobil na srdce nejvyšších mužù øíše. Nìkteøí z knížat
odvážnì uznali, že Lutherova vìc je spravedlivá. Mnozí byli pøesvìdèeni, kde je pravda, nìkteøí na to
však brzy zapomnìli. Byla tam i skupina lidí, kteøí tehdy neprojevili své pøesvìdèení, ale pozdìji sami
studovali Písmo svaté a stali se neohroženými pøívrženci reformace.
Kurfiøt Bedøich oèekával Lutherovo vystoupení pøed snìmem s obavami, s hluboce pohnutím pak
poslouchal jeho projev. S potìšením a pýchou sledoval Lutherovu odvahu, jeho pevnost a sebeovládání a
rozhodl se, že jej bude bránit ještì dùraznìji. Poznal rozdíl mezi obìma stranami. Pochopil, že moc Boží
pravdy porazila moudrost papežù, králù a prelátù. Papežství utrpìlo porážku, kterou bude cítit mezi
všemi národy a ve všech dobách.
Když papežský legát poznal, jaký úèinek mìla Lutherova øeè, zaèal se ještì více obávat o osud Øíma a

rozhodl se, že použije všechny dosažitelné prostøedky, aby Luthera znièil. Vynaložil celou svou
výøeènost a diplomatický um, kterými byl tak známý, aby mladièkého císaøe pøesvìdèil, jak bláhové a
nebezpeèné by bylo obìtovat pro vìc bezvýznamného mnicha pøátelství a podporu mocného papeže.
Jeho slova nezùstala bez úèinku. Den po Lutherovì projevu dal císaø Karel pøedložit snìmu poselství, v
nìmž oznámil své odhodlání pokraèovat v politice svých pøedchùdcù zachovat a chránit køes•anství.
Protože Luther odmítl zøíci se svých „bludù , budou použita nejpøísnìjší opatøení proti nìmu a proti
kacíøství, které uèil. „Prostý mnich, svedený svou vlastní pošetilostí, se postavil proti køes•anské víøe.
Abych zadržel šíøení takové bezbožnosti, obìtuji své království, své poklady, své pøátele, své tìlo, svou
krev, svou duši i svùj života. Hodlám propustit Martina Luthera z úøadu a zakázat mu, aby vyvolával v
národì nepoøádky. Zakroèím pak proti nìmu a proti jeho pøívržencùm jako proti zatvrzelým kacíøùm.
Exkomunikuji je, dám je do klatby, abych je vyhubil. Vyzývám pøíslušníky stavù, aby jednali jako vìrní
køes•ané. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 9) Pøesto císaø prohlásil, že Lutherùv ochranný list musí být nadále
respektován a že než budou proti nìmu zahájena opatøení, musí mu být dovoleno vrátit se bezpeènì
domù.
Èlenové snìmu zastávali protichùdné názory. Vyslanci a zástupci papeže znovu požadovali, aby nebyl
brán ohled na ochranný list. Prohlašovali: „Jeho popel by mìl být vhozen do Rýna, jako byl do nìho
vhozen pøed stoletím popel Jana Husa. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 9) Avšak nìmeètí šlechtici, aè sami
zastávali papeže a stavìli se k Lutherovi nepøátelsky, nesouhlasili s porušením veøejné záruky, která by
poskvrnila èest národa. Pøipomínali pohromy, které pøišly po Husovì smrti, a prohlásili, že se neodváží
pøivolat na Nìmecko a na hlavu svého mladièkého císaøe podobné hrùzy.
Císaø Karel na tento proradný návrh odpovìdìl: „I kdyby èest a víra vymizely z celého svìta, musí trvale
zùstat v srdcích knížat. (D'Aubigné, sv. 7. kap. 9) Když na nìho nejzarytìjší Lutherovi odpùrci dále
naléhali, aby s Lutherem naložil tak, jako Zikmund naložil s Husem, totiž aby ho vydal do rukou církve,
vzpomnìl si na výjev, kdy Hus na snìmu veøejnì poukázal na své øetìzy a pøipomnìl císaøi daný slib. A
pøi této vzpomínce Karel V. prohlásil: „Nechtìl bych se èervenat jako Zikmund. (Lenfant, díl 1, str. 422)
Karel vìdomì odmítl pravdy hlásané Lutherem. „Jsem pevnì odhodlán øídit se pøíkladem svých pøedkù,
napsal tento panovník. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 9) Rozhodl se, že nesejde z vyšlapané cesty zvykù, i když
by místo toho mohl kráèet po cestì pravdy a spravedlnosti. Protože tak jednali jeho pøedci, bude také on
podporovat papežství s celou jeho krutostí a pøevráceností. Takové stanovisko zaujal. Odmítl pøijmout
více svìtla, než pøijali jeho otcové, a vzít na sebe jakoukoli další povinnost, než jaké na sebe vzali oni.
I dnes mnoho lidí podobnì lpí na zvycích a tradicích svých pøedkù. Když jim Pán posílá další poznání,
odmítají je pøijmout s tím, že co nebylo poskytnuto jejich otcùm, nepøijmou ani oni. Nejsme ve stejné
situaci jako naši otcové, proto také nemáme stejné povinnosti a odpovìdnost jako oni. Nevzbudíme Boží
pøízeò, budeme-li mìøit své povinnosti pøíkladem otcù, místo abychom sami studovali Boží slovo.
Máme vìtší odpovìdnost než naši pøedkové. Jsme odpovìdni za svìtlo, které pøijali oni a které nám
pøedali jako dìdictví, a jsme odpovìdni také za svìtlo, které nám záøí z Božího slova nyní.
Nevìøícím Židùm Kristus øekl: „Kdybych byl nepøišel a nemluvil k nim, byli by bez høíchu. Nyní však
nemají výmluvu pro svùj høích. (Jan 15,22) Stejná Boží moc oslovila prostøednictvím Luthera císaøe a

nìmecká knížata. Když zazáøilo svìtlo z Božího slova, pøesvìdèoval Boží Duch mnohé èleny snìmu
naposled v jejich životì. Podobnì jako pøed staletími Pilát dovolil, aby pýcha a touha po oblibì uzavøely
jeho srdce pro Vykupitele svìta, jako tøesoucí se Felix kdysi vyzval posla pravdy: „Pro dnešek mùžeš jít,
až budu mít èas, dám si tì zase zavolat (Skut 24,25), jako pyšný Agrippa kdysi pøiznal: „Málem bys mì
pøesvìdèil, abych se stal køes•anem (Skut 26,28), ale pøesto odmítl Bohem seslané poselství, tak se nyní
také Karel V. podøídil požadavkùm svìtské pýchy a svìtského rozumu a rozhodl se odmítnout svìtlo
pravdy.
Zprávy o tom, co se proti Lutherovi chystá, se záhy roznesly a vyvolaly v mìstì velké vzrušení.
Reformátor si získal mnoho pøátel, kteøí si dobøe uvìdomovali proradnost a krutost Øíma vùèi všem,
kdo se odvážili odhalit jeho zkaženost. Tito pøátele si umínili, že Luther mu nesmí padnout za obì•.
Stovky šlechticù se zavázaly, že ho budou chránit. Nebylo málo tìch, kdo otevøenì oznaèovali královo
poselství za projev slabošské poddanosti moci Øíma. Na vratech domù a na veøejných prostranstvích se
objevily plakáty, nìkteré Luthera odsuzovaly, jiné ho podporovaly. Na jednom z nich byla napsána
pouze tato slova biblického mudrce: „Bìda tobì, zemì, když král tvùj dítì jest. (Kaz 10,16) Nadšení lidu
pro Lutherovu vìc po celém Nìmecku pøesvìdèilo císaøe i snìm, že jakákoli nespravedlnost vùèi nìmu,
by ohrozila pokoj v øíši a možná i pevnost trùnu.
Bedøich Saský se zámìrnì choval zdrženlivì, peèlivì skrýval své skuteèné pocity vùèi reformátorovi.
Pozornì ho hlídal, sledoval každý jeho pohyb a zároveò každý èin jeho nepøátel. Mnozí se však nesnažili
tajit svou náklonnost k Lutherovi. Luthera navštìvovali knížata, hrabata, baroni a další významné
osobnosti církevní i laické. „Místnùstka doktora Luthera, napsal Spalatin, „nemohla pojmout všechny
návštìvníky, kteøí pøicházeli. (Martyn, díl 1, str. 404) Lidé se na nìho dívali, jako by byl nìco víc než
pouhý èlovìk. I lidé, kteøí nepøijali jeho uèení, museli obdivovat jeho èestnost a poctivost, která ho
vedla k tomu, že radìji chtìl zemøít, než by znásilnil své svìdomí.
Mnozí lidé se usilovnì snažili Luthera pøesvìdèit, aby pøijal urèitý kompromis s Øímem. Nìkteøí
šlechtici ho varovali, že bude-li tvrdošíjnì zastávat svùj názor proti názoru církve a koncilu, bude v
krátké dobì vykázán z øíše a nenajde zastání. Na to Luther odpovìdìl: „Kristovo evangelium nemùže být
hlásáno, aniž vzbudí odpor... Proè by mì mìl strach z nebezpeèí odlouèit od Pána a od Božího slova, jež
jediné je pravdou? Ne, radìji se vzdám svého tìla, své krve a svého života. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 10)
Znovu jej vyzvali, aby se podøídil názoru císaøe, že se pak nebude muset nièeho obávat. „Z celého
svého srdce souhlasím s tím odpovìdìl, „že císaø, knížata, ba i nejposlednìjší køes•an by mìl prozkoumat
a posoudit má díla, avšak jen za podmínky, že je budou mìøit Božím slovem. Èlovìk nepotøebuje nic
jiného, než poslouchat Boží slovo. Neznásilòujte mé svìdomí, které je vázáno a spoutáno s Písmem
svatým. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 10)
Na jiné varování odpovìdìl: „Jsem ochoten zøíci se svého ochranného listu. Svìøím do rukou císaøe sebe
a svùj život, Boží slovo však nikdy! (D'Aubigné, sv. 7, kap. 10) Vyjádøil svou ochotu podøídit se
rozhodnutí všeobecného koncilu, avšak jen za podmínky, že koncil bude rozhodovat na základì Písma
svatého. „Pokud jde o Boží slovo a víru, prohlásil dále, „je každý køes•an právì tak dobrým soudcem
jako papež, i kdyby mìl podporu miliónu koncilù. (Martyn, díl 1, str. 410) Nakonec dospìli pøátelé i
nepøátelé k pøesvìdèení, že další snahy o usmíøení jsou zbyteèné.

Kdyby se Luther podvolil jen v jediném bodì, satan a jeho pomahaèi by zvítìzili. Jeho neochvìjná
pevnost byla však prostøedkem k osvobození církve a poèátkem nových a lepších èasù. Vliv jediného
muže, který se opovážil myslet a jednat o náboženských vìcech samostatnì, ovlivnil církev i celý svìt, a
to nejen své doby, ale i pozdìjších generací. Jeho pevnost a vìrnost bude posilovat až do konce èasu
všechny, kdo budou prožívat podobné situace. Boží moc a svrchovanost triumfovala nad moudrostí lidí
a nad silou satana.
Brzy nato Luther obdržel císaøské naøízení, aby se vrátil domù. Luther dobøe vìdìl, že záhy bude
následovat jeho odsouzení. Nad jeho životem se zaèaly stahovat hrozivé mraky. Z Wormsu však
odcházel naplnìn radostí a vdìèností vùèi Bohu. Prohlásil: „Sám ïábel støežil papežovu tvrz. Kristus však
do ní uèinil široký prùlom a satan byl donucen uznat, že Pán je mocnìjší než on. (D'Aubigné, sv. 7, kap.
11)
Luther nechtìl, aby jeho neochvìjnost byla chápána jako vzpoura, a proto po svém odjezdu napsal císaøi
dopis. Mimo jiné v nìm stálo: „Bùh, jenž zkoumá srdce, je mým svìdkem, že jsem hotov co nejochotnìji
uposlechnout Vaši Výsost aè poctìn, èi zneuctìn, a• živý, èi umírající, ve všem bez výjimky, až na Boží
slovo, kterým èlovìk žije. Ve všech vìcech pozemského života Vám budu neotøesitelnì vìrný, nebo•
ztratit èi získat nìco tady na zemi nemá žádný význam pro spasení. Jde-li však o vìèné zájmy, Bùh si
nepøeje, aby se èlovìk podøizoval èlovìku, nebo• takové podøizování v duchovních vìcech je vlastnì
uctívání, a to pøísluší jedinì Stvoøiteli. (D'Aubigné, sv. 7, kap. 11)
Cestou z Wormsu byl Luther pøijímán ještì s vìtšími poctami, než když jel tam. Církevní hodnostáøi
vítali exkomunikovaného mnicha a svìtští vládcové prokazovali pocty muži, kterého císaø odsoudil.
Prosili ho, aby kázal, a pøesto, že to mìl zakázáno, vystupoval za kazatelnu se slovy: „Neslíbil jsem, že
spoutám Boží slovo, a ani to neuèiním. (Martyn, díl 1, str. 420)
Nedlouho po jeho odjezdu z Wormsu vymohli obhájci papežství na císaøi, aby vydal proti Lutherovi
edikt. V ediktu byl Luther oznaèen za „samého satana v lidské podobì obleèeného v mnišské kutnì .
(D'Aubigné, sv. 7, kap. 11) Edikt naøizoval, aby, jakmile pøestane platit ochranný list, byly podniknuty
kroky k zastavení jeho pùsobení. Listina zakazovala, aby mu kdokoli poskytl pøístøeší, dal mu najíst
nebo napít, aby mu poskytl pomoc slovem nebo èinem, veøejnì èi tajnì. Mìl být zajat, a• se zdržuje
kdekoli, a vydán úøadùm. Také jeho pøívrženci mìli být uvìznìni a jejich majetky zabaveny. Jeho spisy
mìly být znièeny a koneènì všichni, kdo by se opovážili jednat proti tomuto naøízení, mìli být rovnìž
prokleti. Saský kurfiøt a knížata, která se k Lutherovi chovala nejpøátelštìji, opustili Worms krátce po
Lutherovì odjezdu, a tak císaøovo naøízení získalo souhlas snìmu. Zastánci papežství jásali. Domnívali
se, že osud reformace je tím zpeèetìný.
Bùh se postaral, aby jeho služebník byl zachránìn i v této hodinì nebezpeèí. Bdìlé oko sledovalo každý
pohyb Luthera a vìrné a šlechetné srdce se rozhodlo jej zachránit. Bylo jasné, že se Øím uspokojí pouze
jeho smrtí, proto jen bezpeèný úkryt ho mohl zachránit pøed lví tlamou. Bùh vnukl Bedøichu Saskému
nápad, jak reformátora zachránit. Vìrní pøátelé kurfiøtùv zámìr provedli a Luther byl ukryt tak dobøe, že
o nìm nevìdìli ani pøátelé ani nepøátelé. Cestou domù, byl pøepaden, zajat, odtržen od svých prùvodcù a
rychle dopraven pøes lesy na hrad Wartburg, osamìlou tvrz v horách. Jeho únos i úkryt byly zahaleny

tajemstvím, takže ani Bedøich sám dlouho nevìdìl, kam byl Luther odveden. Toto utajení mìlo svùj
smysl. Pokud kurfiøt nevìdìl, kde se Luther zdržuje, nemohl nic vyzradit. Spokojil se ujištìním, že
reformátor je v bezpeèí, a to mu staèilo.
Minulo jaro, uplynulo léto a podzim, pøišla zima a Luther byl stále vìznìn. Aleander a jeho pøívrženci
jásali, domnívali se, že svìtlo evangelia brzy zhasne. Místo toho však reformátor doplòoval svou lampu
ze zásobárny pravdy a její svìtlo zanedlouho zazáøí ještì jasnìji a skvìleji.
V bezpeèí a pøátelském ovzduší na Wartburgu se Luther po nìjakou dobu zotavoval z napìtí zápasù.
Avšak v klidu a odpoèinku nemohl najít uspokojení natrvalo. Byl navyklý na život plný èinorodosti a
tuhých zápasù, proto tìžce snášel neèinnost. Ve dnech osamìlosti mu vyvstával pøed oèima stav církve a
Luther zoufale volal: „Bìda! Není nikoho, kdo by se v tìchto dnech Božího hnìvu postavil jako zeï pøed
Pánem a zachránil Izraele! (D'Aubigné, sv. 9, kap. 2) Znovu se v myšlenkách zabýval sám sebou a zaèal
se obávat, že by mohl být obvinìn ze zbabìlosti, protože utekl z boje. Vyèítal si lhostejnost a pohodlnost.
Pøitom však v té dobì vykonal za den více práce, než se zdálo, že mùže jeden èlovìk vykonat. Jeho pero
nezahálelo. A tak jeho nepøátelé, kteøí si namlouvali, že byl umlèen, byli pøekvapeni a zmateni, když
dostali jasný dùkaz, že v èinnosti neustává. Po celém Nìmecku se šíøilo mnoho traktátù pocházejících z
jeho pera. Prokázal také neobyèejnì dùležitou službu svým krajanùm, když pøeložil do nìmèiny Nový
zákon. Ze svého skalnatého Patmosu bez pøestání témìø celý rok hlásal evangelium a káral høích a
bludy své doby.
Bùh ukryl svého služebníka z dìjištì veøejného života nejen proto, aby ho zachránil pøed hnìvem jeho
nepøátel nebo aby mu dopøál období klidu pro dùležitou práci. Šlo o nìco ještì dùležitìjšího. V samotì a
v ústraní horské pevnosti byl Luther odlouèen od podpory svìta a chránìn pøed lidskou chválou. Tím byl
chránìn pøed pýchou a sebejistotou, které jsou tak èasto plodem úspìchu. Utrpením a pokoøováním byl
pøipravován na to, aby znovu zanedlouho bezpeènì vystoupil na závratné výšiny.
Když se lidé tìší svobodì, kterou jim pøináší pravda, rádi oslavují ty, které Bùh vyvolil, aby rozlomili
okovy bludu a povìry. Satan se snaží odvrátit myšlení a city lidí od Boha a zamìøit je na lidi. Vede je,
aby uctívali nástroje a zapomínali na ruku, která prozøetelnì všechno øídí. Náboženští vùdcové, kteøí
jsou oslavováni a ctìni lidmi, velmi èasto zapomínají na svou závislost na Bohu a zaèínají spoléhat na
sebe. Pak se snaží ovládat myšlení a svìdomí lidí, kteøí jsou ochotni nechat se jimi vést, místo toho, aby
hledali vedení v Božím slovì. Dílo nápravy je èasto brždìno právì tímto jevem. Pøed takovým
nebezpeèím chtìl Bùh ochránit reformaci. Pøál si, aby toto dílo neslo peèe• Boha nikoli èlovìka. Lidé se
dívali na Luthera jako na tlumoèníka pravdy. Proto musel být odsunut do ústraní, aby se pohled všech
mohl zamìøit na vìèného Pùvodce pravdy.
Pøedmluva vydavatelù
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9. Švýcarský reformátor
Bùh vybíral pro reformaci církve své nástroje stejným zpùsobem, jako pøi poèáteèním budování církve.
Nebeský uèitel pominul velikány svìta, muže bohaté a mocné, kteøí byli navyklí pøijímat chválu a pocty
jako vùdcové lidu. Projevovali pýchu, sebejistotu a zakládali si na své nadøazenosti tak, že je Bùh
nemohl pøetvoøit, aby soucítili se svými bližními a stali se spolupracovníky pokorného Ježíše z
Nazareta. Pozvání: „Pojïte za mnou a uèiním z vás rybáøe lidí , (Mat 4,19) dostali prostí, nevzdìlaní
galilejští rybáøi. Byli to skromní a uèenliví následovníci. Èím ménì je ovlivnilo tehdejší falešné uèení,
tím lépe je mohl Kristus vyuèit a vychovat pro svou službu. Podobnì tomu bylo i v dobì velké
reformace. Hlavní pøedstavitelé reformace pocházeli ze skromných pomìrù, byli to lidé nejvíce vzdálení
od pýchy na postavení, od vlivu fanatizmu a klerikalizmu. Bùh zámìrnì používá skromné nástroje k
uskuteènìní velkých cílù. Pak lidé neoslavují èlovìka, ale Pána, který pùsobí, že lidé chtìjí a konají to, co
si pøeje on.
Nìkolik týdnù poté, co se v chatrném hornickém domku v Sasku narodil Luther, narodil se v chatrèi
pastevce v Alpách Ulrych Zwingli. Prostøedí, ve kterém žil jako dítì, a jeho výchova v dìtství jej dobøe
pøipravily pro budoucí poslání. Vyrùstal uprostøed krásné a vznešené pøírody, a to mu do mysli vtisklo
vìdomí velikosti, moci a svrchovanosti Boha. Vyprávìní o stateèných èinech, které se odehrály v jeho
rodných horách, roznìcovala jeho mladické touhy. Zbožná babièka mu vyprávìla nìkolik krásných
biblických pøíbìhù, které vybrala ze spousty legend a povìstí církve. Nedoèkavì poslouchal vyprávìní o
velkých èinech patriarchù a prorokù, o pastýøích, kteøí pásli svá stáda na pahorcích Palestiny, kde k nim
mluvili andìlé, o dítìti z Betléma a o muži Golgoty.
Podobnì jako Lutherùv otec, také otec Zwingliho chtìl dát svému synkovi vzdìlání, a proto musel
chlapec záhy opustil rodné údolí. Rozumovì se velmi rychle rozvíjel a brzy vyvstala otázka, kde najít
uèitele, kteøí by ho mohli nìèemu nauèit. Když mu bylo tøináct let odešel do Bernu, kde byla tehdy
nejlepší škola ve Švýcarsku. Zde však byl vystaven nebezpeèí, které ohrožovalo všechno, co mohl v
životì vykonat. Mniši totiž velmi snažili, aby ho zlákali ke vstupu do kláštera. Dominikáni a františkáni
soupeøili o oblibu lidu. Snažili se lidi pøilákat honosnì zdobenými kostely, okázalými obøady,
prostøednictvím slavných ostatkù svatých a zázraèných obrazù.
Bernští dominikáni pochopili, že když získají tohoto mladého nadaného studenta, pøinese jim to užitek a
pøispìje to k jejich slávì. Jeho mládí, jeho vrozené øeènické a spisovatelské schopnosti, jeho hudební a
básnické nadání by úèinnìji než všechna okázalost a nádhera pøitahovaly lidi na jejich obøady a
rozmnožily by pøíjmy jejich øádu. Rùznými úskoky a lichotkami se pokoušeli Zwingliho zlákat, aby
vstoupil do jejich kláštera. Luther se jako student pohøbil do klášterní kobky a zùstal by pro svìt ztracen,
kdyby ho Boží prozøetelnost nevysvobodila. Zwingli nemusel prožít stejné nebezpeèí. Jeho otec se
naštìstí dovìdìl o zámìrech mnichù. Nemínil dopustit, aby jeho syn vedl zahálèivý a nesmyslný mnišský
život. Pochopil, že je ohrožena jeho budoucí užiteènost, a proto mu naøídil, aby se okamžitì vrátil domù.
Syn uposlechl, ale v rodném údolí se nemohl trvale cítit spokojený. Po èase odešel do Basileje, kde
pokraèoval ve studiu. Tam také Zwingli poprvé slyšel evangelium o nezasloužené Boží milosti. Uèitel

klasických jazykù Wittenbach se pøi studiu øeètiny a hebrejštiny dostal k Písmu svatému a ve svých
pøednáškách pøenášel paprsky Božího svìtla do mysli svých žákù. Prohlašoval, že existuje pravda starší
a mnohem hodnotnìjší než nauky, kterým uèí teologové a filozofové. Je to stará pravda o tom, že smrt
Ježíše Krista je pro høíšníka jediným výkupným. Pro Zwingliho to byly první paprsky svìtla, které
pøedchází úsvit.
Zanedlouho byl Zwingli z Basileje povolán, aby nastoupil svou životní dráhu. Jeho prvním pùsobištìm
byla farnost v Alpách, nepøíliš vzdálená od jeho rodného údolí. Když byl ustanoven za knìze, jak napsal
jeden z jeho pozdìjších spolupracovníkù, „vìnoval se celou svou duší studiu Boží pravdy, protože si
uvìdomoval, kolik toho musí znát èlovìk, kterému bylo svìøeno Kristovo stádce. (Wylie, díl 8, kap. 5)
Èím více zkoumal Písmo, tím jasnìji poznával rozdíl mezi jeho pravdami a bludy Øíma. Podøídil se bibli
jako Božímu slovu, jedinému, dostateènému a neomylnému pravidlu. Poznal, že Písmo musí vykládat
samo sebe. Neopovážil se vysvìtlovat Písmo tak, aby to podpíralo pøedem vykonstruované uèení.
Považoval za svou povinnost poznat jeho pùvodní a zøejmý smysl. Snažil se využít všechno, co mu
mohlo pomoci plnì a pøesnì poznat jeho smysl, prosil o pomoc Ducha svatého, který - jak Pán Ježíš
slíbil - zjeví pravdu všem, kdo ji hledají upøímnì a s modlitbou.
Zwingli prohlásil: „Písmo pochází od Boha, ne od èlovìka, a sám Bùh, který osvìcuje, ti umožní
pochopit, že pochází od nìj. Boží slovo... nemùže selhat; je jasné, samo uèí, samo se vykládá, osvìcuje
duši celou spásou a milostí, utìšuje ji v Bohu, pokoøuje ji, takže se sama ztrácí až propadá, aby pøijala
Boha. Pravdu tìchto slov dokázal Zwingli vlastním životem. O tom, co v té dobì prožíval, pozdìji napsal:
„Když... jsem se zaèal plnì vìnovat Písmu svatému, tu mne filozofie a teologie stále navádìly, abych se s
nimi pøel. Nakonec jsem dospìl k závìru: Musíš nechat všech lží a poznat jaký je Bùh jen z jeho
vlastního slova. Pak jsem zaèal prosit Boha o jeho svìtlo a zaèal jsem Písmo chápat mnohem jasnìji.
(Wylie, díl 8, kap. 6)
Uèení, které Zwingli hlásal, nepøevzal od Luthera. Bylo to uèení Kristovo. Švýcarský reformátor
prohlásil: „Káže-li Luther Krista, èiní to, co èiním já. Pøivedl ke Kristu více lidí než jsem jich pøivedl já.
To ale není dùležité. Neponesu jméno nikoho jiného než Ježíše Krista, jsem jeho vojákem a on je mùj
jediný vùdce. Nikdy jsem Lutherovi nenapsal jediné slovo a Luther nenapsal mnì. A proè?... Aby se
mohlo projevit, jak je Boží Duch jednotný, protože oba, aniž jsme se spolu domluvili, uèíme o Kristu
naprosto shodnì. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 9)
V roce 1516 Zwingli dostal nabídku, aby pøijal místo kazatele v klášteøe v Einsiedelnu. Tam mìl
možnost poznat ještì blíže zkaženost Øíma a odtud mohl pùsobit jako reformátor daleko za hranice
svých rodných Alp. Do Einsiedelnu pøitahoval lidi nejvíce obraz Panny Marie, o které se tvrdilo, že má
zázraènou moc. Nad vstupem do kláštera bylo napsáno: „Zde lze získat úplné odpuštìní høíchù.
(D'Aubigné, sv. 8, kap. 5) Po celý rok pøicházeli poutníci k oltáøi Panny Marie, o velkém výroèním
svátku Panny Marie sem pøicházely obrovské zástupy lidí ze všech èástí Švýcarska a dokonce i z
Francie a Nìmecka. Zwingliho tento pohled velmi rmoutil, využil proto danou pøíležitost, aby tìmto
otrokùm povìr zvìstoval svobodu evangelia.
„Nemyslete si, prohlásil, „že Bùh pøebývá v tomto chrámì víc než v kterékoli jiné èásti svìta, který
stvoøil. A• žijete v kterékoli zemi, Bùh je všude okolo vás a slyší vás... Mohou vám neužiteèné skutky,

dlouhé pouti, obìti, obrazy, vzývání Panny Marie nebo svatých získat Boží milost?... K èemu je dobré
množství slov, do nichž odíváme své modlitby? Jaký smysl má nablýskaná kápì, dohola ostøíhaná hlava,
dlouhá vlající kutna nebo zlatem vyšívané støevíce?... Bùh hledí na srdce, a naše srdce jsou od nìho na
hony vzdálena. Kristus, kdysi obìtovaný na køíži, je dostateènou obìtí a odplatou za høíchy vìøících po
celou vìènost. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 5)
Mnoha posluchaèùm se toto uèení nelíbilo. Byli zklamáni, když slyšeli, že jejich úmorná pou• je vlastnì
k nièemu. Nemohli pochopit, že se jim v Ježíši Kristu nabízí nezasloužené odpuštìní. Více se jim líbil
starý zpùsob jak získat nebe, který jim vyznaèil Øím. Zalekli se složitosti toho, že by mìli hledat nìco
lepšího. Pro nì bylo jednodušší svìøit své spasení faráøùm a papeži, než usilovat o èistotu srdce.
Jiní však radostnì pøijali zvìst o vykoupení v Ježíši Kristu. Obøady pøedepisované Øímem jim
nepøinášely pokoj. Vírou pøijímali krev Spasitele jako prostøedek smíøení a odpuštìní. Tito lidé se
vrátili do svých domovù a pøedávali dalším drahocenné svìtlo, které pøijali. Tak se pravda šíøila od
vesnièky k vesnièce, od mìsta k mìstu a poèet poutníkù k oltáøi Panny Marie se citelnì zmenšoval.
Ubývalo obìtí a darù, a v dùsledku toho se zmenšoval i plat Zwingliho, který byl na nich závislý. To mu
však pùsobilo jen radost, protože mohl sledovat, jak se zmenšuje vliv fanatizmu a povìr.
Církevní úøady nebyly slepé, aby nevidìly dílo, které Zwingli koná, prozatím se však obávaly zakroèit.
Stále ještì doufaly, že ho získají pro svou vìc a snažily se zapùsobit na nìho lichocením. Mezitím si však
pravda získávala lidská srdce.
Pùsobení v Einsiedelnu pøipravilo Zwingliho pro práci ve vìtším mìøítku, kterou mìl brzy zaèít. Po
tøech letech pùsobení v Einsiedelnu byl povolán jako kazatel do katedrály v Curychu. Curych byl tehdy
nejvýznamnìjším mìstem Švýcarské konfederace, odsud mohl jeho vliv zasahovat velmi daleko.
Církevní pøedstavitelé, kteøí ho do Curychu pozvali, chtìli zamezit jakýmkoli novotám a podle toho ho
informovali, jaké jsou jeho povinnosti.
Pouèovali ho: „Budeš vynakládat všechno úsilí, abys zajiš•oval pøíjmy kapituly, a budeš brát ohled i na
ty nejmenší. Budeš povzbuzovat a napomínat vìrné, a to z kazatelny i ve zpovìdnici, aby platili všechny
desátky a poplatky a aby svými obìtmi prokazovali oddanost církvi. Horlivì budeš usilovat o zvyšování
pøíjmù ze služby nemocným, ze mší a vùbec z každého duchovního úkonu. Dále mu knìží, kteøí ho
uvádìli do jeho nové práce vysvìtlovali: „Pokud jde o podávání svátostí, kázání a duchovenskou péèi, to
také patøí k povinnostem kaplana. Mùžeš si však na to obstarat zástupce, zvláštì pokud jde o kázání.
Svátosti budeš podávat jen významným osobám a jen když o to budeš požádán, nesmíš tak èinit
komukoli bez rozlišování. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 6)
Zwingli beze slova vyslechl pouèení, podìkoval za èest, kterou mu prokázali povoláním na toto
význaèné místo, a potom zaèal vysvìtlovat zpùsob, který chtìl zavést: „Kristùv život byl lidem pøíliš
dlouho skrytý. Budu o jeho životì kázat z evangelia svatého Matouše,... budu èerpat jen z pramene
Písma svatého, zkoumat jeho hloubky, porovnávat jednu sta• s druhou a snažit se jim porozumìt
prostøednictvím vytrvalých a opravdových modliteb. Svou službu zasvìtím Boží slávì, chvále jeho
jediného Syna, skuteèné spáse duší a jejich vzdìlávání v pravé víøe. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 6) I když
nìkteøí knìží nesouhlasili s jeho plánem a pokoušeli se mu ho rozmluvit, zùstal Zwingli neoblomný.

Prohlásil, že nehodlá zavádìt žádné nové zpùsoby, nýbrž starý zpùsob používaný církví v døívìjších
dobách.
Zájem o pravdy, které kázal, byl již vzbuzen. Lidé zaèali pøicházet na jeho kázání ve velkém poètu.
Mezi jeho posluchaèi byli mnozí, kteøí už dávno pøestali chodit na bohoslužby. Zwingli zaèínal svá
kázání tím, že otevøel evangelium, a pak èetl a vysvìtloval svým posluchaèùm inspirovaný záznam
života, uèení a smrti Ježíše Krista. Podobnì jako v Einsiedelnu pøedstavoval i zde Boží slovo jako
jedinou neomylnou autoritu a Kristovu smrt jako jedinou dokonalou obì•. Prohlašoval: „Chci vás pøivést
ke Kristu, k pravému zdroji záchrany. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 6) Kolem kazatele se shromažïovali lidé
všech vrstev, od veøejných èinitelù a uèencù po øemeslníky a rolníky. S hlubokým zájmem naslouchali
jeho slovùm. Zwingli nejen pøedstavoval nabídku nezaslouženého spasení, ale také nebojácnì káral
zloøády a zkaženost své doby. Mnozí lidé po návratu z chrámu chválili Boha. Øíkali: „Tento muž je
kazatelem pravdy. Bude naším Mojžíšem, aby nás vyvedl z této egyptské temnoty. (D'Aubigné, sv. 8,
kap. 6)
Zpoèátku bylo jeho pùsobení pøijímáno s velkým nadšením, èasem se však projevilo také nepøátelství.
Mniši zaèali odsuzovat jeho uèení a maøit jeho dílo. Nìkteøí ho zaèali zesmìšòovat a snižovat, jiní se
uchýlili k osoèování a výhrùžkám. Zwingli všechno trpìlivì snášel a øíkal: „Chceme-li získat bezbožné
pro Ježíše Krista, musíme nad mnoha vìcmi zamhouøit oèi. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 6)
V té dobì se objevila nová pomoc, která mìla napomoci dílu reformace. Do Curychu pøišel jakýsi Lucian
s nìkterými Lutherovými spisy. Poslal ho tam jeden pøítel reformace z Basileje. Mìl za to, že prodej
tìchto knih by mohl být úèinným prostøedkem šíøení svìtla. Zwinglimu napsal: „Zjisti, zda je to èlovìk
dostateènì opatrný a obratný, a je-li takový, nech ho roznášet mezi Švýcary, od mìsta k mìstu, od
mìsteèka k mìsteèku, od vesnice k vesnici a dokonce od domu k domu Lutherovy spisy, zvláštì jeho
výklad modlitby Pánì, psaný pro køes•any laiky. Èím více se o nich bude vìdìt, tím více je budou lidé
kupovat. (D'Aubigné, sv. 8, kap. 6) Tak se svìtlu podaøilo proniknout.
Když se Bùh chystal zlomit okovy nevìdomosti a povìr, snažil se také satan ze všech sil, aby lidi zahalil
tmou a spoutal jejich køídla ještì pevnìji. Zatímco v rùzných zemích povstávali mužové a ukazovali
lidem, že odpuštìní a ospravedlnìní lze získat jen díky obìti Ježíše Krista, Øím s obnoveným úsilím
otevíral ve všech køes•anských zemích trh a nabízel odpuštìní za peníze.
Církev stanovila za každý høích poplatek a dovolovala lidem svobodnì páchat zloèiny, jen když církevní
pokladna byla stále plná. Oba smìry uplatòovaly stále vìtší vliv - jeden nabízel odpuštìní høíchu za
peníze, druhý odpuštìní v Ježíši Kristu. Øím podporoval høích a udìlal si z nìho zdroj pøíjmù,
reformátoøi høích odsuzovali a poukazovali na Krista jako na smiøující obì• a vysvoboditele.
V Nìmecku svìøili prodej odpustkù dominikánským mnichùm a øídil jej neslavnì proslulý Tetzel. Ve
Švýcarsku dostali obchod s odpustky do rukou františkáni a dohlížel na nìj italský mnich Samson.
Samson již vykonal pro církev dobrou službu, když zajistil pro papežskou pokladnu obrovské finanèní
èástky z Nìmecka a Švýcarska. Nyní projíždìl køížem krážem Švýcarsko a vábil k sobì velké zástupy
lidí. Obíral chudé rolníky o jejich skromné výdìlky a vymáhal od zámožných bohaté dary. Vliv
reformace se však již projevil. Obchod sice nešlo zastavit, vynášel však podstatnì ménì. Zwingli pùsobil

ještì v Einsiedelnu, když Samson krátce po svém pøíchodu do Švýcarska dorazil se svým zbožím do
sousedního mìsta. Když se Zwingli dozvìdìl o jeho poslání, vystoupil okamžitì proti nìmu. Nikdy se
nepotkali, ale Zwingli odhalil Samsonovy zámìry tak, že mnich musel odjet a zaèít obchodovat jinde.
V Curychu Zwingli kázal proti kramáøùm s odpustky tak horlivì, že když se pak Samson blížil k
Curychu, vyslala k nìmu církevní rada posla se vzkazem, aby se mìstu vyhnul. Samson se nakonec do
mìsta dostal lstí, neprodal tam však ani jediný odpustek a krátce nato opustil Švýcarsko nadobro.
V roce 1519 se pøes Švýcarsko pøehnal mor neboli „velká smrt . Reformaci to ještì více posílilo. Lidé se
octli tváøí v tváø smrti a mnozí pochopili, jak marné a bezcenné jsou odpustky, které si krátce pøedtím
koupili, a zatoužili po pevnìjším základu pro svou víru. Zwingli žil v Curychu a ani jemu se mor
nevyhnul. Nemoc ho tak zeslabila, že ztrácel nadìji na uzdravení. Zaèaly se šíøit zprávy, že zemøel. I v
této hodinì zkoušky zùstala jeho nadìje a odvaha neotøesena. Vzhlížel vírou ke golgotskému køíži a vìøil
v plné usmíøení za høích. Když se pak vrátil od bran smrti, hlásal evangelium ještì horlivìji než pøedtím
a jeho slova pùsobila nezvyklou mocí. Lidé uvítali s radostí svého milovaného kazatele, který se k nim
vrátil z pokraje hrobu. Sami pøicházeli od lùžek nemocných a umírajících a cítili více než dosud, jakou
hodnotu má evangelium.
Zwingli dospìl k jasnìjšímu pochopení pravd evangelia a sám na sobì plnìji pocítil jeho obnovující sílu.
Zabýval se nyní dvìma námìty: pádem èlovìka do høíchu a plánem vykoupení. Hlásal: „V Adamovi jsme
všichni mrtví, propadlí zkáze a odsouzení. (Wylie, díl 8, kap. 9) „Kristus... však za nás zaplatil
nekoneèné vysvobození... Jeho utrpení... je vìèná obì•, má trvale uzdravující moc, èiní navždy zadost
Boží spravedlnosti pro všechny, kdo na ni spoléhají pevnou a neochvìjnou vírou. Pøitom uèil, že lidé
nesmìjí s odvoláním na nezaslouženou Kristovu milost pokraèovat v høíchu. „Kde je víra v Boha, tam je
Bùh, a kde pøebývá Bùh, tam je horlivost, která vede a nutí lidi k dobrým skutkùm. (D'Aubigné, sv. 8,
kap. 9)
Zájem o Zwingliho kázání byl takový, že chrám naplòovaly zástupy posluchaèù až k prasknutí.
Postupnì, jak to mohli snést, odhaloval jim pravdu. Peèlivì dbal na to, aby zpoèátku neuvádìl èlánky,
které by je ohromily a vyvolaly pøedsudky. Jeho úkolem bylo získat jejich srdce pro Kristovo uèení,
promìnit je Kristovou láskou a ukázat jim Kristùv pøíklad. Pøijmou-li zásady evangelia, nutnì zmizí
jejich povìrèivé názory a zvyky.
Reformace v Curychu postupovala krok za krokem. Zdìšení nepøátelé se vzchopili k aktivnímu odporu.
Rok pøedtím prohlásil mnich z Wittenberka své „ne papeži a císaøi ve Wormsu a nyní se zdálo, že se
podobný odpor vùèi papežským požadavkùm projeví také v Curychu. Opakovanì na Zwingliho útoèili.
V kantonech vìrných papeži byli èas od èasu upalováni pøívrženci evangelia. To však nestaèilo. Mìl být
umlèen uèitel kacíøství. Kostnický biskup proto poslal tøi vyslance k mìstské radì v Curychu a obvinil
Zwingliho, že uèí lid pøestupovat církevní zákony, a tím ohrožuje pokoj a øád spoleènosti. Jestliže
nebude respektována autorita církve, tvrdil, nastane všeobecná anarchie. Zwingli odpovìdìl, že už ètyøi
roky káže evangelium v Curychu, „který je klidnìjší a pokojnìjší než kterékoli jiné mìsto švýcarské
konfederace. Pak se ptal: „Není právì køes•anství nejlepší ochranou obecného poøádku? (Wylie, díl 8,
kap. 11)

Vyslanci naléhali na èleny mìstské rady, aby zùstali vìrni církvi, mimo níž, jak tvrdili, není spásy.
Zwingli odpovìdìl: „Nedejte se zviklat tímto obviòováním. Základem církve je táž Skála, týž Kristus,
který dal Petrovi jeho jméno, protože ho Petr vìrnì vyznal. Každý, kdo celým srdcem vìøí v Pána Ježíše,
a• je z kteréhokoli národa, je Bohu milý a Bùh ho pøijímá. To je vpravdì církev, mimo níž nikdo nemùže
být zachránìn. (D'Aubigné, londýnské vydání, sv. 8, kap. 11) Výsledkem zasedání rady bylo to, že jeden
z biskupových vyslancù pøijal reformovanou víru.
Mìstská rada odmítla podniknout proti Zwinglimu jakékoli opatøení, proto se Øím chystal k novému
útoku. Když se reformátor dozvìdìl o úkladech svých nepøátel, zvolal: „Jen a• pøijdou. Mám z nich
takový strach, jako skalní útes z vln, které se vzdouvají u jeho paty. (Wylie, díl 8, kap. 11) Snahy knìží
jen podpoøily vìc, kterou chtìli znièit. Pravda se šíøila dále. Její pøívrženci v Nìmecku, zklamáni
Lutherovým zmizením, se vzchopili, když vidìli, jakého pokroku dosahuje evangelium ve Švýcarsku.
Když reformace zapustila v Curychu koøeny, projevily se její plody v tom, že zaèalo ubývat neøestí a
zaèal rùst poøádek a soulad. „V našem mìstì se usídlil pokoj, napsal Zwingli, „není tu sporù,
nevyskytuje se tu pokrytectví, závist a øevnivost. Z èeho pramení taková jednomyslnost, z èeho pramení
naše uèení, které nás plní pokojem a zbožností, ne-li od Pána? (Wylie, díl 8, kap. 15)
Vítìzství, kterých reformace dosáhla, podnìcovala zastánce papežství, aby se ji snažili ještì odhodlanìji
znièit. Vidìli, jak malé výsledky pøineslo pronásledování, kterým se snažili potlaèit Lutherovo dílo v
Nìmecku, a proto se rozhodli, že reformaci znièí jejími vlastními zbranìmi. Uspoøádají s Zwinglim
uèenou rozpravu a protože budou jejími poøadateli, zajistí si vítìzství tím, že urèí nejen místo, kde se
bude rozprava konat, ale i rozhodèí, kteøí posoudí, kdo zvítìzil. Dostanou-li jednou Zwingliho do své
moci, dají si dobrý pozor, aby jim neunikl. Bude- li vùdce umlèen, bude celé hnutí rychle potlaèeno. Své
plány ovšem peèlivì tajili.
Rozhodli, že se disputace bude konat ve mìstì Baden. Zwingli se však nedostavil. Mìstská rada v
Curychu podezírala pøívržence papežství z úkladù, a pouèena hranicemi zapálenými v kantonech
vìrných papeži pro vyznavaèe evangelia, nedovolila svému kazateli, aby se sám vystavoval takovému
nebezpeèí. Zwingli byl ochoten setkat se s kýmkoli, koho Øím vyšle do Curychu. Jít však do Baden, kde
už tekla krev muèedníkù pro pravdu, znamenalo jít na jistou smrt. Reformátora mìli zastupovat
Ecolampadius a Haller, zástupcem Øíma byl proslulý dr. Eck, doprovázený zástupem uèených doktorù a
prelátù.
I když se Zwingli rozpravy neúèastnil, jeho vliv byl patrný. Všechny zapisovatele vybrali obhájci
papežství a ostatním pod trestem smrti zakázali psát si poznámky. Pøesto Zwingli dostával každý den
pøesnou zprávu o tom, co bylo v Baden øeèeno. Disputace se totiž zúèastnil jeden student, který každý
veèer zapsal argumenty, které byly toho dne pøedloženy. Jiní dva studenti dodávali tyto záznamy každý
den Zwinglimu do Curychu spolu s dopisy od Ecolampadia. Reformátor každý den odpovídal, podával
rady a návrhy. Dopisy psal v noci a studenti se s nimi vraceli do Baden ráno. Aby unikli pozornosti
stráží u mìstské brány, nosili tito poslové na hlavách koše s drùbeží, takže mohli procházet bez obtíží.
Tak Zwingli bojoval se svými lstivými protivníky. Myconius napsal: „Vykonal více svým pøemýšlením,
probdìlými nocemi a radami, které posílal do Baden, než by byl mohl vykonat tím, že by se rozpravy se

svými nepøáteli úèastnil osobnì . (D'Aubigné, sv. 11, kap. 13)
Obhájci papežství se pøedem radovali z pøedpokládaného vítìzství, proto pøišli do Baden v nejdražších
šatech a ozdobili se šperky. Poøádali slavnostní hody, jejich stoly se prohýbaly pod nejvzácnìjšími
lahùdkami a nejvybranìjšími víny. Bøemeno svých duchovních povinností si ulehèovali radovánkami a
hýøením. Zastánci reformace se od nich zásadnì lišili. Pro obyèejné lidi to byla skupina jen o nìco lepší
než žebráci. Jejich skromné prostøedky jim umožòovaly jen nejstøídmìjší živobytí. Majitel domu, v
nìmž bydlel Ecolampadius, sledoval pøíležitostnì svého nájemníka v jeho bytì a vždy ho našel buï pøi
studiu nebo pøi modlitbì. Velmi se tomu podivoval a sdìlovat, že kacíø je pøinejmenším „velmi zbožný .
Pøi rozpravì „vystoupil Eck nadutì za nádhernì vyzdobený øeènický pult, zatímco skromný a prostì
obleèený Ecolampadius se musel posadit pøed svým protivníkem na hrubì vyøezanou židli . (D'Aubigné,
sv. 11, kap. 13) Eckùv pronikavý hlas neselhával a jeho bezmezná jistota ho neopouštìla. Jeho horlivost
povzbuzovala nadìje na odplatu a na slávu, protože obránce víry mìl dostat slušnou odmìnu. Když
neuspìl se svými argumenty, uchyloval se k urážkám a k zapøísahání.
Ecolampadius, skromný a ostýchavý, se bál boje. Rozpravu zahájil slavnostním prohlášením:
„Neuznávám žádné jiné kritérium než Boží slovo. (D'Aubigné, sv. 11, kap. 13) Aèkoli se choval jemnì a
zdvoøile, prokázal, že je schopný a nezdolný. Zatímco obhájci papežství se podle svého zvyku
dovolávali jako autority církevních zvykù, držel se reformátor pevnì Písma svatého. Prohlásil: „Obyèeje
v našem Švýcarsku neplatí, pokud nejsou v souladu s ústavou. Ve vìcech víry je však naší ústavou bible.
(D'Aubigné, sv. 11, kap. 13)
Rozdíl mezi obìma diskutujícími nezùstal bez úèinku. Klidné a jasné argumenty reformátora,
pøednášené skromnì a laskavì, zapùsobily na mysl pøítomných, takže se znechucenì odvraceli od
Eckova hluèného naparování.
Rozprava trvala osmnáct dní. Když skonèila, zastánci papežství si mysleli, že zvítìzili. Vìtšina poslancù
podpoøila Øím, snìm oznaèil reformátory za poražené a prohlásil, že jsou spolu se svým vùdcem
Zwinglim vyobcováni z církve. Plody, které rozprava pøinesla, však ukázaly, které stranì prospìla.
Rozprava významnì posílila vìc protestantizmu, netrvalo dlouho a pro reformaci se vyslovila významná
mìsta Bern a Basilej.
Pøedmluva vydavatelù
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10. Postup reformace v Nìmecku
Lutherovo tajuplné zmizení vyvolalo ohromení v celém Nìmecku. Všude zaznívaly dotazy, co s ním je.
Šíøily se nejpodivnìjší povìsti a mnoho lidí se domnívalo, že byl zavraždìn. Mnozí naøíkali, a nebyli to
jen jeho oddaní pøátelé, ale i tisíce lidí, kteøí se k reformaci veøejnì nepøihlásili. Mnozí lidé pøísahali,
že jeho smrt pomstí.
Pøedstavitelé øímské církve s obavami sledovali, jak se nálady zvedají proti nim. Nejprve nad domnìlou
Lutherovou smrtí jásali, ale brzy by se nejradìji schovali pøed hnìvem lidu. Ani jeho nejodvážnìjší èiny
nezpùsobily jeho nepøátelùm takové starosti jako jeho zmizení. Lidé, kteøí ve své nenávisti chtìli znièit
smìlého reformátora, dostali nyní, když se stal bezmocným zajatcem, strach. Jeden z nich prohlásil:
„Jediné, co nám zbývá, abychom se zachránili, je zapálit pochodnì a prohledat celý svìt, abychom
Luthera našli a vrátili ho národu, který po nìm volá. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 1) Ukázalo se, že císaøùv
výnos vyznìl naprázdno. Papežští legáti zuøili, když poznali, že se lidé o nìj zajímají mnohem ménì než
o Lutherùv osud.
Zprávy o tom, že je v bezpeèí, i když jako vìzeò, uklidnily obavy lidu a ještì více povzbudily jeho
nadšení pro Luthera. Lidé èetli Lutherovy spisy ještì horlivìji než pøed tím. Stále víc a více lidí se
pøidávalo k vìci hrdiny, který hájil Boží slovo proti obrovské pøesile. Reformace stále nabývala na síle.
Semeno, které Luther zasel, klíèilo všude. Jeho nepøítomnost dokonala dílo, které by jeho pøítomnost
vykonat nedokázala. Ostatní pracovníci, když jejich vùdce byl v ústraní, cítili vìtší odpovìdnost. S novou
vírou a horlivostí se snažili konat vše, co bylo v jejich silách, aby se dílo, tak šlechetnì zapoèaté,
nezastavilo.
Satan však nezahálel. Pokusil se o to, o co se pokoušel v každém jiném reformním hnutí - oklamat a
nièit lidi tím, že jim podstrèí padìlek, který vydává za originál. Tak jako povstávali falešní Kristové v
prvním století køes•anské církve, tak vystupovali také falešní proroci v šestnáctém století.
Nìkolik mužù, které hluboce zasáhlo náboženské vzrušení, se domnívalo, že dostali zvláštní zjevení z
nebe. Tvrdili, že je Bùh povìøil, aby dokonèili reformaci, kterou - jak prohlašovali - Luther pouze
skromnì zahájil. Ve skuteènosti však maøili dílo, které Luther vykonal. Odmítali velkou zásadu, která je
základem reformace - totiž že Boží slovo je jediným a dostateèným pravidlem víry a života. Na místo
tohoto neomylného mìøítka stavìli své nestálé a nejisté pocity a dojmy. Tím, že dali stranou Písmo svaté,
které odhaluje blud a klam, otevøeli satanovi cestu, aby ovládal myšlení lidí.
Jeden z takových prorokù tvrdil, že dostal pokyny od andìla Gabriela. Jistý student, který se k nìmu
pøidal, zanechal studií a prohlašoval, že mu Bùh dal moudrost k výkladu jeho slov. K nim se pak
pøipojili další lidé, kteøí svou povahou tíhli k fanatizmu. Vystupování tìchto blouznivcù vyvolalo velké
vzrušení. Lutherova kázání vyburcovala lid, všichni cítili potøebu nápravy. Nyní však tvrzení falešných
prorokù svedla na scestí øadu skuteènì èestných a poctivých lidí.
Vùdcové tohoto hnutí se dostavili do Wittenberka a uplatòovali proti Melanchtonovi a jeho

spolupracovníkùm své domnìlé nároky. Prohlašovali: „Bùh nás poslal, abychom uèili lid. Mìli jsme s
Pánem dùvìrné rozmluvy. Víme, co se stane; zkrátka, jsme apoštolové a proroci a obracíme se na
doktora Luthera. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7)
Reformátoøi byli pøekvapení a bezradní. To bylo nìco, s èím se døíve nesetkali, a nevìdìli, jak se
zachovat. Melanchton prohlásil: „V tìchto lidech je opravdu mimoøádný duch, ale jaký to je duch?...
varujme se, abychom na jedné stranì neuhašovali Božího Ducha, na druhé stranì abychom nebyli
svedeni satanovým duchem. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7)
Brzy se ukázaly výsledky nového uèení. Lidé zaèali zanedbávat bibli nebo ji úplnì odložili. Na školách
nastal zmatek. Studenti pøestali zachovávat øád, opouštìli svá studia a odcházeli z univerzit. Lidem,
kteøí si mysleli, že jsou schopni oživit a øídit reformaci, se vlastnì podaøilo pøivést ji na pokraj znièení.
Pøívrženci papežství získali znovu sebedùvìru a volali s jásotem: „Ještì jeden, poslední zápas a všechno
bude naše. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7)
Když se Luther na Wartburgu dovìdìl, co se dìje, dìlal si velké starosti: „Èekal jsem, že satan na nás
takový mor pošle. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7) Poznal pravou povahu tìchto domnìlých prorokù a vidìl
nebezpeèí, které ohrožovalo vìc pravdy. Ani nepøátelství papeže a císaøe mu nedìlalo tak velkou starost,
jakou cítil nyní. Z lidí, kteøí se vydávali za pøíznivce reformace, se stali její nejhorší nepøátelé. Právì ty
pravdy, které mu pøinesly tolik radosti a útìchy, použili k tomu, aby vyvolali spory a zmatek v církvi.
Luthera inspiroval k reformaci Duch svatý a vedl ho dál, než si Luther sám pøál. Nemìl v úmyslu
zaujímat taková stanoviska, jaká zaujal, nebo dìlat tak zásadní zmìny, jaké èinil. Byl pouze nástrojem v
rukou Nekoneèné moci. Pøesto se èasto chvìl o výsledek své práce. Jednou øekl: „Kdybych vìdìl, že mé
uèení škodí èlovìku, jednomu jedinému èlovìku, tøeba tomu nejnižšímu a nejubožejšímu - což nemùže,
protože je to evangelium - chtìl bych radìji desetkrát zemøít než neodvolat. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7)
I samotný Wittenberk, støedisko reformace, se rychle dostával pod vliv fanatizmu a anarchie. Tento
hrozný stav nebyl dùsledkem Lutherova uèení. Avšak nepøátelé po celém Nìmecku z nìj obviòovali
Luthera. S hoøkostí v srdci si Luther nìkdy kladl otázku: „Je možné, aby takto skonèilo velké reformaèní
dílo? (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7) A pak znovu, když zápasil s Bohem v modlitbì, naplòoval jeho nitro
pokoj. Prohlásil: „Není to moje dílo, ale tvé. Nestrpíš pøece, aby se zkazilo povìrèivostí nebo
fanatizmem. Pomyšlení, že by mìl v tak tìžké chvíli zùstat stranou zápasù, se pro nìj stalo nesnesitelným.
Rozhodl se, že se vrátí do Wittenberka.
Bez meškání se vydal na nebezpeènou cestu. Stále pro nìj platila øíšská klatba. Nepøátelé ho mohli
pøipravit o život. Pøátelùm bylo zakázáno poskytnout mu pomoc nebo pøístøeší. Císaøská vláda pøijala
nejpøísnìjší opatøení proti jeho pøívržencùm. Luther však vidìl, že dílo evangelia je ohroženo, a v
Božím jménu vyrazil nebojácnì do boje za pravdu.
V dopisu saskému kurfiøtovi, v nìmž oznámil úmysl odejít z Wartburgu, Luther napsal: „Budiž známo
Vaší Výsosti, že odcházím do Wittenberka pod ochranou, jež je daleko vyšší než ochrana knížat a
kurfiøtù. Nemám v úmyslu žádat podporu Vaší Výsosti, vùbec netoužím po vaší ochranì, spíše budu
chránit já vás. Kdybych vìdìl, že Vaše Výsost mì mùže nebo chce ochránit, nešel bych do Wittenberka

vùbec. Není meèe, který by mohl podpoøit tuto vìc. Bùh sám musí uèinit vše, bez pomoci a souèinnosti
èlovìka. Ten, kdo má nejvìtší víru, ten mùže nejvíce ochránit. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 8)
Ve druhém dopisu, napsaném cestou do Wittenberka, Luther doplnil: „Vím, že vzbudím nelibost Vaší
Výsosti a hnìv celého svìta. Avšak, což nejsou Wittenberští mé stádo? Což mi je Bùh nesvìøil? A což
bych se pro nì nemìl v pøípadì nutnosti vystavit nebezpeèí smrti? Ostatnì se obávám, že v Nìmecku
nastane strašný výbuch, kterým Bùh potrestá náš národ. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 7)
S velkou opatrností a pokorou, ale rozhodnì a pevnì zahájil Luther své dílo. Jak prohlásil: „Slovem
musíme svrhnout a znièit to, co bylo ustaveno násilím. Nepoužiji sílu proti povìrèivým a nevìøícím...
Nikdo nesmí být donucován. Pravou podstatou víry je svoboda. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 8)
Brzy se po Wittenberku rozkøiklo, že se Luther vrátil a že bude kázat. Posluchaèi pøišli ze všech stran a
kostel se naplnil k prasknutí. Luther vystoupil na kazatelnu a s velkou moudrostí a laskavostí uèil,
napomínal a káral. Když mluvil o jednání lidí, kteøí se snažili násilnì zrušit mše, pravil:
„Mše je vìc nedobrá. Bùh s ní nesouhlasí. Mìla by být zrušena, a pøál bych si, aby byla na celém svìtì
nahrazena Veèeøí Pánì. Nikdo však nesmí být od ní odtržen násilím. Musíme tuto vìc nechat v Božích
rukou. Musí jednat Boží slovo, ne my. Proè tomu tak má být? Protože nemáme srdce lidí ve svých
rukou, jako má hrnèíø v rukou jíl. Máme právo mluvit, nemáme však právo konat. Modleme se, ostatní
je už na Bohu. Kdybych použil násilí, co bych získal? Pøedstírání, formálnost, napodobování,
náboženské úkony vymyšlené èlovìkem a pokrytectví... Nebude však v tom ani upøímnost srdce, ani
víra, ani láska. Kde chybìjí tyto tøi vìci, chybí všechno, a za takový výsledek bych nedal zlámanou
grešli... Bùh uèiní pouhým slovem více než vy a já a než celý svìt spojenými silami. Bùh se zmocòuje
srdce. A je-li zasaženo srdce, je získáno všechno...
Budu kázat, vést rozpravy a psát. Nebudu však nikoho nutit, protože víra je svobodný projev èlovìka.
Víte, co jsem udìlal. Povstal jsem proti papeži, odpustkùm a obhájcùm papežství, ale bez násilí, a
nevyvolával jsem rozruch. Prosazoval jsem Boží slovo. Kázal jsem a psal, a to je všechno, co jsem dìlal.
A pøece, zatím co jsem psal - slovo, které jsem kázal, svrhlo papežství. Žádné kníže ani císaø mu tak
neuškodili. A pøece jsem já neuèinil nic. Pouhé slovo uèinilo vše. Kdybych býval chtìl použít sílu, bylo
by snad celé Nìmecko zalito krví. Co by to však pøineslo? Zkázu a zpustošení tìla i duše. Proto jsem byl
tiše a nechal jsem slovo, aby samo prošlo svìtem. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 8)
Po celý týden kázal Luther každý den pozorným zástupùm. Boží slovo rozptýlilo ovzduší fanatického
vzrušení. Moc evangelia pøivedla svedené opìt na cestu pravdy.
Luther netoužil setkat se s fanatiky, jejichž jednání pøineslo tolik zla. Vìdìl, že jsou to lidé nesprávnì
myslící a neukáznìní, kteøí tvrdí, že dostali z nebe zvláštní osvícení, pøitom ale nesnesou nejmenší
odpor ani nejmírnìjší pokárání nebo radu. Osobují si nejvyšší autoritu a od každého vyžadují, aby bez
námitek uznal jejich nároky. Protože však žádali, aby s nimi hovoøil, souhlasil. Pøitom tak jasnì odhalil
zhoubnost jejich tvrzení, že tito domnìlí proroci ihned opustili Wittenberk.
Fanatizmus byl naèas zastaven. O nìkolik let pozdìji však vypukl s ještì vìtší silou a s ještì hroznìjšími

následky. O vùdcích tohoto hnutí Luther øekl: „Pro nì bylo Písmo svaté jen mrtvou literou, všichni hned
volali: 'Duch, Duch.' Zcela jistì nepùjdu tam, kam je vede jejich duch. Kéž mì Bùh ve svém
milosrdenství uchrání pøed církví, v níž jsou jen samí 'svatí'. Chci žít s pokornými, slabými,
bezmocnými, kteøí vìdí o svých høíších a kteøí stále volají k Bohu z hloubi svých srdcí, aby od nìho
získali útìchu a pomoc. (D'Aubigné, sv. 10, kap. 10)
Tomáš Münzer, nejhorlivìjší z fanatikù, byl velmi schopný. Kdyby své schopnosti nechal správnì
usmìrnit, mohl vykonat mnoho dobra. Münzer však nepøijal hlavní zásady pravého náboženství. „Byl
posedlý touhou zreformovat svìt a zapomínal na to, na co zapomínají všichni podobní pošetilci, že totiž s
reformací musí zaèít u sebe. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 8) Toužil po tom, aby získal postavení a vliv. Nebyl
ochotný být druhý, ani po Lutherovi. Tvrdil, že reformátoøi místo papeže postavili autoritu Písma, a tím
vlastnì vytvoøili jiné papežství. Prohlašoval o sobì, že ho Bùh povìøil, aby zavedl skuteènou reformaci.
Münzer tvrdil: „Kdo má tohoto ducha, má pravou víru, i kdyby nikdy v životì bibli ani nevidìl.
(D'Aubigné, sv. 10, kap. 10)
Fanatiètí uèitelé se poddávali svým dojmùm a pokládali každý svùj pocit za Boží hlas. Proto zacházeli
do extrémù. Nìkteøí dokonce pálili své bible a prohlašovali: „Litera zabíjí, ale Duch oživuje. Münzerovo
uèení odpovídalo touze lidí po zázracích a pøitom uspokojovalo jejich pýchu, protože lidské názory a
pøedstavy kladlo nad Boží slovo. Jeho uèení pøijaly tisíce lidí. Zanedlouho Münzer veøejnì pøi
bohoslužbách odmítl jakýkoli spoleèenský poøádek a prohlásil, že poslouchat vrchnost je totéž jako
pokoušet se sloužit souèasnì Bohu i satanu.
Lidé, kteøí již zaèínali svrhávat jho papežství, se stávali netrpìliví a nejradìji by se zbavili také svìtské
vlády. Münzerovo revoluèní uèení, podle jeho tvrzení Bohem posvìcené, je svádìlo k tomu, aby odmítli
jakýkoli øád a popustili uzdu svým pøedstavám a vášním. Následovaly hrozné vzpoury a boje, nìmecká
pole nasákla krví.
Vnitøní muka, která Luther prožíval kdysi v Erfurtu, jej nyní, když vidìl, že takové plody fanatizmu jsou
pøipisovány reformaci, zasáhla znovu a s dvojnásobnou silou. Papeži naklonìná šlechta prohlašovala - a
mnozí byli ochotni uvìøit jejímu tvrzení - že vzpoury jsou zákonitým dùsledkem Lutherova uèení. I když
toto obvinìní nemìlo nejmenšího podkladu, zpùsobilo reformátorovi velký zármutek. Nemohl unést, že
vìc pravdy zneuctili tím, že ji srovnávali s nejhrubším fanatizmem. Na druhé stranì také vùdcové
vzpoury nenávidìli Luthera, protože nejen odmítal jejich uèení a upíral jim božské vnuknutí, ale
oznaèoval je za povstalce proti státní správì. Na oplátku ho naøkli, že je sprostý lháø. Zdálo se, že
vyvolal proti sobì nepøátelství šlechty i lidu.
Katolíci jásali a tìšili se, že brzy uvidí konec reformace. Obviòovali Luthera z bludù, které se sám co
nejopravdovìji snažil vymýtit. Skupinì fanatikù, kteøí lživì tvrdili, že se s nimi jedná velmi
nespravedlivì, se podaøilo získat sympatie znaèného množství lidí, a jak se tak èasto stává v pøípadì lidí,
kteøí sejdou na scestí, pokládali je za muèedníky. Lidé, kteøí se všemožnì stavìli proti reformaci, byli
litováni a oslavováni jako obìti krutosti a útlaku. Byla to práce satana, vyvolaná stejným duchem
vzpoury, který se poprvé projevil v nebi.
Satan se soustavnì snaží klamat lidi a vést je k tomu, aby høích nazývali spravedlností a spravedlnost

høíchem. A jak se mu dílo daøí! Jak èasto jsou vìrní Boží služebníci kritizováni a hanobeni, protože
odvážnì stojí za pravdou. Zatímco lidé, kteøí konají satanovo dílo, jsou oslavováni a chváleni a dokonce
pokládáni za muèedníky, ti, kteøí si zaslouží úctu a podporu za svou vìrnost Bohu, jsou opouštìni,
podezíráni a nevìøí se jim.
Napodobeniny svatosti, nepravé, pøedstírané posvìcení stále matou lidi. V rùzných podobách se
projevuje stále stejný duch jako v dobì Luthera, který odvádí mysl lidí od Písma svatého a svádí je, aby
se øídili vlastními pocity a dojmy místo toho, aby poslouchali Boží zákon. Je to jeden z nejúspìšnìjších
nástrojù, jimiž satan hanobí èistotu a pravdu.
Luther neohroženì bránil evangelium proti útokùm, které pøicházely ze všech stran. Boží slovo se samo
osvìdèovalo jako mocná zbraò v každém boji. Tímto slovem bojoval Luther proti moci, kterou si
pøivlastòoval papež, proti racionalistické filozofii vzdìlancù a stál pevnì jako skála proti fanatizmu,
který se snažil pøidružit k reformaci.
Všichni tito protivníci reformace ignorovali svým zpùsobem Písmo a povyšovali lidskou moudrost na
zdroj náboženské pravdy a poznání. Racionalizmus zbožš•oval lidský rozum a považoval ho za mìøítko
náboženství. Øímská církev tvrdila, že její nejvyšší knìz má nejvyšší autoritu díky pøímé posloupnosti
od apoštolù, a tím otevøela dokoøán dveøe pro všechny výstøednosti a špatnosti, které lze skrytì páchat
pod rouškou svatosti apoštolského poslání. Münzer a jeho stoupenci tvrdili, že dostali vnuknutí, jejich
vnuknutí však nebylo nièím jiným než jejich vlastní pøedstavy, svým vlivem podkopával jakoukoli
lidskou i Boží autoritu. Pravé køes•anství pøijímá Boží slovo jako velkou pokladnici zjevené pravdy a
jako mìøítko pro posouzení všech vnuknutí.
Po návratu z Wartburgu dokonèil Luther pøeklad Nového zákona a krátce nato nìmecký lid dostal
evangelia ve své mateøštinì. Pøeklad pøijali s velkou radostí všichni, kdo milovali pravdu. Opovržlivì jej
však odmítli lidé, kteøí dali pøednost lidským výmyslùm a lidským pøikázáním.
Knìze dìsilo pomyšlení, že prostí lidé budou nyní moci s nimi diskutovat o požadavcích Božího slova, a
že tak vyjde najevo jejich vlastní nevìdomost. Zbranì jejich svìtské argumentace byly bezmocné proti
meèi Ducha. Øím se pokusil celou svou autoritou zabránit šíøení Písma, avšak dekrety, klatby a muèení
nebyly nic platné. Èím více Øím odsuzoval a zakazoval bibli, tím více lidé toužili poznat, èemu vlastnì
bible uèí. Všichni, kdo umìli èíst, toužili seznámit se s Božím slovem. Nosili bibli s sebou, èetli ji znovu
a znovu a nespokojili se, dokud neumìli celé èásti zpamìti. Když Luther vidìl, jak byl pøijat Nový zákon,
zaèal ihned pøekládat Starý zákon a uveøejòoval jej po èástech, jakmile nìkterou z jeho knih dokonèil.
Lutherovy spisy radostnì vítali ve mìstech i na venkovì. „Co Luther a jeho pøátelé sepisovali, to druzí
rozšiøovali. Nìkteøí mniši pøesvìdèeni o nesprávnosti klášterních slibù a toužili vymìnit jednotvárný
zahálèivý život za život èinorodý. Neumìli však hlásat Boží slovo a tak procházeli zemi, navštìvovali
vesnice a osady a prodávali knihy, které napsal Luther a jeho pøátelé. Záhy se Nìmecko hemžilo lidmi,
kteøí odvážnì šíøili knihy. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 11)
Knihy studovali s opravdovým zájmem bohatí i chudí, uèení i prostí. Vesniètí uèitelé je po nocích
pøedèítali skupinám lidí, kteøí se shromáždili u krbu. Na základì velkého úsilí se nìkteøí posluchaèi

pøesvìdèili o pravdì, pøijali zvìst evangelia s radostí a zvìstovali ji pak dalším.
„Kam tvá slova proniknou, tam vzchází svìtlo, nezkušení nabývají rozumnosti. (Žalm 119,130)
Skuteènost ovìøila pravdivost tìchto slov inspirovaných Duchem svatým. Studium Písma zpùsobilo
pronikavou zmìnu v myslích a v srdcích lidí. Církevní vláda nasadila poddaným papeže železné jho,
které je udržovalo v nevìdomosti a ponížení. Úzkostlivì je vedla k povìrèivému dodržování obøadù a
vnìjších forem. Jejich srdce a rozum se takové služby témìø neúèastnily. Lutherovo kázání srozumitelnì
ukazovalo pravdy Božího slova, a pak slovo samo, když se dostalo do rukou prostého lidu, probudilo v
nich døímající síly, protože Boží slovo nejen oèiš•uje a zušlech•uje ducha, ale dává také novou sílu a
úèinnost rozumu.
Lidé všech tøíd a postavení hájili s biblí v rukou uèení reformace. Zastánci papežství, kteøí ponechali
studium Písma knìžím a mnichùm, je nyní volali, aby vyvrátili nové uèení. Avšak knìží a mniši, kteøí
neznali ani Písmo ani Boží moc, byli tìmi, které oznaèovali za nevzdìlance a kacíøe, naprostou poráženi.
Jeden katolický spisovatel napsal: „Luther naneštìstí pøesvìdèil své stoupence, aby nevìøili nièemu
jinému než Písmu svatému. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 11) Zástupy se shromažïovaly, aby poslouchaly
pravdu, pøednášenou muži, kteøí sice nemìli velké vzdìlání, ale kteøí dokázali oponovat uèeným a
výøeèným teologùm. Ostudná nevìdomost význaèných osobností se projevila, když se jejich argumenty
støetly s prostým uèením Božího slova. Dìlníci, vojáci, ženy, ba i dìti znali uèení bible lépe než knìží a
uèení doktoøi.
Rozdíl mezi zastánci evangelia a zastánci papežských povìr byl v øadách vzdìlaných patrný stejnì jako
mezi prostým lidem. „Proti starým pøedstavitelùm církevní hierarchie, kteøí pøestali studovat jazyky a
pìstovat literaturu... stála ušlechtile smýšlející mládež, která se zasvìtila studiu, zkoumala Písma a
seznamovala se s mistrovským dílem starovìku. Tito mladí lidé, kteøí mìli bystrý rozum, ušlechtilou
mysl a nebojácné srdce, získali záhy takové znalosti, že se s nimi dlouho nikdo nemohl mìøit...
Pochopitelnì, pokaždé, když se tito mladí obránci reformace setkali na nìjakém shromáždìní s
katolickými doktory teologie, útoèili na nì s takovou lehkostí a jistotou, že tito nevzdìlaní doktoøi tím
byli zaskoèeni, bezradní a lidé jimi zaslouženì opovrhovali. (D'Aubigné, sv. 9, kap. 11)
Když katoliètí duchovní vidìli, že se tenèí øady jejich posluchaèù, zavolali na pomoc svìtské úøady a
všemi dostupnými zpùsoby se snažili pøivést své oveèky zpìt. Lid však našel v novém uèení to, co
uspokojovalo potøeby jejich duší, a odvracel se od duchovních, kteøí je tak dlouho krmili bezcennými
slupkami povìreèných obøadù a lidských tradic.
Když se proti hlasatelùm pravdy rozhoøelo pronásledování, øídili se pronásledovaní Kristovými slovy:
„Když vás budou pronásledovat v jednom mìstì, prchnìte do jiného. (Mat 10,23) Svìtlo pronikalo všude.
Kde našli uprchlíci pohostinnì otevøené dveøe, zùstali tam a kázali Krista - nìkdy v kostele - a pokud jim
to bylo odepøeno, pak v soukromých domech nebo pod širým nebem. Všude, kde našli posluchaèe, byl
zasvìcený chrám. Pravda hlásaná s takovým úsilím a jistotou, se šíøila s neodolatelnou silou.
Marnì byly církevní a státní úøady vyzývány, aby kacíøství vyhubily. Marnì se pokoušely vìznit, muèit,
upalovat na hranicích a popravovat meèem. Tisíce vìøících zpeèetily svou víru krví, a pøesto se dílo
šíøilo dál. Pronásledování jen pomohlo pravda rozšíøit, a fanatizmus, který chtìl nepøítel do ní

pøimíchat, zpùsobil jen to, že se jasnìji projevil rozdíl mezi pùsobením satana a Božím dílem.
Pøedmluva vydavatelù
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11. Protest knížat
Jedním z nejskvìlejších svìdectví, která kdy zaznìla ve prospìch reformace, byl protest nìmeckých
køes•anských knížat na snìmu ve Špýru roku 1529. Odvaha, víra a pevnost tìchto Božích mužù
vydobyly pro následující staletí svobodu myšlení a svìdomí. Jejich protest dal reformaèní církvi název
protestantská. Základní myšlenky jejich protestu tvoøí „nejvlastnìjší podstatu protestantizmu .
(D'Aubigné, sv. 13, kap. 6)
Pro reformaci nastalo chmurné, hrozivé období. Pøes wormský edikt, který postavil Luthera mimo
zákon a zakazoval šíøit jeho uèení nebo mu vìøit, vládla v nìmecké øíši dosud náboženská snášenlivost.
Boží prozøetelnost zadržovala síly, které se stavìly proti pravdì. Karel V. chtìl reformaci rozdrtit, ale
pokaždé, když se rozpøáhl, aby udeøil, byl nucen úder zadržet. Znovu a znovu se již zdálo, že
nevyhnutelnì pøichází konec pro všechny, kdo se opovážili postavit se proti Øímu, ale v rozhodný
okamžik se na východní hranici objevila turecká vojska, podruhé vyhlásil nìmeckému císaøi válku
francouzský král nebo dokonce sám papež, žárlivý na jeho rostoucí vliv. Zatímco zuøily šarvátky a
rozbroje mezi národy, mohla reformace sílit a šíøit se.
Nakonec však katoliètí panovníci urovnali své spory, aby mohli proti reformátorùm zakroèit spoleènì.
Snìm ve Špýru, konaný v roce 1526 poskytl každému státu plnou svobodu ve vìcech náboženských až
do svolání všeobecného koncilu. Jakmile však pominula nebezpeèí, která vedla k tomuto ústupku, svolal
císaø v roce 1529 do Špýru druhý snìm, který mìl kacíøství vyhladit. Na nìm mìla být knížata pokud
možno pokojným zpùsobem pøivedena k tomu, aby se postavila proti reformaci. Kdyby se to
nepodaøilo, byl Karel pøipraven sáhnout po meèi.
Zastánci papeže jásali. Pøišli do Špýru ve velkém poètu a veøejnì projevovali své nepøátelství vùèi
reformátorùm a všem, kdo stáli na jejich stranì. Melanchton o tom øekl: „Jsme vyvrheli a smetí svìta.
Kristus však shlédne na svùj ubohý lid a zachrání ho. (D'Aubigné, sv. 13, kap. 5) Evangelická knížata,
která se snìmu úèastnila, nesmìla nechat kázat evangelium ani ve svých domovech. Obyvatelé Špýru
však toužili po Božím slovì a pøes zákaz se v tisících shromažïovali k bohoslužbám, které se konaly v
kapli saského kurfiøta.
To uspíšilo pøíchod rozhodné chvíle. Císaø poslal snìmu poselství, v nìmž ho žádal, aby zrušil usnesení
zaruèující svobodu svìdomí, protože toto usnesení pøineslo velké nepoøádky. Tento svévolný poèin
císaøe pobouøil evangelíky a vzbudil v nich obavy. Jeden z nich øekl: „Kristus znovu upadl do rukou
Kaifáše a Piláta. Obhájci papežství se rozzuøili. Jeden fanatický katolík prohlásil: „Turci jsou lepší než
luteráni, protože Turci dodržují postní dny, kdežto luteráni je nezachovávají. Budeme-li muset volit
mezi Písmem svatým a starými církevními bludy, zavrhneme radìji Písmo svaté. Melanchton k tomu
poznamenal: „Každý den zde na snìmu hodí Faber po nás, evangelících, nìjaký nový kámen.
(D'Aubigné, sv. 13, kap. 5)
Náboženská tolerance byla zaruèena zákonem a evangelické státy byly odhodlány postavit se proti
porušování svých práv. Luther, pro nìhož ještì stále platila klatba wormského ediktu, se nesmìl snìmu ve

Špýru zúèastnit. Jeho místo však zaujali jeho spolupracovníci a šlechtici, které Bùh povolal, aby hájili
Boží vìc v tak nebezpeèné dobì. Šlechetný Bedøich Saský, bývalý Lutherùv ochránce, zemøel, avšak
vévoda Jan, jeho bratr a nástupce, uvítal reformaci s radostí. I když chtìl mít klid a pokoj, projevil
velkou rozhodnost a odvahu ve všem, co se týkalo víry.
Knìží požadovali, aby se státy, které pøijaly reformaci, bezpodmíneènì podrobily øímské pravomoci.
Reformátoøi naproti tomu žádali svobodu, která jim byla pøedtím zaruèena. Nemohli souhlasit s tím, že
by Øím mìl znovu vládnout nad státy, které tak radostnì pøijaly Boží slovo.
Nakonec byl podán kompromisní návrh, aby v tìch zemích, kde se reformace ještì neprosadila, byl
pøísnì dodržován wormský edikt, a „v tìch státech, kde se lid od nìho odchýlil a kde nelze vynutit jeho
dodržování bez nebezpeèí vzpoury, aby nezavádìli žádné nové reformy, nedotýkali se sporných bodù,
nestavìli se proti sloužení mše a nepøipustili, aby øímští katolíci pøijímali luteránství. (D'Aubigné, sv.
13, kap. 5) Tato opatøení snìm schválil k velké radosti katolických knìží a prelátù.
Kdyby dodržování tohoto ediktu bylo vynuceno, „nemohla by se reformace ani šíøit tam, kde je dosud
neznáma, ani by se nemohla upevnit na dobrých základech tam, kde se již rozšíøila. (D'Aubigné, sv. 13,
kap. 5) Svoboda projevu by byla potlaèena. Nebylo by dovoleno pøestoupit na jinou víru. A od
pøívržencù reformace se žádalo, aby se tìmto omezením a zákazùm ihned podøídili. Zdálo se, že svìt
bude brzy pøipraven o jakoukoli nadìji. „Znovuzavedení nadvlády Øíma... by nezbytnì znamenalo
návrat starých zloøádù a pak už by se jistì našla pøíležitost, „aby se dokonèila zkáza díla, ostatnì již silnì
otøeseného fanatizmem a rozkolem. (D'Aubigné, sv. 13, kap. 5)
Když se evangelíci sešli, aby se radili, díval se jeden na druhého se strachem a obavami v oèích. Jeden
se ptal druhého: „Co máme dìlat? Šlo o otázky dùležité pro celý svìt. „Mají se vùdci reformace podøídit
a pøijmout edikt? Jak snadno mohli v tak tìžké a rozhodné chvíli sklouznout na nesprávnou cestu. Kolik
pøijatelných záminek, výmluv a dùvodù mohli najít pro to, že je nutné se podrobit. Luteránská šlechta
mìla zaruèenu svobodu vyznání. Stejné právo mìli i všichni jejich poddaní, kteøí ještì pøed vydáním
tohoto dekretu pøijali reformaèní víru. Copak se s tím nemohli spokojit? Kolika nebezpeèím by se mohli
vyhnout, kdyby se podrobili. Do kolika neznámých nebezpeèí a sporù je neochota poslechnout pøivede?
Kdo ví, jaké možnosti pøinese budoucnost? Proto pøijmìme olivovou ratolest míru, kterou Øím podává a
zacelme rány Nìmecka. Podobnými argumenty mohli reformátoøi ospravedlnit svùj souhlas s postupem,
který by jistì v krátké dobì vedl k porážce jejich vìci.
Naštìstí rozeznali, z jakého principu vychází navrhované øešení, a jednali na základì své víry. O jaký
princip šlo? O právo Øíma znásilòovat svìdomí a zakazovat svobodné studium. Což se jim a jejich
protestantským poddaným nenabízela náboženská svoboda? Ano, ale jen jako zvláštní výhoda
vyjádøená daným ujednáním, nikoli jako právo. Pro všechny ostatní, kteøí nebyli do ujednání zahrnuti,
mìla platit velká zásada moci - pro svìdomí není místa, Øím je neomylným soudcem a je nutné jej
poslouchat. Pøijetí navrhované dohody by znamenalo, že náboženská svoboda se bude vztahovat jen na
reformované Sasko, a v celém ostatním køes•anském svìtì bude studium Písma a vyznávání reformaèní
víry zloèinem a bude trestáno vìzením a smrtí na hranici. Mohou souhlasit, aby náboženská svoboda
platila jen nìkde? Mohou souhlasit s prohlášením, že reformace už nesmí získat žádného pøívržence, a
pøipustit, že tam, kde Øím vládne v této chvíli, bude vládnout na vìky? Mohli by pak reformátoøi tvrdit,

že jsou nevinní krví stovek a tisícù lidí, kteøí v dùsledku tohoto ujednání pøijdou o život v papežem
ovládaných zemích? Znamenalo by to zradu vìci evangelia a svobod køes•anstva v nejrozhodnìjším
okamžiku.„ Rozhodli se radìji obìtovat všechno, i své státy, své koruny a své životy„. (D'Aubigné, sv.
13, kap. 5)
Knížata se dohodla: Odmítneme toto naøízení, v otázkách svìdomí nerozhoduje vìtšina.„ Prohlásili: Za
klid a pokoj, kterým se tìší øíše, vdìèíme naøízení z roku 1526. Jeho zrušení by v Nìmecku zpùsobilo
rozbroje a rozkol. Snìm nemá právo zrušit náboženské svobody, dokud se nesejde koncil.„ (D'Aubigné,
sv. 13, kap. 5) Povinností státu je chránit svobodu svìdomí a tam také konèí jeho pravomoc v
náboženských otázkách. Každá vláda, která se pokouší usmìròovat nebo vynucovat náboženské
pøesvìdèení mocí, opouští zásadu, za níž tak šlechetnì bojovali evangeliètí køes•ané.
Zastánci papežství se rozhodli, že potlaèí to, co nazývali nebezpeènou tvrdošíjností„. Nejdøíve se
pokusili zpùsobit rozkol mezi pøívrženci reformace a zastrašit všechny, kdo se pro ni dosud otevøenì
nevyslovili. Nakonec byli pøed snìm pozváni zástupci svobodných mìst a mìli prohlásit, zda pøistoupí
na podmínky návrhu. Žádali o odklad, avšak nadarmo. Když mìli pøísahat, témìø polovina se jich
postavila na stranu reformátorù. Lidé, kteøí odmítli obìtovat svobodu svìdomí a právo samostatnì
myslet, dobøe vìdìli, že se tímto svým postojem vystavují budoucí kritice, odsouzení a pronásledování.
Jeden z delegátù øekl: Musíme buï zapøít Boží slovo, nebo se nechat upálit.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 5.)
Král Ferdinand, který zastupoval na snìmu císaøe, vidìl, že naøízení by vyvolalo vážné neshody, nebudeli možné pøimìt knížata, aby je pøijala a podporovala. Pokusil se je pøesvìdèit, dobøe totiž vìdìl, že
použití násilí proti takovým mužùm by jen stupòovalo jejich odhodlanost. Prosil knížata, aby pøijala
naøízení, a ujiš•oval je, že císaø s nimi bude spokojen.„ Tito vìrní mužové však uznávali moc, která
pøevyšuje všechny pozemské vládce. Klidnì odpovìdìli: Uposlechneme císaøe ve všem, co mùže pøispìt
k zachování pokoje a ke cti Boží.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 5)
Nakonec král oznámil pøed snìmem kurfiøtovi a jeho pøátelùm, že edikt bude vydán formou císaøského
naøízení„ a že jim nezbývá nic jiného než se podøídit vìtšinì„. Po tomto vyhlášení král opustil
shromáždìní, aniž poskytl zastáncùm reformace pøíležitost, aby o nìm mohli jednat nebo na nì odpovìdìt.
Nadarmo vyslali poselstvo ke králi s prosbou, aby se vrátil.„ Na jejich námitky král jen odpovìdìl: Je to
hotová vìc. Nezbývá, než se podrobit.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 5)
Císaøská strana byla pøesvìdèena, že evangelická knížata se budou držet Písma svatého jako
nadøazeného nad lidské nauky a požadavky. Vìdìli, že kdekoli pøijmou tuto zásadu, tam bude papežství
nakonec svrženo. Avšak jako tisíce lidí, kteøí pøišli po nich, vidìli jen to, co je možno vidìt oèima„, a
namlouvali si, že vìc císaøe a papeže stojí dobøe, kdežto vìc reformátorù je na tom špatnì. Kdyby
zastánci reformace spoléhali na lidskou pomoc, byli by opravdu bezmocní, jak si to jejich nepøátelé
mysleli. I když byli poèetnì slabí a odporovali Øímu, byli silní. Odvolali se od snìmu k Božímu slovu, a
od císaøe Karla k Ježíši Kristu, Králi králù a Pánu pánù.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 6)
Když Ferdinand odmítl brát ohled na jejich pøesvìdèení v otázce svìdomí, rozhodla se knížata, že
nebudou dbát jeho nepøítomnosti a pøedloží neprodlenì svùj protest národnímu snìmu. Sepsali
slavnostní prohlášení a pøedložili ho snìmu. Prohlášení znìlo:

Protestujeme tímto pøed Bohem, naším jediným Stvoøitelem, Ochráncem, Vykupitelem a Spasitelem,
jenž bude jednoho dne naším Soudcem, a pøed všemi lidmi a pøed veškerým stvoøením, že my, za sebe
i za svùj lid, v žádném pøípadì nesouhlasíme s navrhovaným naøízením a nepøipojíme se k nièemu, co
se jakkoli pøíèí Bohu, svatému Božímu slovu, našemu pravému svìdomí, spáse našich duší...
Neschvalujeme vyhlášené naøízení. Jsme si jisti, že když všemohoucí Bùh povolá nìjakého èlovìka, aby
poznal Boha, pøesto tento èlovìk nemùže Boha poznat... Bezpeèné uèení je jen to, které se shoduje s
Božím slovem... Pán zakazuje hlásání každého jiného uèení... Písmo svaté má být vykládáno jinými,
jasnìjšími texty bible... tato svatá kniha je pro køes•ana nezbytná, je snadná k pochopení a jejím
posláním je odstraòovat temnotu. Jsme rozhodnuti z Boží milosti zachovávat ryzí a výluèné hlásání jen
Božího slova, tak jak je obsaženo v biblických knihách Starého a Nového zákona, a nepøipustit, aby se k
nìmu cokoli pøidávalo, co by mu mohlo odporovat. Toto slovo je jediná pravda. Je bezpeèným mìøítkem
veškerého uèení a života a nemùže selhat nebo nás zklamat. Kdo staví na tomto základì, odolá všem
pekelným mocnostem a všechna lidská marnost, která se proti nìmu postaví, padne pøed Boží tváøí.
Z toho dùvodu odmítáme jho, jež se na nás vkládá... Souèasnì oèekáváme, že Jeho císaøská Milost se
vùèi nám zachová jako køes•anský vládce, který miluje Boha nade vše. Prohlašujeme, že budeme
ochotnì projevovat jemu i vám, milostiví páni, lásku a poslušnost, jak je naší spravedlivou a pravou
povinností.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 6)
Protest zapùsobil na snìm hlubokým dojmem. Vìtšina èlenù snìmu žasla nad smìlostí protestujících a
naplnily je obavy. Budoucnost se jim jevila jako bouølivá a nejistá. Rozkol, nesváry a krveprolévání se
zdály neodvratitelné. Avšak zastánci reformace, jisti si spravedlností své vìci a spoléhající na ruku
Všemohoucího, byli plni odvahy a odhodlání„.
Zásady obsažené v tomto proslulém protestu... jsou nejvlastnìjší podstatou protestantizmu. Tento protest
se staví proti dvojímu lidskému zneužíváni moci ve vìcech víry: prvním je zasahování státních úøadù do
náboženských otázek a druhým je samozvaná moc církve. Na místo tìchto zloøádù klade
protestantizmus právo svìdomí nad moc úøadù a autoritu Božího slova nad moc církve. Pøedevším
odmítá svìtskou moc v duchovních vìcech a odvolává se na slova apoštolù: „Lépe je poslouchat Boha
než lidí. Nad korunu Karla V. vyvýšilo korunu Ježíše Krista. Šlo však ještì dále: vyhlásilo zásadu, že
všechno lidské uèení má být podøízeno Božímu slovu.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 6) Kromì toho vyhlásili
protestující své právo svobodnì vyslovit své pøesvìdèení o pravdì. Budou nejen vìøit Božímu slovu a
poslouchat je, ale budou i uèit tomu, co Boží slovo øíká, a neuznávají právo knìží nebo úøadu proti tomu
zasahovat. Špýrský protest je slavnostním vystoupením proti náboženskému útlaku a požadavkem na
právo všech lidí uctívat Boha podle vlastního svìdomí.
Protest byl veøejnì vyhlášen. Vepsal se do pamìti tisícù lidí a zaznamenaly ho nebeské knihy, odkud ho
nemùže nikdo vymazat. Celé evangelické Nìmecko pøijalo protest jako vyjádøení své víry. Všude lidé
chápali toto prohlášení jako pøíslib nové a lepší doby. Jeden ze šlechticù øekl špýrským protestantùm:
Kéž Všemohoucí, který vám dal milost vyznat se tak dùraznì, svobodnì a neohroženì, vás zachová v této
køes•anské pevnosti až po vìènost.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 6)

Kdyby si reformace po dosažení prvního úspìchu dovolila vyèkávat, až získá pøízeò svìta, zpronevìøila
by se Bohu i sobì, a tím by si pøipravila vlastní zkázu. To, co tehdy prožili reformátoøi, je pouèením pro
všechny následující vìky. Satan pùsobí proti Bohu a proti Božímu slovu stále stejným zpùsobem. Stejnì
jako v šestnáctém století staví se i dnes proti tomu, aby se Písmo svaté stalo mìøítkem života. V naší
dobì lidé odešli daleko od jeho uèení a pøíkazù, a je tøeba, aby se vrátili k vlastnímu základu
protestantizmu - k bibli jako k jedinému pravidlu víry a života. Satan stále pùsobí všemi svými
prostøedky, aby omezil náboženskou svobodu. Antikristovská mocnost, proti které vystoupili protestanté
ve Špýru, se nyní pokouší s obnovenou silou znovu získat ztracenou vládu. Stejnì neochvìjná vìrnost
Božímu slovu, která se projevila v reformaci bìhem tak kritické chvíle, je jedinou nadìjí pro nápravu
dnes.
Urèitá znamení naznaèovala, že protestantùm hrozí nebezpeèí. Jiná znamení však ukazovala, že Boží
ruka ochrání vìrné. V té dobì Melanchton ve spìchu provázel ulicemi Špýru smìrem k Rýnu svého
pøítele Šimona Grynaea a naléhal na nìho, aby prchl za øeku. Grynaeus byl tímto spìchem udiven a
Melanchton mu na vysvìtlenou øekl: Ukázal se mi jakýsi staøec, kterého jsem neznal, vážného a
slavnostního vzezøení, a øekl mi, že Ferdinand pošle za chvíli strážníky, aby Grynaea zatkli.„
Toho dne totiž Faber, pøední obhájce papežství, ve svém kázání napadl Grynaea. Grynaeus se proti
osoèení ohradil a nakonec Faberovi vytkl, že hájí ohavné bludy„. Faber potlaèil svùj hnìv, ale ihned šel
ke králi a získal od nìho zatykaè na nepohodlného heidelberského profesora. Melanchton nepochyboval
o tom, že jeho pøítele zachránil Bùh tím, že poslal jednoho ze svých andìlù, aby ho varoval.„
Na bøehu Rýna pak nehybnì èekal, dokud proud øeky nezachrání Grynaea pøed jeho pronásledovateli.
'Koneènì', zvolal Melanchton, když ho uvidìl na protìjším bøehu, 'koneènì je vytržen z krutých spárù
lidí, kteøí touží po nevinné krvi.' Když se Melanchton vrátil domù, dozvìdìl se, že biøici, kteøí pátrali po
Grynaeovi, prohledali dùm od pùdy až po sklep.„ (D'Aubigné, sv. 13, kap. 6)
Reformace však mìla ještì více zazáøit pøed mocnými tohoto svìta. Král Ferdinand odmítl evangelická
knížata pøijmout. Místo toho dostali pøíležitost pøedložit svou vìc císaøi a shromáždìným církevním a
státním hodnostáøùm. Císaø Karel V. chtìl totiž urovnat spory, které zachvátily øíší po vyhlášení
protestu ve Špýru, a proto svolal do Augsburku snìm, kterému hodlal podle svého oznámení sám
pøedsedat. Na tento snìm pozval pøedstavitele protestantù.
Reformaci hrozilo velké nebezpeèí. Její pøívrženci však svìøili svou vìc Bohu a slíbili, že zùstanou
evangeliu vìrni. Saského kurfiøta jeho rádci varovali, aby na snìm nechodil. Tvrdili, že císaø vyžaduje
úèast protestantských knížat, aby je vlákal do pasti. Jít a dát se zavøít do hradeb mìsta a vydat se tak do
rukou mocného nepøítele, to pøece znamená riskovat všechno?„ Jiní však velkodušnì prohlašovali: A• se
jen knížata chovají odvážnì a Boží vìc bude zachránìna.„ Bùh je vìrný, neopustí nás,„ prohlásil Luther.
(D'Aubigné, sv. 14, kap. 2.) Kurfiøt se vypravil do Augsburku i se svým doprovodem . Všichni byli
seznámeni s nebezpeèím, které jim hrozí. Mnozí se vydali na cestu s chmurami na èele a s obavami v
duši. Luther, který je doprovázel až do Koburgu, povzbuzoval jejich slábnoucí víru tím, že jim zpíval
chorál, který složil na tuto cestu: Hrad pøepevný je náš Bùh.„ Povzbudivá píseò zahnala mnoho
úzkostných pøedtuch, povzbudila mnohá skleslá srdce.

Evangelická knížata si pøála pøedložit snìmu své názory systematicky seøazené a doložené dùkazy z
Písma. Pøípravu dokumentu svìøili Lutherovi, Melanchtonovi a jejich spolupracovníkùm. Takto vzniklé
Vyznání pøijali protestanté jako projev své víry a pak se sešli, aby tento významný dokument podepsali.
Byla to slavnostní i nebezpeèná chvíle. Reformátoøi se obávali, aby vìc reformace nebyla smìšována s
politickými otázkami. Mìli za to, že reformace by mìla pùsobit jen vlivem, který vychází z Božího slova.
Když chtìli Vyznání podepsat protestantští šlechtici, postavil se Melanchton proti tomu s odùvodnìním:
To je záležitost teologù a knìží, aby navrhovali tyto vìci. Autoritu mocných zemì zachovejme pro jiné
vìci.„ Jan Saský se ohradil: Chraò Bùh, abyste z toho vyluèovali mne. Jsem rozhodnut uèinit to, co je
správné, i kdyby mì to mìlo stát korunu. Chci vyznávat Pána. Kurfiøtský klobouk a hermelín mi nejsou
tak drahé jako køíž Ježíše Krista.„ Po tomto prohlášení vzal pero a podepsal se pod Vyznání. Jiný ze
šlechticù vzal do ruky pero a øekl: Vyžaduje- li toho èest mého Pána Ježíše Krista, jsem ochoten...
opustit statky a položit svùj život.„ A pak pokraèoval: Spíše bych se vzdal svých poddaných a svých
území a odešel ze zemì svých otcù s holí v ruce, než bych pøijal jiné uèení, než které je obsaženo v
tomto vyznání.„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 6) Takovou víru a odvahu mìli tito Boží mužové.
Nadešla stanovená chvíle, kdy mìli pøedstoupit pøed císaøe. Karel V. pøijal evangelické reformátory v
sedì na svém trùnu a obklopený kurfiøty a knížaty. Evangelíci pøeèetli vyznání své víry. Pøed tak
vznešeným shromáždìním jasnì vyložili pravdy evangelia a oznaèili bludy katolické církve. Právem se
tento den oznaèuje za nejvìtší den reformace a jeden z nejslavnìjších dnù v dìjinách køes•anstva a lidstva.
„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 7)
Jen nìkolik let uplynulo od chvíle, kdy mnich z Wittenberka stál ve Wormsu sám pøed národní radou.
Nyní stáli na jeho místì nejvznešenìjší a nejmocnìjší knížata øíše. Lutherovi bylo zakázáno jet do
Augsburku, byl tam však pøítomen svými slovy a modlitbami. Jsem pøeš•astný,„ napsal, že jsem se
dožil této hodiny, v níž byl Kristus veøejnì vyvýšen tak vynikajícími vyznavaèi a v tak slavném
shromáždìní.„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 7) Tak se naplnila slova Písma: O tvých svìdectvích pøed králi
budu mluvit.„ (Žalm 119:46)
Za života apoštola Pavla se evangelium, pro které byl vìznìn, dostalo právì Pavlovým uvìznìním pøed
knížata a šlechtu císaøského mìsta. Podobnì i tehdy znìla v palácích zvìst, kterou císaø zakázal hlásat z
kazatelen. To, co mnozí pokládali za nevhodné, aby se øíkalo poddaným, poslouchali nyní užaslí vládci
a panstvo øíše. Králové a šlechtici tvoøili posluchaèstvo, korunovaná knížata byla kazateli a pøedmìtem
kázání byla královská Boží pravda. Od apoštolských dob,„ poznamenal dobový spisovatel, se
nepøihodilo nic vìtšího, ani nezaznìlo velkolepìjší vyznání.„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 7)
Všechno, co luteráni øíkají, je pravda, to nemùžeme popøít,„ prohlásil jeden katolický biskup. Mùžete
rozumovými dùkazy vyvrátit Vyznání, které pøednesl kurfiøt a jeho druhové?„ zeptal se nìkdo doktora
Ecka. Pomocí spisù apoštolù a prorokù nikoli,„ znìla odpovìï, avšak pomocí spisù církevních otcù a
vyjádøení rad ano!„ Tazatel ovšem pokraèoval: Rozumím, luteráni vycházejí podle vás z Písma, kdežto
my stojíme mimo Písmo.„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 8)
Nìkterá další nìmecká knížata se rozhodla pro reformovanou víru. Sám císaø prohlásil, že èlánky
protestantù jsou ryzí pravda. Vyznání bylo pøeloženo do mnoha jazykù a rozšíøeno po celé Evropì. V
dalších generacích je pøijaly milióny lidí jako vyjádøení své víry.

Vìrní Boží služebníci však nemuseli pracovat sami. Když se proti nim spojovaly mocnosti a zlí duchové,
Pán nezapomínal na svùj lid. Kdyby mohli vidìt duchovním zrakem, vidìli by jasné dùkazy Boží
pøítomnosti a pomoci, jako prorok v pradávných dobách. Když Elizeùv služebník upozoròoval svého
pána na nepøátelské vojsko, které obklíèilo mìsto a odøízlo jim všechny ústupové cesty, prorok se
modlil: Hospodine, otevøi mu prosím oèi, aby vidìl.„ (2 Král 6,17) Najednou sluha vidìl, že stráò je plná
vozù a ohnivých koní. Nebeské vojsko stálo pøipraveno ochránit Božího muže. Tak andìlé chrání ty, kdo
pracují pro obnovu církve.
Luther dùslednì prosazoval mimo jiné zásadu, že reformace nesmí žádat o podporu svìtskou moc a že
nesmí být bránìná pomocí zbraní. Radoval se z toho, že evangelium vyznávají øíšská knížata, když však
knížata navrhovala vytvoøení obranného svazu, prohlásil, že uèení evangelia má hájit sám Bùh... Èím
ménì se bude do díla mísit èlovìk, tím mocnìji zasáhne Bùh. Podle jeho názoru byla všechna navrhovaná
politická opatøení projevem nedùstojného strachu a høíšné nedùvìry„. (D'Aubigné, sv. 10, kap. 14)
Když se mocní nepøátelé spojovali, aby reformaci znièili, a když se zdálo, že se proti ní pozvedne tisíce
meèù, Luther napsal: Satan stupòuje svou zuøivost. Bezbožní veleknìží spøádají úklady, hrozí nám
válka. Vybídnìte lid, aby stateènì bojoval pøed Božím trùnem vírou a modlitbou, tak aby naši nepøátelé,
pøemoženi Božím Duchem, byli pøinuceni pøistoupit na mír. Co hlavnì potøebujeme, co hlavnì musíme
dìlat, je modlit se. Oznamte lidem, že jsou nyní vystaveni ostøí meèe a satanovì zlobì, a øeknìte jim, a•
se modlí.„ (D'Aubigné, sv. 10, kap. 14)
O nìco pozdìji se Luther ještì jednou zmínil o svazu, který zamýšlela založit evangelická knížata, a
prohlásil, že jedinou zbraní, kterou bychom mìli používat, je meè Ducha„. V listì saskému kurfiøtovi
napsal: Nemùžeme s dobrým svìdomím schvalovat navrhovaný obranný svaz. Radìji bychom desetkrát
zemøeli, než abychom vidìli, že pro vìc evangelia byla prolita jediná kapka krve. Musíme být jako 'ovce
vedené na zabití'. Musíme nést Kristùv køíž. Vaše Výsost mùže být bez obav. Dosáhneme svými
modlitbami více než všichni naši nepøátelé svým vychloubáním. Jen nepošpiòte své ruce krví svých
bratrù. Jestliže císaø žádá, abychom byli vydáni jeho soudùm, jsme pøipraveni pøed nì pøedstoupit.
Nemùžete bránit naši víru. Každý pro svou víru podstupuje vlastní nebezpeèí.„ (D'Aubigné, sv. 14, kap.
1)
Ze skrytých modliteb vyšla síla, která v dobì velké reformace otøásla svìtem. V posvátném tichu
vstupovali Boží služebníci na skálu Božích zaslíbení. V dobì zápasù v Augsburku se Luther každý den
nejménì tøi hodiny modlil a byly to právì hodiny nejvhodnìjší pro studium.„ Ve své soukromé svìtnici
otevíral svou duši pøed Bohem slovy plnými úcty, strachu a nadìje, jako když se mluví s pøítelem„.
Øíkal: Vím, že jsi náš Otec a náš Bùh, a že zaženeš pronásledovatele svých synù, protože s námi jsi
ohrožen i ty. Celá tato vìc je tvá a jen z tvého donucení se jí úèastníme. Braò nás tedy, Otèe!
„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 6)
Melanchtonovi, kterého drtily obavy a úzkost, Luther napsal: Milost a pokoj v Kristu - v Kristu, øíkám,
ne na svìtì. Amen. Velice nenávidím ty nesmírné starosti, které tì stravují. Jde- li o nespravedlivou vìc,
opus• ji, jde-li však o vìc spravedlivou, proè nevìøíš slibùm Pána, který nám pøikazuje, abychom spali
beze strachu?... Kristus neopustí dílo spravedlnosti a pravdy. Kristus žije, Kristus vládne, jakýpak strach
tedy mùžeme mít?„ (D'Aubigné, sv. 14, kap. 6)

Bùh vyslyšel volání svých služebníkù. Dal knížatùm a duchovním milost a odvahu, aby zastávali pravdu
proti vládcùm tmy tohoto svìta. Pán prohlásil: Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo
v nìj vìøí, nebude zahanben.„ (1 Petr 2,6) Protestantští reformátoøi stavìli na Kristu a brány pekla je
nemohly pøemoci.
Pøedmluva vydavatelù
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12. Francouzská reformace
Po špýrském protestu a augsburském vyznání, které znamenaly vítìzství reformace v Nìmecku, nastala
léta sporù a temna. Zdálo se, že protestantizmus, oslabený rozkolem svých pøívržencù a napadaný
mocnými nepøáteli, je odsouzen k úplnému zániku. Tisíce lidí zpeèetilo své svìdectví vlastní krví.
Vypukla obèanská válka. Nìkteøí z døívìjších pøedních zastáncù vìc reformace zradili. Nejušlechtilejší z
knížat, kteøí se pøidali k reformaci, padli do rukou císaøe a byli vláèeni jako zajatci od mìsta k mìstu.
Ve chvíli zdánlivého vítìzství, stihla císaøe porážka. Musel se dívat, jak mu koøist uniká z rukou, a
nakonec musel zákonem zaruèit svobodu pro uèení, jehož znièení si pøedsevzal jako životní cíl. Dal v
sázku své království, poklady i vlastní život, aby kacíøství znièil. Dožil se jen toho, že vidìl svá vojska
znièená v bojích, vyprázdnìnou pokladnu, mnohá jeho území ohrožovaly vzpoury, zatímco víra, kterou
se marnì snažil potlaèit, se šíøila. Karel V. bojoval proti všemohoucí síle. Bùh prohlásil: „Buï svìtlo,
avšak císaø se pokoušel uchovat neporušenou tmu. Své zámìry nedokázal uskuteènit. Pøedèasnì zestárlý,
vyèerpaný dlouhým bojem, vzdal se nakonec trùnu a uchýlil se do samoty kláštera.
Ve Švýcarsku nastaly pro reformaci èerné dny jako v Nìmecku. Mnoho kantonù pøijalo reformaci, jiné
se však se slepou umínìností držely uèení Øíma. V katolických kantonech pronásledovali ty, kdo toužili
poznat pravdu, a to vedlo nakonec k obèanské válce. Zwingli a mnozí jeho spolupracovníci padli v
krvavé bitvì u Kappelu. Ecolampadius zdrcený hroznými katastrofami zanedlouho zemøel. Øím slavil
vítìzství a na mnoha místech se zdálo, že znovu získá všechno, co ztratil. Avšak Pán, jehož rady jsou od
vìènosti, neopustil svou vìc, a nezapomnìl na své následovníky. Jeho ruka vysvobodí jeho lid. V dalších
zemích povolal pracovníky, aby reformaci šíøili.
Ve Francii zaèal svítat nový den ještì døíve, než tam zaznìlo jméno Martina Luthera jako reformátora.
Mezí první, kdo zahlédli svìtlo, patøil staøièký Lefévre, velmi vzdìlaný profesor na paøížské univerzitì,
upøímný a horlivý zastánce papežství. Pøi studiu staré literatury upoutala jeho pozornost bible a Lefévre
zavedl její studium mezi svými studenty.
Lefévre byl nadšeným ctitelem svatých a pøipravoval dìjin svìtcù a muèedníkù, jak o nich hovoøí
církevní legendy. Dílo vyžadovalo mnoho práce, když však už mìl znaènou èást knihy zpracovanou,
napadlo ho, že by mu v práci mohla pomoci bible a zaèal ji s tímto zámìrem studovat. Objevil, že se v ní
opravdu píše o svatých, ale jinak než v øímském kalendáøi. Jeho mysl ozáøil proud Božího svìtla.
Pøekvapený a znechucený pøestal pracovat na úkolu, který si pøedsevzal, a vìnoval se Božímu slovu.
Brzy zaèal uèit drahocenné pravdy, které v nìm objevil.
V roce 1512, tedy ještì pøedtím, než Luther nebo Zwingli zahájili reformaèní dílo, Lefévre napsal: „Bùh
nám prostøednictvím víry dává spravedlnost, která nám jedinì díky jeho milosti dává právo na vìèný
život. (Wylie, sv. 13, kap. 1) Když pøemýšlel o tajemství vykoupení, zvolal: „Jak nevýslovnì velká je to
promìna - Bezhøíšný je odsouzen a høíšník je vysvobozen - Požehnaný snáší zloøeèení a zloøeèený
dostává požehnání - Život umírá a mrtvý žije - Sláva je pøekonána tmou a èlovìk, který neznal nic než
tápání, je odìn slávou. (D'Aubigné, sv. 12, kap. 2)

Uèil, že sláva za spasení patøí jen Bohu, ale také, že èlovìk má povinnost poslouchat. Prohlásil: „Jsi-li
èlenem Kristovy církve, jsi èástí Kristova tìla, patøíš-li ke Kristovu tìlu, máš Boží pøirozenost... Kdyby
jen lidé dokázali pochopit tuto výsadu, jak èistì, svatì a bezhøíšnì by žili a s jakým opovržením by
posuzovali všechnu slávu tohoto svìta, když by ji porovnali se slávou, kterou dostali - se slávou, kterou
lidské oko nedokáže vnímat. (D'Aubigné, sv. 12, kap. 2)
Nìkteøí Lefévrovi žáci nadšenì naslouchali jeho slovùm a pozdìji dále hlásali pravdu, i když hlas uèitele
umlknul. Patøil mezi nì také Vilém Farel, syn zbožných rodièù, vychovaný k tomu, aby s bezvýhradnou
vírou pøijímal uèení církve. Mohl o sobì prohlásit jako kdysi apoštol Pavel: „Žil jsem podle
nejpøísnìjšího smìru našeho náboženství jako farizeus. (Sk 26,5) Jako horlivý øímský katolík by
nejradìji znièil každého, kdo by se opovážil postavit se proti církvi. Pozdìji, když vzpomínal na toto
období svého života, napsal: „Skøípal jsem zuby jako vzteklý vlk, když jsem slyšel nìkoho mluvit proti
papeži. (Wylie, sv. 13, kap. 2) Neúnavnì uctíval svaté, spolu s Lefévrem obcházel paøížské kostely,
modlil se u oltáøù a zdobil je svými dary. Tyto obøady však nepøinesly mír jeho nitru. Svíralo jej
vìdomí vlastních høíchù, které všechny kajícné skutky nedokázaly odstranit. Jako hlas z nebe vnímal
slova reformátora: „Spasení je z milosti. Nevinný je odsouzen a provinilý propuštìn. Jen Kristùv køíž
otvírá brány nebes a zavírá brány pekla. (D'Aubigné, sv. 13, kap. 2)
Farel radostnì pøijal pravdu. Prožil podobné obrácení jako apoštol Pavel, odvrátil se od otroctví tradicím
ke svobodì Božích synù. Jak sám øekl, „místo hltavého vlka s vražedným srdcem se stal „pokojný jako
tichý a neškodný beránek, jehož srdce už nepatøilo papeži, ale Ježíši Kristu. (D'Aubigné, sv. 12, kap. 3)
Zatímco Lefévre dál šíøil svìtlo mezi svými studenty, vydal se Farel, který horlil pro vìc Ježíše Krista
stejnì jako byl pøedtím pro papežství, hlásat pravdu veøejnì. Zanedlouho se k nim pøidal významný
církevní hodnostáø, biskup z Meaux. Pak se k hlásání evangelia pøidali další uèitelé, kteøí vynikli svými
schopnostmi a svým vzdìláním. Evangelium získávalo stoupence ve všech vrstvách spoleènosti, v
domech øemeslníkù a rolníkù i v královském paláci. Sestra Františka I., který tehdy vládl, pøijala
reformovanou víru. Zdálo se, že i sám král a královna matka jsou evangeliu pøíznivì naklonìni, a
reformátoøi s nejvìtšími nadìjemi oèekávali, že celá Francie pøijme evangelium.
Jejich nadìje se však nesplnily. Kristovy následovníky èekaly zkoušky a pronásledování. Budoucnost
však byla jejich oèím milosrdnì zastøena. Nastala doba míru, bìhem níž mohli naèerpat sílu, aby pak
obstáli v bouøi, a reformace postupovala rychle kupøedu. Biskup z Meaux pùsobil horlivì ve své vlastní
diecézi, uèil duchovenstvo i lid. Propouštìl nevzdìlané a nemravné knìze a na jejich místo, pokud to jen
bylo možné, pøijímal vzdìlané a zbožné muže. Biskup velmi toužil po tom, aby jeho lid mìl pøístup k
Božímu slovu, a brzy toho dosáhl. Lefévre pøeložil Nový zákon. Ve stejné dobì, kdy vycházela
Lutherova nìmecká bible z tiskárny ve Wittenberku, byl vydáván v Meaux francouzský pøeklad Nového
zákona. Biskup nešetøil námahou ani penìzi, aby se bible rozšíøila po jeho farnostech a zakrátko mìli
rolníci z Meaux Písmo svaté.
Jako poutníci umírající žízní vítají radostnì pramen životodárné vody, tak pøijímali tito lidé Boží
poselství. Rolníci na polích, øemeslníci v dílnách se navzájem povzbuzovali pøi své každodenní døinì
tím, že spolu mluvili o drahocenných pravdách bible. Po veèerech se už nescházeli jako døíve v krèmì u
vína, ale shromažïovali se v bytech, spoleènì èetli Boží slovo, modlili se a oslavovali Boha. Brzy se

projevila velká zmìna. I když patøili k nejnižší vrstvì spoleènosti - byli to nevzdìlaní a tìžce pracující
zemìdìlci - projevila se v jejich životì obnovující a povznášející moc Boží milosti. Tito skromní, laskaví
a svatí lidé byli dùkazem toho, co mùže evangelium vykonat pro lidi, kteøí je upøímnì pøijmou.
Svìtlo, které se rozzáøilo v Meaux, proniklo svými paprsky široko daleko. Každý den rostl poèet
obrácených. Hnìv církevní hierarchie po nìjakou dobu brzdil král, který nenávidìl úzkoprsou bigotnost
mnichù. Nakonec však zvítìzili zastánci papežští a postavili hranice. Biskup z Meaux si musel vybrat
mezi upálením a odvoláním. Rozhodl se pro snazší cestu. Pøestože vùdce odpadl, stádce zùstalo pevné.
Mnozí podali svìdectví o pravdì uprostøed plamenù. Svou odvahou a vìrností na hranici promluvili tito
prostí køes•ané k tisícùm lidí, kteøí nezaslechli jejich svìdectví v dobì pokoje.
Nebyli to však jen prostí a chudí lidé, kteøí se v utrpení a za posmìchu odvážili svìdèit pro Krista. I v
panských komnatách zámkù a palácù žili ušlechtilí lidé, kteøí pravdu cenili více než bohatství, postavení
i vlastní život. Ve šlechtickém brnìní chodil silnìjší a pevnìjší duch, než jaký chodil v biskupském
rouchu a mitøe. Louis de Berquin byl šlechtického pùvodu. Byl to udatný, dvorní rytíø, zajímající se o
studium a vìdìní, uhlazeného chování a mravnì bezúhonný. Dobový spisovatel o nìm øekl: „Byl to
nadšený vykonavatel papežských usnesení, pilnì se úèastnil mší a kázání... nad všechny ostatní své
ctnosti vynikal mimoøádnou nenávisti vùèi luteránství. Boží prozøetelnost jej však, podobnì jako mnoho
dalších, pøivedla k bibli, aby v ní ke svému úžasu našel „nikoli uèení Øíma, ale uèení Lutherovo .
(Wylie, sv. 13, kap. 9) Od té doby se plnì dal do služeb evangelia.
Schopnosti a výøeènost tohoto „nejvzdìlanìjšího z francouzských šlechticù , jeho nezdolná odvaha a
hrdinská horlivost, jeho vliv u dvora - byl totiž královým oblíbencem - zpùsobily, že ho mnozí pokládali
za èlovìka pøedurèeného stát se reformátorem své zemì. Beza o nìm øekl: „Berquin by se byl stal
druhým Lutherem, kdyby byl našel ve Františku I. druhého kurfiøta. „Je horší než Luther , volali
papeženci. (Wylie, sv. 13, kap. 9) Francouzští katolíci se ho opravdu báli. Uvìznili ho jako kacíøe, ale
král ho propustil na svobodu. Boj trval léta. František kolísal mezi Øímem a reformací, støídavì snášel
zuøivost mnichù a jindy ji zase tlumil. Papežské úøady Berquina tøikrát uvìznily, ale panovník jej vždy
opìt propustil na svobodu, obdivoval totiž jeho génia a ušlechtilou povahu a odmítl ho obìtovat zlobì
církevní hierarchie.
Berquin byl nìkolikrát upozornìn na nebezpeèí, které mu ve Francii hrozí. Pøátelé ho prosili, aby se jako
jiní zachránil dobrovolným odchodem ze zemì. Bojácný a pøizpùsobivý Erasmus, který pøes své
jedineèné vzdìlání nemìl onu mravní velikost, která podøizuje život a èest pravdì, Berquinovi napsal:
„Požádej, aby tì poslali jako vyslance do nìkteré cizí zemì. Jdi a cestuj po Nìmecku. Znáš Bedeho a jemu
podobné - je to tisícihlavý netvor, chrlí jed na všechny strany. Tvých nepøátel jsou pluky. I kdyby tvé
uèení bylo lepší než uèení Ježíše Krista, nenechají tì na pokoji, dokud tì potupnì nezahubí. Nevìø pøíliš
královì ochranì. V žádném pøípadì mì neuvádìj v podezøení v souvislosti s náboženskými otázkami.
(Wylie, sv. 13, kap. 9)
Jak rostlo nebezpeèí, sílila i Berquinova horlivost. Odmítl radu Erasma, aby zaèal chytraèit a uhýbat.
Rozhodl se, že vystoupí ještì smìleji, bude nejen bránit pravdu, ale bude také napadat bludy. Obvinìní z
kacíøství, které se papeženci stále snaží vznést proti nìmu, vznese sám proti nim. Jeho nejhorlivìjšími a
nejrozhoøèenìjšími odpùrci byli uèení profesoøi a mniši z teologické fakulty paøížské univerzity, jedné z

nejvyšších církevních autorit ve mìstì i celé zemi. Ze spisù tìchto profesorù Berquin vybral dvanáct
tvrzení a veøejnì prohlásil, že „odporují bibli a jsou kacíøská . Pak vyzval krále, aby rozsoudil jejich
spor.
Panovník byl ochoten uspoøádat mìøení sil obou stran. Tìšil se, že bude mít pøíležitost pokoøit pýchu
nadutých mnichù, a pøikázal zastáncùm papežství, aby svou vìc obhájili pomocí bible. Dobøe vìdìli, že
jim tato zbraò nepomùže. Daleko lépe umìli používat jiné zbranì - vìzení, muèení, upalování na
hranicích. Nyní se karty obrátily a katolíci poznali, že padají sami do jámy, kterou kopali pro Berquina.
Zdìšeni hledali možnost úniku.
„V té dobì kdosi poškodil sochu Panny Marie na rohu jedné z ulic. Celé mìsto bylo ve varu. K místu se
sbìhly zástupy lidí a projevovaly zármutek a rozhoøèení. Také krále se to hluboce dotklo. Mnichùm se
tak naskytla jedineèná pøíležitost, kterou také pohotovì využili. Zaèali volat: „To jsou plody Berquinova
uèení. Toto luteránské spiknutí brzy znièí všechno - náboženství, zákony i samotný trùn. (Wylie, sv. 13,
kap. 9)
Znovu Berquina zatkli. Král odjel z Paøíže a mniši proto mohli jednat podle své vùle. Postavili
reformátora pøed soud a odsoudili ho k smrti. Aby král nemohl zasáhnout a osvobodit jej, ještì téhož dne
rozsudek vykonali. V poledne byl Berquin veden na popravištì. Shromáždil se obrovský dav lidí, kteøí
chtìli popravu vidìt. Mnozí si uvìdomovali s úžasem a nevolí, že obì• patøí k nejlepší a nejstateènìjší z
francouzských šlechtických rodin. Tváøe lidí v davu se chmuøily zdìšením, rozhoøèením, pohrdáním a
nenávistí, jen jediná tváø zùstala klidná. Muèedník byl ve svých myšlenkách daleko odtud, uvìdomoval
si jedinì pøítomnost svého Pána.
Nevšímal si rozlámané káry, na které ho vezli, nevšímal si zamraèených tváøí svých katù, nebál se ani
hrozné popravy, ke které se blížil. Po boku mu stál Pán, který zemøel, ale žije a bude živ navìky, a má
klíèe smrti a pekla. Berquinova tváø vyzaøovala nebeské svìtlo a pokoj. Oblékl se do krásných šatù, mìl
na sobì „sametový pláš•, kabát ze saténu a damašku a zlatem prošívané punèochy . (D'Aubigné, Dìjiny
reformace v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 2, kap. 16) Dosvìdèí svou víru pøed Králem králù a pøed
celým vesmírem, proto ani náznak smutku nesmí zkalit jeho radost.
Když prùvod pomalu projíždìl pøeplnìnými ulicemi, sledovali lidé s údivem naprostý klid, radost a pocit
vítìzství v jeho pohledu a chování. Øíkali: „Vypadá jako nìkdo, kdo sedí v chrámì a pøemýšlí o svatých
vìcech. (Wylie, sv. 13, kap. 9)
Když pøijeli až k hranici, pokusil se Berquin øíci lidu nìkolik slov, ale mniši, protože se báli následkù,
zaèali hluèet, vojáci zaèali øinèet zbranìmi, aby pøehlušili hlas muèedníka. Tímto jednáním v roce 1529
dala nejvyšší církevní moc kulturní Paøíže „obyvatelstvu, které bude žít v roce 1793, hanebný pøíklad,
jak umlèet na popravišti poslední slova umírajícího . (Wylie, sv. 13, kap. 9)
Berquin byl uškrcen a jeho tìlo spáleno. Zpráva o jeho smrti zarmoutila pøíznivce reformace v celé
Francii. Jeho pøíklad však nebyl zbyteèný. „Také my jsme pøipraveni, øíkali zastánci pravdy,
„podstoupit smrt s radostí, s pohledem upøeným na život, který nás èeká. (D'Aubigné, Dìjiny reformace
v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 2, kap. 6)

Za pronásledování v Meaux odebrali zastánci papežství uèitelùm reformovaného vyznání povolení
kázat, a proto museli pøijmout jiná zamìstnání. Lefévre odešel po nìjaké dobì do Nìmecka. Farel se vrátil
do svého rodného mìsta ve východní Francii, aby šíøil svìtlo tam, kde strávil své dìtství. Zprávy o tom,
co se stalo v Meaux, se donesly i tam, a pravda, kterou smìle a horlivì hlásal, nacházela i zde
posluchaèe. Nepøátelé brzy požádali úøady, aby ho umlèely, a Farel byl vykázán z mìsta. I když pak už
nemohl pùsobit veøejnì, chodil po vesnicích a uèil v soukromých bytech nebo na loukách a sám se
skrýval v lesích a v jeskyních, které bývaly místem jeho dìtských her. Bùh ho pøipravoval na vìtší
zkoušky. Jak sám napsal: „Zkoušky, pronásledování a satanovy útoky, na které jsem byl pøedem
upozornìn, se také dostavily, a byly krutìjší, než jsem dokázal snášet. Avšak Bùh je mùj Otec, dal mi a
vždy mi dá sílu, kterou potøebuji. (D'Aubigné, Dìjiny reformace šestnáctého století, sv. 12, kap. 9)
Podobnì jako v dobì apoštolù pronásledování sloužilo „spíše k prospìchu evangelia (Fil 1,12). Vyhnaní z
Paøíže a z Meaux, „lidé, kteøí se rozprchli, zaèali kázat evangelium všude, kam pøišli . (Skut 8,4) A tak
svìtlo našlo cestu do mnoha zapadlých konèin Francie.
Bùh i dále pøipravoval pracovníky, kteøí budou šíøit jeho dílo. V jedné paøížské škole tehdy studoval
pøemýšlivý, tichý mládenec, který prokázal silný a pronikavý úsudek. Vynikal bezúhonností života
právì tak jako inteligencí a náboženskou horlivostí. Svým nadáním a pílí se stal brzy chloubou celé
školy, a všeobecnì se oèekávalo, že se tento mladý muž, jménem Jan Kalvín, stane jedním z
nejschopnìjších a nejváženìjších obhájcù církve. Avšak paprsek Božího svìtla pronikl i za hradby
filozofické scholastiky a povìr, které Kalvína obklopovaly. Když slyšel o novém uèení tøásl se hrùzou a
nepochyboval, že kacíøi zaslouží smrt na hranici. Náhodnì se však setkal s kacíøstvím a musel zmìøit
sílu øímské teologie s protestantským uèením.
V Paøíži žil jeden z Kalvínových bratrancù, který se pøidal k reformátorùm. Kalvín se s ním èasto
setkával a hovoøil o otázkách vzrušujících køes•anstvo. Olivetan, který pøijal protestantizmus tvrdil:
„Na svìtì existují jen dva druhy náboženství. První skupinu tvoøí náboženství vymyšlená èlovìkem.
Podle nich se èlovìk mùže zachránit sám pomocí obøadù a dobrých skutkù. Ve druhé skupinì je jediné
náboženství, zjevené v bibli, a vede èlovìka, aby spasení hledal pouze v nezasloužené Boží milosti.
Kalvín zvolal: „Nechci žádné z tvých nových uèení, myslíš si, že jsem žil celý život v bludu? (Wylie, sv.
13, kap. 7)
V hlavì se mu však objevily myšlenky, kterých se nedokázal zbavit. Když zùstal v pokoji sám, musel
pøemýšlet o slovech svého bratrance. Vìdomí høíchu ho svazovalo. Pøedstavoval si, jak stojí bez
pøímluvce pøed svatým a spravedlivým Soudcem. Pøímluvy svatých, dobré skutky, církevní obøady
nemohly odèinit høích. Pøed sebou vidìl jen tmu vìèného zoufalství. Marnì se mu snažili pomoci uèitelé
teologie, ani zpovìï a pokání nepomáhaly, nemohly smíøit jeho duši s Bohem.
V dobì, kdy takto vnitønì bez úspìchu zápasil, dostal se jednoho dne náhodou na veøejné prostranství a
stal se svìdkem upálení kacíøe. Žasl nad tím, jaký pokoj vyzaøoval z tváøe muèedníka. V utrpení hrozné
smrti a ještì hroznìjší církevní klatby projevoval víru a odvahu. Mladý student ji bolestnì srovnával s
beznadìjí a temnotou, kterou prožíval, pøestože co nejpøísnìji poslouchal církev. Vìdìl, že kacíøi

odvozují svou víru z bible. Rozhodl se, že ji bude studovat a že odhalí, pokud to dokáže, tajemství jejich
radosti.
V bibli našel Krista. Zvolal: „Otèe, Kristova obì• usmiøuje tvùj hnìv. Jeho krev smývá mou neèistotu.
Jeho køíž snímá mé høíchy. Jeho smrt odèinila moji vinu. Vymysleli jsme si mnoho zbyteèných
pošetilostí, ty jsi však pøede mne postavil své slovo jako pochodeò a dotýkáš se mého srdce, abych mohl
odmítnout všechny zásluhy kromì zásluh Ježíše Krista. (Martyn, díl 3, kap. 13)
Kalvín se pøipravoval pro knìžství. Už v dvanácti letech byl ustanoven kaplanem malého kostela a
biskup mu ostøíhal hlavu podle církevních pøedpisù. Nebyl vysvìcen, ani neplnil povinnosti knìze,
poèítali ho však k duchovenstvu, mìl oficiální titul a dostával plat.
Protože cítil, že se nemùže stát knìzem, vìnoval se nìjaký èas studiu práv, nakonec se však tohoto
úmyslu vzdal a rozhodl se zasvìtit svùj život evangeliu. Váhal ale, zda se má stát uèitelem. Byl pøirozenì
plachý a ostýchavý a tížil ho pocit odpovìdnosti, spojené s tímto povoláním. Navíc se chtìl dále vìnovat
studiu. Nakonec však dal na naléhání svých pøátel. Prohlásil: „Je podivuhodné, že èlovìk tak nízkého
pùvodu mùže být povýšen do tak vysokého postavení. (Wylie, sv. 13, kap. 9)
Kalvín zaèal své dílo tiše, ale jeho slova pùsobila jako rosa osvìžující zemi. Odešel z Paøíže a usídlil se
v malém mìstì, které chránila knìžna Markéta. Oblíbila si evangelium a poskytovala ochranu i jeho
uèedníkùm. Kalvín byl tehdy mladý muž, laskavého a skromného chování. Své pùsobení zaèal tím, že
navštìvoval lidi v jejich domovech. Když se kolem nìho shromáždila celá rodina, èetl jim z bible a
vysvìtloval pravdu o spasení. Lidé, kteøí slyšeli toto poselství, je pøedávali dalším, a tak zanedlouho
rozšíøil své pùsobení z mìsta do okolních mìsteèek a vesnic. Navštìvoval zámky i chudé chaloupky a
budoval základy pro sbory, které mìly pozdìji neohroženì svìdèit o pravdì.
Po nìkolika mìsících se vrátil do Paøíže. Mezi uèenci vládlo nezvyklé vøení. Studium starých jazykù je
pøivedlo k bibli a mnozí, které její pravdy dosud nezasáhly, o nich horlivì diskutovali a dokonce se pøeli
se stoupenci øímské církve. Kalvín, i když byl schopný bojovník v oblasti teologických sporù, mìl splnit
vyšší poslání než se úèastnit hluèných rozprav uèencù. Mysl lidí byla probuzena a nastal èas, kdy jim
mìl nìkdo ukázat pravdu. A tak zatímco v univerzitních halách znìly rušné teologické rozpravy, chodil
Kalvín dùm od domu, ukazoval lidem bibli a vyprávìl jim o ukøižovaném Kristu.
Boží prozøetelnost dala Paøíži další pøíležitost, aby pøijala evangelium. Lefévrovo a Farelovo volání
lidé odmítli, poselství však mìli nyní znovu vyslechnout obyvatelé všech tøíd tohoto velkého mìsta. Král
ovlivòovaný politickými hledisky, se ještì nepostavil plnì na stranu Øíma proti reformaci. Markéta stále
doufala, že ve Francii zvítìzí protestantizmus. Rozhodla, že v Paøíži bude hlásáno reformované
køes•anství. Když král nebyl pøítomen, pøikázala evangelickému knìzi, aby kázal v paøížských
kostelech. Protože to ale katoliètí hodnostáøi zakázali, dala knìžna k dispozici palác. Jednu místnost
paláce nechala upravit na kapli a dala oznámit, že každý den v urèenou hodinu se zde bude konat kázání
a že jsou zváni lidé všech stavù a postavení. Na bohoslužby pøicházely zástupy lidí, zaplòovaly nejen
kapli, ale i pøedsínì a chodby. Každý den pøicházely tisíce posluchaèù - šlechtici, státníci, právníci,
obchodníci a øemeslníci. Král, místo aby tato shromáždìní zakázal, naøídil, aby pro nì byly v Paøíži
vyhrazeny dva kostely. Ještì nikdy nebylo mìsto tak vyburcováno Božím slovem. Zdálo se, že na

obyvatelstvo pùsobí Boží Duch. Místo opilství, prostopášností, øevnivosti a zahálky se zaèala projevovat
støídmost, cudnost, poøádek a píle.
Církevní vrchnost však nelenila. Protože král nechtìl zasáhnout a zakázat kázání, obrátili se církevní
hodnostáøi na lid. Všemi prostøedky se snažili vyvolat strach, pøedsudky a fanatizmus nevìdomých a
povìrèivých davù. Paøíž poslouchala slepì pøedstavitele církve jako kdysi Jeruzalém a „nepoznala, co
vede ku pokoji . Dva roky bylo v hlavním mìstì hlásáno Boží slovo, mnoho lidí sice evangelium pøijalo,
ale vìtšina je odmítla. František projevoval náboženskou snášenlivost, jen aby tím posloužil vlastním
zámìrùm, a katolíkùm se podaøilo získat opìt pøevahu. Kostely byly znovu zavøeny a znovu vzplály
hranice.
Kalvín se v té dobì v Paøíži pøipravoval studiem, pøemýšlením a modlitbami na své budoucí pùsobení a
dále šíøil svìtlo. Nakonec však upadl do podezøení. Úøady rozhodly, že má být upálen. Domníval se, že
je v ústraní a v bezpeèí, a netušil jaké mu hrozí nebezpeèí, když do jeho bytu pøibìhli pøátelé se
zprávou, že strážníci jsou již na cestì, aby ho zatkli. V tom okamžiku nìkdo silnì klepal na domovní
dveøe. Nemohl ztrácet ani vteøinu. Zatímco nìkteøí pøátelé zdrželi strážníky u dveøí, jiní mu pomohli,
aby se dostal z domu oknem a rychle zmizel na pøedmìstí. Našel úkryt v domku jednoho dìlníka, který
pøijal reformaci, pøevlékl se do šatù svého hostitele a s motykou na rameni se vydal na cestu. Šel na jih,
až našel opìt útoèištì na panství Markéty. (viz D'Aubigné, Dìjiny reformace v Evropì v dobì Kalvínovì,
sv. 2, kap. 30)
Prožil tam nìkolik mìsícù v bezpeèí pod ochranou mocných pøátel a jako døíve se vìnoval studiu. Myslel
však stále na evangelizaci Francie, a nedokázal zùstat dlouho neèinný. Jakmile bouøe trochu polevila,
hledal si nové pùsobištì v Poitiers, kde byla univerzita a kde se nové názory již setkaly s pøíznivou
odezvou. Lidé všech vrstev ochotnì a rádi naslouchali evangeliu. Kázání se nekonala na veøejnosti.
Kalvín otevíral slovo vìèného života ochotným poslouchaèùm v domì vysokého mìstského hodnostáøe
nebo ve veøejných zahradách. Když se poèet posluchaèù zvìtšil, došli k názoru, že bude bezpeènìjší
scházet se za mìstem. Jako místo shromáždìní byla vybrána jeskynì, do níž se vcházelo z hlubokého a
úzkého prùsmyku, zakrytého stromy a pøevislými skalními výènìlky. Tam pøicházely malé skupiny lidí,
které odcházely z mìsta rùznými cestami. Na tomto odlehlém místì nahlas pøedèítal bibli a pak ji
vykládal. Zde slavili francouzští protestanté poprvé veèeøi Pánì. Tento malý sbor vyslal také nìkolik
vìrných evangelistù.
Kalvín se do Paøíže vrátil ještì jednou. Nemohl se vzdát nadìje, že Francie jako národ pøijme reformaci.
Našel však témìø všechny dveøe pro svou èinnost uzavøeny. Hlásat evangelium znamenalo jít pøímo na
hranici, proto se nakonec rozhodl, že odejde do Nìmecka. Jen co opustil Francii, rozpoutala se proti
protestantùm bouøe, která by jistì smetla i jej, kdyby tam zùstal.
Francouzští zastánci reformace chtìli, aby jejich zemì držela krok s Nìmeckem a Švýcarskem, proto se
rozhodli zasadit øímským povìrám pádnou ránu, která by vyburcovala celý národ. Jedné noci byly po
celé Francii vylepeny plakáty napadající mši. Tento horlivý, ale neuvážený èin nepøispìl k pokroku
evangelia, naopak pøinesl zkázu nejen lidem, kteøí plakáty vylepili, ale všem pøívržencùm reformace v
celé Francii. Poskytl totiž øímským katolíkùm to, po èem dlouho toužili - záminku, aby mohli požadovat
úplné vyhubení kacíøù jako agitátorù, kteøí ohrožují bezpeènost trùnu a míru v národì.

Nìèí ruka - nikdy se nezjistilo, zda to byla ruka nerozvážného pøítele nebo ruka úskoèného nepøítele pøilepila jeden takový plakát na dveøe králova pokoje. Panovník se zdìsil. List papíru hrubì napadal
povìry, které lidé po celé vìky uznávali a ctili. Bezpøíkladná smìlost vnutit králi tyto vývody vzbudila
jeho hnìv. Král zùstal chvíli stát beze slova a tøásl se vztekem. Pak svou zlost vyjádøil strašnými slovy:
„Zatknìte bez rozdílu všechny, kdo jsou podezøelí z luteránského kacíøství. Všechny je znièím.
(D'Aubigné, Dìjiny reformace v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 4, kap. 10) Stalo se, král se pøidal plnì na
stranu Øíma.
Všichni luteráni v Paøíži mìli být okamžitì zatèeni. Nejdøíve zatkli jednoho chudého øemeslníka,
pøívržence reformace, který obvykle vodil vìøící na tajná shromáždìní. Pod hrozbou, že bude ihned
upálen, musel uposlechnout rozkaz a vodit papežského povìøence po bytech protestantù v mìstì. Nejprve
se hrùzou nad tak podlým rozkazem zhroutil, nakonec však podlehl strachu a svolil, že své bratry zradí.
Doprovázeni zástupem lidí, knìžími, nosièi kadidla, mnichy a vojáky, procházeli zrádce a královský
detektiv Morin pomalu a tiše ulicemi mìsta. Prùvod mìl být okázalým projevem úcty k „svátosti oltáøní ,
projevem pokání za to, jak protestanté urazili mši. Divadlo však mìlo zakrýt pomstychtivý zámìr. Když
pøišli pøed dùm, kde bydlel luterán, udìlal zrádce beze slova znamení. Prùvod se zastavil, do domu
vstoupila stráž, vyvlekla celou rodinu ven a spoutala ji, pak se hrozný prùvod vydal za další obìtí.
„Nevynechali jediný dùm, velký ani malý, nezapomnìli ani na kolej paøížské univerzity... Díky
Morinovi se celé mìsto roztøáslo... Nastala hrùzovláda. (D'Aubigné, Dìjiny reformace v Evropì v dobì
Kalvínovì, sv. 4, kap. 10)
Zajatci byli krutì muèeni a popravováni. Podle zvláštního naøízení musely hranice hoøet jen slabým
ohnìm, aby odsouzenci trpìli co nejdéle. Ti však umírali jako vítìzové. Zùstávali pevní a klidní. Jejich
pronásledovatelé s nimi nedokázali pohnout a cítili se poraženi. „Ve všech paøížských ètvrtích stály
šibenice, každý den plály ohnì hranic, postupné popravy mìly ještì více šíøit hrùzu z kacíøství. Nakonec
to však prospìlo jen evangeliu. Celá Paøíž mohla vidìt, jaké muže vytváøí nové uèení. Muèednický kùl
se stal nejúèinnìjší kazatelnou. Klid a radost vyzaøující z tváøí odsouzených, když kráèeli... na
popravištì, hrdinství, které projevovali uprostøed plamenù, laskavost, s jakou odpouštìli urážky,
promìnily v mnoha pøípadech hnìv v lítost, nenávist v lásku a výmluvnì promluvily ve prospìch
evangelia. (Wylie, sv. 13, kap. 20)
Knìží, ve snaze udržovat v lidech hrùzu a dìs, rozšiøovali o protestantech nejstrašnìjší obvinìní. Naøkli
je, že pøipravovali vyhlazení katolíkù, svržení vlády a zavraždìní krále. Svá tvrzení nemohli doložit
sebemenším dùkazem. Pøesto se jejich tvrzení mìla jednou splnit jako neblahá pøedpovìï. Stalo se to
ovšem za naprosto jiných okolností a z úplnì opaèných pøíèin. Krutosti, které katolíci páchali na
nevinných protestantech, mìly jednou pøinést odplatu. O nìkolik staletí pozdìji se stalo to, co
pøedpovídali králi, jeho vládì i poddaným. Krutosti i potom páchali lidé nevìøící a sami pøívrženci
papežství. Nikoli šíøení, ale potlaèování protestantizmu pøineslo o tøi staletí pozdìji ve Francii
jmenované pohromy.
Ve všech vrstvách spoleènosti zavládlo podezírání, nedùvìra a strach. Pøes všeobecné vzrušení bylo
zøejmé, jak hluboce zasáhlo Lutherovo uèení ty, kdo dosáhli nejvyššího vzdìlání, mìli nejvìtší vliv a
projevili nejšlechetnìjší charakter, protože nejvyšší funkce zùstaly najednou neobsazené. Odcházeli

øemeslníci, tiskaøi, uèenci, univerzitní profesoøi, spisovatelé i dvoøané. Paøíž opouštìly stovky lidí,
dobrovolnì odcházeli z rodné zemì, v mnoha pøípadech tím dali poprvé najevo, že jsou stoupenci
reformace. Papeženci žasli, když si uvìdomili, kolik mezi sebou trpìli kacíøù, aniž to tušili. Zlost si pak
vylévali na obìtech, které zùstaly v dosahu jejich moci. Vìzení se naplnila a zdálo se, že vzduch
ztmavnul kouøem hranic, zapálených pro vyznavaèe evangelia.
František I. se proslavil podporou velkého hnutí za obnovu vìdeckého bádání, kterým se vyznaèoval
zaèátek šestnáctého století. Rád shromažïoval u svého dvora vzdìlané muže ze všech zemí. Protože mìl
rád vzdìlanost a pohrdal nevìdomostí a povìrèivostí mnichù, reformaci do urèité míry toleroval. Snaha
znièit kacíøství však vedla tohoto pøíznivce vzdìlanosti až k tomu, že zakázal v celé Francii tisk knih.
František I. je jedním z mnoha pøíkladù, které dokazují, že intelektuální úroveò neochrání pøed
náboženskou nesnášenlivostí a pronásledováním.
Francie se mìla veøejnì slavnostnì zavázat, že protestantizmus znièí. Knìží požadovali, aby urážka nebes,
zpùsobená zesmìšnìním mše, byla odèinìna krví a aby král v zájmu svého národa veøejnì hrozné dílo
schválil.
Urèili, že hrùzný obøad se bude konat 21. ledna 1535. V celém národì rozdmýchali povìreèný strach a
fanatickou nenávist. Paøížské ulice naplnily zástupy lidí, kteøí pøišli ze všech okolních krajù. Obøad mìl
zaèít ráno okázalým prùvodem. „Domy, kolem nichž prùvod procházel zdobily smuteèní prapory a na
urèených místech stály oltáøe. Pøede dveømi každého domu plála pochodeò na poèest „svátosti . Prùvod
se seøadil pøed svítáním u královského paláce. „V èele nesli prapory a køíže z nìkolika farností, pak šli
ve dvojicích mìš•ané s pochodnìmi. Potom následovali pøíslušníci ètyø mnišských øádù ve svých
hábitech. Za nimi nesli velkou sbírku slavných ostatkù. Za ostatky jeli církevní hodnostáøi v
purpurových rouchách, ozdobených drahými kameny. Byla to jedineèná a záøivá podívaná.
„Hostii nesl paøížský biskup pod nádherným baldachýnem, který drželi ètyøi šlechtici... Za hostií kráèel
král... František I., na hlavì nemìl korunu, ani nebyl obleèený do královských šatù. S „nepokrytou
hlavou, s oèima sklopenýma k zemi, se zapálenou svící v ruce kráèel král Francie „jako kajícník .
(Wylie, sv. 13, kap. 21) Pøed každým oltáøem se pokornì sklonil, ne za vlastní høíchy ani za nevinnou
krev, kterou si poskvrnil ruce, ale za smrtelný høích poddaných, kteøí se opovážili zavrhnout mši. Za
ním kráèela královna a ostatní hodnostáøi, vždy ve dvojici, každý s zapálenou svící.
Souèástí obøadu byl také panovníkùv projev k vysokým hodnostáøùm království ve velkém sále
biskupského paláce. Vystoupil pøed nì se zarmoucenou tváøí a pohnutými slovy naøíkal nad „zloèiny,
rouháním, nad dnem žalu a hanby , který pøišel na národ. Vyzval každého vìrného poddaného, aby
pomáhal vyhladit „mor kacíøství , který hrozí Francii zkázou. Prohlásil: „Jakože jsem, pánové, vaším
králem, kdybych vìdìl, že jeden z mých údù je poskvrnìn nebo nakažen touto hnusnou hnilobou, požádal
bych vás, abyste jej u•ali... Ba více, kdybych vidìl, že jedno z mých dìtí je tím poskvrnìno, neušetøil
bych je... Sám bych se ho vzdal a obìtoval bych ho Bohu. Slzy pøerušily jeho projev. Celé shromáždìní
naøíkalo a jedním hlasem volalo: „Dáme život za katolické náboženství! (D'Aubigné, Dìjiny reformace
v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 4, kap. 12)
Nad národem, který pohrdnul svìtlem pravdy, zavládla strašná temnota. Projevila se milost, „která

pøináší spásu , a Francie vidìla její moc a svatost, obyvatele oslovila její krása, mìsta i vesnice osvítila
její záøe, ale Francie ji odmítla a dala pøednost tmì pøed svìtlem. Odmítla nabízený nebeský dar.
Nazvala zlo dobrem a dobro zlem, až se stala obìtí vlastního sebeklamu. I když se Francouzi mohli
domnívat, že slouží Bohu, když pronásledují jeho lid, jejich upøímnost ve zlu je nezbavila viny. Vìdomì
odmítli svìtlo, které je mohlo ochránit pøed klamem a zabránit, aby se nepošpinili krví nevinných lidí.
Slavnostní pøísaha o vymýcení kacíøství se konala ve velké katedrále, v níž o tøi staletí pozdìji nastolil
na trùn bohyni rozumu národ, který zapomnìl na živého Boha. Pak se prùvod znovu seøadil a
pøedstavitelé Francie se dali do díla, ke kterému se pøísahou zavázali. „V krátkých vzdálenostech od
sebe byly postaveny hranice, na nichž mìli být zaživa upáleni protestanté. Hranice mìly být zapalovány v
okamžiku, kdy se pøiblíží král s prùvodem a bude pøihlížet popravì. (Wylie, sv. 13, kap. 21) Utrpení
tìchto svìdkù Ježíše Krista, se nedá ani vylíèit. Obìti však nezakolísaly. Když byl vyzván, aby odvolal,
odpovìdìl jeden z muèedníkù: „Vìøím jen tomu, co døíve hlásali proroci a apoštolové a èemu vìøili
všichni svatí. Má víra je zakotvena v Bohu a odolá všem pekelným mocnostem. (D'Aubigné, Dìjiny
reformace v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 4, kap. 12)
Znovu a znovu se prùvod zastavoval na místech, kde byli umuèeni protestanté. Když dorazil zpátky ke
královskému paláci, dav se rozešel, a král a preláti se odebrali do svých komnat spokojeni s tím, co se
toho dne odehrálo. Ubezpeèovali se navzájem, že zapoèaté dílo bude pokraèovat až do úplného
vykoøenìní kacíøství.
Evangelium pokoje, které Francie odmítla, bude vykoøenìno, pøinese to však strašlivé následky. 21.
ledna 1793, dvì stì padesát osm let po té, co Francie zaèala pronásledovat zastánce reformace, procházel
ulicemi Paøíže jiný prùvod se zcela jiným zámìrem. „Hlavní postavou byl opìt král. Opìt nastala vøava a
opìt se ozývaly výkøiky. Opìt bylo slyšet volání po dalších obìtech. Opìt byly postaveny èerné šibenice a
opìt den skonèil hroznými popravami. Ludvík XVI. se rval se svými vìzniteli a katy. Násilím ho dovlékli
ke špalku a pøinutili pokleknout, pak dopadla sekera a jeho hlava se skutálela na pódium. (Wylie, sv. 13,
kap. 21) Král nebyl jedinou obìtí, nedaleko od jeho popravištì zemøelo bìhem doby hrùzovlády pod
gilotinou dva tisíce osm set lidí.
Reformace otevøela svìtu bibli, rozpeèetila pøedpisy zákona Božího a ukázala, jaké požadavky klade na
svìdomí èlovìka. Nekoneèná láska odhalila lidem Boží zákony a zásady. Bùh radil: „Bedlivì je
dodržujte. To bude vaše moudrost a rozumnost pøed zraky každého jiného lidu. Když uslyší všechna
tato naøízení, øeknou: Jak moudrý a rozumný lid je tento veliký národ. (5 Moj 4,6) Francie odmítla Boží
dar, a tím zasela semena anarchie a sebeznièení. Jako nevyhnutelný následek pøišla revoluce a
hrùzovláda.
Ještì pøed tím, než plakáty proti mši vyvolaly pronásledování, musel odvážný a horlivý Farel uprchnout
ze své rodné zemì. Odešel do Švýcarska. Svým pùsobením podpoøil práci Zwingliho a pomohl
reformaci, že získala oblibu. I když další léta strávil ve Švýcarsku, nadále rozhodujícím zpùsobem
ovlivòoval reformaèní hnutí ve Francii. V prvních letech vyhnanství usiloval o to, aby se v jeho rodné
zemi šíøilo evangelium. Znaènou èást svého èasu trávil tím, že kázal svým krajanùm žijícím blízko
hranic. Neúnavnì sledoval, co se ve Francii dìje, pomáhal radami a povzbuzoval. Spolu s dalšími
exulanty pøeložil spisy nìmeckých reformátorù do francouzštiny a nechal je vytisknout ve velkých

nákladech podobnì jako francouzský pøeklad bible. Kolportéøi roznesli tyto knihy po celé Francii.
Dostávali je za velmi nízké ceny a zisk z prodeje jim umožòoval pokraèovat v práci.
Farel zahájil své dílo ve Švýcarsku jako skromný uèitel. Odešel do odlehlé farnosti a vìnoval se výchovì
dìtí. Uèil je obvyklým pøedmìtùm, pøitom je však opatrnì seznamoval s pravdami bible a doufal, že
prostøednictvím dìtí naváže styk s rodièi. Nìkteøí uvìøili, ale knìží okamžitì zasáhli, aby dílo pøekazili.
Zburcovali povìrèivý venkovský lid, aby se postavil proti nìmu. Tvrdili: „To nemùže být Kristovo
evangelium, protože jeho hlásání nepøináší pokoj, ale válku. (Wylie, sv. 14, kap. 3) Podobnì jako první
uèedníci když byli pronásledování v jednom mìstì, odešel i Farel do jiného mìsta. Chodil pìšky od
vesnice k vesnici, od mìsta k mìstu, snášel hlad, zimu a únavu, všude byl jeho život ohrožen. Kázal na
tržištích, v kostelech, nìkdy i z kazatelen chrámù. Nìkdy našel kostel prázdný, bez posluchaèù. Nìkdy
bylo jeho kázání pøerušováno výkøiky a posmìšky. Nìkdy byl dokonce násilím odveden z kazatelny.
Nejednou ho pøepadla lùza a zbila ho témìø k smrti. Pøesto pokraèoval ve své práci dál. I když se èasto
setkával s odmítáním, nastupoval znovu a znovu s neumdlévající vytrvalostí k útoku. Mohl však
sledovat, jak mìsta a mìsteèka, která byla døíve baštou papežství, jedno po druhém otevírají své brány
evangeliu. Malá farnost, kde zahájil své pùsobení, pøijala brzy reformovanou víru. Také mìsta Morat a
Neuchatel se zøekla øímských obøadù a odstranila ze svých kostelù modloslužebné obrazy a sochy.
Farel dlouho toužil zasít protestantství v Ženevì. Kdyby mohlo být získáno toto mìsto, stalo by se
støediskem reformace pro Francii, Švýcarsko a Itálii. S tímto pøedsevzetím pokraèoval v práci a získal
mnoho okolních mìst a vesnic. Pak spolu s jedním spolupracovníkem odjel do Ženevy. Bylo mu však
povoleno pøednést pouze dvì kázání. Knìží, kteøí se marnì snažili, aby ho odsoudily státní úøady, jej
pozvali pøed církevní radu, na kterou si pøinesli zbranì ukryté pod kabáty, a byli odhodláni pøipravit ho
o život. Pøed vchodem do sínì se shromáždil rozvášnìný dav s klacky a meèi, aby ho sprovodil ze svìta,
kdyby se mu podaøilo uniknout z rady. Zachránila ho pøítomnost státních úøedníkù a vojákù. Druhého
dne èasnì ráno jej i jeho druha pøevezli na druhou stranu jezera na bezpeèné místo. Tak skonèil jeho
první pokus evangelizovat Ženevu.
Pro další pokus byl vybrán prostší nástroj - mladý muž jménem Froment, tak skromný a nenápadný, že i
pøátelé reformace s ním jednali chladnì. Èeho ale dosáhne tam, kde odmítli Farela? Jak mladík bez
odvahy a zkušenosti odolá bouøi, pøed kterou musel utéct i nejsilnìjší a nejodvážnìjší muž? „Ne mocí
ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin. (Zach 4,6) „Co je slabé, vyvolil Bùh, aby zahanbil silné.
„Nebo• bláznovství Boží je moudøejší než lidé a slabost Boží je silnìjší než lidé. (1 Kor 1,27.25)
Froment zaèal pracovat jako uèitel. Pravdy, kterým uèil dìti ve škole, opakovaly dìti doma. Zanedlouho
pøicházeli rodièe, aby si poslechli výklad bible a brzy školní tøídu zaplnili pozorní posluchaèi. Rozdával
zdarma výtisky Nového zákona a rùzných traktátù. Dostaly se do rukou mnoha dalších, kteøí nemìli
odvahu pøijít veøejnì, aby si poslechli nové uèení. Po nìjaké dobì musel i on utéct, ale pravdy, kterým
uèil, zakoøenily v myslích lidí. Reformace zapustila koøeny, rostla a šíøila se dále. Kazatelé se vrátili a
nakonec v Ženevì zavedli protestantské bohoslužby.
Když do ženevských bran po dlouhém putování a mnoha útrapách vstoupil Kalvín, mìsto se už
pøihlásilo k reformaci. Vracel se z poslední návštìvy svého rodištì do Basileje, ale zjistil, že pøímá cesta
je obsazena vojsky Karla V. a byl nucen jít oklikou pøes Ženevu.

Farel v této návštìvì rozpoznal Boží vedení. Ženeva sice pøijala reformaci, ale bylo tøeba vykonat ještì
mnoho práce. Lidé se k Bohu obracejí jako jednotlivci, nikoli jako skupiny. Proces obnovy mùže
uskuteènit v srdcích a svìdomí lidí Duch svatý, nikoli úøední rozhodnutí. Obyvatelé Ženevy sice odmítli
nadvládu Øíma, nebyli však už tak ochotni vzdát se nepravostí, které kvetly za jeho vlády. Zavést
skuteèné zásady evangelia a pøipravit lidi, aby plnili poslání, ke kterému je povolala prozøetelnost, to
nebyl snadný úkol.
Farel si byl jistý, že v Kalvínovi našel èlovìka, se kterým mùže spolupracovat pøi realizaci tohoto díla. V
Božím jménu dùraznì vyzval mladého evangelistu, aby v Ženevì zùstal a pracoval. Kalvín se polekal.
Byl ostýchavý a miloval klid, bál se smìlých, nezávislých až prudkých ženevanù. Mìl køehké zdraví a
rád se vìnoval studiu, proto vyhledával spíše ústraní. Vìøil, že reformaci mùže nejlépe posloužit svým
perem. Toužil najít tiché místo, odkud by prostøednictvím tisku mohl uèit a budovat sbory. Farelovu
slavnostní výzvu považoval za Boží povolání, proto se ji neodvážil odmítnout. Jak sám prohlásil, mìl
pocit „jako by se z nebe vztáhla Boží ruka, aby ho uchopila a postavila neodvolatelnì na místo, odkud
chtìl odejít . (D'Aubigné, Dìjiny reformace v Evropì v dobì Kalvínovì, sv. 9, kap. 17)
V té dobì hrozilo reformaci velké nebezpeèí. Papež høímal proti Ženevì klatbami a velké národy jí
vyhrožovaly znièením. Jak mohlo malé mìsto odolat moci, která tak èasto donutila krále a císaøe, aby se
podrobili? Jak se mohlo postavit vojskùm velkých dobyvatelù?
V celém køes•anském svìtì ohrožovali reformaci mocní nepøátelé. První úspìchy reformace skonèily.
Øím sbíral nové síly a doufal, že reformaci znièí. V té dobì byl založen jezuitský øád, nejkrutìjší,
nejbezohlednìjší a nejmocnìjší ze všech bojovníkù za papežství. Odøíznuti od všech pozemských svazkù
a lidských zájmù, zbaveni pøirozených citù, s dokonale umlèeným rozumem a svìdomím neznali jezuité
žádnou vládu, žádný svazek, kromì vlády svého øádu, neznali jinou povinnost kromì povinnosti
rozšiøovat jeho moc. (Viz Dodatek è. 21) Kristovo evangelium uschopòovalo lidi, kteøí v nì vìøili, aby
obstáli v nebezpeèí, snášeli utrpení, aby se nelekali zimy, hladu, námahy ani bídy, aby nesli prapor
pravdy a nedbali hoøících hranic, vìzení a muèení. Aby pøekonali tyto síly, vyzbrojili jezuité své
pøívržence fanatizmem, který jim umožnil obstát v nebezpeèích a postavit proti moci pravdy všechny
zbranì klamu a podvodu. Neštítili se sebevìtšího zloèinu, používali nejpodlejší klamy, jakoukoli
pøetváøku. Slibovali sice vìènou chudobu a pokoru, cílevìdomì však usilovali o bohatství a moc. Oddali
se plnì zámìru vymýtit protestantizmus a znovu nastolit papežskou vládu.
Èlenové øádu se navenek chovali jako svatí. Navštìvovali vìznice a nemocnice, sloužili nemocným a
chudým, pøedstírali, že se zøekli svìta a nosí svaté jméno Pána Ježíše, který chodil po svìtì, aby konal
dobro. Pod bezvadným zevnìjškem se èasto skrývaly nejzloèinnìjší a nejhorší úmysly. Øád se øídil
hlavní zásadou, že úèel svìtí prostøedky. Podle této zásady považovali lži, krádeže, køivopøísežnictví a
vraždy nejen za pøípustné a omluvitelné, ale pøímo hodné doporuèení, pokud sloužily zájmùm církve.
Rùznì maskovaní jezuité se vkrádali do státních úøadù, stávali se poradci králù a usmìròovali politiku
národù. Stávali se sluhy, aby mohli sledovat jednání svých pánù. Zøizovali lycea pro syny knížat a
šlechticù a školy pro prostý lid. Nutili dìti protestantských rodièù úèastnit se øímskokatolických obøadù.
Vnìjší okázalost a pøepych øímské bohoslužby mìly zmást mysl lidí, oslnit a zaujmout pøedstavivost. A
tak se stávalo, že synové zrazovali svobodu, o niž bojovali a pro niž krváceli jejich otcové. Jezuité se

rychle rozšíøili po celé Evropì a všude, kam pøišli, znovu ožil vliv papežství.
Aby mìli vìtší moc, vydal papež bulu, kterou obnovil inkvizici. (Viz Dodatek è. 22) Pøestože inkvizice
vzbuzovala všeobecný odpor i v katolických zemích, zastánci papežství znovu zavedli tento hrozný soud
a v jeho tajných žaláøních kobkách se znovu odehrávaly krutosti pøíliš strašné, než aby mohly snést
denní svìtlo. V mnoha zemích popravili nebo pøinutili odejít do exilu tisíce lidí. Obvykle to byl výkvìt
národa, nejryzejší a nejušlechtilejší, nejuèenìjší a nejvzdìlanìjší lidé, zbožní a vìrní kazatele, pilní a
vlasteneètí obèané, vynikající uèenci, nadaní umìlci a zruèní øemeslníci.
Takovými prostøedky se Øím snažil uhasit svìtlo reformace, vyrvat lidem bibli a znovu nastolil
nevìdomost a povìrèivost doby temna. Avšak díky Božímu požehnání a pùsobení ušlechtilých mužù,
které Bùh povolal, aby pokraèovali v díle zapoèatém Lutherem, nebyl protestantizmus znièen. Za svou
sílu nevdìèil pøízni knížat ani jejich zbraním. Jeho pevnostmi se staly nejmenší zemì, nejskromnìjší a
nejménì mocné národy. Byla to malá Ženeva mezi mocnými nepøáteli usilujícími o její znièení,
Holandsko na bøezích Severního moøe, které bojovalo proti tyranii Španìlska, tehdy nejvìtšího a
nejbohatšího království, ponuré a chudé Švédsko, které dobylo vítìzství pro reformaci.
Kalvín pùsobil v Ženevì témìø tøicet let. Nejprve tam založil církev, která se øídila mravními zásadami
bible, a pak odtud øídil šíøení reformace po celé Evropì. Jako veøejný èinitel se dopustil øady chyb, ani
jeho uèení nebylo bez nedostatkù. Stal se však nástrojem pro hlásání pravd, které byly zvláš• dùležité v
jeho dobì, aby zùstaly uchovány zásady reformace proti novému náporu papežství, pro šíøení životní
prostoty a ryzosti v evangelických sborech místo pýchy a zkaženosti živené uèením Øíma.
Ze Ženevy vycházeli uèitelé i knihy a šíøili reformaèní uèení. Sem se obraceli o radu, pouèení a
povzbuzení pronásledovaní lidé ze všech zemí. Kalvínovo mìsto se stalo útoèištìm pro pronásledované z
celé západní Evropy. Na útìku pøed strašnou bouøí, která trvala staletí, pøicházeli uprchlíci k branám
Ženevy. Hladovìjící, zkrvavení, oloupení o domovy a rodiny byli vøele vítáni a dostali potøebnou péèi.
Našli tu nový domov a jejich zruènost, uèenost a zbožnost pøinesly mìstu, které je pøijalo, požehnání.
Mnozí z lidí, kteøí tu našli útoèištì, se pozdìji vrátili do svých rodných zemí, aby tam bojovali proti
tyranii Øíma. Jan Knox, stateèný reformátor Skotska, mnoho anglických puritánù, protestanté z
Holandska a ze Španìlska, ale také francouzští hugenoti - ti všichni odnášeli ze Ženevy pochodeò
pravdy, aby osvítili temnotu svých rodných zemí.
Pøedmluva vydavatelù
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13. Holandsko a Skandinávie
V Holandsku vyvolala papežská krutovláda velmi záhy rozhodný odpor. Sedm set let pøed Lutherem
odhalili podstatu øímského papežství dva stateèní biskupové, kteøí byli posláni do Øíma jako vyslanci a
poznali skuteènou podstatu „svaté stolice . Obvinili ho slovy: Bùh „uèinil svou církev, svou královnu a
cho•, vznešeným a vìèným opatøením pro její dítky, dal jí vìno, které nepomíjí ani se nekazí, dal jí
vìènou korunu a žezlo... z toho všeho tyjete jako zlodìj. Usadil jste se v Božím chrámì, stal jste se vlkem
ovcím, místo abyste jim byl pastýøem... chcete, abychom uvìøili, že jste nejvyšším knìzem, chováte se
však spíše jako tyran... Místo co byste mìl být služebníkem služebníkù, jak se sám nazýváte, usilujete
stát se pánem pánù... Kvùli vám lidé opovrhují Božími pøikázáními... Duch svatý buduje všechny církve
na celé zemi... Mìsto našeho Boha, jehož jsme obèany, sahá do všech konèin nebes, a je vìtší než mìsto,
nazvané svatými proroky Babylón„, které tvrdí, že je Boží, vyvyšuje se až do nebe a chvástá se, že jeho
moudrost je nesmrtelná, a bez odùvodnìní prohlašuje, že se nikdy nezmýlilo a ani zmýlit nemùže.
(Gerhard Brandt: Dìjiny reformace v Nizozemí a v okolních zemích, sv. 1, str. 6)
V následujících staletích povstávali další lidé a opakovali stejný protest. První uèitelé, kteøí procházeli
rùznými zemìmi pod rùznými jmény jako kdysi valdenští misionáøi a všude šíøili známost evangelia,
pøišli také do Holandska. Jejich uèení se rychle šíøilo. Pøeložili valdenskou bibli ve verších do
holandštiny. Prohlašovali, že „má velkou pøednost - nejsou v ní smyšlenky, klamy, podvody, nýbrž jen
slova pravdy, ledacos je v ní tu a tam sice øeèeno tvrdì, snadno se však v ní dá nalézt jádro toho, co je
dobré a svaté . (Gerhard Brandt: Dìjiny reformace v Nizozemí a v okolních zemích, sv. 1, str. 14) Tak
popisovali její pùsobení pøátelé staré víry ve dvanáctém století.
Pak zaèalo pronásledování. Ale pøes muèení a hranice poèet vìøících stále rostl. Prohlašovali, že bible je
jedinou neomylnou autoritou v náboženských záležitostech a že „nikdo nesmí být k víøe nucen, ale má
být pro víru získáván kázáním . (Martyn, sv. 2, str. 87)
Lutherovo uèení našlo v Holandsku pøíznivou pùdu. Povstávali upøímní a vìrní muži a hlásali
evangelium. Z jednoho kraje Holandska pøišel Menno Simons. I když byl vychován jako øímský katolík
a vysvìcen na knìze, bibli vùbec neznal a nechtìl ji èíst ze strachu, aby ho nesvedla ke kacíøství. Když v
nìm zaèaly klíèit pochybnosti zda je pravdivé uèení o promìòování vína a chleba, považoval je za
pokušení od satana. Modlitbou a pokáním se pokoušel pochybností zbavit, ale marnì. Snažil se umlèet
hlas svìdomí tím, že se úèastnil rùzných zábav a radovánek, aby pøišel na jiné myšlenky, avšak bez
úèinku. Po nìjakém èase byl pøiveden ke studiu Nového zákona. Po pøeètení Nového zákona a
Lutherových spisù pøijal reformovanou víru. Krátce nato vidìl, jak v sousední vesnici s•ali muže jen
proto, že se dal znovu pokøtít. Zaèal proto studovat, co se v bibli píše o køtu dìtí. Nemohl pro to najít v
Písmu jediný dùkaz, naopak poznal, že bible požaduje pokání a víru jako podmínku køtu.
Menno vystoupil z øímské církve a zasvìtil svùj život vyuèování toho, co pøijal. V Nìmecku i v
Holandsku se objevili fanatici, kteøí hlásali nesmyslné a buøièské uèení, které podkopávalo poøádek a
slušnost a vedlo k násilnostem a vzpourám. Menno pochopil k jak strašným následkùm by tato hnutí
nevyhnutelnì vedla, proto se horlivì se stavìl proti bludnému uèení a ztøeštìným názorùm fanatikù.

Mnoho lidí, kteøí byli tìmito fanatiky svedeni, se zøeklo jejich zhoubného uèení. V Holandsku zùstalo
také mnoho potomkù pùvodních køes•anù, lidí, kteøí pøijali valdenské uèení. Mezi nimi Menno horlivì a
úspìšnì pracoval.
Celých dvacet pìt let cestoval i se svou manželkou a dìtmi, prožíval velké tìžkosti a strádání, èasto byl
vystaven nebezpeèí života. Prošel Holandsko a severní Nìmecko, pùsobil hlavnì mezi prostými lidmi.
Mìl však dalekosáhlý vliv. I když získal jen omezené vzdìlání, byl pøirozenì výmluvný, neochvìjnì
poctivý, skromný a laskavý, upøímnì a opravdovì zbožný. Vlastním životem dával pøíklad jak plnit
zásady, kterým uèil, a tím vzbuzoval v lidech dùvìru. Jeho následovníci byli rozehnáni a pronásledováni.
Trpìli tím, že je zamìòovali s fanatickými münsterovci. Pøesto byl jeho pùsobením obrácen velký poèet
lidí.
Nikde nebylo reformaèní uèení pøijímáno tak všeobecnì jako v Holandsku. A jen v málo zemích byli
jeho pøívrženci tak strašnì pronásledováni. V Nìmecku zakázal reformaci Karel V., který by nejradìji
poslal všechny její pøívržence na hranici, avšak knížata se postavila proti této tyranii jako hradba. V
Holandsku mìl však vìtší moc a jedno naøízení o pronásledování protestantù stíhalo druhé. Èíst bibli,
poslouchat ji nebo kázat o ní nebo dokonce jen mluvit o ní znamenalo vystavovat se nebezpeèí trestu
smrti upálením. Modlit se k Bohu tajnì, pøestat se klanìt obrazùm a sochám nebo zazpívat žalm bylo
rovnìž trestáno smrtí. I ti, kdo se zøekli svých „bludù , byli odsouzeni k smrti stìtím, pokud šlo o muže,
nebo pohøbením za živa, pokud šlo o ženu. Za vlády Karla V. a Filipa II. takto zahynuly tisíce lidí.
Jednou byla pøed inkvizitory pøivleèena celá rodina obvinìná z toho, že se neúèastní mše v kostele a
uctívá Boha doma. Když byli vyslýcháni jak uctívají Boha, nejmladší syn odpovìdìl: „Poklekneme na
kolena a modlíme se, aby Bùh osvítil naši mysl a odpustil nám naše høíchy. Modlíme se za našeho
panovníka, aby jeho vláda byla úspìšná a jeho život š•astný, modlíme se za vrchnost, aby ji Bùh
zachoval. (Wylie, sv. 18, kap. 6) Nìkteøí soudci tím byli hluboce dojati, pøesto však byl otec a jeden z
jeho synù odsouzen k upálení.
Zbìsilost pronásledovatelù byla tak veliká jako víra muèedníkù. Nejen muži, ale i ženy a mladé dívky
projevovaly neochvìjnou odvahu. „Ženy stávaly pøi svých mužích, když je upalovali a když trpìli žárem
ohnì, šeptaly jim slova útìchy nebo jim zpívaly žalmy, aby je potìšily. „Mladé dívky se ukládaly do
svých hrobù, v nichž je pochovávali zaživa, jakoby se ukládaly k spánku ve svých ložnicích, nebo
vstupovaly na popravištì a na hranici obleèeny do nejlepších šatù, jakoby šly na svou svatbu. (Wylie, sv.
18, kap. 6)
Jako v dobì, kdy se pohanství snažilo znièit evangelium, stala se krev køes•anù semenem. (Viz
Tertullianus: Apologie, odst. 50) Pronásledování mìlo za následek jen to, že poèet svìdkù pravdy rostl.
Panovník rozzuøený nezdolnou odhodlaností lidu, neustával ve svém krutém díle, ale nadarmo. Pod
vedením ušlechtilého Viléma Oranžského pøinesla revoluce nakonec Holandsku náboženskou svobodu.
V horách Piemontu, na francouzských rovinách a na pobøeží Holandska poznamenala pokrok evangelia
krev muèedníkù. Naopak severské zemì pøijaly evangelium v klidu. Studenti pøinesli z Wittenberka pøi
návratu domù reformaèní víru do Skandinávie. Také vydání Lutherových spisù napomáhalo šíøení
svìtla. Prostý, tvrdý lid Severu se odvracel od zkaženosti, pøepychu a povìr Øíma a vítal èistotu, prostotu

a životodárné pravdy bible.
Tausen, „reformátor Dánska, byl synem rolníka. Už jako malý chlapec prokázal bystrý rozum. Toužil po
vzdìlání, ale majetkové pomìry rodièù mu to neumožnily, proto vstoupil do kláštera. Èistotou svého
života, pílí a vìrností si získal pøízeò pøedstaveného. Pøi zkouškách se ukázalo, že má nadání, které by
církvi mohlo prokázat v budoucnu dobré služby. Pøedstavení rozhodli, že mu poskytnou vzdìlání na
nìkteré nìmecké nebo holandské univerzitì. Mladý student si mohl vybrat školu sám s jedinou výhradou,
že to nesmí být Wittenberk. Stipendista církve nesmí být ohrožován jedem kacíøství, tvrdili mniši.
Tausen si vybral Kolín nad Rýnem, který byl tehdy stejnì jako dnes jednou z bašt katolictví. Tady ho
ovšem záhy znechutila mystika vzdìlancù. Tehdy se mu dostaly do rukou Lutherovy spisy. Pøeèetl je s
údivem a s nadšením a velice zatoužil, aby mohl na vlastní uši slyšet uèení z úst reformátora. Tím by
ovšem mohl pobouøit svého pøedstaveného v klášteøe a ztratit jeho podporu. Pøesto se však rozhodl a
zakrátko byl zapsán jako student ve Wittenberku.
Když se vrátil do Dánska, vstoupil opìt do svého kláštera. Nikdo ho do té chvíle nepodezøíval z
luteránství. Sám si nechával své tajemství pro sebe, snažil se však vést své druhy k èistší víøe a
svatìjšímu životu, aniž by v nich vzbudil nìjaké pøedsudky. Otvíral bibli a vysvìtloval její pravý význam
a nakonec jim kázal Krista jako jedinou spravedlnost pro høíšníka a jedinou nadìji na spasení.
Pøedstavený kláštera, který do nìho vkládal velké nadìje jako do stateèného obránce církve, se na nìj
velmi rozzlobil. Okamžitì ho poslal do jiného kláštera, kde ho zavøeli do cely a drželi pod pøísným
dohledem.
Jeho strážci se zdìsili, když se nìkolik mnichù po krátké dobì pøihlásilo k protestantství. Pøes møíže své
cely hlásal Tausen svým druhùm pravdu. Kdyby se dánští církevní otcové vyznali v tom, jak církev
potírá kacíøství, okamžitì by Tausenùv hlas umlèeli. Místo toho, aby ho zavøeli do kobky v nìjakém
podzemním vìzení, vyhnali ho jen z kláštera. Nic jiného ani udìlat nemohli. Král totiž právì vydal výnos,
kterým poskytoval ochranu uèitelùm nového uèení. Tausen zaèal kázat. Mìl pøístup do kostelù a lid se
hrnul, aby poslouchal jeho kázání. Nebyl sám, kdo hlásal Boží slovo. Do dánštiny byl pøeložen Nový
zákon a byl rozšíøen v mnoha výtiscích. Katolíci se snažili toto dílo maøit, nemohli však zabránit jeho
šíøení. Zanedlouho se Dánsko prohlásilo k reformaci.
Do Švédska pøinesli vodu života také mladí lidé, kteøí se napili ze studnice ve Wittenberku. Dva z
vùdcù švédské reformace, Olaf a Laurentius Petriovi, synové kováøe v Orebro, studovali pod vedením
Luthera a Melanchtona. Pravdy, které poznali, horlivì šíøili. Olaf strhával lid jako velký reformátor svou
horlivostí a výøeèností, zatímco Laurentius povahou podobný Melanchtonovi, byl spíše pøemýšlivý,
hloubavý a rozvážný. Oba horlivì zbožní, mìli hluboké teologické vzdìlání a neochvìjnou odvahu šíøit
pravdu. Katolíci ovšem jejich dílo maøili. Duchovní podnìcovali nevìdomý a povìrèivý lid. Olaf Petri
byl èasto napadán lùzou a v nìkolika pøípadech se na poslední chvíli zachránil útìkem. Pøitom
reformátory podporoval a chránil král.
Za vlády øímské církve upadl lid do chudoby a byl utlaèovaný. Církev ho pøipravila o Písmo, nechala
mu náboženství tvoøené jen symboly a obøady, které nerozvíjely mysl, ale vracely lid k povìrám a
pohanským zvykùm pøedkù. Národ se rozdìlil na soupeøící tábory. Jejichž neustálé tøenice jen

zvyšovaly bídu všech. Král se rozhodl, že provede reformu ve státì i v církvi, a vítal schopné pomocníky
v boji proti Øímu.
Olaf Petri pøesvìdèivì obhájil reformaèní uèení proti zástupcùm Øíma pøed panovníkem a pøedními
èiniteli Švédska. Prohlásil, že uèení církevních otcù je možno pøijmout jen tehdy, je-li v souladu s
Písmem. Prohlásil, že podstata nauky o víøe je vyložena v bibli jasnì a prostì, takže všichni ji mohou
pochopit. Kristus øekl: „Mé uèení není mé, ale toho, kdo mì poslal. (Jan 7,16) A Pavel prohlásil, že
kdyby hlásal evangelium odchylné od toho, které pøijal, nech• je proklet. (Gal 1,8) Reformátor prohlásil:
„Jak tedy, se mohou jiní odvažovat vydávat dogmata podle své libovùle a vnucovat je jako vìci nutné ke
spáse? (Wylie, sv. 10, kap. 4) Dokázal, že církevní dekrety nemají platnost, jestliže odporují Božím
pøikázáním, a hlásal velkou protestantskou zásadu, že „jedinì Písmo je mìøítkem víry a života.
Tento zápas, aè se odehrával pomìrnì v ústraní, ukazuje, „jací lidé tvoøili øady a šiky vojska
reformátorù. Nebyli to lidé nevzdìlaní, sektáøi, hluèní diskutéøi, vyhledávající spory. Toho byli
vzdáleni. Byli to lidé, kteøí zkoumali Boží slovo a vìdìli jak zacházet se zbranìmi z biblické zbrojnice. V
uèenosti pøedstihli svou dobu. Vezmeme-li v úvahu tak skvìlá støediska, jako byl Wittenberk a Curych,
a tak slavná jména, jako je Luther a Melanchton, Zwingli a Ecolampadius, o nichž víme, že to byli
vùdcové hnutí, budeme pøirozenì oèekávat, že mìli neobyèejnou sílu a dosahovali velkých úspìchù.
Jejich žáci se jim samozøejmì nemohli vyrovnat. Podíváme-li se však na odlehlé Švédsko a vezmeme-li
v úvahu neznámá jména jako Olaf a Laurentius Petri, uèedníky mistrù, co uvidíme? Uèence a
bohoslovce, kteøí dokonale ovládli celou soustavu pravd evangelia a kteøí snadno zvítìzili nad uèiteli
katolických škol a hodnostáøi církve. (Wylie, sv. 10, kap. 4)
Výsledkem rozprav bylo to, že švédský král pøijal protestantskou víru a o nìco pozdìji se pro ni
vyslovilo i národní shromáždìní. Olaf Petri pøeložil do švédštiny Nový zákon a na pøání krále zaèali oba
bratøi pøekládat celou bibli. Tak dostal švédský lid poprvé Boží slovo v rodném jazyce. Snìmovna
naøídila, aby kazatelé v celém království vysvìtlovali Písmo a aby se dìti ve škole uèily èíst bibli.
Požehnané svìtlo evangelia postupnì a jistì zahánìlo tmu nevìdomosti a povìrèivosti. Osvobozen od
øímského útlaku, dosáhl národ takovou sílu a velikost jako nikdy pøedtím. Švédsko se stalo jednou z
pevností protestantismu. O sto let pozdìji, v dobì nejvìtšího ohrožení, se tento malý a do té doby slabý
národ - a to jako jediný v Evropì - odvážil podat pomocnou ruku, aby vysvobodil Nìmecko z hrozného
sevøení tøicetileté války. Zdálo se, že celá severní Evropa se zakrátko dostane znovu pod krutovládu
Øíma. Švédská vojska však pomohla Nìmecku zastavit nápor katolických vojsk, dobýt svobodu
protestantùm - kalvinistùm i luteránùm - a obnovit svobodu svìdomí pro ty zemì, které pøijaly reformaci.
Pøedmluva vydavatelù
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14. Pozdìjší angliètí reformátoøi
Zatímco Luther otvíral neznámou bibli lidem v Nìmecku, vedl Duch svatý Tyndala, aby totéž vykonal
pro Anglii. Viklef pøeložil bibli z latinského textu, který obsahoval mnoho chyb. Tato bible nebyla
nikdy vytištìna a ruèní opis mìl tak vysokou cenu, že si jej mohlo opatøit jen nìkolik bohatých a
urozených lidí. Byla pomìrnì málo rozšíøena také proto, že ji církev pøísnì zakázala. Roku 1516, rok
pøed tím, než Luther vyhlásil své èlánky, vydal Erasmus øecký a latinský text Nového zákona. Boží
slovo tak bylo poprvé vytištìno v pùvodním jazyku. V tomto díle opravil mnohé chyby pøedchozích
rukopisù, smysl textu byl srozumitelnìjší. Mnoha vzdìlaným lidem to pomohlo k lepšímu poznání
pravdy a povzbudilo je to v díle reformace. Vìtšina prostých lidí však i nadále k Božímu slovu nemìla
pøístup. Tyndale mìl pokraèovat ve Viklefovì díle tím, že dá svým krajanùm bibli v jejich jazyku.
Tyndale pilnì studoval a usilovnì hledal pravdu. Evangelium pochopil z øeckého Erasmova znìní
Nového zákona. Neohroženì hovoøil o svém pøesvìdèení a žádal, aby každé uèení bylo provìøováno
Písmem. Na námitku katolíkù, že bibli vydala církev a že jen církev ji mùže vykládat, Tyndale
odpovìdìl: „Víte, kdo nauèil orly hledat si koøist? A tentýž Bùh uèí své hladovìjící dìti, aby hledaly
svého Otce v jeho slovì. Vy jste nám Písmo nedali, naopak, vy jste je pøed námi ukryli. Upalujete ty,
kdo je hlásají a uèí mu, a kdybyste mohli, upálili byste i Písmo. (D`Aubigné: Dìjiny reformace
šestnáctého století, sv. 18, kap. 4)
Tyndalova kázání vzbudila velký zájem. Mnoho lidí pøijalo pravdu. Knìží však sledovali situaci a
jakmile se Tyndale vzdálil, snažili se hrozbami a pøekrucováním zmaøit jeho dílo. V mnoha pøípadech
se jim to daøilo. Tyndale o tom øekl: Co mohu dìlat. Zatímco já zasévám, nepøítel pustoší pole, které
jsem opustil. Nemohu být všude. Kdyby jen køes•ané mìli Písmo svaté ve vlastním jazyku, sami by
odolali tìmto chytrákùm. Bez bible laikové nemohou být utvrzeni v pravdì.„ (D`Aubigné: Dìjiny
reformace šestnáctého století, sv. 18, kap. 4)
Zaèal se zabývat novou myšlenkou. Øíkal si: V Hospodinovì chrámì byly žalmy zpívány v jazyku
Izraele, nemìlo by tedy být evangelium hlásáno mezi námi v angliètinì?... Má mít církev ménì svìtla v
poledne, než mìla ráno?... Køes•ané musí èíst Nový zákon ve své mateøštinì.„ Církevní uèitelé a uèenci
se mnohdy liší ve svých názorech. Jen bible mùže èlovìka pøivést k poznání pravdy. Jeden teolog hlásá
to, druhý ono... Oba dva pak odporují ostatním... Jak mùžeme poznat, kdo mluví pravdu a kdo hlásá
lež?... Jak?... Opravdu jen podle Božího slova.„ (D`Aubigné, Dìjiny reformace šestnáctého století, sv.
18, kap. 4)
Krátce nato jeden katolický teolog ve sporu s Tyndalem prohlásil: Snadnìji se obejdeme bez Božích
zákonù než bez papežových.„ Tyndale mu odpovìdìl: Odmítám papeže i se všemi jeho zákony a dopøejeli mi Bùh života, pøièiním se o to - a nepotrvá to dlouho - aby každý zemìdìlský nádeník znal Písmo lépe
než vy.„ (Anderson, Letopisy anglické bible, str. 19)
Myšlenka dát lidem Písmo svaté, Nový zákon v rodném jazyce, se kterou si do té doby jen pohrával, se

nyní stala pevným rozhodnutím a Tyndale se hned pustil do práce. Když ho pronásledování vyhnalo z
domova, odešel do Londýna a tam po nìjakou dobu nerušenì pokraèoval v práci. Zloba obhájcù
papežství ho však znovu donutila utíkat. Mìl pocit, že celá Anglie stojí proti nìmu, a proto se rozhodl
hledat útoèištì v Nìmecku. Tam také zaèal s tiskem anglického pøekladu Nového zákona. Dvakrát musel
práci pøerušit. Když mu zakázali tisknout v jednom mìstì, odešel do jiného. Nakonec se dostal do
Wormsu, kde o nìkolik let døíve hájil Luther evangelium pøed snìmem. V tomto starobylém mìstì žilo
mnoho pøátel reformace a Tyndale tam pokraèoval ve svém díle bez dalších potíží. Brzy byly vytištìny
tøi tisíce Nových zákonù a ještì téhož roku následovalo další vydání.
Tyndale pokraèoval v práci svìdomitì a vytrvale. Pøestože anglické úøady velmi peèlivì hlídaly pøístavy,
dostávalo se Boží slovo rùznými tajnými cestami do Londýna a odtud se šíøilo po celé zemi. Zastánci
papežství se pokoušeli potlaèit pravdu, ale marnì. Durhamský biskup koupil od jednoho knihkupce,
Tyndalova pøítele, celou zásilku biblí, aby je znièil, v nadìji, že tím do znaèné míry pøekazí celou vìc.
Dosáhl však pravého opaku. Takto získané peníze umožnily nákup materiálu pro nové a lepší vydání, ke
kterému by jinak nemohlo dojít. Když byl Tyndale pozdìji uvìznìn, nabídli mu svobodu za podmínky, že
prozradí jména lidí, kteøí mu pomáhali financovat tisk jeho biblí. Odpovìdìl jim, že durhamský biskup
udìlal pro to víc než všichni ostatní. Tím, že zaplatil velkou èástku za celou zásilku knih, umožnil, že
Tyndale mohl pokraèovat v èinnosti ještì odvážnìji.
Tyndale se dostal do rukou svých nepøátel zradou a po mnoho mìsícù trpìl ve vìzení. Nakonec zaplatil
svou víru muèednickou smrtí. Avšak zbranì, které pøipravil, umožnily jiným bojovníkùm, že mohli
zápasit po další staletí až do dnešní doby.
Latimer hlásal z kazatelny, že se bible má èíst v jazyce lidu. Pùvodcem Písma svatého, jak tvrdil, je sám
Bùh,„ a proto má Písmo také nìco z moci a vìènosti svého Pùvodce. Všichni - král, císaø, úøedník i
správce,... jsou povinni poslouchat... svaté Boží slovo.„ Nechoïme oklikami, øiïme se Božím slovem.
Nekráèejme cestami... našich pøedkù, nedìlejme to, co dìlali, ale to, co mìli dìlat.„ (Hugh Latimer: První
kázání pøed králem Edvardem VI.)
Barnes a Frith, vìrní Tyndalovi pøátelé, vystoupili na obranu pravdy. Po nich pøišli Ridleyové a
Cranmer. Tito pøedstavitelé anglické reformace byli lidé vzdìlaní a namnoze v katolických kruzích
velice vážení pro svou zbožnost. Postavili se proti papežství, protože poznali bludy svaté stolice„.
Protože znali tajemství Babylóna„ mìlo jejich svìdectví o to vìtší sílu.
Nyní vám položím podivnou otázku,„ prohlásil Latimer, kdo je nejpilnìjším biskupem a prelátem v celé
Anglii?... Vidím, že posloucháte a oèekáváte, že ho budu jmenovat... Øeknu vám to, je to ïábel... Nikdy
neopouští svou diecézi. Zavolejte ho kdykoli, vždycky je doma. Je stále u svého pluhu... Nikdy ho
nepøistihnete pøi zahálce. O tom vás mohu ujistit... Tam, kde se zabydlí ïábel, tam mizí knihy a objevují
se svíèky, mizí bible a objevují se rùžence, tam mizí svìtlo evangelia a nahrazuje ho svìtlo svíèek, a to i
v poledne. Tam se ztrácí Kristùv køíž a objevuje se prodej odpustkù, pøestává odívání nahých, sycení
chudých a pomoc bezmocným a nastává uctívání rytin a obrazù, zdobení døeva a kamene, vyzdvihují se
výmysly èlovìka a jeho zákony a odmítají se Boží pøikázání a nejsvìtìjší Boží slovo... Kéž by naši preláti
stejnì pøièinlivì zasévali semeno dobrého uèení, jako je satan pilný v zasévání koukolu a plevele!
„ (Hugh Latimer: Kázání)

Tito reformátoøi vyznávali velkou zásadu - stejnou zásadu, jakou uznávali valdenští, Viklef, Jan Hus,
Luther, Zwingli a jejich spolupracovníci - že Písmo svaté je neomylným mìøítkem víry a života.
Odmítali domnìlé právo papežù, snìmù, církevních otcù a králù ovládat svìdomí lidí ve vìcech víry.
Uznávali svrchovanou autoritu bible a všechno uèení a všechny názory posuzovali jejím uèením. Víra v
Boha a jeho slovo podpírala tyto svaté muže, když obìtovali své životy na hranicích. Když plameny
zaèaly umlèovat jejich hlas, obrátil se Latimer na svého druha v utrpení se slovy: Buï dobré mysli, ještì
dnes zažehneme v Anglii z Boží milosti takovou svíci, která, doufám, nikdy nedohoøí.„ (Dílo Hugha
Latimera, díl 1, str. XIII)
Semeno pravdy, které zasel ve Skotsku Columba a jeho spolupracovníci, nebylo nikdy úplnì znièeno.
Staletí po tom, co se anglické sbory podrobily Øímu, udržovaly si sbory ve Skotsku svou svobodu. Ve
dvanáctém století tam však papežství získalo moc a øádilo tak neomezenì jako v žádné jiné zemi. Nikde
nepanovala vìtší temnota. Ale i tam se dostaly paprsky svìtla, pronikly tmou a slibovaly pøíchod nového
dne. Lolardi sem z Anglie pøinesli Viklefovu bibli a jeho uèení. Vykonali mnoho pro to, aby evangelium
neupadlo v zapomnìní. Každé století mìlo své svìdky pravdy a své muèedníky.
Poèátek velké reformace pøinesl Lutherovy spisy a pak Tyndalùv anglický Nový zákon. Tito hlasatelé
tiše pøekraèovali hory a údolí, aniž si toho všimla církevní vrchnost, a znovu zapalovali pochodeò
pravdy, která ve Skotsku témìø uhasla, a napravovali to, co Øím napáchal za ètyøi staletí útlaku.
Krev muèedníkù podnítila rozvoj reformaèního hnutí. Pøedstavitelé øímské církve si najednou uvìdomili
nebezpeèí, které jim hrozilo, a pøivedli na hranici nìkteré z nejušlechtilejších a nejváženìjších synù
Skotska. Tím však jen postavili kazatelnu, z níž znìla po celé zemi slova umírajících svìdkù, která
rozechvívala srdce posluchaèù a naplòovala je pevnou touhou svrhnout okovy Øíma.
Hamilton a Wishart, šlechtici povahou i rodem, kteøí vychovali mnoho oddaných uèedníkù, položili své
životy na hranici. Wishartova hranice však probudila muže, kterého plameny neumlèí a který pod Božím
vedením odzvoní papežství ve Skotsku umíráèkem.
John Knox zavrhl církevní tradici a mystiku a zaèal se sytit pravdou Božího slova. Wishartovo uèení ho
utvrdilo v odhodlání rozejít se s Øímem a pøidat se k pronásledovaným reformátorùm.
Jeho druhové na nìj naléhali, aby pøijal kazatelský úøad. Knox se tøásl pøed takovou odpovìdností.
Teprve po dnech pøemýšlení o samotì a po tìžkém vnitøním zápase souhlasil. Jakmile však jednou úkol
pøijal, plnil jej s vytrvalou odhodlaností a s nezkrotnou odvahou po celý svùj život. Tento upøímný
reformátor se nebál lidí. Muèednické hranice, které hoøely kolem nìj, jen posilovaly jeho horlivost. I
když nad jeho hlavou výhrùžnì visela sekyra pronásledovatelù, stál pevnì a silnými ranami na všechny
strany nièil modláøství.
Když ho pøedvedli pøed skotskou královnu, v jejíž pøítomnosti ochladla horlivost nejednoho
pøedstavitele protestantù, podal John Knox pøímé svìdectví o pravdì. Nedal se získat lichotkami,
nezalekl se hrozeb a necouvl pøed nimi. Královna ho obvinila z kacíøství. Prohlásila, že navádí lid, aby
pøijal náboženství zakázané státem, a tím pøestoupil Boží pøikázání, které naøizuje, aby poddaní

poslouchali svou vrchnost. Knox rozhodnì odpovìdìl:
Protože pravé náboženství neodvozuje svou sílu ani moc od svìtských knížat, ale jen od vìèného Boha,
nejsou poddaní povinni pøizpùsobovat své náboženství podle své vrchnosti. Knížata èasto vìdí o pravém
náboženství ménì než kdokoli jiný... Kdyby všichni Abrahámovi potomci pøijali náboženství faraóna,
kterému byli tak dlouho poddáni, øeknìte, Vaše Velièenstvo, jaké náboženství by nyní na svìtì bylo?
Nebo kdyby všichni lidé v dobì apoštolù pøijali stejné náboženství jako øímští císaøové, jaké
náboženství by nyní bylo na zemi?... Z toho je možno, Vaše Velièenstvo, vidìt, že poddaní nejsou
povinni vyznávat náboženství své vrchnosti, i když ji mají poslouchat.„
Královna Marie øekla: Vy vykládáte Písmo tak a oni (øímskokatoliètí uèitelé) jinak. Komu mám vìøit a
kdo to rozsoudí?„
Máte vìøit Bohu, který mluví jasnì ve svém slovu,„ odpovìdìl reformátor. A nad to, co Vás uèí Boží
slovo, nemáte vìøit ani tomu ani onomu. Boží slovo je jasné a srozumitelné. Objeví-li se na nìkterém
místì nejasnost, vysvìtluje Duch svatý, který si nikdy neodporuje, tutéž vìc srozumitelnìji na jiných
místech, takže nemùže zùstat žádná pochybnost, s výjimkou lidí, kteøí chtìjí mermomocí zùstat v
nevìdomosti.„ (David Laing: Sebrané spisy Johna Knoxe, díl 2, str. 281,284)
Tuto pravdu pøednesl neohrožený reformátor s nebezpeèím ztráty života pøed královnou. Se stejnì
neochvìjnou odvahou konal svùj zámìr, modlil se a bojoval Boží boj, dokud Skotsko nebylo osvobozeno
od papežství.
Pronásledování se v Anglii zavedením protestantství jako státního náboženství sice zmírnilo, úplnì však
neustalo. Anglikánská církev zavrhla mnoho z uèení Øíma, nemálo vìcí si však ponechala. Odstranila
sice nadvládu papeže, ale na jeho místo se dostal panovník jako hlava církve. Její bohoslužba se ještì
stále znaènì odchylovala od èistoty a prostoty evangelia. Nepochopila velkou zásadu náboženské
svobody. Protestantští králové se jen výjimeènì uchylovali ke krutostem, kterými Øím bojoval proti
kacíøství, neuznávali však právo každého èlovìka uctívat Boha podle hlasu svého vlastního svìdomí. Od
všech vyžadovali, aby pøijali uèení a zachovávali bohoslužebné formy pøedepsané státní církví. Po
staletí byli lidé, kteøí mìli jiný názor, ve vìtší nebo menší míøe pronásledováni.
V sedmnáctém století vyhnali nepøátelé tisíce kazatelù z jejich domovù. Pod hrozbou tìžkých pokut,
vìzení nebo vyhnanství zakazovali lidem úèastnit se jakýchkoli náboženských shromáždìní, která církev
neschválila. Vìrní lidé, kteøí chtìli i nadále spoleènì uctívat Boha, se museli shromažïovat v tmavých
chodbách, na pùdách a nìkdy i v noci po lesích. V hlubokém lese, v tomto Božím chrámu, se scházely
pronásledované Boží dìti, aby se modlily a oslavovaly Boha zpìvem. Pøes všechnu opatrnost mnozí z
nich trpìli pro víru. Plnila se vìzení, rozpadaly se rodiny. Mnozí museli odejít do vyhnanství. Bùh však
byl se svým lidem a jeho svìdectví nemohlo umlèet žádné pronásledování. Mnoho lidí muselo odejít za
moøe do Ameriky, kde položili základy obèanské a náboženské svobody, které tvoøí bezpeèí a slávu této
zemì.
Podobnì jako v dobì apoštolù, pronásledování jen podpoøilo šíøení evangelia. V odporném vìzení
naplnìném zloèinci, prožíval Jan Bunyan nebeskou atmosféru. Tam také napsal své podivuhodné dílo,

alegorii o cestì poutníka ze zemì zkázy do nebeského mìsta. Po tøi staletí promlouvá tento hlas z
bedfordského vìzení a posiluje lidská srdce. Bunyanovy spisy Cesta poutníka„ a Milost dostateèná i pro
nejvìtšího z høíšníkù„ pøivedly mnohé lidi na cestu života.
Baxter, Flavel, Alleine a další nadaní a hluboce vzdìlaní lidé s velkou køes•anskou zkušeností
vystoupili, aby stateènì hájili víru, která byla jednou provždy dána svatým. Dílo, které tito muži
vykonali, nemùže být nikdy znièeno, i když je vládci tohoto svìta pronásledují a stavìjí mimo zákon.
Flavelovy knihy Pramen života„ a Metody milosti„ nauèily tisíce lidí, jak se pøibližovat ke Kristu.
Baxterùv spis Protestantský pastor„ se stal požehnáním pro mnohé, kteøí toužili po oživení Božího díla.
Jeho kniha Vìèný odpoèinek vykoupených„ splnila své poslání a pøivedla mnohé vìøící k odpoèinku„,
který má Boží lid ještì stále pøed sebou.
O sto let pozdìji, v dobì velké duchovní temnoty, vystoupili jako šiøitelé Božího svìtla Whitefield a
bratøi Wesleyové. Státní církev pøivedla anglický lid do stavu náboženského úpadku, který se pøíliš
nelišil od pohanství. Duchovní velice rádi studovali pøirozené náboženství, což tvoøilo hlavní èást jejich
teologie. Pøíslušníci vyšších spoleèenských tøíd se posmívali zbožnosti a chlubili se, že jsou povzneseni
nad tím, co nazývali náboženským fanatizmem. Nižší vrstvy byly nevzdìlané, propadaly neøestem, a
církev nemìla odvahu ani víru, aby bojovala za ztracenou vìc pravdy.
Témìø úplnì se zapomnìlo na dùležité uèení o ospravedlnìní z víry, kterému tak srozumitelnì uèil Luther.
Jeho místo zaujala øímská zásada spoléhat na to, že spasení lze získat dobrými skutky. Whitefield a
Wesleyové byli pøíslušníky státní církve, upøímnì však hledali Boží pøízeò. Byli pouèeni, že ji
dosáhnou ctnostným životem a plnìním náboženských pøedpisù.
Když Charles Wesley jednou onemocnìl a cítil, že se blíží smrt, dostal otázku, z èeho odvozuje nadìji na
vìèný život. Jeho odpovìï znìla: Snažím se co nejlépe sloužit Bohu.„ Pøítel, který mu otázku položil,
nebyl s jeho odpovìdí oèividnì vùbec spokojený. Wesley si pomyslil: Jakže! Moje snaha není
dostateèným dùvodem k nadìji? Chce mi snad upøít moje úsilí? Vždy• na nic jiného spoléhat nemohu.
„ (John Whitehead: Život kazatele Charlese Wesleyho, str. 102) Tak velké temno zahalilo církev a
zastøelo uèení o usmíøení, oloupilo Krista o jeho slávu a odvrátilo pozornost lidí od jejich jediné nadìje
na spasení - od krve ukøižovaného Vykupitele.
Wesley a jeho pøátelé dospìli k poznání, že pravé náboženství vychází ze srdce a že Božímu zákonu
podléhají myšlenky právì tak jako slova a èiny. Byli pøesvìdèeni, že je nutná svatost srdce právì tak jako
bezúhonné chování, proto zaèali žít opravdu novým životem. Opravdovì a s modlitbou se snažili potlaèit
pøirozené zlé sklony lidského srdce. Žili nesobeckým, obìtavým životem, v lásce a pokoøe. Pøísnì
dodržovali všechno, o èem se domnívali, že by jim mohlo pomoci dosáhnout to, po èem nejvíce toužili svatost, která jim zaruèí pøízeò u Boha. Vytèeného cíle však nedosáhli. Marnì se snažili osvobodit se od
vlivu høíchu nebo zlomit jeho moc. Bojovali stejnì jako kdysi Luther v klášterní cele v Erfurtu. Trápila
je stejná otázka - Což mùže èlovìk být pøed Bohem spravedlivý?„ (Job 9,2)
Oheò Boží pravdy, který témìø vyhasnul na protestantském oltáøi, mìly být znovu zapálen ohnìm staré
pochodnì, kterou po staletí udržovali èeští køes•ané - Jednotou bratrskou. Po reformaci katolická církev
v Èechách protestantismus udusila. Všichni, kdo se nechtìli vzdát pravdy, museli uprchnout. Nìkteøí

vyhnanci našli útoèištì v Sasku a udrželi si starou víru. Potomci tìchto køes•anù pøinesli svìtlo
Wesleymu a jeho pøátelùm.
John a Charles Wesleyové byli po svém vysvìcení ke knìžství posláni na misijní cestu do Ameriky.
Stejnou lodí cestovala také skupina Moravanù (èeských bratøí). Plavbu provázely silné bouøe a John
Wesley tváøí v tváø smrti poznal, že nemá jistotu smíøení s Bohem. Moravané naproti tomu projevovali
klid a dùvìru, které on neznal.
Pozdìji napsal: Mnohem døíve jsem si všiml, jak vážnì a opravdovì jednají. Trvale projevovali pokoru,
sloužili ostatním cestujícím tak, jak by to žádný Anglièan nedìlal. Za své služby nepožadovali a ani by
nepøijali odmìnu. Tvrdili, že je to užiteèné pro jejich pyšné srdce a že jejich milovaný Spasitel pro nì
vykonal mnohem více. Každý den mìli pøíležitost projevit tichost, kterou nedokázala pøekonat žádná
urážka. Když je ostatní odstrkovali, odhánìli nebo sráželi, vstali a odešli, ale nestìžovali si. Pak mìli
možnost prokázat, zda jsou oproštìni strachu, právì tak jako pýchy, hnìvu a pomstychtivosti. Pøi zpìvu
žalmu na poèátku jejich bohoslužby se rozbouøilo moøe, hlavní plachta se roztrhla na kusy, voda
zaplavila loï a vnikla do podpalubí, jako kdyby nás už pohlcovala hlubina. Anglièané zaèali strachy
køièet. Moravané však zpívali klidnì dál. Ptal jsem se pozdìji jednoho z nich: „Nemìl jste strach?
Odpovìdìl: „Díky Bohu, nikoli. Zeptal jsem se: „Nebály se však vaše ženy a dìti? Odpovìdìl klidnì: „Ne,
naše ženy a dìti se nebojí smrti. (Whitehead: Život kazatele Johna Wesleyho, str. 10)
Když se dostal do mìsta Savannah, žil Wesley nìjaký èas s Moravany a jejich køes•anský život na nìj
hluboce zapùsobil. O jejich bohoslužbì, která se tak lišila od bezduchého formalizmu anglikánské
církve, napsal: „Když jsem vidìl tu neobyèejnou prostotu a slavnostnost, zapomnìl jsem témìø na to, že
už uplynulo sedmnáct staletí, a pøedstavil jsem si, že jsem v jednom z onìch shromáždìní bez obøadù a
okázalosti, které vedl apoštol Pavel, výrobce stanù, nebo rybáø Petr, ve kterých se však projevoval Boží
duch a moc. (Whitehead: Život kazatele Johna Wesleyho, str. 11,12)
Po návratu do Anglie Wesley pod vedením kazatele jednoty bratrské poznal jasnìji biblickou víru.
Pochopil, že chce-li být spasen, nesmí spoléhat na vlastní skutky, ale musí plnì dùvìøovat „Božímu
Beránku, který snímá høíchy svìta . Na shromáždìní Jednoty bratrské v Londýnì èetli Lutherùv èlánek o
zmìnì, kterou Duch Boží pùsobí v srdci vìøícího. Wesley vyslechl Lutherùv èlánek a v jeho srdci se
probudila víra. Popsal to slovy: „Pocítil jsem v srdci zvláštní teplo. Cítil jsem, že vìøím v Krista, jen v
Krista, jako ve zdroj spasení. Získal jsem jistotu, že Kristus sòal mé høíchy a vysvobodil mì od zákona
høíchu a smrti. (Whitehead: Život kazatele Johna Wesleyho, str. 52)
Po dlouhá léta únavného bezútìšného snažení - po léta pøísného odøíkání, pokání a pokoøování sledoval Wesley vytrvale svùj cíl nalézt Boha. Nyní ho našel a poznal, že milost, kterou si chtìl zasloužit
modlitbami a posty, almužnami a odøíkáním, je dar, „který si nelze koupit nebo zasloužit .
Když plnì pøijal víru v Krista, celá jeho bytost zahoøela touhou šíøit všude známost evangelia o Boží
milosti. „Celý svìt chápu jako svou farnost, prohlásil, „a• jsem v kterékoli èásti svìta, pokládám za
vhodné, správné a za svou svatou povinnost hlásat všem, kdo jsou ochotni poslouchat, radostnou zvìst o
spasení. (Whitehead: Život kazatele Johna Wesleyho, str. 74)

Žil dále pøísným, odøíkavým životem, nyní však už ne proto, aby si nìco zasloužil, ale jako dùsledek
víry. Nebyla to podmínka ale ovoce svatosti. Boží milost v Kristu je základem køes•anské nadìje, tato
milost však vede k poslušnosti. Wesley zasvìtil svùj život hlásání velkých pravd, které poznal ospravedlnìní z víry v oèis•ující krev Pána Ježíše a promìòující moc Ducha svatého v lidském srdci.
Tato moc pøináší v životì èlovìka ovoce a vede jej, aby se øídil pøíkladem Ježíše Krista.
Whitefield a Wesleyové byli ke svému dílu pøipraveni tím, že po dlouhou dobu žili v pøesvìdèení jak
jsou ztraceni a jak je jejich stav beznadìjný. Aby mohli snášet tìžkosti jako dobøí bojovníci Ježíše Krista,
byli vystaveni krutým zkouškám opovržení, výsmìchu a pronásledování jak na univerzitì tak ve své
kazatelské práci. Jejich bezbožní spolužáci na univerzitì je a nìkolik dalších opovržlivì nazývali
„metodisté , tedy jménem, které jedna z nejvìtších náboženských spoleèností v Anglii a v Americe
považuje dnes za hodné úcty.
Jako èlenové anglikánské církve lpìli na tradièních formách bohoslužby, Pán jim však ve svém slovì
ukázal lepší formy. Duch svatý je vyzýval, aby kázali ukøižovaného Krista. Jejich snahu provázela Boží
moc. Pøivedli tisíce lidí k poznání pravdy a opravdovému obrácení. Tyto ovce bylo tøeba chránit pøed
dravými vlky. Wesley nemìl v úmyslu založit novou náboženskou spoleènost, zorganizoval je však do
útvaru, který nazval Jednota metodistù.
Tito kazatelé naráželi na skryté i otevøené nepøátelství státní církve, Bùh však ve své moudrosti
zpùsobil, že právì díky tomu obnova zaèala pùsobit v samotné anglikánské církvi. Kdyby reformaèní
hnutí vzniklo zcela mimo církev, neproniklo by tam, kde ho bylo tak potøeba. Protože oživeneètí
kazatelé byli èleny církve a pùsobili jako kazatelé v øadách církve, kde k tomu jen našli pøíležitost,
našla si pravda vstup tam, kde by jinak zùstaly zavøené dveøe. Nìkteøí další duchovní se probrali z
mravní otupìlosti a zaèali horlivì kázat ve svých farnostech. Sbory, které ustrnuly ve formalizmu, se
probudily k životu.
V dobì Wesleyù, podobnì jako ve všech obdobích církve, vykonali lidé s rùznými dary dílo, ke kterému
je Bùh povolal. Neshodovali se v každém bodu uèení, všechny však vedl Boží Duch a všechny spojoval
cíl získávat lidi pro Krista. V urèité dobì hrozily názorové rozdíly mezi Whitefieldem a Wesleyovými,
že zapøíèiní jejich odcizení, protože se však nauèili v Kristovì škole tichosti, usmíøila je vzájemná
snášenlivost a láska. Nemìli èas se pøít, vždy• všude okolo vládly bludy a nepravosti a høíšníci spìli ke
zkáze.
Boží služebníci kráèeli po úzké cestì. Proti nim se postavili vlivní a vzdìlaní muži. Po nìjaké dobì nìkteøí
knìží zaujali vùèi nim rozhodný nepøátelský postoj a zavøeli dveøe kostelù pøed ryzí vírou a pøed tìmi,
kdo ji hlásali. Jednání duchovních, kteøí je odsuzovali z kazatelen, vedlo k nevìdomosti, temnotì a
nepravosti. John Wesley opakovanì unikal smrti jen díky Boží milosti. Když vùèi nìmu zaèal dav
projevovat nenávist a když se už zdálo, že neunikne, objevil se po jeho boku andìl v lidské podobì, lùza
se zalekla a Boží služebník odešel bez úhony.
Po jednom takovém vysvobození pøed rozzuøeným davem Wesley napsal: „Mnozí se mì pokoušeli
srazit na zem, když jsme sestupovali s kopce po strmé, kluzké stezce do mìsta. Dobøe vìdìli, že octnu-li
se na zemi, tìžko se znovu postavím na nohy. Já jsem však neklopýtl, ani neuklouzl, dokud jsem nebyl

zcela z jejich dosahu.... Mnozí se mì snažili chytit za límec nebo za šaty, aby mì mohli srazit, ale
nemohli mì uchopit. Jen jediný zachytil kapsu mého kabátu a za chvíli mu zùstala v rukou, druhá kapsa,
v níž jsem mìl jednu bankovku, zùstala jen natržena... Jeden zuøivec, který stál tìsnì za mnou, mával
velkou dubovou holí. Kdyby zasáhl mùj zátylek, zbavil by mì všech dalších nesnází. Pokaždé však, když
se rozpøáhl, šla jeho rána vedle. Nevím, jak je to možné, protože jsem nemohl uhnout ani napravo ani
nalevo... Jiný se protlaèil kupøedu a zvedl ruku, aby mì udeøil, náhle však jeho ruka zvolna klesla, takže
mì jen pohladil po hlavì a øekl: Jaké má hebké vlasy!„... Celé mìsto znalo tyto muže jako nejvìtší
výtržníky, vždycky stáli v èele lùzy. Jeden z nich dokonce vyhrál v zápase s medvìdem...
„Jak laskavì a poznenáhlu nás Bùh pøipravuje, abychom plnili jeho vùli. Pøed dvìma lety zasáhl kus
cihly mé rameno. Rok nato jsem dostal kamenem mezi oèi. Pøed mìsícem jsem dostal ránu, dnes veèer
dvì, jednu než jsme vešli do mìsta, druhou když jsme odcházeli. Necítil jsem však ani jednu. Jeden muž
mì udeøil silnì do prsou, druhý do úst tak prudce, že mi hned vytryskla krev. Necítil jsem však ani
takovou bolest, jako kdyby se mne dotkli stéblem. (John Wesley: Dílo, díl 3, str. 297, 298)
První metodisté, prostý lid i kazatelé, se stali terèem posmìchu. Pronásledovali je jak èlenové
anglikánské církve, tak i nevìøící lidé, které poštvalo zkreslené líèení jejich uèení. Vláèeli je pøed soudy,
které prosazovaly spravedlnost jen podle jména, spravedlnost byla tehdy u soudu vzácným hostem.
Pronásledovatelé se na nich èasto dopouštìli násilí. Lùza pronikala do jejich domù, nièila jim nábytek a
zaøízení, kradla, co se jí zlíbilo, a týrala muže, ženy i dìti. V nìkolika pøípadech se objevily plakáty a
vyzývaly všechny, kdo se chtìjí zúèastnit rozbíjení oken a rabování domù metodistù, aby se shromáždili
v urèenou dobu na urèeném místì. Úøady trpìly a mlèky schvalovaly toto veøejné porušování lidských i
Božích zákonù. Lidé, jejichž jediných pøestupkem bylo to, že se snažili vést kroky høíšníkù z cesty
zkázy na cestu svatosti, byli soustavnì pronásledováni.
John Wesley o obvinìních vznesených proti nìmu a jeho pøátelùm prohlásil: „Nìkteøí lidé tvrdí, že uèení
tìchto mužù je falešné, bludné a fanatické, že je nové a dosud neslýchané, že je to quakerství, fanatizmus
a papeženství. Všechna tato obvinìní byla již vyvrácena a bylo podrobnì dokázáno, že každý bod tohoto
uèení, jak je vykládá naše církev, vychází z Písma. Proto nemùže být ani falešné, ani bludné, pøijímámeli Písmo jako pravdivé. „Jiní tvrdí: Jejich uèení je pøíliš pøísné, pøíliš zužují cestu do nebe. To je
opravdu první námitka (a byla to témìø jediná námitka po nìjakou dobu) a skrývá se za tisíci dalších
námitek, které mají nejrùznìjší podobu. Opravdu dìlá cestu do nebe užší, než jak ji pøedstavil náš Pán a
jeho apoštolové? Je opravdu jejich uèení pøísnìjší než uèení bible? Zamysleme se jen nad nìkolika
jasnými texty: „Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou
svou silou. „Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat úèty v den soudu. „A• tedy jíte èi
pijete èi cokoli jiného dìláte, všecko èiòte k slávì Boží. (5 Moj 6,5; Mat 12,36; 1 Kor 10,31)
„Je-li jejich uèení pøísnìjší než toto, zaslouží si výtku. Vy však dobøe víte, že tomu tak není. A kdo
mùže být by• o puntík ménì pøísný, aniž by porušil Boží slovo? Mohl by být služebník Božích tajemství
považován za vìrného, kdyby zmìnil nìjakou èást svatého pokladu? Nikoli. Nemùže nic zmírnit, nemùže
nic zeslabit, musí hlásat všem lidem: 'Nesmím podøizovat Písmo vašemu vkusu. Vy se mu musíte
podøídit, jinak zahynete.' Z toho vychází celý povyk, že tito lidé jsou 'pøísní a nemilosrdní'. Opravdu
jsou pøísní a nemilosrdní? V jakém smyslu? Copak nesytí hladové a neoblékají nahé? Ne, v tom to není,
v tom jsou pøièinliví, jsou však pøísní a neúprosní v posuzování druhých lidí. Myslí si, že spaseni budou

jen lidé, kteøí to dìlají jako oni.„ (John Wesley: Dílo, díl 3, str. 152,153)
Duchovní úpadek, který se projevil v Anglii krátce pøed tím, než vystoupil Wesley, byl do znaèné míry
dùsledkem uèení bojujícího proti Božímu zákonu. Mnozí tehdy tvrdili, že Kristus zrušil mravní zákon a
že køes•an ho už nemusí zachovávat, že vìøící èlovìk nemusí konat dobré skutky. Jiní sice pøipouštìli, že
zákon je vìèný, avšak prohlašovali, že není tøeba, aby kazatelé vedli lid k poslušnosti pøikázání, protože
ty, které Bùh vyvolil k spasení, Boží milost neodolatelnì vede k zbožnému a ctnostnému životu„,
zatímco lidé pøedurèeni k vìènému zatracení, nemají sílu plnit požadavky Božího zákona„.
Ještì jiní, kteøí tvrdili, že vyvolený nemùže odpadnout od milosti nebo pozbýt Boží pøízeò„, dospìli k
ještì hrùznìjšímu závìru, že totiž bezbožné èiny, které páchají, nejsou ve skuteènosti høíšné, že je nelze
pokládat za pøestupování Božího zákona a že tedy nemusejí ze svých høíchu èinit pokání.„ (McClintock
and Strong: Encyklopedie, heslo Antinomie) Tvrdili: Proto ani ten nejodpornìjší høích, považovaný
všeobecnì za pøestoupení Božího zákona, není v Božích oèích høíchem, jestliže se ho dopustí nìkdo z
vyvolených, „protože jednou z podstatných a význaèných vlastností vyvolených je, že nemohou èinit
nic, co by se nelíbilo Bohu nebo co by zakazoval jeho zákon.
Toto hrozné uèení se v podstatì shoduje s pozdìjším uèením lidových vychovatelù a teologù, kteøí
hlásali, že vlastnì neexistuje nemìnný Boží zákon jako mìøítko pravdy, ale že mìøítka mravnosti si
urèuje spoleènost sama a že je stále mìní. Všechna tato uèení vymýšlí a podnìcuje týž mistrný duch. Už
mezi bezhøíšnými obyvateli nebes zahájil kdysi své dílo, které si klade za cíl odstranit spravedlivé
požadavky Božího zákona.
Takový pohled na Boží naøízení, která mìla zušlechtit povahu lidí, vedl mnohé k tomu, že zavrhli Boží
zákon úplnì. Wesley rozhodnì vystupoval proti bludùm hlasatelù uèení odstraòujících Boží zákon a
dokazoval, že uèení, které pošlapává Boží zákon, odporuje Písmu. „Ukázala se Boží milost, která
pøináší spásu všem lidem. „To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé
došli spásy a poznali pravdu. Je totiž jeden Bùh a jeden prostøedník mezi Bohem a lidmi, èlovìk Kristus
Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. (Tit 2,11; 1 Tim 2,3-6) Pán udìluje štìdøe svého
Ducha všem lidem, kteøí pøijímají jeho nabídku spasení. Tak Kristus, „pravé svìtlo, „osvìcuje každého
èlovìka (Jan 1,9). Lidé ztrácejí spasení tím, že svévolnì odmítají dar života.
Na tvrzení, že smrt Ježíše Krista odstranila zákon o obøadech stejnì jako pøikázání desatera, Wesley
odpovìdìl: „Mravní zákon, obsažený v desateru a potvrzený proroky, Kristus nezrušil. Úèelem Kristova
pøíchodu nebylo odvolat nìjakou jeho èást. Mravní zákon nemùže být nikdy zrušen, stojí pevnì jako
vìrný svìdek v nebi... Tak tomu bylo na poèátku svìta, kdy zákon ještì nebyl vytesán do kamenných
desek, ale pøi stvoøení byl vepsán do srdcí lidí. I když zákon, který kdysi napsala Boží ruka, je nyní do
znaèné míry znetvoøen høíchem, pøesto nemùže být úplnì vymazán, protože bychom nevìdìli nic o
dobru a zlu. Každá souèást tohoto zákona musí platit pro všechny lidi ve všech dobách, zákon není
závislý na èase ani na místì, ani na jiných okolnostech podléhajících zmìnám, ale jen na podstatì Boha a
na pøirozenosti èlovìka a na jejich vzájemném nemìnném vztahu.
Nepøišel jsem rušit, ale naplnit... Není sporu, že tímto výrokem Ježíš Kristus myslí (shodnì se vším, co
pøedcházelo, a s tím, co bude následovat): Pøicházím, abych nastolil zákon v jeho plnosti a odstranil

všechno, co k nìmu pøidali lidé. Pøicházím, abych objasnil, co je v nìm zatemnìného a nejasného.
Pøicházím, abych ukázal pravý a plný význam každé jeho èásti, abych ukázal délku a šíøku a celý dosah
každého pøikázání, které zákon obsahuje, výšku a hloubku a nevýslovnou èistotu a duchovnost zákona
ve všech jeho èástech.„ (Wesley, kázání 25)
Wesley prohlásil, že zákon je v dokonalém souladu s evangeliem. Zákon a evangelium pojí nejužší
možný vztah. Na jedné stranì zákon neustále pøipravuje cestu pro evangelium a odkazuje nás k nìmu.
Na druhé stranì nás evangelium trvale vede k dùslednìjšímu plnìní zákona. Zákon napøíklad požaduje,
abychom milovali Boha, abychom milovali svého bližního, abychom byli pokorní, tiší a svatí. Cítíme, že
na to nestaèíme, že 'pro èlovìka je to nemožné'. Bùh nám však slíbil, že nám takovou lásku, pokoru,
tichost a svatost dá. Pøijímáme toto evangelium, tuto radostnou zvìst, a ono se v nás uskuteèòuje na
základì naší víry. 'Spravedlnost zákona' se v nás naplòuje... vírou, jež je v Kristu Ježíši...„
Wesley také napsal: V prvních øadách nepøátel Kristova evangelia stojí lidé, kteøí otevøenì a výslovnì
odmítají Boží zákon a pomlouvají jej, lidé, kteøí uèí ostatní, aby pøestupovali ne jedno, a• už nejmenší
nebo nejvìtší, ale všechna pøikázání najednou... Nejpøekvapivìjší na tom je to, že lidé, kteøí pøijali tento
hrozný blud, opravdu vìøí, že uctívají Krista, když odmítají jeho zákon, a že oslavují Boha, když ruší
Boží uèení. Uctívají Krista právì tak, jako ho poctil Jidáš, když øekl: „Buï zdráv, Mistøe , a políbil ho. A
Kristus mùže zrovna tak právem øíci každému z nich: „Zrazuješ Syna èlovìka políbením? Vždy• to není
nic jiného než zrazování Krista polibkem, když nìkdo mluví o jeho krvi a bere mu jeho korunu, když
nìkdo zlehèuje nìkterou èást jeho zákona pod záminkou, že pomáhá dílu evangelia. Odpovìdnosti se
nezbaví nikdo, kdo hlásá víru takovým zpùsobem, že pøímo nebo nepøímo navádí k neposlušnosti, kdo
káže Krista tak, že ruší nebo oslabuje tøeba jen nejmenší z Božích pøikázání.„ (Wesley, kázání 25)
Lidem, kteøí tvrdili, že hlásání evangelia naplòuje všechny požadavky zákona„, Wesley odpovìdìl: To
naprosto odmítáme. Odporuje to prvotnímu požadavku zákona, totiž usvìdèovat lidi z høíchu a
probouzet ty, kdo dosud spí na pokraji záhuby.„ Apoštol Pavel napsal, že ze zákona pochází poznání
høíchu„ (Øím 3,20) a že dokud èlovìk nepozná svùj høích, nepocítí potøebu smiøující Kristovy krve.„..
Pán Ježíš øekl: Lékaøe nepotøebují zdraví, ale nemocní.„ Je proto nesmyslné nabízet lékaøe lidem
zdravým nebo lidem, kteøí jsou pøesvìdèeni o svém zdraví. Nejdøíve je musíme pøesvìdèit, že jsou
nemocní, jinak vám za vaši nabídku ani nepodìkují. Stejnì nesmyslné je nabízet Ježíše Krista lidem,
kteøí mají pocit, že jsou dokonalí a nikdy neprožili lítost nad sebou.„ (Wesley, kázání 35)
Wesley podobnì jako kdysi jeho Mistr hlásal evangelium o Boží milosti a pøitom se snažil vyvýšit a
zvelebit Boží zákon„. (Iz 42,21) Vìrnì plnil Bohem svìøený úkol a dožil se velkých výsledkù. Na
sklonku jeho dlouhého života - dožil se více než osmdesáti let a více než pùl století prožil na cestách
jako kazatel - hlásilo se k jeho uèení pøes pùl miliónu vìøících. Poèet lidí, které jeho pùsobení pozvedlo
ze zkázy a otroctví høíchu k vyššímu a èistšímu životu, a poèet lidí, kteøí díky jeho uèení prožili hlubší a
plnìjší zkušenost s Bohem, se dovíme, až se celá rodina vykoupených shromáždí jednou v Božím
království. Wesleyùv život poskytuje každému køes•anu velmi cenné pouèení. Kéž by se víra a pokora,
neúnavná horlivost, obìtavost a oddanost tohoto Kristova služebníka projevovala i v dnešních církvích!
Pøedmluva vydavatelù
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15. Bible a francouzská revoluce
V šestnáctém století se snažila proniknout do všech zemí Evropy reformace, která nabízela lidem bibli.
Nìkteré národy ji radostnì pøijaly jako posla z nebes. V jiných zemích papežská moc do znaèné míry
zabránila jejímu vstupu a témìø zcela znemožnila, aby lidé poznali biblické poselství a jeho povznášející
vliv. Do jedné zemì sice svìtlo pronikalo, panující temnota však neumožnila, aby ho lidé pochopili. Po
staletí tam pravda a blud zápolily o moc. Nakonec zvítìzilo zlo a Boží pravda byla potlaèena. „Soud pak
je v tom, že svìtlo pøišlo na svìt, ale lidé si zamilovali více tmu než svìtlo. (Jan 3,19) Onen národ musel
sklidit plody toho, pro co se sám rozhodl. Duch svatý pøestal klást omezení národu, který pohrdl darem
Boží milosti. Zlo mohlo dozrát. A celý svìt pak mohl sledovat, jaké ovoce to pøináší, když lidé odmítnou
svìtlo.
Boj proti bibli, který probíhal ve Francii po nìkolik staletí, vyvrcholil v hrùzách revoluce. Tento strašlivý
výbuch byl jen zákonitým dùsledkem toho, jak Øím ve Francii potlaèoval bibli. (Viz Dodatek è. 23) Je
to nejpøesvìdèivìjší ukázka dùsledkù papežské politiky, jakou kdy svìt vidìl, ukázka toho, kam vedlo po
více než tisíc let uèení øímské církve.
Bibliètí proroci pøedpovìdìli, že v dobì papežské nadvlády bude Písmo potlaèováno. Apoštol Jan v knize
Zjevení také ukazuje strašné následky, které pøinese zvláštì ve Francii vláda „muže høíchu .
Boží andìl prohlásil: „Budou pustošit svaté mìsto po dvaaètyøicet mìsícù. A povolám své dva svìdky,
obleèeni v smuteèní šat budou prorokovat tisíc dvì stì šedesát dní... Až ukonèí své svìdectví, vynoøí se z
propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, pøemùže je a usmrtí. Jejich tìla zùstanou ležet na námìstí toho
velikého mìsta, které se obraznì nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukøižován jejich Pán... Obyvatelé
zemì budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva proroci jim
nedopøáli klidu. Ale po tøech a pùl dnech vstoupil do nich duch života pøicházející od Boha, postavili se
na nohy a hrùza padla na ty, kdo to vidìli. (Zj 11,2-11)
Období, o kterých se tu mluví - „dvaaètyøicet mìsícù a „tisíc dvì stì šedesát dnù - jsou totožná a
pøedstavují dobu, po kterou Øím utlaèoval Kristovu církev. Papežská nadvláda, trvající 1260 let, zaèala
v roce 538 a skonèila v roce 1798. V tomto roce vstoupila francouzská armáda do Øíma a zajala papeže,
který potom zemøel ve vyhnanství. I když brzy nato byl zvolen nový papež, nedokázalo už papežství
nikdy plnì obnovit svou døívìjší moc.
Pronásledování církve netrvalo celých 1260 let. Bùh z milosrdenství ke svému lidu zkrátil dobu jeho
krutých zkoušek. Když pøedpovídal „velkou tíseò , která pøijde na církev, Spasitel øekl: „Kdyby nebyly
ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný èlovìk; ale kvùli vyvoleným budou ty dny zkráceny. (Mat
24,22) Vliv reformace ukonèil pronásledování už pøed rokem 1798.
O dvou svìdcích prorok dále napsal: „To jsou ty dvì olivy a ty dva svícny, které stojí pøed Pánem zemì.
Žalmista vysvìtluje: „Svìtlem pro mé nohy, je tvé slovo, osvìcuje moji stezku. (Zj 11, 4; Žalm 119,105)
Dva svìdkové znázoròují Písmo Starého a Nového zákona. Oba podávají dùležité svìdectví o pùvodu a

vìèném trvání Božího zákona. Oba také svìdèí o plánu záchrany èlovìka. Pøedobrazy, obìti a proroctví
Starého zákona ukazují na budoucího Spasitele. Evangelia a epištoly Nového zákona vyprávìjí o
Spasiteli, který pøišel pøesnì tak, jak to pøedpovìdìly pøedobrazy a proroctví.
„Obleèeni v smuteèní šat budou prorokovat tisíc dvì stì šedesát dní. Po vìtšinu této doby zùstávali Boží
svìdkové v skrytu. Papežská moc se snažila skrýt pøed lidmi slovo pravdy a dát jim falešné svìdectví,
které je v rozporu s pravdou. (Viz Dodatek è. 24) Vìrní svìdkové prorokovali tehdy, když bibli
zakazovaly církevní i svìtské úøady, když nepøátelé pøekrucovali její svìdectví, když vynakládali
všechno úsilí, aby lidé na ni nemysleli, když pronásledovali, zrazovali, muèili, zavírali do tmavých
kobek, týrali pro jejich víru nebo vyhánìli do hor a jeskyò každého, kdo se opovážil hlásat její svaté
pravdy. Svìdèili po celé období 1260 let. I v nejtemnìjších dobách žili vìrní lidé, kteøí milovali Boží
slovo a horlivì obhajovali Boží èest. Tito vìrní Boží sluhové dostali moudrost, moc a autoritu, aby mohli
hlásat Boží pravdu po celé uvedené období.
„Kdyby jim chtìl nìkdo ublížit, vyšlehne oheò z jejich úst a sežehne jejich nepøátele; takto zahyne
každý, kdo by jim chtìl ublížit. (Zj 11,5) Lidé nemohou beztrestnì pošlapávat Boží slovo. Toto vážné
varování vysvìtluje závìreèná kapitola Zjevení: „Já dosvìdèuji každému, kdo slyší slova proroctví této
knihy: Kdo k nim nìco pøidá, tomu pøidá Bùh ran popsaných v této knize. A jestliže kdo ubere ze slov
knihy tohoto proroctví, tomu Bùh odejme podíl na stromu života a místo ve svatém mìstì, jak se o nich
píše v této knize. (Zj 22,18.19)
Takovými výstrahami Bùh varuje èlovìka, aby jakkoli mìnil to, co Bùh zjevil nebo naøídil. Varování
platí pro všechny, kdo svým vlivem vedou jiné, aby nebrali Boží zákon vážnì. Mìla zpùsobit, aby se báli
a tøásli lidé, kteøí lehkomyslnì prohlašují, že není dùležité, zda respektujeme Boží zákon. Strašnou
odpovìdnost berou na sebe všichni, kdo kladou své vlastní názory nad Boží zjevení, kdo by chtìli mìnit
smysl Písma tak, jak se jim to hodí nebo aby vyhovoval svìtu. Psané slovo, Boží zákon, posuzuje povahu
každého èlovìka a odsoudí všechny, které tato spravedlivá zkouška prohlásí za nedostateèné.
„Až ukonèí své svìdectví... Období, ve kterém oba svìdkové prorokovali obleèeni do smuteèního šatu,
skonèilo v roce 1798. Když se blížil konec jejich skrytého pùsobení, rozpoutala proti nim válku
mocnost, znázornìná v Písmu jako „dravá šelma , která vystoupila z propasti. V mnoha evropských
zemích øídil satan prostøednictvím papežství po celá staletí státní i církevní vládu. Zde se však satanská
moc projevuje novým zpùsobem.
Øím z pøedstírané úcty uzavøel bibli v neznámém jazyku a skryl ji pøed lidmi. Za jeho vlády svìdkové
prorokovali „obleèeni do smuteèního šatu . Mìla však povstat další mocnost - šelma vystupující z
propasti - a vyhlásit otevøenou válku proti Božímu slovu.
„Veliké mìsto , v jehož ulicích jsou svìdkové zabíjeni a kde leží jejich mrtvá tìla, je „duchovní Egypt. Ze
všech národù, o nichž se zmiòují biblické dìjiny, Egypt nejtroufaleji popíral existenci živého Boha a
odmítal jeho naøízení. Žádný panovník se nikdy neodvážil postavit se otevøenìji a nadutìji proti Boží
moci než egyptský vládce. Když mu Mojžíš pøednesl poselství ve jménu Hospodina, faraón pyšnì
odpovìdìl: „Kdo je Hospodin, že bych ho mìl uposlechnout a propustit Izraele? Hospodina neznám a
Izraele nepropustím! (2 Moj 5,2) To je ateizmus. A národ pøedstavovaný Egyptem mìl podobnì popírat

požadavky živého Boha a projevit podobnou nevíru a vzdor. „Veliké mìsto se také pøirovnává v
duchovním smyslu k Sodomì. Zkaženost Sodomy, její pøestupování Božího zákona se projevovalo
zvláš• v nemravnosti. Stejný høích se mìl také projevovat v národì, který naplní uvedené biblické
proroctví.
Podle proroctví mìla krátce pøed rokem 1798 povstat nìjaká moc satanského pùvodu a rázu, která
povede tažení proti bibli. V zemi, kde byl hlas dvou Božích svìdkù umlèen, se mìla projevit nevíra
faraóna a nemravnost Sodomy.
Uvedené proroctví se s nápadnou pøesností naplnilo v dìjinách Francie. Za revoluce, v roce 1793, „svìt
poprvé uslyšel, jak shromáždìní mužù, kteøí se narodili a byli vychováni v civilizovaném svìtì a
pøisvojili si právo vládnout jednomu z nejušlechtilejších evropských národù, zvedlo svùj hlas, aby
jednomyslnì popøelo základní pravdu, kterou èlovìk obdržel, a jednomyslnì odmítlo víru a uctívání
Boha . (Sir Walter Scott: Život Napoleonùv, díl 1, kap. 17) „Francie je jediným národem na svìtì, který
se zapsal do dìjin tím, že jako národ pozvedl ruku ve zjevné vzpouøe proti Stvoøiteli vesmíru. Bylo a
stále je mnoho rouhaèù, mnoho nevìøících v Anglii, Nìmecku, Španìlsku a jinde, avšak Francie
vystupuje v dìjinách svìta jako jediný stát, který výnosem svého Ústavodárného shromáždìní prohlásil,
že Bùh není, a jehož obyvatelé v hlavním mìstì i jinde, muži i ženy, tanèili a zpívali radostí, když
uslyšeli toto prohlášení. (Blackwood`s Magazine, listopad 1870)
Francie vykázala pøíznaèné rysy, kterými se vyznaèovala Sodoma. Za revoluce se projevila mravní
zvrhlost a zkaženost podobná stavu, který pøivodil zkázu mìst v Jordánské nížinì. Dìjepisec spojuje
ateizmus Francie s její nemravností, podobnì jak je to uvedeno v proroctví: „Na zákony týkající se
náboženství, tìsnì navazovaly další zákony, které snižovaly manželský svazek - nejsvìtìjší svazek, který
mohou lidské bytosti navázat, a jehož stálost nejsilnìji pøispívá k upevnìní poøádku ve spoleènosti - na
úroveò doèasné obèanské smlouvy, kterou mohou lidé snadno uzavøít a také kdykoli zrušit... Kdyby se
nepøátelé snažili najít zpùsob, jak nejúèinnìji znièit všechno, co je v rodinném životì úctyhodné, krásné
a trvalé, a souèasnì zajistit, aby se zkáza, kterou se snaží docílit, pøecházela z pokolení na pokolení,
nemohli vymyslit úèinnìjší plán než snížit manželství... Sophie Arnoultová, hereèka proslulá svými
duchaplnými výroky, oznaèila republikánské manželství za 'svátost cizoložství'. (Scott, díl 1, k ap. 17)
„Kde byl také ukøižován jejich Pán. (Zj 11,8) Tuto èást proroctví Francie také naplnila. V žádné jiné
zemi se tak nápadnì neprojevilo nepøátelství vùèi Kristu. V žádné jiné zemi se pravda nesetkala s tak
rozhoøèeným a krutým odporem. Pronásledováním vyznavaèù evangelia pøibíjela Francie na køíž Krista
v osobì jeho následovníkù.
Století za stoletím tekla krev muèedníkù. Zatímco v horách Piemontu umírali valdenští „pro Boží slovo
a svìdectví Ježíše Krista , pøinášeli ve Francii podobné svìdectví pro pravdu jejich bratøi, albigenští.
Pozdìji byli stoupenci reformace krutým zpùsobem muèeni a ubíjeni. Král, šlechta, urozené dámy i
køehké sleèny, pýcha a výkvìt národa, se bavili pohledem na smrtelný zápas muèedníkù. Stateèní
hugenoti, kteøí bojovali za nejposvátnìjší lidská práva, prolévali svou krev na mnoha bojištích.
Protestanté byli pokládáni za psance, na jejich hlavy byly vypisovány odmìny a byli štváni jako divá
zvìø.

„Církev na poušti , hrstka potomkù prvotních køes•anù, která ve Francii žila v osmnáctém století, se
skrývala v horách na jihu. Stále vyznávali víru svých otcù. Když se odvážili scházet se v noci v horách
nebo na pustých vøesovištích, pronásledovalo je vojsko a odvlékalo je do doživotního otroctví na
galejích. Nejšlechetnìjší, nejvzdìlanìjší a nejinteligentnìjší z Francouzù trpìli v okovech spolu s lupièi a
vrahy. (Viz Wylie, sv. 22, kap. 6) S jinými jednali „milosrdnìji - chladnokrevnì je zastøelili, když
neozbrojeni a bezmocní klesli na kolena, aby se modlili. Stovky starcù, bezbranných žen a nevinných
dìtí zùstaly bez života ležet na místì, kde se shromáždili k bohoslužbì. V horách nebo lesích, kde se
obvykle shromažïovali, mohl tehdy návštìvník najít „na každém ètvrtém kroku mrtvá tìla ležící v trávì
nebo tìla obìšená na stromech . Jejich zemì, zpustošená meèem a sekerou, „se stala jedinou obrovskou
pouští . „Tato zvìrstva se neodehrávala... v temném dávnovìku, nýbrž za skvìlé éry Ludvíka XIV. Tehdy
se pìstovala vìda, kvetla literatura a duchovními u dvora a v hlavním mìstì byli vzdìlaní a výøeèní muži,
kteøí rádi vystavovali na odiv svou laskavost a šlechetnost. (Wylie, sv. 22, kap. 7)
Avšak nejèernìjší na seznamu zloèinù, nejstrašnìjší z ïábelských poèinù všech staletí, je bartolomìjská
noc. Svìt si stále s hrùzou pøipomíná výjevy tohoto nejzbabìlejšího a nejkrutìjšího vyvražïování.
Francouzský král dal na naléhání pøedstavitelù øímské církve k tomuto hroznému zloèinu svùj souhlas.
Zvon, vyzvánìjící v noci umíráèkem, byl povelem k vraždìní. Protestanté, kteøí klidnì spali ve svých
domovech, protože dùvìøovali slibu svého krále, byli chladnokrevnì vraždìni po tisících.
Tak jako Kristus neviditelnì vedl svùj lid z egyptského otroctví, satan neviditelnì vedl své poddané v
tomto strašném díle masového vraždìní. Po sedm dní trvalo v Paøíži vraždìní, první tøi dny se
vyznaèovaly nepochopitelnou zuøivostí. Vraždìní se neomezilo jen na Paøíž, zvláštní královský rozkaz
je rozšíøil do všech krajù a mìst, kde protestanté žili. Nebral se ohled na vìk ani pohlaví. Nešetøil ani
nevinné dítì, ani šedovlasého starce. Šlechtic i sedlák, starý i mladý, matka i dítì, všichni byli spoleènì
popraveni. Vraždìní po celé Francii pokraèovalo dva mìsíce. Zahynulo sedmdesát tisíc lidí, kteøí
pøedstavovali skuteèný výkvìt národa.
„Když zpráva o masakru došla do Øíma, radost knìžstva neznala mezí. Kardinál z Lorraine odmìnil
posla tisíci korunami. Z dìla andìlského hradu byla vypálena slavnostní salva, z každé vìže znìly zvony,
slavnostní hranice promìnily noc v den. Papež Øehoø XIII. se v doprovodu kardinálù a dalších
církevních hodnostáøù odebral v dlouhém prùvodu do chrámu sv. Ludvíka, kde kardinál z Lorraine
zazpíval Te Deum„... Na památku masakru byla vyražena medaile a ve Vatikánu je možno stále vidìt tøi
fresky Vasariho, které zobrazují útok na admirála a krále jak s radou pøipravuje masakr a samotné
vraždìní protestantù. Øehoø poslal císaøi Karlovi Zlatou rùži. A ètyøi mìsíce po masakru... s
uspokojením vyslechl kázání francouzského knìze,... který mluvil o onom dni plném štìstí a radosti, kdy
nejvìtšímu otci došla o tom zpráva a kdy se odebral v slavnostním prùvodu, aby vzdal díky Bohu a
svatému Ludvíkovi. (Henry White: Bartolomìjská noc, kap. 14, odst. 34)
Duch, který vedl k bartolomìjské noci, vedl také ke krutostem revoluce. Ježíš Kristus byl prohlášen za
podvodníka a francouzští ateisté svornì volali: „Pryè s bídákem , a mysleli tím Krista. Opovážlivé
rouhání vùèi Bohu šlo ruku v ruce s nejpodlejší zloèinností. Lidé páchající nejvìtší krutosti a neøesti se
dostávali na pøední místa. Tím vším vzdávali satanovi nejvyšší poctu. Krista znovu pøibíjeli na køíž tím,
že pošlapávali pravdu, èistotu a nesobeckou lásku.

„Vynoøí se z propasti dravá šelma, svede s nimi bitvu, pøemùže je a usmrtí. Ateistická moc, která vládla
ve Francii za revoluce a za hrùzovlády, se opovážila vést proti Bohu a Božímu slovu válku, jakou svìt
nikdy pøed tím nevidìl. Národní shromáždìní zrušilo uctívání Boha. Nechali sbírat bible a s posmìchem
je veøejnì pálit. Pošlapávali Boží zákon. Odmítli biblická ustanovení. Zrušili den odpoèinku jednou v
týdnu a místo nìho ustanovili každý desátý den jako den radovánek a rouhání. Zakázali konání køtù a
veèeøe Pánì. Oznámení vylepená na høbitovech hlásala, že smrt je vìèný spánek.
Tvrdili, že úcta k Bohu je tak vzdálena zaèátku moudrosti, že je vlastnì zaèátkem hlouposti. Zakázali
jakékoli náboženské uctívání kromì uctívání svobody a vlasti. „Povolali paøížského biskupa, aby sehrál
hlavní roli v nejostudnìjší frašce, pøed národním shromáždìním... Pøišel s celým prùvodem, aby pøed
snìmem prohlásil, že náboženství, kterému mnoho let uèil, je v každém bodì výmyslem knìží a že
nevyplývá z dìjin, ani ze svatých pravd. Slavnostnì popøel existenci Boha, k jehož uctívání byl vysvìcen,
a zavázal se, že nadále bude uctívat jen svobodu, rovnost, ctnost a mravnost. Potom položil na stùl
odznaky své biskupské hodnosti a pøedseda snìmovny ho bratrsky objal. Nìkolik odpadlých knìží
jednalo podle pøíkladu tohoto preláta. (Scott: Život Napoleonùv, díl 1, kap. 17)
„Obyvatelé zemì budou z toho mít radost, budou jásat a navzájem si posílat dary, protože tito dva
proroci jim nedopøáli klidu. Nevìrná Francie umlèela kárající hlas dvou Božích svìdkù. Slovo pravdy
leželo mrtvé v jejích ulicích a ti, kdo nenávidìli omezení a požadavky Božího zákona, jásali. Lidé se
veøejnì stavìli proti nebeskému vládci. Jako høíšníci v dávných dobách volali: „Což se to Bùh dozví?
Cožpak to Nejvyšší pozná? (Žalm 73,11)
Jeden z knìží nového øádu prohlásil témìø s neuvìøitelnou troufalostí: „Bože, jestliže existuješ, pomsti
své uražené jméno. Vyzývám tì k boji. Ty mlèíš, neodvažuješ se vyslat své hromy. Kdo uvìøí, že
existuješ? (Lacretelle: Dìjiny, díl 11, str. 309; Archibald Alison: Dìjiny Evropy, díl 1, kap. 10) Je to jen
ozvìna faraónovy otázky: „Kdo je Hospodin, že bych ho mìl uposlechnout...? Hospodina neznám. (2
Moj 5,2)
„Bloud si v srdci øíká: Bùh tu není. (Žalm 14,1) Bùh však o lidech, kteøí pøevracejí pravdu, øíká:
„Jejich zaslepenost bude všem stejnì zjevná. (2 Tim 3,9) Jakmile Francie odmítla uctívání živého Boha,
„Velkého a Vznešeného, který žije ve vìènosti , netrvalo dlouho a klesla do ponižujícího modláøství.
Zaèala uctívat bohyni rozumu v podobì nemravné ženy, a to ve shromáždìní poslancù národa,
nejvyššími obèanskými a zákonodárnými pøedstaviteli. Dìjepisec poznamenal: „Jeden z obøadù této
šílené doby vyniká svou nesmyslností a bezbožností. Dveøe snìmovny se doširoka otevøely a vstoupila
skupina hudebníkù. Následoval je slavnostní prùvod èlenù mìstské rady zpívajících hymnu na oslavu
svobody. Jako pøedmìt svého budoucího kultu vedli ženu v závoji, kterou nazývali bohynì rozumu„.
Když ji pøivedli na pódium, sòali jí obøadnì závoj s tváøe a posadili ji po pravici pøedsedy snìmu.
Všichni v ní poznali baletku z opery... Této osobì, jako nejvhodnìjší pøedstavitelce onoho rozumu, který
uctívali, vzdalo národní shromáždìní Francie veøejný hold.
„Tato bezbožná a smìšná maškaráda se stala jakýmsi vzorem. Uvedení 'bohynì rozumu' se pak konalo na
mnoha místech po celé zemi, kde obyvatelé chtìli napodobit pøedstavitele revoluce. (Scott, díl 1, kap. 17)
Øeèník, který uvádìl uctívání rozumu, prohlásil: „Zákonodárci! Fanatizmus ustupuje rozumu. Jeho

zakalené oèi nemohly snést jasnou záø svìtla. Dnes pod tìmito gotickými klenbami, pod kterými se
shromáždil obrovský zástup, poprvé zaznìla pravda. Francouzi tu projevují jedinou oprávnìnou úctu uctívají svobodu a rozum. Tady jsme vyslovili pøání, aby se republice dobøe vedlo. Tady jsme odmítli
neživé modly a pøijali rozum, živé božstvo, mistrovský a vrcholný výtvor pøírody. (M. A. Thiers: Dìjiny
francouzské revoluce, díl 2, str. 370, 371)
Když byla do snìmovny pøivedena bohynì rozumu, vzal ji øeèník za ruku, obrátil se ke shromáždìní a
prohlásil: „Smrtelníci, pøestaòte se tøást pøed bezmocnými hromy Boha, kterého stvoøil váš strach. Od
této chvíle neuznávejte žádné božstvo, jedinì rozum. Nabízím vám jeho nejkrásnìjší a nejryzejší symbol,
chcete- li mít nìjaké božstvo, obìtujte jenom takovému... Skloòte se pøed vznešeným senátem svobody!
A• žije rozum.
„Pøedseda senátu bohyni objal, a pak ji posadili do nádherného vozu a vezli za doprovodu obrovského
zástupu lidí do katedrály Notre Dame, aby tam nahradila Boha. Tam ji posadili na oltáø a všichni
pøítomní ji projevili úctu. (Alison, díl 1, kap. 10)
Zanedlouho pak došlo k veøejnému pálení biblí. Jednoho dne vešli èlenové Spoleènosti Národního
muzea do sálu mìstské rady a provolávali „A• žije rozum! Na dlouhé žerdi nesli napíchnuté ohoøelé
zbytky nìkolika knih, mezi nimi breviáøe, misály a Starý a Nový zákon, které „odpykaly v ohni , jak
prohlásil pøedseda, „za všechna bláznovství, ke kterým vedly lidstvo. (Paøížské noviny, 1793, è. 318)
Papežství zahájilo proces, který skonèil otevøeným ateizmem. Politika Øíma vytvoøila takové sociální,
politické a náboženské pomìry, které vehnaly Francii do této situace. Spisovatelé, kteøí popisovali hrùzy
revoluce, tvrdili, že tuto situaci pøivolali panovníci a církev. (Viz Dodatek è. 25) Po pravdì øeèeno,
zavinila je církev. Papežství otrávilo mysl králù a poštvalo je proti reformaci jako nepøíteli koruny,
zdroji nepokojù, který ohrožuje mír a soulad v národì. Tímto zpùsobem Øím inspiroval panovníky k
nejvìtším krutostem a nejhoršímu útlaku.
S biblí pøicházela svoboda. Všude, kde lidé pøijali evangelium, probudil se v nich rozum. Zaèali lámat
okovy, které je držely v otroctví nevìdomosti, nemravnosti a povìr. Zaèali myslet a jednat jako lidé.
Když to panovníci vidìli, zaèali se bát o svùj trùn.
Øím se urychlenì snažil vyvolávat v panovnících obavy. Papež napsal v roce 1525 francouzskému
regentu: „Tato mánie (èímž myslel protestantství) nejen znehodnotí a znièí náboženství, ale znièí také
všechnu vrchnost, šlechtu, zákony, poøádek a øád. (G. de Félice: Dìjiny protestantù ve Francii, díl 1,
kap. 2, odst. 8) O nìkolik let pozdìji pøesvìdèoval papežský nuncius krále: „Velièenstvo, nemylte se.
Protestanté pøevrátí všechen obèanský poøádek právì tak jako poøádek náboženský... Trùn je ohrožen
právì tak jako oltáø... Zavedení nového náboženství musí nutnì vést k zavedení nové vlády. (D`Aubigné:
Dìjiny reformace v Evropì v dobì Kalvínovì, díl 2, kap. 36) Teologové pùsobili na pøedsudky lidí.
Prohlašovali totiž, že protestantské uèení „obrací lidi k novinkám a k pošetilostem, olupuje krále o
oddanou lásku jeho poddaných a pøivádí do záhuby jak církev tak stát. Tak se Øímu podaøilo poštvat
Francii proti reformaci. „Meè, který stíhal protestanty, byl poprvé tasen ve Francii, aby bránil trùn,
zachránil šlechtu a zachoval zákony. (Wylie, díl 13, kap. 4)

Vládci zemì mohli stìží pøedvídat, kam tato osudná politika povede. Uèení bible by vštìpovalo do myslí
a srdcí lidí zásady spravedlnosti, støídmosti, pravdy, rovnosti a lásky, které jsou základními kameny
prospìchu národa. „Spravedlnost vyvyšuje pronárody. „Spravedlnost upevòuje trùn. (Pø 14:34; 16,12)
„Spravedlnost vytvoøí pokoj a jeho ovoce bude „klid a bezpeèí navìky. (Iz 32,17) Èlovìk, který
poslouchá Boží zákon, bude také vìrnì ctít a poslouchat zákony své zemì. Kdo se bojí Boha, respektuje
také krále a jeho spravedlivou a zákonnou moc. Francie však zakázala bibli a vyhnala její uèedníky.
Èestní, mravnì silní a bystøí lidé, kteøí mìli odvahu pøiznat se k svému pøesvìdèení a trpìt za pravdu,
byli po staletí posíláni do otroctví na galeje, hynuli na hranicích nebo pomalu umírali ve vìzeòských
kobkách. Tisíce z nich hledaly záchranu v útìku. Tak to pokraèovalo ještì dvì stì padesát let po zahájení
reformace.
„Po celé dlouhé období, mohla každá generace Francouzù sledovat, jak uèedníci evangelia prchají pøed
zbìsilostí pronásledovatelù a odnášejí s sebou vzdìlanost, øemeslnický um, píli a poøádkumilovnost, v
nichž zpravidla vynikali, aby jimi obohatili zemì, ve kterých našli azyl. A nakolik obohacovali svým
pøínosem jiné zemì, chudla jejich pùvodní vlast. Kdyby všechno, co vyhnali, zùstalo ve Francii, kdyby
píle a um vyhnancù po celých tìch tøi sta let obdìlávaly její pùdu, kdyby jejich umìlecké nadání po celá
tøi staletí zdokonalovalo její øemeslnou výrobu, kdyby jejich tvùrèí nadání a bystrý úsudek obohacovaly
její literaturu a její vìdu, kdyby jejich moudrost øídila její záležitosti, kdyby se jejich stateènost
projevovala v bitvách, které Francie vedla, kdyby jejich smysl pro právo utváøel její zákony a kdyby se
k tomu pøidalo náboženství bible, které posiluje rozum a øídí svìdomí lidí, jakou slávu by to Francii
pøineslo. Jakou velkolepou, úspìšnou a š•astnou zemí - vzorem pro národy - mohla být.
„Slepý a neúprosný fanatizmus však vyhnal z její pùdy každého uèitele ctnosti, každého zastánce
poøádku, každého èestného obránce trùnu. Mužùm, kteøí mohli udìlat ze své zemì 'vìhlas a slávu' svìta,
dal na vybranou - hranici nebo vyhnanství. Nakonec dokonal zkázu státu. Nezùstalo svìdomí, které by se
dalo zatratit, náboženství, které by šlo dovléct na hranici, vlastenectví, které by šlo vyhnat ze zemì.
(Wylie, díl 13, kap. 20) A revoluce se všemi svými hrùzami pøišla jako zákonitý následek.
„S odchodem hugenotù nastal ve Francii všeobecný úpadek. Kvetoucí prùmyslová mìsta zaèala chátrat,
úrodné oblasti se zmìnily v pùvodní divoèinu. Období nezvyklého pokroku vystøídalo období
intelektuální tuposti a mravního úpadku. Paøíž se stala jedním velkým chudobincem. Odhaduje se, že
tìsnì pøed výbuchem revoluce dostávalo dvì stì tisíc chudých almužnu od dvora. Jedinì jezuitùm se
daøilo v upadajícím národì, tyransky øídili kostely a školy, vìzení a galeje.
Evangelium by Francii pøineslo øešení politických a sociálních problémù, které vyvstávaly pøed jejím
duchovenstvem, králem a zákonodárci a které nakonec pøivedly národ do anarchie a zkázy. Pod
nadvládou Øíma lid nepoznal Spasitelovo blahodárné uèení o sebeobìtování a o nesobecké lásce.
Neseznámil se s projevy sebezapøení pro blaho druhých. Církev nekárala bohaté za to, že utlaèovali
chudé, chudí nenacházeli pomoc ve svém útlaku a ponížení. Sobectví bohatých a mocných bylo stále
otevøenìjší a krutìjší. Hrabivost a rozmaøilost šlechty trvající staletí vyústila v nelidské vydírání rolníkù.
Bohatí utlaèovali chudé a chudí bohaté nenávidìli.
V mnoha oblastech vlastnila zemìdìlské usedlosti šlechta. Lidé, kteøí v zemìdìlství pracovali, byli pouze
nájemci, odkázáni na milost svých pánù, museli se podøizovat jejich pøemrštìným požadavkùm.

Bøemeno vydržování církve a státu leželo na ramenou støedních a nižších tøíd, kterým úøady a církev
ukládaly tìžké danì. „Názory šlechty byly pokládány za nejvyšší zákon. Zemìdìlci a rolníci mohli tøeba
hladovìt, o to se jejich utlaèovatelé pramálo starali... Lidé byli nuceni pøi každém svém kroku dbát na
zájmy svého pána. Život zemìdìlských dìlníkù byl životem nepøetržité práce a nekonèící bídy. Jejich
stížnosti, pokud si vùbec troufali stìžovat, byly odmítány s naprostým pohrdáním. Soudy se vždy
vyslovovaly ve prospìch šlechty proti poddaným. Soudci bìžnì pøijímali úplatky a pouhý rozmar
aristokrata platil jako zákon v systému, kde vládlo všeobecné úplatkáøství. Z daní, vyždímaných z
prostých lidí svìtskými vládci na jedné stranì a duchovenstvem na stranì druhé, se do královské nebo
církevní pokladny nikdy nedostala ani polovina. Všechno ostatní se ztratilo v rozmaøilých radovánkách.
Ti, kdo ožebraèovali své poddané, byli sami osvobozeni od placení daní a podle zákona nebo podle
zvyklostí jim patøily všechny úøady ve státì. Pøíslušníkù privilegovaných tøíd bylo sto padesát tisíc, a
aby uspokojili všechny jejich rozmary, byly milióny lidí odsouzeny k bídnému životu bez nadìje. (Viz
Dodatek è. 26)
Královský dvùr propadl pøepychu a rozmaøilosti. Lid a králové si vzájemnì nedùvìøovali. Lid považoval
všechny opatøení vlády za podezøelá a sobecká. Více než pùl století pøed vypuknutím revoluce sedìl na
trùnu Ludvík XV., který i v onìch zlých èasech proslul jako líný, smyslný panovník nevázaných mravù.
Stát se zvrhlou a krutou aristokracií a se zbídaèenými a nevìdomými nižšími vrstvami obyvatelstva se
ocitl v tìžké finanèní situaci. Lid ztratil nadìji a trpìlivost. Nebylo tøeba prorockého jasnozøení, aby bylo
jasné, že situace spìje ke strašnému výbuchu. Na varovné hlasy svých rádcù král odpovídal: „Snažte se,
aby všechno šlo tak dlouho, pokud budu žít, po mé smrti a• se dìje cokoli. Nemìlo smysl stále mu
opakovat, že je tøeba provést reformy. Král vidìl všeobecné rozšíøení zla, nemìl však odvahu ani sílu,
aby je odstranil. Údìl, který èekal Francii, až pøíliš dobøe vyjadøovalo jeho nestoudné a sobecké heslo:
„Po nás potopa.
Øím podnìcoval pýchu králù a vládnoucích tøíd a vedl je, aby drželi lid v otroctví. Dobøe vìdìl, že právì
tím stát oslabí a bude si moci tím více k sobì pøipoutat vládce i lid. Øím jednal chytøe, dobøe chápal, že
mají-li být lidé opravdu zotroèeni, musí být spoutány a zotroèeny jejich duše. Nejjistìjší zpùsob, jak jim
zabránit, aby se zbavili otroctví, je vychovat je tak, aby nebyli schopni tìšit se ze svobody. Tisíckrát
hroznìjší než tìlesné utrpení, které pøinášela politika Øíma, byla mravní zkáza. Lid, kterému vzali bibli a
který vychovávali uèením plným fanatizmu a sobectví, byl vydán napospas nevìdomosti a povìrèivosti,
upadl do neøestí a naprosto nebyl schopný vládnout si sám.
Koneèný výsledek se však podstatnì lišil od toho, co si Øím pøál. Nedokázal udržet lidové masy ve slepé
poslušnosti svých dogmat, vychoval z nich nevìrce a revolucionáøe, kteøí vidìli v øímském katolicizmu
jen opovržení hodné knìžské intriky. Duchovenstvo chápali jako souèást svého útlaku. Jediný bùh,
kterého znali, byl bùh Øíma. Uèení Øíma bylo jejich jediným náboženstvím. Hrabivost a krutost Øíma
považovali za zákonité ovoce bible, a s tím nechtìli nic mít.
Øím nesprávnì pøedstavoval Boží povahu a pøevrátil Boží požadavky a lidé nyní odmítli bibli i jejího
pùvodce. Øím vyžadoval slepou víru ve svá dogmata a pøitom se dovolával bible. Voltaire a jeho
spojenci na to reagovali tím, že úplnì odmítli Boží slovo a zaèali šíøit jed nevíry. Øím srazil lid k zemi
svou železnou patou, a nyní se tento ponižovaný a znásilòovaný lid, zaèal nejen zbavovat tyranie Øíma,
ale odhodil také všechny zábrany. Natolik se rozzuøil proti podvodnému pozlátku, které tak dlouho

uctíval, že pak spolu s bludem odmítl i pravdu. Otroci neøesti zamìnili volnost za nevázanost a jásali nad
svou domnìlou svobodou.
Na poèátku revoluce král udìlal ústupek a poskytl lidu vìtší zastoupení, než byl poèet zástupcù šlechty a
duchovenstva dohromady. Jazýèek na vahách moci dostal do rukou lid, který však nebyl pøipraven jej
moudøe a prozíravì využít. V touze odèinit bezpráví, kterým trpìl, rozhodl se lid, že spoleènost
pøebuduje. Pokoøovaný lid, který vzpomínal jen na dlouhou dobu køivd, se rozhodl, že revolucí zmìní
svou nesnesitelnou bídu a že se pomstí tìm, které považoval za pùvodce svého utrpení. Utlaèovaní pak
dìlali to, èemu se nauèili za útlaku, a stali se utlaèovateli tìch, kdo je døíve utlaèovali.
Neš•astná Francie sklízela krvavou žeò své setby. Podrobení se nadvládì Øíma pøineslo strašné
následky. Na místì, kde Francie pod vlivem øímského katolicizmu založila na poèátku reformace první
hranici, tam revoluce vztyèila svou první gilotinu. Na stejném místì, kde byli v šestnáctém století
upáleni první protestantští muèedníci, byly v osmnáctém století s•ati gilotinou první obìti. Tím, že
vyhnala evangelium, které by ji uzdravilo, otevøela Francie dveøe nevíøe a zkáze. Tam, kde lidé odmítli
zábrany vyplývající z Božího zákona, se ukázalo, že lidmi vydané zákony nestaèí zadržet pøíval
uvolnìných vášní. Národ se vydal na cestu revoluce a anarchie. Boj proti bibli zahájil období, které je v
dìjinách oznaèována jako „hrùzovláda . Mír a štìstí zmizelo z lidských domovù i srdcí. Nikdo si nebyl
nièím jistý. Ten, kdo se dnes radoval z vítìzství, propadl následujícího dne podezøení a odsouzení.
Vládlo násilí a lidské vášnì.
Král, knìží a šlechta se museli podrobit nesmyslným požadavkùm zfanatizovaných davù. Poprava krále
jen podnítila touhu lidu po pomstì. Lidé, kteøí jej odsoudili, ho brzy sami následovali na popravištì.
Popraveni mìli být všichni domnìlí a podezøelí nepøátelé revoluce. Zaplnila se vìzení. Jednu dobu v nich
bylo více než dvì stì tisíc vìzòù. Ve mìstech po celém království se odehrávaly hrùzné výjevy. Èást
revolucionáøù se postavila proti jiné skupinì a Francie se stala velkým bojištìm znepøátelených skupin,
ovládaných nespoutanými vášnìmi. „V Paøíži docházelo k jedné bouøi za druhou, obèané se rozdìlili do
rùzných stran a skupin, které - jak se zdálo - usilovaly jen o to, aby se navzájem vyhubily. Všeobecnou
bídu zvyšovalo ještì to, že se Francie zapletla do dlouhé a nièivé války s evropskými velmocemi. „Zemì
dospìla na pokraj zkázy, vojska se domáhala žoldu, Paøížané hladovìli, venkov pustošili lupièi a
civilizace témìø zanikala v anarchii a nevázanosti.
Lid si pøíliš dobøe osvojil krutost a násilí, jak ho to svìdomitì uèil Øím. Koneènì nastal den odplaty.
Tentokrát už to ale nebyli následovníci Ježíše Krista, kdo byli vleèeni do vìzení a na hranice. Ti už
dávno vymøeli nebo byli vyhnáni do ciziny. Nemilosrdný Øím zaèal nyní poci•ovat smrtící sílu lidí,
které vychovával, aby si libovali v krvavém násilí. „Pøíklad pronásledování, který francouzské
duchovenstvo tak dlouhou dobu pøedvádìlo, se nyní obrátil s ještì vìtší silou proti nim. Popravištì rudla
krví knìží. Galeje a vìzení, kdysi plná hugenotù, se nyní zaplnila jejich pronásledovateli. Pøikováni ke
galejní lavici museli tvrdì veslovat, nyní øímskokatoliètí knìží zakoušeli utrpení, které jejich církev tak
štìdøe rozdávala šlechetným kacíøùm. (Viz Dodatek è. 27)
„Pak pøišly dny, kdy nejbarbarštìjší tribunály vydávaly nejbarbarštìjší zákony, kdy nikdo se nemohl
pozdravit se sousedy, ani se pomodlit, aniž by riskoval, že se tím dopustí smrtelného zloèinu, kdy
špiclové nahlíželi do všech koutù, kdy každé ráno pracovala gilotina, kdy byla vìzení pøeplnìná jako

podpalubí otrokáøské lodi, kdy krev proudila kanály do Sény... Vozy plné obìtí projíždìly dennì ulicemi
Paøíže ke svému cíli a prokonzulové, které státní výbor vyslal do krajù, projevovali takovou krutost,
jakou nepoznala ani Paøíž. Jejich vražedné horlivosti ani gilotina nestaèila. Dlouhé øady odsouzencù
kosily kartáèové støely z dìla. Do lodí naplnìných lidmi dìlali díry, aby se potopily. Lyon se zmìnil v
pustinu. V Arrasu zajatcùm odepøeli i milost rychlé smrti. Podél øeky Loiry, od Saumuru až k moøi, se
slétala velká hejna vran a dravých ptákù, aby hodovali na nahých tìlech propletených v pøíšerném objetí.
Popravèí nebrali zøetel ani na pohlaví ani na vìk. Tato hanebná vláda nechala popravit mnoho stovek
chlapcù a dìvèat, kteøí nedosáhli ještì sedmnácti let. Nemluvòata vyrvaná ženám z náruèí nabodávali
jakobíni na hroty svých pík. (Viz Dodatek è. 28) V krátké dobì deseti let zahynulo nesmírné množství
lidí.
Všechno se vyvíjelo podle satanova pøání. Po celá staletí o to usiloval. Celé jeho pùsobení je od poèátku
do konce založeno na podvodu a stále se snaží pøivádìt lidi do bídy a úpadku, znetvoøovat a kazit Boží
dílo, maøit pùsobení jeho milosrdenství a lásky a pùsobit tím v nebi zármutek. Svým umìním oslepuje
mysl lidí a vede je, aby svùj nezdar svádìli na Boha, jakoby všechna bída byla dùsledkem plánu
Stvoøitele. Když pak lidé, které ponižoval a znásilòoval svou krutou mocí, získají svobodu, vede je, aby
páchali výstøednosti a násilí. Pøípady takové nevázanosti používají pak tyrani a utlaèovatelé, aby
ukazovali, kam vede svoboda.
Když lidé prohlédnou klam v jedné podobì, oblékne ho satan do jiného šatu a lidé jej pøijímají stejnì
nadšenì, jak jej pøijali poprvé. Když lidé poznali, že øímské katolictví je klam a když je už satan nemohl
tímto nástrojem vést, aby pøestupovali Boží zákon, svádìl je k tomu, aby vidìli v každém náboženství
podvod a aby bibli pokládali za bajku. Zavrhli Boží ustanovení a oddali se nekontrolovanému zlu.
Obyvatelé Francie nepochopili velkou pravdu, že skuteèná svoboda spoèívá v dodržování požadavkù
Božího zákona. Tento osudný omyl jim pøinesl tolik bídy. „Jen kdybys dal pozor na má pøikázání, byl
by tvùj pokoj jako øeka a tvá spravedlnost jako moøské vlny. „Nemají pokoj svévolníci, praví Hospodin.
„Ale kdo mì poslouchá, v bezpeèí bude bydlet a bude žít klidnì beze strachu z nìèeho zlého. (Iz
48,18.22; Pø 1,33)
Ateisté, lidé nevìrní a odpadlí neuznávají a odmítají Boží zákon. Dùsledky jejich vlivu však ukazují, že
prospìch èlovìka závisí na poslušnosti Božího øádu. Kdo se nechce pouèit z Boží knihy, mùže se
pøesvìdèit z dìjin národù.
Když satan prostøednictvím øímskokatolické církve vedl lidi k neposlušnosti, pùsobil tak skrytì a
nenápadnì, že lidé v ponížení a bídì, které pøišly jako následek neposlušnosti, nepoznali plody
pøestoupení Božích zákonù. Duch svatý natolik pùsobil proti satanovì moci, že zabránil, aby satan mohl
plnì uskuteènit své úmysly. Lidé neobjevili skuteènou pøíèinou svého stavu a neodhalili zdroj svého
utrpení. Za revoluce národní rada veøejnì zavrhla Boží zákon. Za hrùzovlády, která následovala, mohli
pak všichni poznat zákon pøíèiny a následku.
Když Francie veøejnì zavrhla Boha a odmítla bibli, zaèali bezbožní lidé a duchové temnoty jásat proto,
že dosáhli cíle, po kterém tak dlouho toužili - království, v nìmž neplatí meze stanovené Božím
zákonem. Protože trest za zlo nepøichází okamžitì, je srdce lidí naklonìno tomu, „aby èinili zlé vìci .

(Kaz 8,11) Pøestupování správného a spravedlivého zákona musí nevyhnutelnì skonèit bídou a zkázou.
Aèkoli lidskou høíšnost nepostihl okamžitì trest, pøipravovala si zákonitì svùj údìl. Staletí odpadlictví a
zloèinu hromadila hnìv pro den odplaty. Když se míra jejich nepravost naplnila, ti, kdo pohrdli Bohem,
poznali pøíliš pozdì, jak strašné je pøekroèit hranici Boží trpìlivosti. Boží Duch, který krotil krutou
satanovu moc, pøestal pùsobit, a ïábel, jehož jedinou rozkoší je høíšnost èlovìka, mohl konat, co se mu
zlíbilo. Satanovi sluhové mohli sklízet ovoce vzpoury, až zemi naplnily hrozné zloèiny, které nelze ani
popsat. Ze zpustošených krajù a poboøených mìst znìl hrùzostrašný pláè - pláè vyvìrající z nejvìtší
úzkosti. Francie se otøásla jakoby zemìtøesením. Náboženství, zákon, spoleèenský øád, rodinu, stát i
církev - všechno smetly bezbožné ruce, které se pozvedly proti Božímu zákonu. Starozákonní mudrc
øekl pravdu: „Svévolník svou svévolí padne. „Pøestože høíšník páchá zlo stokrát a lhùta se mu
prodlužuje, já vím, že dobøe bude tìm, kdo se bojí Boha, tìm, kdo se bojí jeho tváøe. Avšak svévolníkovi
se dobøe nepovede. (Pø 11, 5; Kaz 8,12.13) „Protože mìli poznání v nenávisti a bázeò pøed Hospodinem
si nezvolili... budou jíst plody své cesty, pøesytí se svými plány. (Pø 1,29.31)
Vìrní Boží svìdkové, které zabila rouhaèská moc vystupující „z propasti , nemìli být umlèeni nadlouho.
„Po tøech a pùl dnech vstoupil do nich duch života pøicházející od Boha, postavili se na nohy a hrùza
padla na ty, kdo to vidìli. (Zj 11,11) V roce 1793 pøijalo francouzské Národní shromáždìní dekret,
kterým zrušilo køes•anské náboženství a odmítlo bibli. O tøi a pùl roku pozdìji stejné shromáždìní tento
dekret zrušilo a opìt povolilo šíøení biblí. Svìt se zdìsil velikosti zla, které pøišlo jako dùsledek
odmítnutí Písma, a lidé poznali, jak dùležitá je víra v Boha a v Boží slovo jako základ ctnosti a
mravnosti. Pán øekl: „Koho jsi hanìl a hanobil? Proti komu jsi povýšil hlas a oèi pyšnì vzhùru zvedl?
Proti Svatému Izraele. (Iz 37,23) „Proto hle, já jim dám poznat, tentokrát jim dám poznat svou moc a
bohatýrskou sílu, poznají, že moje jméno je Hospodin. (Jer 16,21)
O dvou svìdcích prorok dále øekl: „Tu uslyšeli ti dva proroci mocný hlas z nebe: Vstupte sem! A
vstoupili do nebe v oblaku, a jejich nepøátelé na to hledìli. (Zj 11,12) Od doby, kdy Francie rozpoutala
válku proti dvìma Božím svìdkùm, dostalo se jim takových poct jako nikdy pøedtím. V roce 1804 byla
založena Britská a Zahranièní biblická spoleènost. Nato zaèaly vznikat podobné spoleènosti s èetnými
poboèkami na evropské pevninì. V roce 1816 byla založena Americká biblická spoleènost. V dobì
založení Britské spoleènosti byla bible pøeložena již do 50 jazykù a v nich tištìna a rozšiøována. Od té
doby byla pøeložena do mnoha set jazykù a dialektù. (Viz Dodatek è. 29)
Padesát let pøed rokem 1792 nikdo vlastnì nevìnoval pozornost práci misií v zahranièí. Nebyly
zakládány žádné nové spoleènosti a jen nìkolik církvi usilovalo o šíøení køes•anství v pohanských
zemích. Koncem osmnáctého století však došlo k velké zmìnì. Výsledky racionalizmu lidi neuspokojily.
Uvìdomovali si, jak potøebné je Boží zjevení a náboženství. Od té doby dosáhla èinnost misií v cizích
zemích nebývalého rozmachu. (Viz Dodatek è. 30)
Zdokonalení tisku podnítilo zvýšené rozšiøování biblí. Zlepšené možnosti kontaktu mezi rùznými
zemìmi, stržení starých pøehrad pøedsudkù a národní výluènosti a ztráta svìtské moci øímského papeže
otevøely cestu pro postup Božího slova. Po nìkolik let se bible prodávala bez omezení na øímských
ulicích a dnes je bible šíøena do všech èástí svìta.
Nevìøící Voltaire jednou chvástavì prohlásil: „Už mì unavuje poslouchat lidi, jak stále opakují, že

køes•anství založilo dvanáct mužù. Dokážu, že staèí jeden muž, aby je pøekonal. Od jeho smrti žilo na
svìtì už mnoho generací. Milióny lidí se zúèastnily tažení proti bibli. Bible však není zdaleka poražena.
Tam, kde byly v dobì Voltaira stovky, jsou dnes desetitisíce, ba statisíce výtiskù Boží knihy. Jeden z
prvních reformátorù o køes•anské církvi prohlásil: „Bible je kovadlina, o níž se znièilo nejedno kladivo.
Pán øíká: „Žádná zbraò vyrobená proti tobì se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobì povstane
na soudu, usvìdèíš ze svévole. (Iz 54,17)
„Slovo Boha našeho je stálé navìky. „Všechna jeho ustanovení jsou vìrná, spolehlivá navìky a navždy,
pravdou a pøímostí vytvoøená. (Iz 40,8; Žalm 111,7.8) Cokoli je postaveno na moci èlovìka, bude
svrženo, avšak to, co je založeno na skále nemìnného Božího slova, potrvá navìky.
Pøedmluva vydavatelù
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16. Otcové Poutníci
Angliètí reformátoøi se sice zøekli uèení øímského katolicizmu, ponechali si však mnohé jeho formy. I
když odmítli vyznání víry a autoritu Øíma, pøejali do bohoslužeb anglikánské církve nemálo
øímskokatolických zvykù a obøadù. Tvrdili, že se dané vìci netýkají svìdomí. Nejen, že je Písmo
nepožaduje, a proto nejsou dùležité, ale také je ani nezakazuje, a proto nejsou ani špatné. Zachovávání
tìchto zvykù a obøadù mìlo zmenšit propast mezi reformovanými církvemi a Øímem. Tvrdili, že tím
usnadní katolíkùm pøijetí protestantské víry.
Lidé konzervativní a lidé ochotní ke kompromisùm považovali tyto argumenty za naprosto pøesvìdèivé.
Nìkteøí však mìli jiný názor. Právì to, že obøady a zvyky "zmenšovaly rozdíl mezi Øímem a
protestantizmem" (Martyn, díl 5, str. 22), považovali za dostateèný argument proto, aby je odmítli.
Považovali je za znamení otroctví, z nìhož se osvobodili a do nìhož nemìli chu• se vrátit. Byli
pøesvìdèeni, že Bùh stanovil ve svém slovu pravidla, kterými se má bohoslužba øídit, a lidé k tomu
nemají nic pøidávat ani z toho ubírat. Velké odpadnutí zaèalo tehdy, když se lidé pokusili nahradit Boží
autoritu autoritou církve. Øím zaèal tím, že pøikazoval to, co Bùh nezakázal, a skonèil tím, že zakazoval
to, co Bùh výslovnì naøídil.
Mnozí lidé si opravdovì pøáli vrátit se k èistotì a prostotì, kterou se vyznaèovala prvotní církev. Mnohé z
obøadù anglikánské církve považovali za pozùstatky modláøství a svìdomí jim nedovolovalo se jich
úèastnit. Avšak církev, podporovaná svìtskými úøady, nepøipouštìla, aby nìkdo nesouhlasil s jejími
formami. Zákon pøikazoval úèast na bohoslužbách a zakazoval jakákoli náboženská shromáždìní bez
úøedního povolení pod trestem vìzení, vyhnanství nebo smrti.
Zaèátkem sedmnáctého století prohlásil panovník, který právì nastoupil na anglický trùn, že je odhodlán
pøimìt puritány, "aby se podøídili, ... nebo je vyhnat za zemì nebo ještì nìco horšího." (George Bancroft,
Dìjiny Spojených státù amerických, èást 1, kap. 12, odst. 6) Zavrhovaní, pronásledovaní a vìznìní - bez
nadìje na budoucí zlepšení - dospìli mnozí z nich k pøesvìdèení, že pro lidi, kteøí chtìjí sloužit Bohu
podle vlastního svìdomí, "pøestala být Anglie navždy vhodným domovem" (J. G. Palfrey, Dìjiny Nové
Anglie, kap. 3, odst. 43). Nìkteøí se nakonec rozhodli, že budou hledat útoèištì v Holandsku. Prožívali
mnoho potíží, pøicházeli o majetek, dostávali se do vìzení. Ostatní èasto pøekrucovali jejich úmysly,
zrazovali a vydávali je do rukou nepøátel. Jejich pevnost a vytrvalost nakonec zvítìzily. Ve spøáteleném
Holandsku našli útoèištì.
Pøi útìku opouštìli domovy, majetek i zdroje obživy. Stali se cizinci v neznámé zemi, museli žít mezi
lidmi, kteøí mluvili jiným jazykem a dodržovali jiné zvyky. Aby se uživili, museli vykonavat práce,
které neumìli. Muži, kteøí strávili celý život obdìláváním pùdy, se nyní museli uèit øemeslùm. Pøijali to
však radostnì a nemarnili èas lenošením nebo naøíkáním. I když je èasto sužovala chudoba, dìkovali
Bohu za požehnání, která obdrželi, a radovali se z toho, že mohou vést nerušený duchovní život.
"Chápali, že jsou poutníky, proto nehledìli na bídu, ale pozvedali oèi k nebesùm, ke své nejdražší vlasti,
a získávali pokoj srdce." (Bancroft, èást 1, kap. 12, odst. 15)

Ve vyhnanství a v tìžkostech sílila jejich láska a víra. Vìøili Božím slibùm a Bùh je v dobì nouze
nezklamal. Boží andìlé stáli pøi nich, povzbuzovali je a pomáhali jim. A když se zdálo, že Boží ruka jim
ukazuje cestu pøes oceán, do zemì, kde by mohli najít pro sebe vlast a zanechat svým dìtem drahocenné
dìdictví náboženské svobody, bez váhání se vydali na cestu, kterou jim ukazovala Boží prozøetelnost.
Bùh dopustil na svùj lid zkoušky, a tím jej pøipravil, aby mohl splnit milostivé zámìry, které s ním mìl.
Ponížil svou církev, aby ji mohl povýšit. Bùh se chystal zasáhnout v její prospìch a projevit svou moc,
aby dal svìtu další dùkaz, že nezapomíná na lidi, kteøí mu dùvìøují. Zmìnil bìh událostí tak, že nakonec
satanùv hnìv a úklady bezbožných lidí jen zvýraznily Boží slávu a dovedly Boží lid na bezpeèné místo.
Pronásledování a vyhnanství otevøelo cestu ke svobodì.
Když byli puritáni poprvé donuceni oddìlit se od anglikánské církve, zavázali se slavnostním slibem, že
budou jako svobodný Boží lid "spoleènì chodit po všech Božích cestách, které znají nebo v budoucnu
poznají" (J. Brown, Otcové Poutníci, str. 74). Projevili pravého ducha reformace, hlavní zásadu
protestantizmu. Poutníci z Holandska odcházeli s úmyslem najít domov v Novém svìtì. Jejich kazatel
John Robinson, kterému prozøetelnost nedovolila, aby je doprovázel, ve svém proslovu na rozlouèenou
s vystìhovalci øekl:
"Bratøi, na krátkou chvíli se spolu rozlouèíme a jen Pán ví, zda vás ještì nìkdy uvidím. A• to Pán dovolí
nebo ne, vyzývám vás pøed Bohem a jeho svatými andìly, abyste mne následovali jen tam, kam já
následuji Krista. Jestliže vám Bùh nìco zjeví prostøednictvím jiného nástroje, pøijmìte to právì tak
ochotnì, jako jste ochotnì pøijímali každou pravdu ode mne. Jsem si naprosto jist, že Bùh nám ještì
odhalí další pravdy a dá více svìtla, které je obsaženo v jeho svatém slovu." (Martyn, díl 5, str. 70)
"Nenalézám slov, jimiž bych dostateènì vyjádøil své politování nad stavem reformovaných církví, které
dospìly ve svém náboženském vývoji do urèitého stavu, a nepostupují dále, než kam se dostali
reformátoøi. Luteráni se nemohou dostat dále, než kam dospìl Luther... a kalvinisté, jak víte, ustrnuli
tam, kam je dovedl velký Boží muž, který ovšem nepoznal všechno. To je bída, nad kterou je tøeba
naøíkat, vždy• reformátoøi ve své dobì hoøeli a šíøili svìtlo, nepoznali však dokonale celou Boží pravdu.
Kdyby byli dnes naživu, pøijali by právì tak ochotnì další poznání, jak ochotnì pøijali první svìtlo." (D.
Neal, Dìjiny puritánù, díl 1, str. 269)
"Pamatujte na svùj církevní slib, kterým jste se zavázali, že budete chodit po všech cestách Pánì, které
znáte nebo v budoucnu poznáte. Pamatujte na svùj slib a smlouvu s Bohem i mezi sebou navzájem, že
pøijmete každé svìtlo a každou pravdu, která vysvitne z psaného Božího slova. Zapøísahám vás však,
kdykoli budete pøijímat nìjakou pravdu, porovnávejte ji a pomìøujte s ostatními pravdami Písma, døíve
než ji pøijmete. Vždy• není možné, aby køes•anský svìt vyšel tak brzy z tak husté protikøes•anské
temnoty a aby náhle dospìl k naprosto dokonalé znalosti." (Martyn, díl 5, str. 70.71)
Touha po svobodì svìdomí dala "poutníkùm" sílu, aby stateènì snášeli riziko dlouhé cesty pøes moøe i
nesnáze a nebezpeèí v nové zemi a aby s Božím požehnáním mohli v Americe položit základy pro velký

národ. Pøes svou upøímnost a zbožnost, Poutníci nepochopili plnì velkou zásadu náboženské svobody.
Svobodu, pro kterou tolik obìtovali, nebyli ochotni poskytnout druhým. "Jen velmi málo lidí, i
nejpøednìjších myslitelù a moralistù sedmnáctého století, správnì chápalo velkou zásadu, vyplývající z
Nového zákona, že jedinì Bùh má právo posuzovat lidskou víru." (Martyn, díl 5, str. 297) Nauka, že Bùh
povìøil církev dozorem nad svìdomím a dal jí právo urèovat, co je kacíøství a trestat je, je jedním z
nejhloubìji zakoøenìných papežských bludù. Reformátoøi sice zavrhovali uèení Øíma, nezbavili se však
úplnì jeho nesnášenlivosti. Hustá temnota, do níž papežství za dlouhou dobu své vlády zahalilo celé
køes•anstvo, nebyla ještì úplnì odstranìna. Jeden z pøedních kazatelù osady v Massachusettském zálivu
prohlásil: "Právì tolerance udìlala svìt protikøes•anským. Trestání kacíøù církvi neuškodilo." (Martyn,
díl 5, str. 335) Osadníci pøijali zásadu, že pøi volbách do samosprávy mají hlasovací právo jen èlenové
církve. Založili jakýsi nový druh státní církve a od všech požadovali, aby podporovali duchovní. Úøady
mìly právo potlaèovat kacíøství. Svìtská moc se tak dostala do rukou církve. Tato opatøení zanedlouho
vedla k nevyhnutelnému následku - k pronásledování jiných.
Jedenáct let po založení první osady pøijel do Nového svìta Roger Williams. Podobnì jako první
Poutníci pøišel proto, aby mohl prožívat náboženskou svobodu. Na rozdíl od nich však pochopil, co
tehdy pochopili jen nemnozí - že totiž svoboda je nezcizitelným právem všech, bez ohledu na jejich
náboženské pøesvìdèení. Opravdovì hledal pravdu a stejnì jako Robinson pøedpokládal, že ještì
nepøijali všechno svìtlo z Božího slova. Williams "jako první v moderním køes•anstvu ustanovil
svìtskou správu založenou na zásadì svobody svìdomí a rovnosti názorù pøed zákonem." (Bancroft, èást
1, kap. 15, odst. 16) Tvrdil, že státní správa má za úkol potlaèovat zloèiny, nikoli však znásilòovat
svìdomí. Prohlašoval: "Veøejnost nebo úøady mohou rozhodovat, co je povinnost èlovìka vùèi èlovìku,
jestliže se však pokouší pøedepisovat povinnosti èlovìka vùèi Bohu, pøekraèují svou pravomoc a
vytváøí nebezpeèné prostøedí. Je totiž jasné, že má-li státní správa takovou moc, mùže dnes naøídit
urèité názory nebo víru, a zítra zase jiné. Tak se v Anglii chovali rùzní králové a královny a v øímské
církvi papežové a koncily. Tak by z víry vznikl zmatek." (Martyn, díl 5, str. 340)
Úèast na bohoslužbách státní církev vyžadovala pod hrozbou pokuty nebo vìzení. "Williams se proti
tomuto zákonu postavil a kritizoval jej. Nejhorším ustanovením anglického zákoníku bylo, že naøizoval
pøíslušnost ke státní církvi. Nutit lidi, aby se sdružovali s lidmi odlišné víry, pokládal Williams za
zjevné porušování jejich pøirozených práv. Nutit násilím nevìøící a ty, kterým se nechce, k úèasti na
bohoslužbách je totéž jako vyžadovat od nich pokrytectví... Tvrdil: 'Nikdo nemá být nucen úèastnit se
bohoslužeb proti své vùli.' Jeho protivníci, ohromeni jeho uèením, volali?: 'Cože, není snad dìlník hoden
své mzdy?' 'Ano,' odpovídal, 'je hoden mzdy, ale od tìch, kdo ho najímají.'" (Bancroft, èást 1, kap. 15,
odst. 2)
Souèasníci si Rogera Williamse vážili a milovali jej jako vìrného Božího služebníka, muže výjimeèného
nadání, mimoøádnì èestného a opravdovì laskavého. Nemohli však tolerovat, že vytrvale upíral státní
správì právo vládnout nad církví a prosazoval požadavky náboženské svobody. Tvrdili, že kdyby se toto
nové uèení zavedlo v praxi, "znièilo by základy státu a vlády v zemi" (Bancroft, èást 1, kap. 15, odst.
10). Nakonec Williamse odsoudili k vyhnanství z osad. Aby ho neuvìznili, musel uprchnout uprostøed
mrazivé zimy do divokých lesù.

"Ètrnáct týdnù jsem prožil v drsné pøírodì, nemìl jsem co jíst a kde spát," napsal pozdìji. "Krkavci mì
živili v pustinách." Dutiny stromù mu sloužily jako pøístøeší (Martyn, díl 5, str. 349.350). Tak
pokraèoval jeho namáhavý útìk snìhem a divokým lesem, až našel útoèištì u jednoho kmene Indiánù,
jejichž dùvìru a náklonnost si získal tím, že jim zvìstoval evangelium.
Když se koneènì po mìsících putování dostal k bøehùm Narragensettského zálivu, položil tam základy
prvního novodobého státu, který v plném rozsahu uznával právo na náboženskou svobodu. Základní
zásadou osady Rogera Williamse bylo, "že každý smí uctívat Boha podle vlastního svìdomí" (Martyn,
díl 5, str. 354). Jeho malý stát, Rhode Island, se stal útoèištìm pronásledovaných a utlaèovaných. Rostl a
prospíval, až se jeho zásady - obèanská a náboženská svoboda - staly nejdùležitìjšími zásadami
Americké republiky.
Ve slavném starém dokumentu, který naši pøedkové vydali jako svou chartu práv - v Prohlášení
nezávislosti - se øíká: "Pokládáme za samozøejmé, že všichni lidé byli stvoøeni jako sobì rovni a
Stvoøitel jim dal nezcizitelná práva, mezi nìž patøí právo na život, svobodu a úsilí o štìstí." Ústava
zaruèuje nedotknutelnost a neporušitelnost svìdomí naprosto jasnými slovy: "Jako kvalifikace pro
jakýkoli veøejný úøad ve Spojených státech nesmí být nikdy vyžadována náboženská pøíslušnost."
"Kongres nesmí vydat zákon, který by ustanovoval nìjaké náboženství nebo omezoval svobodné
vyznávání náboženství."
"Tvùrci ústavy uznávali vìènou zásadu, že vztah èlovìka k Bohu je mimo rámec lidského zákonodárství
a že jeho právo na svobodu svìdomí je nezadatelné. Tuto pravdu není nutné dokazovat, vyplývá z
podstaty naší bytosti. Právì toto vìdomí dalo mnoha lidem sílu postavit se proti lidským zákonùm a
nepovolit ani v plamenech hranic. Pochopili, že jejich odpovìdnost vùèi Bohu je nadøazena nad lidská
naøízení a jiní lidé nemají právo ovládat jejich svìdomí. Je to pøirozená zásada, která nemùže být nièím
odstranìna." (Kongresové dokumenty USA, série 200, dokument è. 271)
Když se po Evropì rozšíøily zprávy o zemi, kde každý mùže užívat plodù své práce a žít podle hlasu
svého svìdomí, vydaly se k bøehùm Nového svìta tisíce lidí. Poèet osad rychle narùstal. "Stát
Massachusetts vydal zvláštní zákon, který poskytoval volný vstup a pomoc z veøejných prostøedkù
køes•anùm jakékoli národnosti, kteøí utíkali za Atlantický oceán pøed válkami, hladem nebo pøed
útlakem pronásledovatelù." Tak se uprchlíci a utlaèovaní stali podle ustanovení zákona hosty
státu." (Martyn, díl 5, str. 417) Bìhem dvaceti let od prvního pøistání v Plymouthu se v Nové Anglii
usadily tisíce "poutníkù".
Pro dosažení cíle, po kterém toužili, "se spokojili s tím, že uhájili holou existenci skromným životem v
pilné práci. Nepožadovali od pùdy nic víc než úrodu úmìrnou vynaložené práci. Neutìšovali se
klamnými pøedstavami o záøivé budoucnosti... Byli spokojeni s pozvolným, ale stálým pokrokem svého
spoleèenského øádu. Trpìlivì snášeli útrapy a odøíkání života v divoèinì, svými slzami a svým potem
zavlažovali strom svobody, až hluboko zakoøenil."
Bibli pokládali za základ víry, zdroj moudrosti a chartu svobody. Její zásady pilnì uèili v rodinách, ve

školách a v kostelech. Dùsledky se projevily v dobrém hospodaøení, moudrosti, poctivosti a støídmosti.
Èlovìk mohl v osadì puritánù žít léta, "aniž spatøil opilce, uslyšel proklínání nebo potkal
žebráka" (Bancroft, èást 1, kap. 19, odst. 25). Prokázalo se, že zásady Bible jsou nejjistìjší zárukou
národní velikosti. Slabé a izolované osady vyrostly v konfederaci silných státù a svìt s údivem sledoval
"církev bez papeže a stát bez krále", jak žije v pokoji a prosperitì.
Bøehy Ameriky však také lákaly stále vìtší poèet pøistìhovalcù, kteøí sem pøicházeli ze zcela jiných
pohnutek, než jaké sem pøivedly první "poutníky". Aèkoli jejich prostá víra a èistota mìly velkou,
pøetváøející sílu, jejich vliv se nyní stále zmenšoval, úmìrnì stoupajícímu poètu obyvatel, kteøí hledali
jen hmotné výhody.
Zásada, pøijatá prvními osadníky, že jen èlenové církve mohou volit nebo být voleni do státní správy,
vedla k hrozným koncùm. První osadníci ji pùvodnì pøijali proto, aby uchovali èistotu státu, v dùsledku
však pøivodila rozklad církve. Protože èlenství v církvi bylo podmínkou úèasti pøi volbách i podmínkou
k získání úøadu, pøipojili se k církvi mnozí, kteøí neprožili zmìnu srdce a ovládaly je pouze svìtské
pohnutky. Tak se církve postupnì mìnily; do znaèné míry je tvoøili neobrácení lidé. Dokonce i kazateli
se stávali lidé, kteøí nejen uèili bludy, ale ani neznali pøetváøející moc Ducha svatého. Tím se znovu
potvrdilo, co se už tolikrát projevilo v dìjinách církve od doby Konstantina až do dnešních dnù, totiž jak
neblahé následky pøináší každý pokus budovat církev pomocí státu, snaha prosadit svìtskou mocí
evangelium Ježíše Krista, který prohlásil: "Moje království není z tohoto svìta." (J 18,36) Jakékoli
spojení církve se státem, by• jen nepatrné, nepøibližuje svìt církvi, i když se to tak mùže jevit, ale ve
skuteènosti vždy pøibližuje církev svìtu.
Další generace témìø úplnì zapomnìla na velkou zásadu hlásanou Robinsonem a Rogerem Williamsem,
že poznání pravdy postupnì roste a že vìøící mají ochotnì pøijímat všechno svìtlo, které vyzaøuje z
Božího slova. Protestantské církve v Americe - právì tak jako v Evropì - , které pøijaly bohatá požehnání
reformace, nepokraèovaly v zapoèaté cestì. Aèkoli èas od èasu povstávali vìrní muži, kteøí odhalovali
staré bludy, vìtšina lidí se - jako Židé v dobì Pána Ježíše nebo jako zastánci papežství v dobì Luthera spokojila s tím, že vìøila tomu, èemu vìøili jejich otcové a žila tak, jak žili oni. Proto náboženství znovu
upadlo do formalizmu. Projevovaly se v nìm bludy a povìry, které by církev odmítla, kdyby šla dále ve
svìtle Božího slova. Duch vzbuzený reformací se postupnì vytrácel, až vznikla témìø tak velká potøeba
reformace v protestantských církvích, jaká byla v øímskokatolické církvi v dobì Lutherovì. Projevovalo
se v nich právì tolik svìtskosti a duchovní otupìlosti, stejný obdiv lidských názorù a nahrazování zásad
Božího slova lidskými výmysly.
Rozšiøování Bible na poèátku devatenáctého století a velké svìtlo takto šíøené po svìtì nepøineslo
odpovídající pokrok v poznání zjevené pravdy a prakticky prožívaného náboženství. Satan už nemohl
zatajovat pøed lidem Boží slovo, jak to dìlal v døívìjších dobách, protože k Božímu slovu mìli pøístup
všichni. Svého cíle však dosahoval tím, že vedl mnohé k tomu, aby nebrali Boží slovo vážnì. Lidé
pøestali studovat Písmo a dále pøijímali nesprávné výklady a uèení, které nevycházejí z Bible.
Když satan poznal, že se mu nedaøí nièit pravdu pronásledováním, znovu použil metodu kompromisù,

která již døíve vedla k velkému odpadnutí a vzniku øímské církve. Vedl køes•any, aby se spojili,
tentokrát nikoli s pohany, ale s lidmi, kteøí se lpìním na svìtských vìcech projevovali jako skuteèní
modláøi, stejnì jako kdysi ctitelé soch. Výsledek tohoto spojení byl neménì zhoubný než výsledek
obdobného spojení v dobách minulých. Pýcha a výstøednosti se projevovaly pod rouškou náboženství a
církve se rozkládaly. Satan dále pøevracel uèení Bible. Tradice, které nièí miliony lidí, zapouštìly
hluboké koøeny. Církev podporovala a obhajovala tradice, místo aby usilovala "o víru, jednou provždy
odevzdanou Božímu lidu". Tak odložila zásady, pro které tolik vykonali a vytrpìli reformátoøi.
Pøedmluva vydavatelù
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17. Ohlašovatelé nového jitra
Jednou z nejvznešenìjších a nejslavnìjších pravd zjevených v Bibli je zpráva o tom, že Ježíš Kristus
pøijde po druhé, aby dokonèil velké dílo záchrany èlovìka. Boží lid, který musí tak dlouho putovat
"údolím stínu smrti", dostává radostnou nadìji v zaslíbení o pøíchodu Pána, který je "vzkøíšení a život" a
který pøijde, aby "pøivedl vyhnance domù". Uèení o druhém pøíchodu Ježíše Krista je základní
myšlenka Písma svatého. Ode dne, kdy první lidé museli smutní odejít z ráje, èekají vìøící na pøíchod
slíbeného zachránce, který zlomí moc jejich odpùrce a uvede je znovu do ztraceného ráje. Vìøící lidé v
dávných dobách oèekávali slavný pøíchod Mesiáše - jako naplnìní své nadìje. Enochovi, který patøil k
sedmé generaci potomkù obyvatel ráje a který po tøi sta let chodil tady na zemi s Bohem, Pán dovolil,
aby z dálky spatøil pøíchod Vysvoboditele. Prohlásil: "Hle, pøichází Pán s desetitisíci svých svatých,
aby vykonal soud nade všemi." (Ju 14.15) Praotec Job zvolal ve svém utrpení s neochvìjnou dùvìrou: "Já
vím, že mùj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad (mým) prachem... Uzøím Boha, já ho uzøím,
pro mne tu bude, mé oèi ho uvidí, ne nìkdo cizí." (Jb 19,25-27)
Pøíchod Ježíše Krista, který nastolí vládu spravedlnosti, inspiroval pisatele Bible k pøekrásným i
plamenným výrokùm. Bibliètí básníci a proroci o nìm psali slovy planoucími nebeským ohnìm. Žalmista
zpíval o moci a slávì krále Izraele: "Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvìl se Bùh, pøichází Bùh náš a
nehodlá mlèet... Nebesa shùry i zemi volá, povede pøi se svým lidem." (Ž 50,2-4) "Nebesa se zaradují,
rozjásá se zemì... vstøíc Hospodinu, že pøichází, že pøichází soudit zemi. On bude soudit svìt
spravedlivì a národy podle své pravdy." (Ž 96,11-13)
Prorok Izaiáš napsal: "Probuïte se, plesejte, kdo pøebýváte v prachu! Vždy• tvá rosa je rosou svìtel,
porazíš i zemi stínù." "Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá tìla vstanou!" "Panovník Hospodin provždy
odstraní smrt a setøe slzu z každé tváøe, sejme potupu svého lidu z celé zemì; tak promluvil Hospodin.
V onen den se bude øíkat: 'Hle, to je náš Bùh. Je to Hospodin, v nìhož jsme skládali nadìji, budeme jásat
a radovat se, že nás spasil.'" (Iz 26,19; 25,8.9)
Abakuk sledoval ve vidìní Kristùv pøíchod: "Z Témanu pøichází Bùh, z hory Páranu Svatý. Nebesa
pøikrývá jeho velebnost, zemì je plná chvalozpìvù. Záøí jako svìtlo." "Stanul, a mìøí zemi, pohlédl, a
zatøásl pronárody; pukají odvìká horstva, pahorky pravìké se hroutí; cesta vìènosti patøí jemu." "Jedeš
na svých oøích, tvoje vozy pøivážejí spásu." "Spatøily tì hory a chvìjí se... propastná tùò do køiku se
dala, vysoko vzpíná své ruce. Do svého obydlí se stáhlo slunce i mìsíc, utekly pøed svìtlem tvých šípù,
pøed záøí tvého blyštivého kopí." "Vyšel jsi spasit svùj lid, spasit pomazaného svého." (Abk
3,3.4.6.8.10.11.13)
Když se Spasitel chystal k odchodu od svých uèedníkù, utìšoval je ujištìním, že znovu pøijde: "Vaše
srdce a• se nechvìje... V domì mého Otce je mnoho pøíbytkù... Jdu, abych vám pøipravil místo. A
odejdu-li, abych vám pøipravil místo, opìt pøijdu a vezmu vás k sobì." (J 14,1-3) "Až pøijde Syn èlovìka
ve své slávì a všichni andìlé s ním, posadí se na trùnu své slávy; a budou pøed nìho shromáždìny
všechny národy." (Mt 25,31.32)

Andìlé, kteøí se ukázali nad Olivovou horou po Kristovì nanebevstoupení, opakovali uèedníkùm slib o
Kristovì návratu: "Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu pøijde právì tak, jak jste ho vidìli
odcházet." (Sk 1,11) A apoštol Pavel, který mluvil pod vlivem Ducha svatého, dosvìdèil: "Zazní povel,
hlas archandìla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe." (1 Te 4,16) Prorok na ostrovì Patmos
praví: "Hle, pøichází v oblacích! Uzøí ho každé oko." (Zj 1,7)
S pøíchodem Krista se spojuje sláva "chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bùh od vìkù mluvil ústy
svých svatých prorokù" (Sk 3,21). Tehdy bude zlomena dlouhotrvající vláda zla. "Vlády nad svìtem" se
ujme "Hospodin a jeho Mesiáš; a bude kralovat na vìky vìkù." (Zj 11,15) "I zjeví se Hospodinova sláva
a všechno tvorstvo spoleènì spatøí, že promluvila Hospodinova ústa." "Panovník Hospodin dá vzklíèit
spravedlnosti a chvále pøede všemi pronárody." "V onen den se Hospodin zástupù stane ozdobnou
korunou a nádherným vìncem pozùstatku svého lidu." (Iz 40,5; 61,11; 28,5)
Tehdy bude všude nastoleno dlouho oèekávané Mesiášovo království míru. "Hospodin potìší Sijón,
potìší všechna jeho místa, jež jsou v troskách. Jeho pouš• zmìní, bude jako Eden, jeho pustina jako
zahrada Hospodinova." "Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu." "Už nikdy o tobì
neøeknou: Opuštìná. A nikdy o tvé zemi neøeknou: Zpustošená. Budou tì nazývat: Oblíbená a tvou
zemi: Vdaná." "Jako se ženich veselí z nevìsty, tak se tvùj Bùh bude veselit z tebe." (Iz 51,3; 35,2;
62,4.5)
Pøíchod Pána pánù byl ve všech dobách nadìjí jeho vìrných následovníkù. Slib, že opìt pøijde, který
Spasitel dal pøi louèení na Olivové hoøe, ozaøoval budoucnost jeho uèedníkù. Naplòoval jejich srdce
radostí a nadìjí, kterou nemohly uhasit nebo zkalit žádné útrapy a zkoušky. V utrpení a bìhem
pronásledování byl "pøíchod velkého Boha a našeho Spasitele blaženou nadìjí". Když zarmoucení
køes•ané v Tesalonice pochovávali své milované, kteøí doufali, že se dožijí pøíchodu Pána Ježíše,
pøipomínal jim jejich uèitel, apoštol Pavel, zmrtvýchvstání, ke kterému dojde pøi pøíchodu Spasitele.
Tehdy mrtví v Kristu vstanou a spolu s živými budou uchváceni, aby se potkali s Pánem v oblacích. "A
pak už navždy budeme s Pánem. Tìmito slovy se vzájemnì potìšujte." (1 Te 4,16-18)
Na ostrovì Patmos slyšel milovaný uèedník Pána Ježíše slib: "Ano, pøijdu brzy," a jeho toužebná
odpovìï vyjádøila to, zaè se modlí církev bìhem celé své pouti: "Amen, pøijï, Pane Ježíši!" (Zj 22,20)
Ze žaláøù, z hranic a popraviš•, kde praví vìøící a muèedníci svìdèili pro pravdu, zní po staletí hlas jejich
víry a nadìje. Protože "byli pøesvìdèeni o tom, že Kristus vstal z mrtvých, a že tudíž i sami vstanou z
mrtvých, až Kristus pøijde, pohrdali smrtí," jak napsal jeden z tìchto køes•anù, "a byli nad ni
povzneseni." (Daniel T. Taylor, Kristova vláda na zemi èili Hlas církve ve všech dobách, str. 33)
Ochotnì sestupovali do hrobu, aby z nìho mohli "svobodnì vstát" (Tamtéž, str. 54). Toužili setkat se s
Pánem, "který pøijde z nebe v oblacích a se slávou svého Otce", "aby pøinesl spravedlivým království".
Valdenští vyznávali tutéž víru (Tamtéž, str. 129-132). Viklef oèekával pøíchod Vykupitele jako nadìji
církve (Tamtéž str. 132-134).

Luther prohlásil: "Jsem opravdu pøesvìdèen, že nebude trvat ani tøi sta let a dostaví se den soudu. Bùh
nebude a nemùže již déle strpìt tento bezbožný svìt." "Blíží se velký den, v nìmž bude svrženo království
zla." (Tamtéž, str. 158.134)
"Tento starý svìt není daleko od svého konce," prohlásil Melanchthon. Kalvín vyzval køes•any, "aby si
bez váhání pøáli pøíchod Kristova dne jako událost ze všech nejžádoucnìjší". Jindy prohlásil, že "na
tento den bude stále myslet celá rodina vìøících". "Musíme toužit po Kristu, musíme ho hledat a
pøemýšlet o nìm, až do úsvitu toho velkého dne, kdy náš Pán plnì zjeví slávu svého
království." (Tamtéž, str. 158.134)
"Nevzal snad Pán Ježíš lidské tìlo s sebou do nebe?" prohlásil skotský reformátor J. Knox. "Cožpak se
nevrátí? Víme, že se vrátí, a to brzy." Ridley a Latimer, kteøí položili své životy za pravdu, vyhlíželi ve
víøe pøíchod Pána. Ridley napsal: "Svìt se nepochybnì blíží ke svému konci - v to vìøím, a proto to
øíkám. Volejme s Janem, služebníkem Pánì, ve svých srdcích k našemu Spasiteli Kristu: "Pøijï, Pane
Ježíši, pøijï." (Tamtéž, str. 151.145)
"Pomyšlení na pøíchod Pána," napsal Baxter, "je pro mne nejmilejší a nejradostnìjší." (Richard Baxter,
Dílo, díl 17, str. 555) "Výsledkem víry a charakteristikou pravých vìøících je oèekávat Kristùv pøíchod a
radovat se z této blažené nadìje." "Je-li smrt posledním nepøítelem, který má být znièen pøi
zmrtvýchvstání, pak až se prosadí toto koneèné vítìzství, zøejmì pochopíme, jak opravdovì vìøící mìli
toužit a modlit se za druhý pøíchod Ježíše Krista." (Tamtéž, díl 17, str. 500) "To je ten den, po nìm mají
všichni vìøící toužit, v nìj mají doufat a na nìj mají èekat jako na dokonèení svého vykoupení a splnìní
všech pøání a tužeb své duše." "Urychli, Pane, tento blažený den." (Tamtéž, díl 17, str. 182.183) To byla
nadìje apoštolské církve, "církve na poušti" i reformátorù.
Proroctví pøedpovídá nejen zpùsob a úèel druhého pøíchodu Ježíše Krista, ale udává také znamení,
podle kterých lidé poznají, že se blíží. Pán Ježíš øekl: "Budou znamení na slunci, mìsíci a hvìzdách." (Lk
21,25) "Zatmí se slunce a mìsíc ztratí svou záøi, hvìzdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v
nebesích, se zachvìjí. A tehdy uzøí Syna èlovìka pøicházet v oblacích s velikou mocí a slávou." (Mk
13,24-26) Jan v knize Zjevení popisuje první ze znamení, která budou pøedcházet druhý pøíchod, takto:
"Nastalo veliké zemìtøesení, slunce zèernalo jako smuteèní šat, mìsíc úplnì zkrvavìl." (Zj 6,12)
Tato znamení se ukázala pøed zaèátkem devatenáctého století. V roce 1755 se toto proroctví splnilo do
té doby nejstrašnìjším známým zemìtøesení. Všeobecnì se o nìm hovoøí jako o lisabonském
zemìtøesení, i když zasáhlo velkou èást Evropy, Afriky i Ameriky. Otøesy byly pozorovatelné i v
Grónsku, v Západní Indii, na ostrovì Madeira, v Norsku a ve Švédsku, ve Velké Británii a v Irsku.
Zemìtøesení zasáhlo území nejménì deseti milionù ètvereèních kilometrù. V Africe se zemìtøesení
projevilo témìø stejnì silnì jako v Evropì. Znièena byla velká èást Alžírska. Nedaleko hranic s Marokem
zmizela celá vesnice s osmi nebo deseti tisíci obyvatel. Obrovská pøílivová vlna zasáhla pobøeží
Španìlska a Afriky, zaplavovala mìsta a pùsobila hroznou zkázu.
Nejsilnìji se zemìtøesení projevilo ve Španìlsku a Portugalsku. Mìsto Kádiz zasáhla pøílivová vlna
vysoká témìø dvacet metrù. Tøásly se hory, "nìkteré z nejvìtších v Portugalsku otevøely své vrcholky,

podivuhodným zpùsobem pukly, rozpadaly se na kusy a obrovské skalní masivy se valily do údolí. Oèití
svìdkové tvrdili, že z nìkterých hor šlehaly plameny." (Sir Charles Lyell, Základy geologie, str. 495)
V Lisabonu "bylo z hlubin zemì slyšet jakoby dunìní hromu. Vzápìtí zpustošil velkou èást mìsta prudký
otøes. Bìhem šesti minut zahynulo na šedesát tisíc lidí. Moøe nejprve ustoupilo, obnažilo široký pruh
písèitého pobøeží. Za chvíli se však pøiøítilo zpátky. Pøílivová vlna vystoupila patnáct i více metrù nad
obvyklou úroveò hladiny." Mezi neobyèejné události, ke kterým v Lisabonu za této katastrofy došlo,
patøí také zmizení nové pøístavní hráze, vybudované s obrovskými náklady z mramoru. Na tuto hráz se
sebìhl velký zástup lidí v domnìní, že tam jsou v bezpeèí pøed padajícími zøíceninami domù. Pøístavní
hráz se však najednou propadla se všemi lidmi, kteøí na ní byli, do moøe, ani jediné mrtvé tìlo
nevyplavalo na hladinu." (Tamtéž, str. 495)
V dùsledku zemìtøesení se zhroutily všechny kostely a kláštery, vìtšina velkých veøejných budov a více
než ètvrtina obytných domù. Asi dvì hodiny po zemìtøesení vypukly v rùzných èástech mìsta požáry a
zuøily témìø tøi dny s takovou prudkostí, že mìsto úplnì znièily. K zemìtøesení došlo ve svátek, kdy
byly kostely a kláštery plné lidí, jen málokdo se zachránil." (Encyclopedia Americana, heslo Lisabon)
"Zdìšení lidí se nedá popsat. Nikdo neplakal, nebylo slz. Ti, kdo pøežili, šílení hrùzou pobíhali sem a
tam, bili se do tváøí i prsou a volali: "Slitování, to je konec svìta." Matky zapomínaly na své dìti a
utíkaly pro obrazy nebo sochy Ukøižovaného. Mnozí lidé utíkali do kostelù, aby tam našli ochranu.
Nadarmo však vystavovali Ukøižovaného, nadarmo objímali oltáøe. Obrazy, sochy, knìží i návštìvníci
kostelù byli spoleènì pohøbeni v jedné zøíceninì." Odhaduje se, že onoho osudného dne pøišlo o život
celkem devadesát tisíc lidí (Viz Dodatek è. 31).
O dvacet pìt let pozdìji se ukázalo další znamení, o kterém se zmiòuje proroctví - zatmìní slunce a
mìsíce. Zvláštní bylo to, že proroctví pøesnì pøedpovìdìlo èas jeho naplnìní. Když Spasitel mluvil se
svými uèedníky na Olivové hoøe, popsal dlouhé období zkoušek církve - tj. 1260 rokù papežského
pronásledování, které mìlo být podle Kristova slibu zkráceno, a potom vyprávìl o nìkterých jevech, které
budou pøedcházet jeho pøíchod. Vymezil rovnìž dobu, kdy se ukáže první z nich: "Ale v tìch dnech po
onom soužení zatmí se slunce, mìsíc ztratí svou záøi." (Mk 13,24) Období 1260 prorockých dnù, neboli
let, skonèilo v roce 1798. O ètvrt století døíve témìø pøestalo jakékoli pronásledování. Po skonèení
pronásledování mìlo podle slov Ježíše Krista nastat zatmìní slunce. Dne 19. kvìtna 1780 se toto proroctví
splnilo.
"Temný den 19. kvìtna 1780 je, ne-li naprosto ojedinìlý, pak jistì nejtajuplnìjší úkaz svého druhu. Bylo
to naprosto nepøedvídatelné a nejzáhadnìjší zatmìní celé viditelné oblohy v Nové Anglii." (R. M.
Devens, Naše první století, str. 89)
Oèitý svìdek, který žil ve státì Massachusetts, popisuje událost takto: "Ráno vyšlo jasné slunce, brzy se
však schovalo. Nebe se zakabonilo, mraky potemnìly a záhy zaèaly z èerných a hrozivých mraèen šlehat
blesky, ozývalo se hromové dunìní a zaèalo drobnì pršet. K deváté hodinì mraky proøídly a zbarvily se
do žlutoèervena. Zemì, skály, stromy, budovy, voda i lidé zmìnili v tomto divném, nezemském svìtle
svou podobu. Po nìkolika minutách se po celé obloze až na úzký proužek na obzoru rozestøel tìžký
èerný mrak a nastala taková tma, jaká je obyèejnì v létì v devìt hodin veèer."
"Lidi postupnì zachvacoval strach, úzkost a posvátná bázeò. Ženy stály ve dveøích a rozhlížely se po

ztemnìlé krajinì. Muži se vraceli z práce na polích, tesaøi odložili nástroje, kováøi opustili kovadliny,
obchodníci pulty. Ve školách pøerušili vyuèování a ustrašené dìti se rozebìhly do svých domovù.
Pocestní se uchylovali do nejbližších usedlostí. Každý se ptal, co se bude dít. Vypadalo to, jako by se
krajem mìl pøehnat uragán nebo jako by pøicházel konec svìta."
"Lidé zapalovali svíèky a oheò v krbech jako za bezmìsíèného veèera na podzim... Slepice zalezly do
kurníkù a šly spát, dobytek na pastvì se shromažïoval u ohrad a buèel, žáby kvákaly, ptáci zpívali
veèerní písnì a zaèali poletovat netopýøi. Lidé však vìdìli, že to nepøichází noc..."
"Dr. Nathanael Whittaker, kazatel v Salemu, zorganizoval v modlitebnì shromáždìní a ve svém kázání
tvrdil, že se jedná o nadpøirozenou tmu. Na mnoha dalších místech se konala shromáždìní. Kazatelé
spontánnì mluvili o tom, že tma je zøejmì naplnìním biblického proroctví... Kolem jedenácté hodiny
byla tma nejvìtší." (The Essex Antiquarian, duben 1899, roè. 3, è. 4, str. 53. 54) "Na vìtšinì území Nové
Anglie byla ve dne taková tma, že lidé nemohli bez svíèek nepoznat, kolik je vlastnì hodin, nemohli
obìdvat ani konat domácí práce..."
"Tma zasáhla neobyèejnì velkou oblast. Na východì zasáhla až do Falmouthu. Na západì zahrnovala
nejvzdálenìjší èásti státu Connecticut a mìsto Albany. Na jihu dosáhla až k moøském pobøeží a na
severu až tam, kam sahají americké osady." (William Gordon, Dìjiny boje za nezávislost USA, díl 3, str.
57)
Po naprosté tmì, která trvala témìø celý den, se hodinu nebo dvì pøed pøíchodem veèera obloha zèásti
vyjasnila a objevilo se slunce, zahalené stále ještì tmavou, hustou mlhou. "Po západu slunce se znovu
utvoøily mraky a velmi rychle se setmìlo." "I noèní tma však byla neobyèejná a nahánìla hrùzu jako tma
bìhem dne. Pøestože byl témìø úplnìk, nedaly se bez umìlého svìtla rozpoznat žádné pøedmìty. Zdálo se,
že ani umìlé svìtlo ze sousedních domù nebo ze vzdálenìjších míst nemùže proniknout hustou temnotou;
jako by to byla egyptská tma." (Isaiah Thomas v èasopisu Massachusetts Spy, roè. 10, è. 472 z 25.
kvìtna 1780) Oèitý svìdek vyprávìl: "Napadlo mì, že tma by nemohla být vìtší, ani kdyby byla všechna
svìtelná tìlesa ve vesmíru zahalena neproniknutelným závojem nebo kdyby pøestala existovat." (list. dr.
Samuela Tenneye z Exeteru, New Hampshire, z prosince 1785, uveøejnìný v Massachusetts Historical
Society Collections, 1792, sv. I, díl 1, str. 97) Aèkoli v devìt hodin veèer nastal úplnìk, ani v nejmenším
to nezmìnilo tmu." Teprve po pùlnoci tma zmizela a poprvé se ukázal mìsíc, mìl krvavou barvu.
Dìjiny zaznamenaly 19. kvìten 1790 jako "temný den". Od doby Mojžíše nebylo zaznamenáno tak husté,
rozsáhlé a dlouhotrvající zatmìní. Popis této události, jak jej podal oèitý svìdek, je ozvìnou Božího
výroku, který zaznamenal prorok Joel dvacet pìt staletí pøed jejich naplnìním: "Slunce se zastøe tmou a
mìsíc krví, døíve než pøijde den Hospodinùv, veliký a hrozný." (Jl 2,31)
Ježíš Kristus vyzýval své následovníky, aby sledovali znamení jeho návratu a radovali se, až uvidí
pøíznaky, že jejich Král pøichází. "Když se toto zaène dít, napøimte se a zvednìte hlavy, nebo• vaše
vykoupení je blízko." Poukázal svým následovníkùm na puèící stromy na jaøe a øekl: "Když se už
zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto dìje, vìzte, že je blízko království
Boží." (L 21,28.30.31)

Nakolik však pýcha a formalizmus nahradily v církvi skromnost a lásku, ochladla láska ke Kristu a víra
v jeho pøíchod. Lidi, kteøí se hlásí ke køes•anství, naplnil tak zájem o tento svìt a touha po radovánkách,
že pøestali myslet na Spasitelovu výzvu, aby sledovali znamení jeho pøíchodu. Uèení o jeho druhém
pøíchodu dali stranou. Písmo, které o nìm hovoøí, zatemnili falešným výkladem, až na nìj do znaèné
míry zapomnìli. Zvláštì to platí o církvích v Americe. Svoboda a blahobyt, kterým se tìšily všechny
vrstvy spoleènosti, ctižádostivá touha po bohatství a pøepychu, snaha vydìlat co nejvíce penìz, touha po
popularitì a moci, ke kterým mìli zdánlivì pøístup všichni, vedly lidi k tomu, že se soustøedili na zájmy a
nadìje tohoto života a odsunovali do daleké budoucnosti slavný den, kdy pomine dnešní øád vìcí.
Když Spasitel pøedstavoval svým následovníkùm znamení svého návratu, pøedpovìdìl, že právì pøed
jeho druhým pøíchodem nastane odpadnutí. Jako v dobì Noeho lidi plnì zaujme svìtská èinnost a touha
po zábavì - budou kupovat a prodávat, sázet a stavìt, ženit se a vdávat - a nikdo nebude myslet na Boha a
budoucí život. Pro ty, kdo budou v té dobì žít, platí Kristovo napomenutí: "Mìjte se na pozoru, aby vaše
srdce nebyla zatížena nestøídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepøekvapil
jako past." "Buïte bdìlí a proste v každý èas, abyste mìli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a
mohli stanout pøed Synem èlovìka." (L 21,34.36)
Stav církve v uvedené dobì popisují slova Pána Ježíše zaznamenána v knize Zjevení: "Podle jména jsi
živ, ale jsi mrtev." Na adresu lidí, kteøí se nechtìjí dát vyrušit ze svého bezstarostného klidu, vyslovil
vážné varování: "Nebudeš-li bdít, pøijdu tak, jako pøichází zlodìj, a nebudeš vìdìt, v kterou hodinu na
tebe pøijdu." (Zj 3,1.3)
Bylo nezbytné lidi vyburcovat, aby si uvìdomili, že jim hrozí nebezpeèí a aby se pøipravili na závažné
události, které budou oznaèovat konec doby milosti. Boží prorok vyhlásil: "Hospodinùv den je veliký a
pøehrozný! Kdo mu odolá?" Kdo obstojí, až se zjeví Pán, jehož "oèi jsou èisté, nemohou se dívat na zlo
a hledìt na trápení" (Jl 2,11; Abk 1,13). Pro lidi, kteøí volají "Bože, my se k tobì hlásíme", a pøitom
pøestupují Boží smlouvu a bìhají za cizími bohy, ve svých srdcích ukrývají nepravost a mají rádi cesty
nepravosti, bude den Kristova návratu "tmou, a ne svìtlem, temnotou bez jasu" (Oz 8,2.1; Ž 16,4; Am
5,20). Pán prohlásil: "V té dobì prohledám Jeruzalém se svítilnami, ztrestám muže, kteøí jsou jako
zkysalé víno nad svým kalem, kteøí si v srdci øíkají: Hospodin neudìlá nic dobrého ani zlého." (Sf 1,12)
"A budu stíhat zlobu svìta a nepravost svévolníkù. Uèiním pøítrž pýše opovážlivcù, ponížím troufalost
ukrutníkù." (Iz 13,11) "Jejich støíbro ani zlato je nedokáže vysvobodit, ... v plen bude vydán jejich
blahobyt a jejich domovy ve zpustošení." (Sf 1,18.13)
Prorok Jeremiáš prorockým zrakem sledoval tuto dobu a zvolal: "Srdce se mi svírá, srdce mi buší,
nemohu mlèet. Slyšíš, má duše, hlas polnice, váleèný ryk? Zkáza za zkázou se hlásí." (Jr 4,19.20)
"Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísnì, dnem nièení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem
oblaku a mrákoty, dnem polnice a váleèného ryku." (Sf 1,15.16) "Hle, pøichází den Hospodinùv..., aby
zemi zmìnil v pouš• a vymýtil z ní její høíchy." (Iz 13,9)
Popisem onoho velikého dne vyzývá Boží slovo nejvážnìjším a nejpùsobivìjším zpùsobem Boží lid, aby

se probral ze své duchovní strnulosti a hledal s lítostí a pokorou Boží tváø: "Trubte na polnici na Sijónu,
køiète na poplach na mé svaté hoøe, a• se tøesou všichni obyvatelé zemì, nebo• pøichází den
Hospodinùv. Je blízko." "Uložte pùst, svolejte slavnostní shromáždìní! Shromáždìte lid, posvì•te sbor,
sezvìte starce, shromáždìte pacholátka..., a• vyjde ženich ze svého pokojíku a nevìsta ze své komùrky.
A• mezi chrámovou pøedsíní a oltáøem pláèou knìží." "Navra•te se ke mnì celým srdcem, v postu, pláèi
a náøku. Roztrhnìte svá srdce, ne odìv, navra•te se k Hospodinu, svému Bohu, nebo• je milostivý a plný
slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný." (Jl 2,1.15-17.12.13)
Aby lidé mohli obstát v Boží den, muselo být vykonáno velké dílo duchovní obnovy. Bùh vidìl, že
mnozí z jeho vyznavaèù nebudují pro vìènost. Ve své milosti jim chtìl poslat varovné poselství, aby je
vyburcoval z jejich otupìlosti a pøipravil je na pøíchod Pána Ježíše.
Toto výstražné poselství je obsaženo ve 14. kapitole knihy Zjevení. Popisuje se zde trojnásobné
poselství, které symbolicky vyhlašují nebeské bytosti. Pak následuje popis návratu Ježíše Krista, který
pøichází, aby sklidil "žeò svìta". První z tìchto varovných poselství ohlašuje zaèátek Božího soudu.
Apoštol Jan vidìl andìla letícího "støedem nebeské klenby, aby zvìstoval vìèné evangelium obyvatelùm
zemì, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu èest, nebo•
nastala hodina jeho soudu; pokleknìte pøed tím, kdo uèinil nebe, zemi, moøe i prameny vod." (Zj 14,6.7)
Bible uvádí, že toto poselství je souèástí "vìèného evangelia". Bùh nesvìøil hlásání evangelia andìlùm,
ale lidem. Boží andìlé mají øídit toto dílo, mají na starosti velká hnutí pro záchranu lidí; skuteèné hlásání
evangelia však uskuteèòují Kristovi služebníci na zemi.
Vìrní lidé, kteøí se øídili hlasem Božího Ducha a uèením Božího slova, mìli hlásat varovné poselství
svìtu. Byli to lidé, kteøí pøijali pevné "prorocké slovo" a stáli "jako svíce, svítící v temném místì, dokud
se nerozbøeskne den a jitøenka vám nevzejde v srdci" (2 Pt 1,19). Usilovali o poznání Boha více než o
všechny poklady svìta. Byli pøesvìdèeni, že "získat ho je lepší nežli nabýt støíbra, jeho výnos je nad ryzí
zlato" (Pø 3,14). A Pán jim zjevil velké vìci svého království. "Hospodinovo tajemství patøí tìm, kdo se
ho bojí, ve známost jim uvádí svou smlouvu." (Ž 25,14)
Nebyli to uèení teologové, kdo porozumìli této pravdì a pak ji hlásali. Kdyby byli vìrnými strážci, kdyby
usilovnì a s modlitbou studovali Písmo, poznali by, že pøichází noc. Proroctví by jim odhalila události,
ke kterým mìlo brzy dojít. Nebyli takoví, a proto poselství svìtu ohlásili mnohem skromnìjší lidé. Pán
Ježíš øekl: "Dokud máte svìtlo, neustávejte v cestì, aby vás nepøekvapila tma." (J 12,35) Lidé, kteøí
odmítají Bohem nabízené svìtlo, nebo lidé, kteøí se je nesnaží hledat, i když je mají na dosah, zùstávají
ve tmì. Spasitel však prohlásil: "Kdo mì následuje, nebude chodit ve tmì, ale bude mít svìtlo života." (J
8,12) Kdo se upøímnì snaží konat Boží vùli a øídí se pøesnì svìtlem, které už obdržel, dostane vìtší
svìtlo. Takovému èlovìku Bùh pošle "hvìzdu nebeské záøe", aby ho uvedla do celé pravdy.
V dobì prvního Kristova pøíchodu mohli jeruzalémští knìží a zákoníci, kteøí mìli k dispozici Písmo,
poznat znamení doby a ohlásit pøíchod slíbeného Mesiáše. Micheášovo proroctví uvádí jeho rodištì,
kniha Daniel urèuje dobu jeho pøíchodu (Mi 5,2; Da 9,25). Bùh svìøil tato proroctví židovským vùdcùm.

Nièím nemohou omluvit to, že nevìdìli a neoznámili lidu blížící se pøíchod Mesiáše. Jejich nevìdomost
byla dùsledkem høíšné neteènosti. Stavìli pomníky popraveným Božím prorokùm, ale nerespektováním
velkých Božích mužù uctívali vlastnì služebníky satana. Pohlceni svými ambicemi a bojem o pozice a
moc nad lidmi, zapomnìli na Boží pocty, které jim nabízel Král nebes.
Vedoucí izraelského národa mìli s hlubokým zájmem a úctou studovat, kdy, kde a za jakých okolností
dojde k nejvìtší události v dìjinách svìta - pøíchodu Božího Syna, který mìl pøijít, aby zachránil èlovìka.
Všichni ho mìli oèekávat a vyhlížet, aby mohli jako první uvítat Vykupitele svìta. Avšak bìda,
Betlémem prošli dva unavení poutníci z Nazareta - celou úzkou ulièkou až na východní konec mìsta - , a
marnì hledali místo k odpoèinku a pøístøeší pro pøenocování. Neotevøely se žádné dveøe, aby je
pøijaly. Nakonec našli útulek v chatrném chlévì, pøipraveném pro dobytek. Tam se také narodil Spasitel
svìta.
Andìlé znali slávu, kterou sdílel Boží Syn s Otcem, døíve než byl stvoøen svìt. S velkým zájmem
sledovali, jak se Pán Ježíš objeví na zemi a jak tato událost vyvolá u všech lidí nejvìtší radost. Nìkteøí
andìlé byli urèeni, aby donesli radostnou zvìst lidem, kteøí byli ochotni ji pøijmout a radostnì sdìlit
ostatním obyvatelùm svìta. Kristus sestoupil z nebe, aby pøijal lidskou pøirozenost. Vzal na sebe
nekoneèné bøemeno zla, aby svùj život vydal jako obì• za høích. Andìlé si však pøáli, aby se Syn
Nejvyššího i ve svém ponížení pøedstavil lidem s dùstojností a slávou, jaká odpovídá jeho podstatì.
Shromáždí se v hlavním mìstì Izraele velikáni svìta, aby uvítali jeho pøíchod? Pøedstaví ho zástupy
andìlù èekajícím davùm lidí?
Jeden andìl navštívil zemi, aby se pøesvìdèil, kdo je pøipraven uvítat Pána Ježíše. Nikde nenašel známky
toho, že Mesiáše nìkdo oèekává. Nezaslechl žádné chvalozpìvy a fanfáry, že nadešel èas Mesiášova
pøíchodu. Nìjakou dobu zùstal nad vyvoleným mìstem a nad chrámem, kde se po staletí projevovala
Boží pøítomnost, ale i tady pozoroval stejnou lhostejnost. Okázalí a pyšní knìží obìtovali v chrámì
poskvrnìné obìti. Farizeové mluvili k lidu a modlili se na nárožích ulic. V palácích králù, ve
shromáždìních filozofù, ve školách rabínù se nikdo nezabýval mimoøádnou událostí, která naplòovala
celá nebesa radostí a chválou, že na zem pøijde Vykupitel lidí.
Nikde nenašel dùkaz, že Mesiáše oèekávají, nikde nevidìl pøípravy na uvítání Knížete života.
Pøekvapený Boží posel se chtìl vrátit do nebe, ale objevil nìkolik pastýøù hlídajících v noci stáda.
Pozorovali hvìzdnou oblohu, pøemýšleli o proroctvích, která pøedpovídala pøíchod Mesiáše na zem, a
toužili, aby Vykupitel svìta už pøišel. Byla to malá skupinka lidí pøipravených pøijmout nebeské
poselství. Náhle se jim ukázal Boží andìl a oznámil jim tu radostnou dobrou zprávu. Nebeská sláva
ozáøila celou rovinu, ukázal se nespoèetný zástup andìlù a jako by to pro jednoho posla byla pøíliš velká
radost, množství hlasù propuklo v chvalozpìv, který budou jednou zpívat zástupy spasených lidí: "Sláva
na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi." (L 2,14)
Jaké pouèení nabízí tato zvláštní událost z Betléma. Jak se v ní ukazuje také naše nevìra, naše pýcha i
naše samolibost. Varuje nás, abychom trestuhodnou lhostejností nepøehlíželi znamení doby, a
nepropásli den, kdy se k nám Bùh skloní.

Andìlé našli jedince, kteøí èekali na Mesiášùv pøíchod, nejen na judských kopcích, nejen mezi prostými
pastýøi. Také v pohanské zemi žili lidé, kteøí oèekávali Zachránce. Byli to mudrci, bohatí a urození filozofové Východu. Protože zkoumali pøírodu, poznali tito mudrci Boha z jeho díla. Z hebrejských
Písem se dovìdìli o hvìzdì, která má vzejít z Jákoba, a napjatì oèekávali pøíchod toho, kdo má být nejen
"potìšením Izraele", ale také "svìtlo, jež bude zjevením pohanùm" a spásou "až na sám konec zemì" (L
2,25.32; Sk 13,47). Hledali svìtlo, a svìtlo z Božího trùnu osvìtlovalo cestu, po níž kráèeli. Zatímco
jeruzalémští knìží a rabíni, ustanovení strážci a vykladaèi pravdy, tonuli ve tmì, vedla tyto cizince
hvìzda seslaná nebem k místu, kde se právì narodil Král.
Kristus se "po druhé zjeví ne už kvùli høíchu, ale ke spáse tìm, kdo ho oèekávají" (Žd 9,28). Podobnì
jako zvìst o narození Spasitele nebylo ani poselství o druhém pøíchodu Ježíše Krista svìøeno
náboženským vùdcùm. Ti totiž pøestali udržovat spojení s Bohem a odmítli Boží svìtlo. Proto nebyli
zahrnuti mezi lidi, o nichž apoštol Pavel napsal: "Vy však, bratøí, nejste ve tmì, aby vás ten den mohl
pøekvapit jako zlodìj. Vy všichni jste synové svìtla a synové dne. Nepatøíme noci ani temnotì." (1 Te
5,4.5)
Strážci na hradbách Božího mìsta mìli být první, kdo zaslechnou zvìst o druhém pøíchodu Spasitele;
mìli být první, kdo pozvedne hlas a oznámí, že se blíží; mìli být první, kdo upozorní lid, aby se pøipravil
na jeho pøíchod. Byli však pohodlní, snili o pokoji a jistotì, zatímco lid "spal" ve svých høíších. Pán
Ježíš vidìl svou církev jako neplodný fíkovník, pokrytý sice okázalým listovím, ale bez hodnotného
ovoce. Dodržují se okázalé náboženské formy a obøady, schází však skuteèná pokora, pokání a víra,
díky nímž by jedinì mohly být bohoslužby pro Boha pøijatelné. Místo plodù Ducha se projevují pýcha,
formalizmus, okázalost, sobectví a útlak. Upadající církev zavírá oèi pøed znameními doby. Bùh na ni
však nezapomnìl, ani nepøestal být vìrný. Køes•ané se však vzdálili od Boha a odlouèili se od jeho
lásky. Protože odmítli plnit podmínky, nenaplnily se na nich ani Boží sliby.
To je neodvratný následek toho, když si èlovìk neváží a nepøijímá svìtlo a výsady, které mu Bùh dává.
Jestliže církev nebude plnit zámìr, který Bùh sledoval jejím založením, nepøijme-li každý paprsek svìtla
a pøestane plnit všechny povinnosti, které jí Bùh uložil, zákonitì se celá její bohoslužba zvrhne v pouhé
zachovávání forem a vytratí se skuteèná zbožnost. Dìjiny køes•anské církve tuto pravdu nìkolikrát
doložily názornými pøíklady. Bùh vyžaduje od svého lidu projevy víry a poslušnosti - úmìrné
požehnáním a výsadám, které jim svìøil. Poslušnost vyžaduje obì• a je v ní obsažen køíž. Proto tolik
Kristových následovníkù odmítlo pøijmout Boží svìtlo, a jako kdysi Židé nepoznali "èas, kdy se Bùh k
nim sklonil" (L 19,44). Pán je pominul, protože byli pyšní a nevìøili, a zjevil svou pravdu lidem, kteøí
podobnì jako betlémští pastýøi a mudrci z Východu brali vážnì svìtla, které jim Bùh seslal.
Pøedmluva vydavatelù
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18. Americký reformátor
William Miller, poctivý a èestný farmáø, pùvodnì pochyboval o Boží autoritì Písma, upøímnì však toužil
poznat pravdu. Bùh jej vybral, aby hlásal druhý Kristùv pøíchod. Podobnì jako mnoho jiných
reformátorù potýkal se William Miller v mládí s chudobou, a tak se nauèil pracovat a snášet nedostatek.
Pocházel z rodiny, jejíž èlenové se vyznaèovali nezávislostí a svobodomyslností, vytrvalostí a horlivým
vlastenectvím - tedy vlastnostmi, které se výraznì projevily i v jeho povaze. Jeho otec byl kapitánem v
revoluèní armádì a skromné pomìry, které provázely Millerovo dìtství, byly dány obìtmi a strádáním oné
bouølivé doby (viz Dodatek è. 32).
Miller byl tìlesnì velmi zdatný a od dìtství také projevoval nadprùmìrnou inteligenci. Èím byl starší, tím
to bylo výraznìjší. Mìl bystrého ducha a velkou touhu po poznání. Aèkoli nemìl možnost studovat na
vysoké škole, díky lásce k poznání a návyku všechno peèlivì promýšlet a kriticky zkoumat se z nìho stal
èlovìk se zdravým úsudkem a velkým rozhledem. Vykazoval bezúhonný charakter a tìšil se
závidìníhodné povìsti. Lidé si ho všeobecnì vážili pro jeho poctivost, hospodárnost a dobroèinnost.
Osobním úsilím a pilnou prací získal záhy dobré postavení, pøitom se však dále vzdìlával. Úspìšnì
zastával nìkolik civilních i vojenských úøadù a zdálo se, že se pøed ním doširoka otevírá cesta k
bohatství a slávì.
Jeho matka byla velmi zbožná, proto byl v dìtství vystaven náboženskému vlivu. V raném mládí se však
dostal do spoleènosti deistù, kteøí na nìj mìli velký vliv, byli to totiž pøevážnì vážení obèané a muži
ušlechtilých vlastností. Protože žili v køes•anském prostøedí, byli køes•anstvím do urèité míry ovlivnìni.
Bibli mohli vdìèit za vynikající povahové vlastnosti, které jim získaly uznání a dùvìru ostatních. Pøesto
však tìmito vlastnostmi pùsobili proti Božímu slovu. Miller se s takovými lidmi stýkal a postupnì pøijal
jejich názory. Tehdy bìžný výklad Bible pøedstavoval problémy, které se mu zdály nepøekonatelné.
Jeho nová víra, která dala Bibli dala stranou, mu však místo ní nenabídla nic lepšího a zdaleka ho
neuspokojovala. Pøesto se jí držel asi dvacet let. Když dosáhl vìku tøiceti ètyø let, oslovil ho Duch
svatý, takže si uvìdomil svou høíšnost. Jeho dosavadní pøesvìdèení mu nepøineslo jistotu, co bude po
smrti. Budoucnost se mu zdála temná a chmurná. Pozdìji o svých tehdejších pocitech napsal:
"Pomyšlení na smrt mì mrazilo; jestliže budou lidé vydávat poèet ze svého života, bude znamenat
záhubu pro všechny. Nebe nad mou hlavou mi pøipadalo jako z bronzu a zemì pod mýma nohama jako
železo. Vìènost - co to je? A smrt - proè je? Èím více jsem o tom uvažoval, tím ménì jsem tomu rozumìl.
Èím více jsem na to myslel, docházel jsem ke stále zmatenìjším závìrùm. Pokoušel jsem se pøestat o tom
pøemýšlet, ale nedokázal jsem své myšlenky ovládnout. Byl jsem opravdu zoufalý, ale nemohl jsem
pochopit, èím to je. Nadával jsem a stìžoval si, ale nevìdìl jsem na koho. Vìdìl jsem, že se mýlím, nevìdìl
jsem ale, jak nebo kde najít pravdu. Byl jsem smutný, bez nadìje."
V takovém stavu žil nìkolik mìsícù. A pak, jak napsal: "Najednou jsem zaèal velmi intenzivnì pøemýšlet
o povaze Spasitele. Uvìdomoval jsem si, že by opravdu mohla existovat bytost tak dobrá a soucitná,
která by se obìtovala za naše høíchy, a tím nás zachránila pøed trestem za høích. Okamžitì jsem pocítil,

jak laskavá by musela taková bytost být, a pøedstavoval jsem si, jak bych se schoval do její náruèe a
dùvìøoval jejímu milosrdenství. Napadlo mì však: Jak však lze dokázat, že taková bytost existuje?
Dospìl jsem k pøesvìdèení, že kromì Bible nemám jediný dùkaz o existenci takového Spasitele, ani o
tom, co pøijde v budoucnu..."
"Poznal jsem, že Bible pøedstavuje právì takového Spasitele, jakého jsem potøeboval. Nemohl jsem
pochopit jak to, že obyèejná kniha obsahuje zásady tak dokonale pøizpùsobené potøebám høíšného
svìta. Musel jsem pøipustit, že Písmo je zjevení od Boha. Oblíbil jsem si je a v Pánu Ježíši jsem našel
pøítele. Spasitel se pro mne stal nejpøednìjším mezi desetitisíci. Bible, o které jsem si døíve myslel, že je
nesrozumitelná a že si odporuje, se nyní stala 'svìtlem pro mé nohy... a osvìcuje mou stezku'. Vnitønì
jsem se uklidnil a uspokojil. Poznal jsem, že Pán Bùh je pevnou Skálou uprostøed oceánu života. Bible
se stala hlavním pøedmìtem mého studia a mohu popravdì øíci, že jsem ji studoval s velkým potìšením.
Pochopil jsem, že jsem z ní neznal ani polovinu. Divil jsem se, proè jsem pøedtím nevidìl její krásu a
vznešenost, a žasl jsem, že jsem ji kdy mohl zavrhovat. Nacházel jsem v ní odpovìï na všechno, po èem
toužilo mé srdce, lék pro každou nemoc duše. Ztratil jsem chu• èíst cokoli jiného a jen jsem toužil získat
moudrost od Boha." (S. Bliss, Pamìti Willama Millera, str. 65-67)
Miller zaèal veøejnì vyznávat svou víru v náboženství, které døíve zavrhoval. Jeho minulí pøátele však
okamžitì zaèali pøinášet dùkazy, které také on døíve uvádìl, aby dokázal, že Bible není inspirována
Bohem. Tehdy jim nebyl schopen odpovìdìt. Uvažoval však: Je-li Bible zjevením od Boha, musí tvoøit
nedílný celek a její jednotlivé èásti si nesmìjí navzájem odporovat. Jestliže byla dána pro pouèení lidí,
musí být pro lidi srozumitelná. Rozhodl se, že Písmo prozkoumá a zjistí, zda lze najít øešení pro
všechny zdánlivé rozpory.
Rozhodl se, že nebude brát v úvahu tehdy všeobecnì pøijímané názory a nebude používat ani souèasné
komentáøe k Bibli, ale že bude porovnávat jednu èást Písma s druhou pomocí odvolávek uvedených na
spodním okraji stánek bible a konkordance. Ve svém studiu postupoval systematicky a metodicky, zaèal
první knihou Mojžíšovou, èetl verš po verši a nepostoupil dále, dokud mu smysl nìkolika pøeètených vìt
nebyl úplnì jasný. Kdykoli narazil na nìco nejasného, podle svého zvyku porovnal nejasné místo se
všemi ostatními místy, o kterých se domníval, že øeší stejnou otázku. Pøipouštìl, že každé slovo v textu
má význam. Když mìl pocit, že studovaný text zapadá do rámce všech ostatních obdobných textù,
považoval problém za vyøešený. Kdykoli tedy narazil na tìžce srozumitelnou sta•, našel vysvìtlení v
nìkteré jiné èásti Písma. Protože se pøi zkoumání Písma opravdovì modlil, aby ho Pán osvítil, objasnilo
se mu všechno, co døíve považoval za nesrozumitelné. Ovìøil si pravdivost slov žalmisty: "Kam tvá
slova proniknou, tam vzchází svìtlo, nezkušení nabývají rozumnosti." (Ž 119,130)
S velkým zájmem studoval knihy Daniel a Zjevení a používal pro jejich výklad stejnou zásadu jako pøi
výkladu ostatních èástí Bible. Ke své velké radosti zjistil, že prorockým symbolùm lze možno
porozumìt. Poznal, že proroctví - pokud se již splnila - se naplnila do posledního písmene, a že všechny
obrazy, symboly, rùzná pøirovnání a podobnì vysvìtluje buï samotný oddíl nebo je vysvìtlují jiné èásti
Bible, a lze jim porozumìt. Pozdìji napsal: "Tak jsem se pøesvìdèil, že Bible je soustava zjevených
pravd, podaných tak jasnì a jednoduše, že ani prostý èlovìk v nich nemusí zabloudit." (Bliss, str. 70)
Èlánek po èlánku v øetìzu pravdy se mu ukazoval jako odmìna za úsilí, když krok za krokem zkoumal

biblická proroctví. Andìlé ovlivòovali jeho mysl a zpøístupòovali Písmo jeho chápání.
Zpùsob, jakým se proroctví splnila v minulosti, vzal za mìøítko, jímž posuzoval splnìní všech proroctví,
jež se teprve mají naplnit v budoucnu. Došel k pøesvìdèení, že tehdy obecný názor na duchovní vládu
Ježíše Krista - tisícileté království tady na zemi pøed koncem svìta - nemá biblické opodstatnìní. Nauka,
že pøed osobním pøíchodem Pána Ježíše bude na zemi tisíc let spravedlnosti a pokoje, odsouvá do
vzdálené budoucnosti naléhavost Božího dne. I když se lidem mùže líbit, odporuje uèení Ježíše Krista a
jeho apoštolù, kteøí tvrdili, že pšenice a plevel mají rùst spolu až do žní, tedy do konce svìta, "se zlými
lidmi a podvodníky to pùjde stále k horšímu" a "v posledních dnech nastanou zlé èasy". Království
temnoty potrvá až do pøíchodu Pána Ježíše a bude znièeno "dechem Kristových úst a zahubeno
zjevením jeho pøíchodu" (Mt 13,30.38-41; 2 Tm 3,13.1; 2 Te 2,8)
Prvokøes•anská církev neuèila, že se celý svìt obrátí a Pán Ježíš bude vládnout na této zemi. Toto uèení
pøijala vìtšina køes•anù až poèátkem osmnáctého století. Pøineslo nedobré následky, ostatnì jaKO
pøijetí každého jiného bludu. Pøíchod Ježíše Krista odsouvalo do daleké budoucnosti a vedlo lidi k
tomu, aby nebrali vážnì znamení, která ohlašují, že se blíží. Dávalo lidem falešný pocity jistoty a
bezpeèí, a mnohé vedlo k tomu, že naprosto zanedbávali pøípravu na setkání s Pánem.
Miller poznal, že Bible hovoøí jednoznaènì o osobním pøíchodu Ježíše Krista. Apoštol Pavel napsal:
"Zazní povel, hlas archandìla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe." (1 Te 4,16) Spasitel øekl:
"Uzøí Syna èlovìka pøicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou." "Nebo• jako blesk ozáøí
oblohu od východu až na západ, takový bude pøíchod Syna èlovìka." (Mt 24,30.27) Budou jej
doprovázet všechny nebeské zástupy. "Pøijde Syn èlovìka ve své slávì a všichni andìlé s ním." (Mt
25,31) "On vyšle své andìly s mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené." (Mt 24,31)
Pøi jeho pøíchodu budou spravedliví mrtví vzkøíšeni a spravedliví živí budou promìnìni. Apoštol Pavel
napsal: "Ne všichni zemøeme, ale všichni budeme promìnìni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve
polnice. Až zazní, mrtví budou vzkøíšeni k nepomíjitelnosti a my živí promìnìni. Pomíjitelné tìlo musí
totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost." (1 K 15,51-53) Ve svém listu Tesalonickým, když
vylíèil pøíchod Pánì, napsal: "Ti, kdo zemøeli v Kristu, vstanou nejdøíve, potom my živí, kteøí se toho
doèkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhùru vstøíc Pánu. A pak už navždy budeme s
Pánem." (1 Tm 4,16.17)
Teprve až Ježíš Kristus pøijde osobnì, mùže jeho lid "obdržet království". Spasitel øekl: "Až pøijde Syn
èlovìka ve své slávì a všichni andìlé s ním, posadí se na trùnu své slávy; a budou pøed nìho shromáždìny
všechny národy. I oddìlí jedny od druhých, jako pastýø oddìluje ovce od kozlù, ovce postaví po pravici a
kozly po levici. Tehdy øekne král tìm po pravici: Pojïte, požehnaní mého Otce, ujmìte se království,
které je vám pøipraveno od založení svìta." Z citovaného textu vyplývá, že až Syn èlovìka pøijde, mrtví
vstanou "k nepomíjitelnosti" a živí budou promìnìni. Touto velkou zmìnou budou pøipraveni "pøijmout
království". Apoštol Pavel napsal: "Èlovìk, jak je, nemùže mít podíl na království Božím a pomíjitelné
nemùže mít podíl na nepomíjitelném." (1 K 15,50) Èlovìk ve svém dnešním stavu je smrtelný,
pomíjející, Boží království je ale nepomíjející, potrvá navždy. Proto èlovìk ve svém souèasném stavu

nemùže vstoupit do Božího království. Až Pán Ježíš pøijde, dá svému lidu nesmrtelnost a pak jej povolá,
aby pøijal království, jehož byl dosud jen dìdicem.
Tyto a další èásti Bible Millerovi jasnì ukázaly, že události, které podle všeobecného oèekávání mìly
nastat pøed pøíchodem Ježíše Krista - jako je celosvìtová vláda pokoje a nastolení Božího království na
zemi - , nastanou až po druhém pøíchodu Pána Ježíše. Dále poznal, že znamení doby a pomìry na svìtì
odpovídají prorockému popisu posledních dnù. Miller musel dospìt k závìru, a to jen na základì studia
Písma, že doba, vyhrazená pro existenci zemì v jejím souèasném stavu, se chýlí k závìru.
"Jiný dùkaz, který mì zásadnì ovlivnil," napsal Miller, "byly èasové údaje uvedené v Písmu... Zjistil
jsem, že pøedpovìzené události, které v minulosti nastaly, se èasto udály v urèeném èase. Sto dvacet let
do potopy (1 M 6,3), sedm dní, jež ji budou pøedcházet, a ètyøicet dní pøedpovìzeného deštì (1 M 7,4),
ètyøi sta let, které stráví Abrahámovo potomstvo v cizí zemi (1 M 15,13), tøi dny, o nichž se zdálo ve
snu èíšníkovi a pekaøi (1 M 40, 12-20), sedm faraónových let (1 M 41,28-54), ètyøicet let na poušti (4
M 14,34), tøi a pùl roku hladu (1 Kr 17,1; viz L 4,25), ... sedmdesát let zajetí (Jr 25,11), sedm let
Nebúkadnesara (Da 4,13) a sedm týdnù, šedesát dva týdnù a jeden týden, celkem sedmdesát týdnù
oddìlených pro Židy (Da 9,24-27) - všechny tyto pøedpovìzené události se splnily v udaných
lhùtách." (Bliss, str. 74.75)
Když tedy pøi studiu bible narazil na rùzné èasové údaje, které se podle jeho chápání vztahovaly k
druhému pøíchodu Ježíše Krista, považoval je za "èasy pøedem stanovené", které Bùh ukázal svým
služebníkùm. Mojžíš napsal: "Skryté vìci patøí Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patøí navìky nám
a našim synùm." Prostøednictvím proroka Ámosa nám Pán sdìlil, že Hospodin "neèiní nic, aniž by zjevil
své tajemství prorokùm, svým služebníkùm" (5 M 29,29; Am 3, 7). Ti, kdo zkoumají Boží slovo, mohou
pak s dùvìrou oèekávat, že nejúžasnìjší událost, ke které dojde v dìjinách lidstva, je jasnì oznámena v
Písmu.
"Protože jsem byl plnì pøesvìdèen," napsal Miller, "že veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré
(2 Tm 3,16), že nikdy nevzniklo z lidské iniciativy, ale bylo napsáno z popudu Ducha svatého (2 Pt
1,21) pro naše pouèení, abychom z trpìlivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, èerpali nadìji (Ø
15,4), musel jsem pokládat èasové údaje obsažené v Bibli za právì tak dùležitou souèást Božího slova,
jako kteroukoli jinou èást Písma, kterou je nutno vážnì zkoumat. Proto jsem cítil, že snažím-li se
pochopit, co nám Bùh ve své milosti zjevil, nemám právo, abych pøešel bez povšimnutí èasová období
udaná v proroctvích." (Bliss, str. 75)
Proroctví, které podle jeho názoru nejjasnìji urèovalo èas druhého pøíchodu Ježíše Krista, je proroctví z
knihy Daniel 8,14: "Až po dvou tisících a tøech stech veèerech a jitrech dojde svatynì spravedlnosti
(oèištìní)." Podle pravidla, které pøijal, že Písmo se musí vysvìtlovat jen Písmem, Miller zjistil, že den v
symbolických proroctvích pøedstavuje rok (4 M 14,34; Ez 4,6). Pochopil, že období 2300 prorockých
dnù neboli skuteèných let sahá daleko za konec židovského období, a nemùže se tedy týkat židovské
svatynì. Miller pøevzal všeobecnì rozšíøený názor, že v køes•anské dobì je svatyní celá zemì, a proto
proroctví porozumìl tak, že oèištìní svatynì pøedpovìzené v knize Daniel 8,14 znamená oèištìní zemì

ohnìm pøi druhém pøíchodu Ježíše Krista. Dùslednì pak vyvodil, že kdyby mohl být pøesnì urèen
výchozí bod pro období 2300 prorockých dnù, mohla by být pøesnì stanovena doba druhého pøíchodu
Pána Ježíše. Tak by se zjistila doba velkého závìru, èas, kdy souèasný stav 'se vší svou pýchou a mocí,
okázalostí a marností, zkažeností a útlakem skonèí,' kdy bude ze zemì odòata kletba, smrt zahubena a
kdy Pán odmìní své služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu k Božímu jménu, a kdy
zahubí ty, kdo hubili zemi." (Bliss, str. 76)
Miller pokraèoval ve studiu proroctví s novou a ještì vìtší opravdovostí. Celé dny i noci se vìnoval
studiu toho, co nyní považoval za tak nesmírnì dùležité a zajímavé. V osmé kapitole knihy Daniel
nenašel klíè k tomu, odkdy poèítat 2300 prorockých dnù. Andìl Gabriel, který dostal pøíkaz, aby
objasnil Danielovi vidìní, mu k tomu poskytl jen èásteèné vysvìtlení. Když prorok ve vidìní sledoval
strašné pronásledování, které zasáhne církev, opustily ho síly. Více už nedokázal snést a andìl ho na
chvíli opustil. Daniel zùstal bez sebe a byl "tìžce nemocen po øadu dní". Jak napsal: "Žasl jsem nad tím
vidìním, ale nikdo to nechápal." (Da 8,27)
Bùh pak vybídl svého posla: "Vysvìtli mu to vidìní." Tento pøíkaz musel být splnìn. Proto se andìl po
nìjaké dobì vrátil k Danielovi a øekl: "Nyní jsem vyšel, abych ti posloužil k pouèení," "pochop to slovo
a rozumìj vidìní." (Da 8,16; 9,22.23) Ve vidìní popsaném v osmé kapitole zùstal nevysvìtlen jeden
dùležitý bod týkající se uvedeného údobí 2300 dnù, proto se andìl pøi svém dalším vysvìtlování zabýval
hlavnì otázkou èasu.
"Sedmdesát týdnù let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému mìstu... Vìz a pochop! Od vyjití slova o
navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše vévody uplyne sedm týdnù, potom šedesát dva týdnù,
když bude opìt vybudováno prostranství i pøíkop. Ale budou to svízelné doby. Po uplynutí šedesáti a
dvou týdnù bude Mesiáš zabit, ale jemu to neuškodí... Upevní svou smlouvu s mnohými v posledním
týdnu, v polovinì toho týdne zastaví obìtní hod i obì• pøídavnou." (Dan 9,24-27)
Andìl pøišel k Danielovi proto, aby mu vysvìtlil, èemu Daniel neporozumìl ve vidìní popsaném v osmé
kapitole, totiž èasový údaj - "až po dvou tisících a tøech stech veèerech a jitrech dojde k oèištìní
svatynì". Nejdøíve vybídl Daniela, aby "pochopil a porozumìl vidìní," jeho další slova pak znìla:
"Sedmdesát týdnù let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému mìstu." Slovo "stanoveno" doslova
znamená "odseknuto". Sedmdesát prorockých týdnù, tedy doslovných 490 let, je podle prohlášení andìla
odeèteno Židùm. Od èeho však mají být odeèteny? Protože údobí 2300 prorockých dnù je jediným
èasovým údajem, který uvádí osmá kapitola, musí to tedy být doba, od níž se odeèítá zmínìných
sedmdesát týdnù. Sedmdesát týdnù je tedy souèástí 2300 dnù, a obì období musí mít spoleèný zaèátek.
Andìl prohlásil, že období sedmdesáti týdnù zaèíná vydáním pøíkazu k obnovì Jeruzaléma. Dá-li se
zjistit, kdy byl takový pøíkaz vydán, bude tím stanoven výchozí bod pro velké období 2300 prorockých
dnù.
O pøíkazu k obnovì Jeruzaléma se mluví v sedmé kapitole knihy Ezdráše (Ezd 7,12-26). Nejúplnìjší
takový pøíkaz vydal perský král Artaxerxes v roce 457 pø. Kr. Kniha Ezdráš 6,14 ovšem uvádí, že Židé
stavìli Boží dùm v Jeruzalémì "podle rozkazu Kýra, Dareia a Artaxerxa, králù perských." Tito tøi

králové vydali, potvrdili nebo doplnili pøíkaz, až splòoval požadavky proroctví, aby se podle nìho mohl
poèítat zaèátek období 2300 let. pøijmeme-li rok 457 pø. Kr. - tedy rok, kdy byl pøíkaz rozšíøen také na
stavbu celého mìsta - jako rok vydání pøíkazu, zjistíme, že každý údaj proroctví, který se mìl stát v
sedmdesáti týdnech, se pøesnì vyplnil.
"Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma až do Mesiáše vévody uplyne sedm týdnù, potom
šedesát dva týdnù" - celkem tedy šedesát devìt týdnù neboli 483 let. Artaxerxùv výnos vstoupil v
platnost na podzim roku 457 pø. Kr. Poèítáme-li od toho roku 483 let dostaneme se k podzimu roku 27
po Kr. (viz Dodatek è. 33). V tom roce se proroctví splnilo. Slovo "Mesiáš" znamená "Pomazaný". Na
podzim roku 27 po Kr. byl Kristus pokøtìn Janem Køtitelem a byl "pomazán" Duchem svatým. Apoštol
Petr dosvìdèuje, že "Bùh obdaøil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí" (Sk 10,38). A Spasitel sám
prohlásil: "Duch Hospodinùv jest nade mnou; proto mì pomazal, abych pøinesl chudým radostnou
zvìst." (L 4,18) Po svém køtu Pán Ježíš odešel do Galileje "a kázal Boží evangelium: Naplnil se
èas." (Mk 1,14.15)
"Upevní svou smlouvu s mnohými v posledním týdnu." (Da 9, 27) "Poslední týden", o kterém se tu
hovoøí, je posledním ze sedmdesáti týdnù. Je to posledních sedm let z období urèeného Židùm. V této
dobì, která trvala od roku 27 do roku 34 po Kr., hlásal Pán Ježíš evangelium zvláštì Židùm, nejprve
osobnì a pozdìji prostøednictvím svých uèedníkù. Když se apoštolové vydali na cestu s radostnou zvìstí
o království, dostali od Spasitele rozkaz: "Na cestu k pohanùm nevstupujte, do samaøské obce nechoïte;
jdìte radìji ke ztraceným ovcím z lidu izraelského." (Mt 10,5.6)
"V polovinì toho týdne zastaví obìtní hod i obì• pøídavnou." (Da 9,27) V roce 31 po Kr., tøi a pùl roku
po svém køtu, byl náš Pán ukøižován. Velkou obìtí na Golgotì skonèil obìtní systém, který po ètyøi
tisíce let ukazoval na Božího Beránka. Symbol došel naplnìní, které pøedstavoval, a všechny zápalné a
suché obìti podle obøadního systému mohly být zrušeny.
Sedmdesát týdnù neboli 490 let, urèených zvláštì Židùm, skonèilo, jak jsme poznali, v roce 34 po Kr.
Tehdy zpeèetil židovský národ rozhodnutím velerady své odmítnutí evangelia tím, že umuèil Štìpána a
zaèal pronásledovat Kristovy následníky. Poselství o záchranì se pak pøestalo omezovat na vyvolený
národ a zaèalo se šíøit do celého svìtu. Pronásledování donutilo uèedníky uprchnout z Jeruzaléma, a
"zaèali kázat evangelium všude, kam pøišli". "Filip odešel do mìsta Samaøí a zvìstoval tam Krista." Petr
vedený Duchem zvìstoval evangelium bohabojnému Kornéliovi, øímskému setníkovi v Cezareji, a
horlivý Pavel, který pøijal víru v Ježíše Krista, dostal pøíkaz, aby nesl radostnou zvìst "daleko k
pohanùm" (Sk 8,4.5; 22,21).
Tím se beze zbytku vyplnily všechny údaje proroctví a zaèátek období sedmdesáti týdnù je možno s
naprostou jistotou stanovit na rok 457 pø. Kr. a jeho konec na rok 34 po Kr. Známe-li výchozí bod, je
velmi snadné vypoèítat, kdy období 2300 prorockých dnù skonèí. Odeèteme-li sedmdesát týdnù, tj. 490
dní od 2300 dní, zbývá 1810 dní. Od roku 34 po Kr. uplyne 1810 let v roce 1844. Po vypršení této velké
prorocké lhùty podle výroku andìla "dojde svatynì svého oèištìní". Tak Miller pøesnì urèil dobu oèištìní
svatynì, o níž se tehdy témìø všeobecnì vìøilo, že nastane pøi druhém pøíchodu Ježíše Krista.

Miller a jeho pøátelé se nejdøíve domnívali, že období 2300 dnù skonèí na jaøe roku 1844. Proroctví
však odkazovalo na podzim toho roku. Toto nepochopení pøineslo zklamání a rozèarování lidem, kteøí
stanovili døívìjší datum pøíchodu Pána Ježíše. Ani v nejmenším však nezpochybnilo, že období 2300
dní skonèí v roce 1844 a že tehdy dojde k velké události znázornìné oèištìním svatynì.
Když Miller zaèal studovat Písmo, aby dokázal, že je Božím zjevením, ani v nejmenším
nepøedpokládal, že dojde k takovému závìru. Sám dokázal jen stìží vìøit výsledkùm svého studia.
Biblické dùkazy však byly pøíliš jednoznaèné a pøesvìdèující, než aby je mohl odložit. Dva roky vìnoval
studiu Bible, až v roce 1818 došel k pevnému pøesvìdèení, že pøibližnì za dvacet pìt let Kristus pøijde,
aby vykoupil svùj lid. Miller o tom napsal: "Nemohu ani vypovìdìt, jaká radost naplnila moje srdce,
když jsem pomyslel na tu skvìlou nadìji, a jak opravdovì jsem zatoužil, abych mohl prožívat radost
vykoupených. Bible se pro mne stala novou knihou. Pøedstavovala hody pro mùj rozum. Všechno, co v
jejím uèení bylo pro mne nejasné, tajemné nebo neznámé, se v mé mysli rozplynulo pøed jasným
svìtlem, které nyní zazáøilo z jejích svatých stránek. Pravda mi pøipadala jasná a slavná. Všechny
rozpory a nesrovnalosti, které jsem døíve v Božím slovì nacházel, nyní zmizely a pøestože jsem ještì
nebyl spokojen s tím, jak jsem chápal øadu míst, vyzaøovalo nyní z Bible pro mne tolik svìtla a
osvìcovalo mou dosud zatemnìnou mysl, že jsem pøi studiu Písma prožíval uspokojení, o jakém bych
nikdy pøed tím nepøedpokládal, že mùže plynout ze studia Bible." (Bliss, str. 76.77)
"Byl jsem opravdovì pøesvìdèen, že nejzávažnìjší událost pøedpovìzená v Písmu se brzy splní, a silnì
jsem pocítil odpovìdnost vùèi svìtu, že o tom musím øíci ostatním." (Bliss, str. 81) Nemohl se zbavit
pocitu odpovìdnosti, že musí pøedat dalším lidem svìtlo, které pøijal. Oèekával, že narazí na odpor
nevìøících lidí, oèekával však také, že všichni køes•ané se budou radovat z nadìje, že se brzy setkají se
Spasitelem, kterého, jak tvrdili, milují. Obával se jen toho, že díky velké radosti z nadìje na slavné
vysvobození, které pøijde tak brzy, mnozí lidé pøijmou toto uèení, aniž budou dostateènì studovat
Písmo, aby se o pravdì pøesvìdèili. Váhal, zda má o svém objevu hovoøit, kdyby se snad dopustil
omylu, aby nepøivedl jiné lidi k pádu. Proto znovu provìøil všechny dùvody, z nichž vyvodil své závìry,
a peèlivì zvažoval všechny námitky, které ho napadly. Dospìl k závìru, že všechny námitky ve svìtle
Božího slova mizí jako mlha pøed sluneèními paprsky. Po pìti letech dalšího studia dospìl ke
skálopevnému pøesvìdèení o správnosti svého stanoviska.
Pak na nìj znovu s novou silou dolehl pocit odpovìdnosti oznámit druhým, co bylo podle jeho
pøesvìdèení jasným uèením Písma. Jak napsal: "Když jsem pracoval, znìlo mi stále v uších: 'Jdi a povìz
svìtu, jaké mu hrozí nebezpeèí.' Stále se mi vracel výrok: 'Øeknu-li o svévolníkovi: Svévolníku, zemøeš,
a ty bys nepromluvil a nevaroval ho pøed jeho cestou, ten svévolník zemøe za svou nepravost, ale za
jeho krev budu volat k odpovìdnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat pøed jeho cestou, aby se od
ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemøe pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši
vysvobodil.' (Ez 33,8.9) Mìl jsem pocit, že kdyby bezbožní lidé byli úèinnì varováni, èinili by mnozí
pokání, a že kdyby nebyli upozornìni, budu volán k odpovìdnosti." (Bliss, str. 92)
Zaèal své názory šíøit soukromì, kdykoli se k tomu naskytla vhodná pøíležitost, a modlil se, aby nìkterý
kazatel uznal jejich pøesvìdèivost a zaèal je hlásat. Nemohl se však zbavit pøesvìdèení, že je osobnì
povinen varovat ostatní. Stále mu v mysli znìla slova: "Jdi a povìz svìtu... Za jeho krev budu volat k

odpovìdnosti tebe." Èekal devìt let, ale svìdomí ho tak tížilo, že v roce 1831 poprvé veøejnì vysvìtloval a
zdùvodòoval své pøesvìdèení.
Podobnì jako byl prorok Elizeus povolán, aby opustil své voly na poli a pøijal pláš•, který jej zasvìcoval
k prorockému úøadu, tak byl William Miller povolán, aby opustil svùj pluh a ukazoval lidem tajemství
Božího království. S obavami pøistoupil k úkolu vést posluchaèe krok za krokem prorockými údobími
až k druhému pøíchodu Ježíše Krista. Pokusil se o to, a když vidìl, jak velký zájem vzbuzují jeho slova,
rostla jeho síla a odvaha.
Jen na naléhání svých spoluvìøících, v jejichž slovech rozpoznal Boží volání, se Miller nechal pøimìt,
aby vyložil své názory veøejnì. Bylo mu tehdy padesát let, nebyl zvyklý mluvit a vystupovat na
veøejnosti. Tížil ho pocit, že se nehodí pro dílo, které je tøeba vykonat. Od samého poèátku však Bùh
žehnal jeho pùsobení;vedlo lidi mimoøádným zpùsobem k záchranì. Jeho první vystoupení vyvolalo
náboženské probuzení, pøi nìmž se obrátili s výjimkou dvou osob všichni èlenové tøinácti rodin.
Okamžitì dostal pozvání, aby promluvil na jiných místech a témìø všude pøispìla jeho vystoupení k
rozvoji a oživení Božího díla. Høíšní lidé se obraceli, køes•ané se probouzeli k vìtšímu posvìcení, deisté
a bezvìrci pøijímali Písmo a køes•anské náboženství. Lidé, mezi nimiž pùsobil, potvrzovali: "Získal
mnohé, na nìž jiní nezapùsobili." (Bliss, str. 138) Ve svých kázáních se snažil vést lidi k velkým
pravdám køes•anství a zastavit rùst bezbožnosti a poživaènosti oné doby.
Témìø v každém mìstì byly desítky, v nìkterých i stovky lidí, které pøivedl k obrácení. Na mnoha
místech se mu otevíraly protestantské kostely skoro všech vyznání, aby v nich kázal, a pozvání
pøicházela obvykle od kazatelù nìkolika sborù najednou. Pøijal zásadu, že bude mluvit jen tam, kam ho
pozvou. Brzy však zjistil, že nemùže vyhovìt ani polovinì pozvání. Mnozí lidé, kteøí nepøijali jeho
výpoèet pøesného data druhého pøíchodu, dospìli k pøesvìdèení, že Kristùv pøíchod se blíží a je tøeba se
na nìj pøipravit. V nìkterých velkých mìstech zanechalo jeho pùsobení velký vliv. Obchodníci s
lihovinami pøestávali prodávat alkohol a promìòovali výèepy na shromažïovací místnosti a rušili
hazardní herny, bezvìrci, deisté, univerzalisté, dokonce i lidé bez jakýchkoli zásad, z nichž nìkteøí
nenavštívili celá léta žádný kostel, mìnili svùj zpùsob života. Nìkteré církve konaly modlitební
shromáždìní v rùzných ètvrtích témìø každou hodinu, pracující lidé se shromažïovali v poledne, aby se
modlili a oslavovali Boha. Nedošlo k nìjakému mimoøádnému vzrušení, ale v myslích lidí panovala
témìø všeobecnì vážnost a slavnostnost. Millerovo pùsobení - podobnì jako èinnost døívìjších
reformátorù - se snažilo pøesvìdèit lidi, vyburcovat jejich svìdomí, nikoli vzbuzovat nìjaké citové
vzrušení.
V roce 1833 dostal Miller povolení kázat od baptistické církve, jejímž byl èlenem. Mnoho kazatelù
tohoto vyznání schvalovalo jeho èinnost, s jejich souhlasem pokraèoval Miller ve svém pùsobení. Bez
ustání cestoval a kázal, i když jeho osobní práce se zamìøovala pøedevším na Novou Anglii a státy
Støedozápadu. Po nìkolik let hradil všechny náklady sám a ani pozdìji nepøijal nikdy tolik, aby to plnì
pokrylo náklady spojené s cestou na místo, kam byl pozván. Veøejná èinnost tedy silnì zatìžovala jeho
rozpoèet, takže v tomto období života jeho majetek postupnì mizel. Mìl poèetnou rodinu, a jen díky
tomu, že všichni byli skromní a pracovití, staèila jeho farma uživit jeho i ostatní èleny rodiny.

Roku 1833, tedy dva roky poté, co zaèal veøejnì pøedkládat dùkazy o brzkém pøíchodu Ježíše Krista,
objevilo se poslední ze znamení, které mìlo podle slov Spasitele ohlásit druhý pøíchod. Pán Ježíš øekl:
"Hvìzdy budou padat z nebe." (Mt 24,29) A Jan v knize Zjevení napsal, když ve vidìní sledoval výjevy,
které budou ohlašovat Boží den: "Nebeské hvìzdy zaèaly padat na zem, jako když fík zmítaný vichrem
shazuje své pozdní plody." (Zj 6,13) Toto proroctví se pøekvapujícím a jasným zpùsobem splnilo 13.
listopadu 1833, kdy došlo k velkému meteorickému dešti. Bylo to nejvìtší a nejpodivuhodnìjší "padání
hvìzd", jaké kdy dìjiny zaznamenaly: "Celá obloha nad územím Spojených státù byla øadu hodin v
pohybu. Od chvíle, kdy tuto zemi osídlili první lidé, neukázal se na obloze podobný úkaz, který by jedni
sledovali s tak velkým obdivem a druzí s takovou hrùzou a zdìšením." "Velkolepost úkazu a jeho dìsivá
krása se zapsaly mnohým do pamìti a nikdy z ní nevymizí... Nikdy nepadal déš• hustìji jako tehdy
meteority. Na východì, západì, na severu i jihu - všude mohli lidé pozorovat stejný úkaz. Zdálo se, že se
pohybuje celé nebe... Úkaz, jak jej popsal ve svém Deníku profesor Silliman, pozorovali obyvatelé na
celém území Spojených státù... Od dvou hodin v noci až do rozednìní se na celé obloze, která byla úplnì
jasná a bezmraèná, odehrával skvìlý úkaz, nepøetržitá hra oslnivì záøících svìtel." (R. M. Devens,
Americký pokrok neboli Velké události nejvìtšího století, kap. 28, odst. 1-5)
"Lidský jazyk nedokáže vylíèit nádheru této velkolepé podívané... Kdo ji nevidìl, nedokáže si vytvoøit
ani pøibližnou pøedstavu o té nádheøe. Vypadalo to, jako by se celé hvìzdné nebe soustøeïovalo v
jednom místì u støedu oblohy a souèasnì odtud rychlostí svìtla vystøelovalo na všechny strany. Tisíce
zábleskù stíhaly v rychlém sledu další tisíce, a pøesto jim nebylo konce, jako by byly pro tuto pøíležitost
stvoøeny." (F. Reed v listu Christian Advocate and Journal, z 13. prosince 1833) "Není možné si
pøedstavit pøesnìjší zobrazení symbolu fíkového stromu, který shazuje své plody, když jím zatøese silný
vítr." (Portlandský list Evening Advertiser z 26. listopadu 1833)
Newyorské noviny Journal of Commerce z 14. listopadu 1833 otiskly obsáhlý èlánek o tomto
podivuhodném úkazu. Uvádí se v nìm: "Myslím, že žádný filozof nebo uèenec dosud nepopsal a
nezaznamenal událost, jaká se stala vèera ráno. Pøesnì ji pøedpovìdìl prorok pøed osmnácti sty lety.
Kdybychom snad nechtìli pochopit, že padání hvìzd je opravdu padáním hvìzd..., pak vèerejší úkaz
doslovnì odpovídá významu jeho slov."
Tak se ukázalo poslední ze znamení pøíchodu Pána, o nichž Ježíš Kristus øekl svým uèedníkùm: "Až
toto všecko uvidíte, vìzte, že ten èas je blízko, pøede dveømi." (Mt 24,33) Po tìchto znameních uvidìl
apoštol Jan ve vidìní další velkou událost - nebe se rozestoupilo jako rozvinutá kniha, nastalo silné
zemìtøesení, každá hora a každý ostrov se pohnul ze svého místa a bezbožní se v hrùze pokoušeli
prchnout a skrýt pøed Synem èlovìka (Zj 6,12-17).
Mnozí lidé, kteøí padání hvìzd vidìli na vlastní oèi, je považovali za pøedzvìst pøicházejícího soudu,
"strašný symbol, nezvratný náznak, milostivé znamení onoho velkého a hrozného dne" (Portlandský list
Evening Advertiser z 26. listopadu 1833). Tak se lidé zaèali zajímat o splnìní proroctví a mnozí zaèali
brát vážnì upozornìní na blízký druhý pøíchod Ježíše Krista.
V roce 1840 vzbudilo zájem široké veøejnosti další podivuhodné naplnìní proroctví. O dva roky døíve
uveøejnil Josiah Litch, jeden z hlavních kazatelù, kteøí hlásali druhý pøíchod Ježíše Krista, výklad
deváté kapitoly knihy Zjevení a pøedpovìdìl v nìm pád osmanské øíše. Podle jeho výpoètù mìla být tato

mocnost poražena "v roce 1840, nìkdy v mìsíci srpnu". Jen nìkolik dnù pøed uvedeným datem napsal:
"Vycházíme-li z toho, že první údobí 150 let skonèilo pøesnì tehdy, když nastoupil na trùn se souhlasem
Turkù Konstantin XI., a období 391 let a 15 dnù zaèalo po skonèení prvního údobí, pak prorocké období
skonèí 11. srpna 1840, kdy se rozpadne osmanská øíše, která má hlavní mìsto v Konstantinopoli. A to se
také, jak vìøím, stane." (Josiah Litch v èasopisu Signs of the Times z 1. srpna 1840)
Pøesnì v urèené dobì pøijalo Turecko prostøednictvím svých vyslancù ochranu spojeneckých velmocí
Evropy, a tím se podrobilo køes•anským národùm. Tato událost pøesnì naplnila pøedpovìï (viz Dodatek
è. 34). Když se tato zpráva rozšíøila v Americe, mnoho lidí to pøesvìdèilo, že zásady vypracované
Millerem a jeho spoleèníky pro výklad biblických proroctví jsou správné a pøesné. Adventní hnutí
dostalo nový impulz. K Millerovi se pøidali vzdìlaní a vlivní lidé, kteøí hlásali a zveøejòovali jeho
názory. Od roku 1840 do roku 1844 se toto hnutí rychle šíøilo.
William Miller projevoval velkou sílu ducha, vycvièenou myšlením a studiem. Pøidal k ní nebeskou
moudrost, protože se spojil se zdrojem moudrosti. Byl to muž ryzí povahy, budil úctu a vážnost všude,
kde si cenili poctivosti a mravní bezúhonnosti. Spojoval opravdovou laskavost srdce s køes•anskou
pokorou a sebeovládáním. Byl pozorný a vlídný ke všem, vždy ochotný vyslechnout názory druhých a
zvážit jejich argumenty. Bez pøedpojatosti a rozèilování posuzoval všechny názory a každé uèení Božím
slovem. Jeho zdravý úsudek a dokonalá znalost Písem mu umožòovaly odmítnout bludy a odhalit klam.
Pøesto i jeho pùsobení naráželo na rozhoøèený odpor. Podobnì jako v pøípadì døívìjších reformátorù,
nesetkaly se pravdy, které hlásal, s pøíznivým ohlasem u populárních náboženských uèitelù. Protože
nemohli doložit své názory Písmem, uchylovali se k výrokùm lidí a k tradicím otcù. Hlasatelé adventní
pravdy pøijímali pouze dùkazy z Božího slova. "Jedinì Písmo" - znìlo jejich heslo. Odpùrci nahrazovali
nedostatek dùkazù z Písma zesmìšòováním a pošklebky. Vìnovali svùj èas, prostøedky i dùvtip, jen aby
škodili lidem, kteøí se provinili pouze tím, že radostnì oèekávali návrat svého Pána, snažili se žít èistým
životem a vybízet druhé, aby se pøipravili na Kristùv druhý pøíchod.
Nepøátelé vynakládali velké úsilí, aby lidi odvedli od myšlenek na druhý pøíchod Pána Ježíše. Tvrdili,
že studovat proroctví, která se vztahují k pøíchodu Ježíše Krista a konci svìta, je høích a nìco, zaè by se
lidé mìli stydìt. Tím podkopávali víru v Boží slovo. Tak duchovní rùzných církví zpùsobili, že se lidé
odvraceli od víry, a mnozí z nich se oddali høíchu a vydali se na cestu špatnosti. Tyto dùsledky pak
jejich pùvodci svalovali na adventisty.
I když Millerova kázání pøitahovala zástupy inteligentních a pozorných posluchaèù, objevovalo se
Millerovo jméno jen výjimeènì na stránkách náboženského tisku, a jen jako pøedmìt posmìchu a
odsuzování. Lehkomyslní a bezbožní lidé, kterým názory pøedstavitelù církví dodávaly odvahy,
zesmìšòovali jej i jeho pùsobení hanlivými pøívlastky, nemravnými a rouhavými vtipy. Šedovlasého
muže, který opustil pohodlí domova a cestoval na vlastní náklady od mìsta k mìstu, od vesnice k vesnici,
který bez odpoèinku pracoval, aby svìt upozornil na blížící se soud, posmìšnì nazývali bláznem, lháøem
a vypoèítavým podvodníkem.
Zesmìšòování, lži a nadávky používané proti Millerovi vyvolaly rozhoøèený odpor, a to i svìtského

tisku. "Chovat se k pøedmìtu tak neobyèejné vznešenosti, který má tak strašné následky," lehkomyslnì a
sprostì, psalo se v tisku, "znamená nejen se vysmívat citùm lidí, kteøí o nìm káží a zastávají jej," ale
"tropit si žerty ze dne soudu, vysmívat se samému Bohu a zlehèovat závažnost Božího soudu," (Bliss,
str. 183)
Pùvodce všeho zla se snažil nejen maøit vliv adventního poselství, ale také znièit hlasatele poselství.
Když Miller pøednášel svým posluchaèùm pravdy Písma, káral jejich høíchy a rušil jejich
sebeuspokojení, vzbudila jeho pøísná a otevøená slova jejich nepøátelství. Odpor, který projevovali k
jeho poselství èlenové církví, povzbuzoval spodinu spoleènosti, aby si troufala ještì více. Jeho nepøátelé
se rozhodli, že ho zabijí, až bude odcházet ze shromáždìní. Andìlé však stáli na stráži a jeden z nich v
podobì muže vzal Božího služebníka za ruku a vyvedl ho z rozzuøeného davu do bezpeèí. Své dílo ještì
nedokonèil, a tak satan a jeho pomahaèi zažili jen zklamání, když se jim nepodaøilo provést, co mìli v
úmyslu.
Navzdory všemu odporu zájem o adventní hnutí stále rostl. Poèet pøívržencù vzrostl z desítek a stovek
na mnoho tisíc. Rùzné církve zaznamenaly velký pøírùstek èlenstva. Po krátké dobì se však zaèal
projevovat odpor i proti tìm novì obráceným a církve zaèaly proti èlenùm, kteøí pøijali Millerovy
názory, zavádìt kázeòská opatøení. Miller na to reagoval písemným provoláním ke køes•anùm všech
vyznání. Požadoval v nìm, aby mu dokázali z Písma, v èem se mýlí.
Miller napsal: "Cožpak vìøíme nìèemu, co nepøikazuje Písmo, které vy sami prohlašujete za jediné
pravidlo víry a života? Co jsme provedli, že se na nás sypou zlomyslná odsouzení z kazatelen i ze
stránek novin a jsme vyluèováni z vašich církví a spoleèenství?" "Nemáme-li pravdu, ukažte nám,
prosím, v èem se mýlíme. Dokažte nám z Božího slova, že zastáváme bludy. Zakusili jsme dost
posmìchu, nemùže nás však pøesvìdèit, že se mýlíme. Jedinì Boží slovo mùže zmìnit naše názory.
Dospìli jsme k svým závìrùm po zralé úvaze a modlitbách, když jsme našli dùkazy v Písmu." (Bliss, str.
250.252)
Varování, která Bùh posílá svìtu prostøednictvím svých služebníkù, jsou nìkdy pøijímána se stejnou
nedùvìrou. Když zkaženost lidí pøed potopou pøimìla Boha, aby seslal na zemi potopu, oznámil nejprve
lidem svùj zámìr, aby jim poskytl pøíležitost odvrátit se od zla. Po sto dvacet let slýchali varování, aby
èinili pokání, jinak že se projeví Boží trest a oni zahynou. Poselství však považovali za nesmyslnou
báchorku, nevìøili mu. Utvrzeni ve své bezbožnosti, posmívali se Božímu poslu, tropili si posmìch z
jeho proseb a dokonce ho obvinili z nafoukanosti. Jak se mùže jeden èlovìk stavìt proti všem velikánùm
svìta? Kdyby poselství Noeho bylo pravdivé, proè je nepøijal celý svìt, proè mu neuvìøil? Tvrzení
jednoho èlovìka proti moudrosti tisícù! Proto varování nepøijali a nehledali úkryt v arše.
Odpùrci ukazovali na pøírodu - na nemìnné støídání roèních období, na modrou oblohu, ze které ještì
nikdy nepršelo, na zelená pole, osvìžovaná noèní rosou - a volali: "Nemluví snad v podobenstvích?" A s
opovržením prohlašovali, že hlasatel pravdy je naprostý pomatenec a ještì více se oddávali svým
radovánkám, nevzdávali se svých zlých èinù. Jejich nevìra nezabránila tomu, aby se pøedpovìdìná
událost nestala. Bùh dlouho snášel jejich bezbožnost a dal jim mnoho pøíležitostí k pokání. Ve

stanovený èas však lidi, kteøí odmítli jeho milost, postihl trest.
Ježíš Kristus prohlásil, že podobnì lidé nebudou vìøit v jeho druhý pøíchod. Jako souèasníci Noeho "nic
nepoznali, až pøišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i pøíchod Syna èlovìka" (Mt 24,39). Až se
lidé, kteøí se považují za Boží lid, zaènou smìšovat se svìtem, žít tak jak žije svìt a úèastnit se
zapovìzených zábav, až se rozmaøilost svìta stane rozmaøilostí církve, až budou znít svatební zvony a
všichni se budou radovat, že je èeká na zemi mnoho let blahobytu - tehdy, náhle - jako blesk z nebe pøijde konec jejich slibných vidin a klamných nadìjí.
Tak jako Bùh poslal svého služebníka, aby upozornil svìt na pøicházející potopu, tak také poslal
vyvolené posly, aby ohlásili, že se již blíží poslední soud. A jako se Noemovi souèasníci posmívali
pøedpovìdím hlasatele pravdy, tak se v Millerovì dobì vysmívali mnozí lidé - a to i èlenové
køes•anských církví - varovným slovùm.
Proè se uèení i hlásání o druhém pøíchodu Ježíše Krista církvím nelíbilo? Zatímco pro bezbožné lidi
znamená druhý pøíchod Ježíše Krista hrozbu a záhubu, pro vìøící je radostí a nadìjí. Tato velká pravda
povzbuzovala Boží vìrné následovníky ve všech dobách. Proè se tedy stala - podobnì jako sám Ježíš
Kristus - "kamenem úrazu" a "skálou pohoršení" pro Boží lid? Náš Pán slíbil svým uèedníkùm: "Odejduli, abych vám pøipravil místo, opìt pøijdu a vezmu vás k sobì." (J 14,3) Laskavý a soucitný Spasitel
pøedvídal, jak budou jeho následovníci osamìlí a zarmoucení, proto pøikázal andìlùm, aby je potìšili
ujištìním, že se vrátí tak, jak odešel do nebe. Když uèedníci pozornì hledìli vzhùru, aby zachytili
poslední pohled na Pána, kterého milovali, slyšeli tato slova: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k
nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu pøijde právì tak, jak jste ho vidìli odcházet." (Sk
1,11) Poselství andìlù v nich vzbudilo novou nadìji. Uèedníci "se s velikou radostí navrátili do
Jeruzaléma, byli stále v chrámì a chválili Boha" (L 24,52.53). Neradovali se proto, že Pán Ježíš od nich
odešel, a tedy zùstali sami, aby bojovali se zkouškami a pokušeními svìta, ale proto, že je andìlé ujistili,
že se Pán Ježíš opìt vrátí.
Zvìst o návratu Ježíše Krista by mìla být i dnes, podobnì jako v Betlémì, když ji andìlé oznámili
pastýøùm - dobrou zprávou, která pøináší velkou radost. Lidé, kteøí opravdu milují svého Spasitele,
musí s radostí uvítat zprávu vycházející z Božího slova, že Pán, k nìmuž se upínají jejich nadìje na vìèný
život - znovu pøichází, ne proto, aby snášel urážky, posmìch a opovržení - jak tomu bylo pøi jeho
prvním pøíchodu - ale v moci a slávì, aby vysvobodil svùj lid. Pouze lidé, kteøí nemají rádi Spasitele, si
pøejí, aby se nevrátil. Neexistuje jasnìjší dùkaz, že se církve odklonily od Boha, než podráždìní a odpor,
který v nich vyvolává toto Bohem seslané poselství.
Vìøící, kteøí pøijali uèení o brzkém pøíchodu Ježíše Krista, si uvìdomili nutnost pokání a pokory pøed
Bohem. Mnozí dlouho váhali mezi Kristem a svìtem, nyní však cítili, že nastal èas, aby se rozhodli.
"Vìènost se pro nì stala nezvyklou skuteèností. Nebe se pøiblížilo, zaèali cítit svou vinu pøed
Bohem." (Bliss, str. 146) Køes•ané se probouzeli k novému duchovnímu životu. Uvìdomovali si, že
zbývá málo èasu a že to, co mají vykonat pro své bližní, musí vykonat rychle. Svìt ustupoval do pozadí,
zdálo se jim, že se pøed nimi otevírá vìènost. Cítili, že život se vším, co patøí k jeho trvalému blahu

nebo záhubì, zastiòuje všechno èasné. Spoèinul na nich Boží Duch a dodal sílu jejich vážným výzvám,
když se obraceli na své bratry i høíšníky, aby se pøipravili na Boží den. Svìdectví beze slov, které dávali
svým každodenním životem, pøedstavovalo trvalou výèitku neposvìceným èlenùm církví, kteøí ustrnuli
na formalitách. Ti si nepøáli, aby je nìkdo rušil z jejich radovánek, honby za penìzi a úsilí po svìtských
poctách. Odtud pramenilo nepøátelství a odpor proti víøe v pøíchod Ježíše Krista i proti tìm, kdo ho
hlásali.
Když odpùrci poznali, že dùkazy z proroctví nelze vyvrátit, pokoušeli se odrazovat lidi od dalšího studia
tvrzením, že proroctví jsou zapeèetìna. Tím se protestanté vydali cestou øímských katolíkù. Zatímco
papežství Bibli lidem zakazovalo (viz Dodatek è. 35), protestantské církve tvrdily, že dùležitým èástem
Božího slova - a to èástem, které odhalují pravdy zvláš• dùležité pro dnešní dobu - nelze rozumìt.
Kazatelé i èlenové církví prohlašovali, že proroctví z knihy Daniel a Zjevení jsou nesrozumitelná
tajemství. Pán Ježíš však upozoròoval své následovníky na výroky z knihy proroka Daniela, které se
uskuteèní v urèené dobì. Øekl: "Kdo èteš, rozumìj!" (Mt 24,15) Tvrzení, že kniha Zjevení je tajemstvím,
kterému nelze rozumìt, odporuje samotnému názvu této knihy. Kniha Zjevení zaèíná slovy: "Zjevení,
které Bùh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkùm, co se má brzo stát... Blaze tomu, kdo
pøedèítá slova tohoto proroctví, a blaze tìm, kdo slyší a zachovávají, co je tu napsáno, nebo• èas je
blízko." (Zj 1,1-3)
Prorok napsal: "Blaze tomu, kdo pøedèítá." Nìkteøí lidé tedy nebudou chtít èíst, pro nì požehnání
neplatí. "Blaze tìm, kdo slyší" - jiní lidé odmítají poslouchat cokoli, co se týká proroctví, pro nì
požehnání také neplatí. "A zachovávají, co je tu napsáno" - mnozí lidé odmítají dbát na upozornìní a
pokyny obsažené v knize Zjevení. Žádný z nich nemùže poèítat se slíbeným požehnáním. Všichni lidé,
kteøí zesmìšòují proroctví a zlehèují vážnì mínìné prorocké symboly, všichni, kdo odmítají zmìnit svùj
život a pøipravit se na pøíchod Božího Syna, zùstanou bez požehnání.
Jak mohou pøes toto svìdectví Písma tvrdit, že kniha Zjevení je tajemství, které èlovìk nemùže
pochopit? Kniha Zjevení je odhalené tajemství, otevøená kniha. Její studium vede mysl k proroctví
Daniela a obì tyto prorocké knihy poskytují nejdùležitìjší Boží pokyny ohlednì událostí, ke kterým dojde
v závìru dìjin tohoto svìta.
Pán Janovi ve vidìní ukázal pozoruhodné a zajímavé události z dìjin církve. Jan vidìl stav Božího lidu,
hrozící nebezpeèí, zápasy i jeho koneèné vysvobození lidu. Zaznamenal závìreèná poselství, která
povedou k dozrání žnì svìta buï do snopù pro nebeskou sýpku, nebo do otepí pro oheò zkázy. Jan vidìl
nesmírnì dùležité skuteènosti - zvláštì pro církev posledních dnù - aby lidé, kteøí se odvrátí od bludu k
pravdì, mohli vìdìt o nebezpeèích a bojích, jež je èekají. Nikdo nemusí žít v nejistotì, co pøijde na tento
svìt.
Proè tedy lidé tak málo vìdí o tak dùležité èásti Písma svatého? Proè se projevuje tak všeobecná nechu•
studovat její poselství? Je to výsledek zámìrného úsilí knížete temnoty zatajovat pøed lidmi to, co
odhaluje jeho podvody a klamy. Proto Ježíš Kristus, který Janovi zjevil budoucnost - protože pøedvídal

odpor proti studiu knihy Zjevení - , slíbil požehnání všem, kdo budou èíst, poslouchat a zachovávat
slova tohoto proroctví.
Pøedmluva vydavatelù
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19. Svìtlo proniká tmou
Ve všech dobách i velkých reformaèních nebo náboženských hnutích na této zemi pùsobil Bùh nápadnì
stejným zpùsobem. V jednání s lidmi se øídí stále stejnými zásadami. Dnešní významná hnutí mají
obdobu v minulosti, a to, co církev prožila kdysi, skýtá cenné nauèení pro naši dobu.
Bible jasnì uèí, že Bùh prostøednictvím Ducha svatého zvláštním zpùsobem vede své služebníky na
zemi, aby pomocí velkých hnutí dovedl k závìru dílo záchrany. Lidé jsou nástroji v Božích rukou. Pán je
povolává, aby jejich prostøednictvím uskuteènil zámìry své milosti a svého milosrdenství. Každý èlovìk
má urèitý úkol. Pán dává každému tolik poznání, kolik potøebuje pro svou dobu, aby mohl splnit úkol,
který mu Bùh svìøil. Žádný èlovìk - bez ohledu na to, jak jej Bùh poctil - nikdy plnì nepochopil velký
plán záchrany lidstva ani dokonale nedocenil Boží zámìr, který se mìl uskuteènit v jeho dobì. Lidé plnì
nerozumí, èeho chce Bùh dosáhnout prostøednictvím úkolu, který jim svìøil. Nechápou dokonale
všechny dùsledky poselství, které v Božím jménu hlásají.
"Dokážeš vystihnout Boha èi obsáhnout dokonalost Všemohoucího?" "Mé úmysly nejsou úmysly vaše a
vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinùv. Jako jsou nebesa vyšší než zemì, tak pøevyšují cesty
mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše." "Já jsem Bùh a jiného už není, jsem Bùh a nic není jako já.
Od poèátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještì nestalo." (Jb 11,7; Iz 55,8.9; Iz
46,9.10)
Ani proroci, které Duch svatý osvítil mimoøádným zpùsobem, plnì neporozumìli dùsledkùm zjevení,
které obdrželi. Význam jednotlivých poselství mìl být odhalován postupnì, nakolik bude Boží lid
potøebovat nauèení, která jsou v nich obsažena.
Apoštol Petr, když psal o záchranì, s níž se lidé seznamují prostøednictvím evangelia, prohlásil: "Toto
spasení hledali, a po nìm se ptali proroci, kteøí prorokovali o milosti, která je vám pøipravena; zkoumali,
na který èas a na jaké okolnosti ukazuje Duch Kristùv v nich pøítomný, když pøedem svìdèí o utrpeních,
jež má Kristus vytrpìt, i o veliké slávì, která potom pøijde. Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobì,
nýbrž vám." (1 Pt 1,10-12)
I když Bùh nedopøál prorokùm plnì porozumìt tomu, co jim zjevil, tito Boží muži se usilovnì snažili
pochopit, co Bùh ve své milosti jejich prostøednictvím lidem sdìlil. Proroci "zkoumali a ptali se",
"zkoumali, na který èas a na jaké okolnosti ukazuje Duch Kristùv v nich pøítomný". Jaké nauèení z toho
vyplývá pro Boží lid køes•anské éry, kterému Pán poslal prostøednictvím svých služebníkù dané
proroctví? "Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobì, nýbrž vám." Všimnìme si, že tito svatí Boží
muži "zkoumali" poselství, která Pán poslal teprve budoucím generacím. Porovnejme jejich zápal s
neteèností a nezájmem pozdìjších "š•astnìjších" generací k tomuto daru nebes. Je to odsudek
lhostejnosti, která miluje pohodlí a tento svìt, a spokojí se s prohlášením, že proroctvím nelze porozumìt.
I když rozum omozeného èlovìka nemùže proniknout do myšlení nekoneèného Boha, ani plnì pochopit
jeho zámìry, velice èasto nejsou lidé schopni porozumìt Božímu poselství proto že se dopouštìjí nìjaké

chyby nebo nìco pøehlížejí. Èasto je myšlení lidí a dokonce i Božích služebníkù tak zaslepeno lidskými
názory, tradicí a nesprávnými naukami, že dokáže jen èásteènì pochopit velké pravdy zjevené v Božím
slovu. Podobnì na tom byli také uèedníci Ježíše Krista v dobì, kdy s nimi Pán Ježíš osobnì žil. Pøejali
lidovou pøedstavu mesiáše jako pozemského vládce, který povýší Izrael na svìtovládný trùn, tak že
nebyli schopni rozumìt jeho slovùm, když pøedpovídal své utrpení a smrt.
Ježíš Kristus je vyslal s poselstvím: "Naplnil se èas a pøiblížilo se království Boží. Èiòte pokání a vìøte
evangeliu." (Mk 1,15) Toto poselství bylo založeno na proroctví z knihy Daniel, deváté kapitoly. Andìl
prohlásil, že po šedesáti devíti prorockých týdnech pøijde "Pomazaný vévoda". Apoštolové tedy s
velkými nadìjemi a s radostným oèekávání vyhlíželi, kdy už bude nastoleno v Jeruzalémì království
mesiáše, které bude vládnout nad celým svìtem.
Hlásali poselství, které jim Kristus svìøil, i když mu sami správnì nerozumìli. Jejich poselství sice
vycházelo z textu Daniel 9,25, nechápali však smysl následujícího verše téže kapitoly, který pøedpovídá,
že "Pomazaný bude zahlazen," jemu to však neublíží. Od nejútlejšího dìtství byla jejich srdce naladìna
na oèekávání slávy pozemské øíše, a to je tak zaslepilo, že nepochopili ani smysl proroctví, ani význam
Kristových slov.
Splnili svou povinnost tím, že židovskému národu tlumoèili nabídku milosti. Ale pak - když èekali, že
uvidí svého Pána nastupovat na Davidùv trùn - zdìšenì sledovali jeho zatèení, bièování, zesmìšòování,
odsouzení a nakonec ukøižování. Jaká beznadìj a jaké zklamání naplòovalo jejich srdce, zatímco jejich
Pán odpoèíval v hrobì.
Kristus pøišel pøesnì tehdy a tak, jak to pøedpovìdìla proroctví. Svou službou do podrobnosti naplnil
biblické záznamy. Kázal poselství o spasení a "jeho slovo bylo mocné". Jeho posluchaèi ve svých
srdcích pocítili, že toto poselství pochází z nebe. Písmo a Duch svatý dosvìdèovali, že Boží Syn splnil
Boží poslání.
Uèedníci milovali svého drahého Mistra opravdovì, pøesto jejich mysl zatemòovaly pochybnosti a
nejistota. V zármutku si pak ani nevzpomnìli, že Pán Ježíš své utrpení a smrt pøedpovídal. Mohli by
prožívat takový zármutek a zklamání, kdyby Ježíš z Nazareta byl opravdu mesiášem? Tato otázka je
trýznila bìhem dlouhých beznadìjných hodin oné soboty mezi jeho smrtí a vzkøíšením, zatímco Spasitel
odpoèíval v hrobce.
I když tyto Kristovy následovníky zahalovala temná noc zármutku, pøece nebyli opuštìni. Prorok napsal:
"Sedím-li ve tmì, mým svìtlem je Hospodin... Vyvede mì na svìtlo a uzøím jeho spravedlnost." "Žádná
tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako svìtlo." Pán Bùh prohlásil: "Ve tmách
vzchází pøímým svìtlo." "Slepé povedu cestou, již neznají, stezkami, o nichž nic nevìdí, je budu vodit.
Tmu pøed nimi zmìním v svìtlo, pahorkatiny v rovinu. Toto jsou vìci, jež uèiním, od toho
neupustím." (Mi 7,8.9; Ž 139,12; 112,4; Iz 42,16)
Poselství, které uèedníci hlásali v Kristovì jménu, bylo v každé podrobnosti správné a pøedpovìzené

události se skuteènì odehrály. "Naplnil se èas a pøiblížilo se království Boží," hlásali. Po uplynutí "èasu"
- šedesáti devíti týdnù podle proroctví knihy Daniel, deváté kapitoly, kdy mìl vystoupit "Pomazaný",
tedy Mesiáš - byl Pán Ježíš skuteènì pomazán Duchem svatým, když ho Jan pokøtil v Jordánu. "Boží
království", které se pøiblížilo, jak hlásali, bylo nastoleno smrtí Ježíše Krista. Toto království nebylo
pozemskou øíší, jak se tomu tehdy všeobecnì vìøilo a uèilo. Nebude jí ani to budoucí, vìèné Kristovo
království, které bude nastoleno až "království, vladaøská moc a velikost všech království pod celým
nebem budou dány lidu svatých Nejvyššího," v nìmž "všechny vladaøské moci ho budou uctívat a
poslouchat" (Da 7,27). Bible oznaèuje slovním spojením " Boží království" jak království milosti, tak i
království slávy. O království milosti psal apoštol Pavel v listu Židùm. Nejdøíve ukázal Krista,
laskavého Pøímluvce, který je schopen "mít soucit s našimi slabostmi", a pak prohlásil: "Pøistupme tedy
smìle k trùnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý èas." (Žd 4,15.16)
Trùn milosti pøedstavuje království milosti, protože existence trùnu pøedpokládá existenci království.
Také v mnoha svých podobenstvích Pán Ježíš pøedstavoval "Boží království" a popisoval pùsobení Boží
milosti na lidská srdce.
Podobnì trùn slávy pøedstavuje království slávy. O tom království Pán Ježíš øekl: "Až pøijde Syn
èlovìka ve své slávì a všichni andìlé s ním, posadí se na trùn své slávy; a budou pøed nìho shromáždìny
všechny národy." (Mt 25,31.32) Toto království patøí ještì budoucnosti. Bude nastoleno až pøi druhém
pøíchodu Ježíše Krista.
Království milosti bylo zøízeno hned po pádu prvních lidí do høíchu, když byl vypracován plán pro
záchranu høíšného lidstva. Tehdy toto království existovalo jako Boží úmysl a slib, a pøesto se lidé
mohli už tehdy vírou stát jeho obèany. Skuteènì je nastolila smrt Ježíše Krista. I když Spasitel už zaèal
svou pozemskou službu, mohl unavený umínìností a nevdìkem lidí odmítnout smrt na golgotském køíži.
V zahradì Getsemane se kalich hoøkosti v jeho rukou chvìl. Ještì i tehdy mohl setøít z èela krùpìje
krvavého potu a nechat høíšné lidstvo, aby zahynulo ve svých vinách. Kdyby to byl udìlal, nebyla by pro
høíšníky možnost záchrany. Když však Spasitel obìtoval svùj život a posledním dechem zvolal: "Je
dokonáno," zajistil uskuteènìní plánu záchrany èlovìka. Zabezpeèil tak uskuteènìní slibu záchrany, který
Bùh dal prvním lidem po pádu do høíchu. Boží království milosti, které do té doby existovalo jako Boží
slib, bylo nyní skuteènì nastoleno.
Tak se Kristova smrt - událost, v níž uèedníci vidìli konec svých nadìjí - stala vìènou zárukou pravé
nadìje. I když jim pøinesla kruté zklamání, pøedstavovala vrcholný dùkaz správnosti jejich víry.
Událost, která je naplnila zármutkem a zoufalstvím, otevøela dveøe nadìje pro každého Adamova
potomka. Na ní závisí budoucí život a vìèné štìstí vìrných Božích následovníkù všech vìkù.
Uskuteènily se zámìry nekoneèné milosti, i když apoštolùm pøinesly zklamání. Pøestože jejich srdce
uchvátila Boží milost a síla jeho uèení - vždy• uèil "jako ten, kdo má moc" - , do ryzího zlata jejich lásky
ke Kristu se pøimíchala bezcenná struska svìtské pýchy a sobecké ctižádosti. Dokonce ještì ve slavnostní
chvíli pøi velikonoèní veèeøi, kdy Pán Ježíš vstupoval do temnoty Getsemane, "vznikl mezi nimi spor,
kdo z nich je asi nejvìtší". (L 22,24) Mysleli jen na trùn, na korunu a na slávu, zatímco pøed nimi stálo
pohanìní a utrpení v zahradì, soudní dvorana a golgotský køíž. Pýcha a touha po svìtské slávì
zapøíèinily, že se tak køeèovitì drželi nauk své doby, a nepochopili, co jim Spasitel vyprávìl o podstatì
svého království, o svém utrpení a smrti. Tyto omyly jim pøinesly utrpení - tvrdé, ale nezbytné - , aby

našli správný smìr. I když uèedníci nepochopili smysl poselství, které hlásali, a nedoèkali se splnìní
svých nadìjí, kázali varovné poselství, které jim Bùh svìøil, a Pán odmìní jejich víru a poslušnost. Oni
pak smìli hlásat slavnou zvìst o zmrtvýchvstalém Spasiteli všem národùm. Proto - aby byli pøipraveni
pro tento úkol - Pán dopustil, aby prožili zklamáni, které jim pøipadalo tak hoøké.
Po svém zmrtvýchvstání se Pán Ježíš zjevil dvìma uèedníkùm na cestì do Emaus a "zaèal od Mojžíše a
všech prorokù a vykládal jim to, co se na nìho vztahovalo ve všech èástech Písma" (L 24,27). Srdce
uèedníkù zahoøela. Jejich víra znovu vzplála. "Novì se narodili k živé nadìji" (1 Pt 1,3) - dokonce ještì
døíve, než se jim Pán Ježíš nechal poznat. Chtìl osvítit jejich mysl a upevnit jejich víru v pevné
"prorocké slovo". Pøál si, aby pravda pevnì zakoøenila v jejich myslích, a to nejen proto, že se s ním
osobnì setkali, ale spíše na základì nepochybných dùkazù, které pøedstavuje Písmo - na základì symbolù
a pøedobrazù Starého zákona a na základì proroctví. Následovníci Pána Ježíše potøebovali víru
založenou na rozumových dùvodech, a to nejen pro sebe, ale proto, aby mohli zvìst o Kristu nést celému
svìtu. Aby takovou víru získali, vedl je Pán Ježíš tak, že "zaèal od Mojžíše a všech prorokù". Takovým
zpùsobem doložil zmrtvýchvstalý Spasitel hodnotu a dùležitost Starého zákona.
Jakou promìnu uèedníci prožili, když mìli možnost znovu pohlédnout do milované tváøe svého Mistra
(L 24,32). Mnohem plnìji a dokonaleji než døíve "nalezli toho, o nìmž psal Mojžíš v zákonì i proroci".
Nejistotu, pochybnosti, beznadìji vystøídala dokonalá jistota, neochvìjná víra. Není divu, že po jeho
nanebevstoupení "byli stále v chrámì a velebili Boha" (L 24,53). Lidé, kteøí vìdìli o potupné smrti jejich
Pána, oèekávali, že uvidí v jejich tváøích výraz zármutku, bezradnosti a porážky, vidìli však radost a
vítìzství. To byla pøíprava uèedníkù pro jejich další úkol. Prošli nejtìžší zkouškou, jakou jen mohli snést,
a zakusili, jak se Boží slovo vítìznì naplnilo, i když podle lidského úsudku bylo již všechno ztraceno. Co
mohlo pozdìji ohrozit jejich víru nebo zeslabit vøelost jejich lásky? I v nejvìtším zármutku mìli "mocné
povzbuzení" a nadìji, v níž byli "pevnì a bezpeènì zakotveni" (Žd 6,18.19). Byli svìdky Boží moudrosti a
moci a mìli jistotu, "že ani smrt ani život, ani andìlé ani mocnosti, ani pøítomnost ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odlouèit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu". Vyznávali: "Ale v tom všem slavnì vítìzíme mocí toho, který si
nás zamiloval." (Ø 8,38.39.37) "Slovo Hospodinovo zùstává na vìky." (1 Pt 1,24) "Kdo je odsoudí?
Vždy• Kristus Ježíš, který zemøel a který byl vzkøíšen, je na pravici Boží a pøimlouvá se za nás!" (Ø
8,34)
Pán prohlašuje: "Mùj lid nebude zahanben na vìky." (Jl 2,26) "Veèer se uhostí pláè, ale ráno všechno
plesá." (Ž 30,6) Když se v den vzkøíšení uèedníci setkali s Pánem a jejich srdce hoøelo; když na cestì do
Emaus naslouchali jeho slovùm; když se dívali na jeho hlavu, ruce a nohy, které nesly stopy ran; když je
pøed svým nanebevstoupením zavedl k Betánii, pozvedl ruce, požehnal jim a vyzval je: "Jdìte do celého
svìta, kažte evangelium" a dodal: "já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto vìku" (Mk 16,15;
Mt 28,20); když o letnicích pøišel slíbený Utìšitel, uèedníci obdrželi Boží moc a získali jistotu, že jejich
Pán, který vystoupil na nebesa, je s nimi - nebyli by ochotni vymìnit službu evangelia jeho milosti spolu
s "korunou spravedlnosti", kterou obdrží v den jeho druhého pøíchodu - i kdyby je tato služba vedla
cestou obìti a muèednictví - za slávu svìtských trùnù, na které se zpoèátku tak tìšili. Pán, který "mùže
uèinit neskonale víc, než zaè prosíme a co si dovedeme pøedstavit," jim poskytl možnost úèastnit se jeho
utrpení a také sdílet jeho radost - radost "pøivést mnoho synu k slávì", nevýslovnou radost "pøenesmírné

váhy vìèné slávy", s níž se, "toto krátké a lehké soužení" jak píše apoštol Pavel "nedá srovnat" (Ef 3,20;
Žd 2,10; 2 K 4,17; Ø 8,18).
Prožitek uèedníkù, kteøí hlásali "evangelium o království" pøi prvním pøíchodu Pána Ježíše, se podobá
zkušenosti lidí, kteøí hlásali zvìst o jeho druhém pøíchodu. Tak jako apoštolové vyšli a zaèali kázat:
"Naplnil se èas a pøiblížilo se království Boží," vyšel i Miller a jeho spolupracovníci a hlásali, že se brzy
naplní nejdelší èasové proroctví Bible, že se blíží soud a brzy bude nastoleno Boží vìèné království.
Kázání apoštolù vycházelo z èasového údaje o sedmdesáti týdnech z proroctví knihy Daniel, deváté
kapitoly. Poselství Millera a jeho spolupracovníkù upozoròovala na ukonèení období 2300 veèerù a jiter
z knihy Daniel 8,14. Souèástí tohoto údobí je i zmínìných sedmdesát týdnù. Obojí kázání bylo založeno
na splnìní rùzných èástí téhož velkého prorockého údobí.
Podobnì jako apoštolové ani Miller a jeho spolupracovníci plnì nepochopili význam poselství, které
hlásali. Bludy, tak dlouho zakoøenìné v církvi, jim nedovolily správnì pochopit dùležité prvky proroctví.
I když kázali poselství, které mìli z Božího povìøení oznámit svìtu, nepochopili správnì jeho význam, a
proto zažili zklamání.
Pøi výkladu proroctví Daniela 8,14: "Až po dvou tisících a tøech stech veèerech a jitrech dojde svatynì
spravedlnosti (oèištìní)," pøijal Miller, jak již bylo øeèeno, tehdy všeobecnì rozšíøený názor, že svatyní
je tato zemì. Domníval se, že oèištìní svatynì znamená oèištìní zemì ohnìm pøi druhém pøíchodu Ježíše
Krista. Když došel k závìru, že konec údobí 2300 veèerù a jiter lze pøesnì urèit, domníval se, že tím je
nám oznámena doba druhého pøíchodu Ježíše Krista. Mýlil se, protože pøijal obecnì rozšíøený názor na
to, co v Bibli pøedstavuje svatynì.
V pøedobrazném systému, který znázoròoval obì• a knìžskou službu Pána Ježíše, bylo oèištìní svatynì
poslední službou, kterou veleknìz konal podle roèního liturgického kalendáøe. Byl to poslední akt
procesu smíøení - jím byly odstranìny nebo pøeneseny høíchy Izraele. Tento svátek obraznì
pøedstavoval závìreèné dílo našeho veleknìze v nebi, odstraòování høíchù Božího lidu z nebeských
záznamù. Tato služba zahrnuje vyšetøování, soud, a bezprostøednì pøedchází pøíchod Pána Ježíše na
nebeských oblacích s velkou slávou a mocí. Když bude Pán pøicházet, bude už o každém èlovìku
rozhodnuto. Pán Ježíš prohlásil: "Hle, pøijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho,
jak jednal." (Zj 22,12) První èást soudu bude bezprostøednì pøedcházet druhý pøíchod Pána Ježíše, jak
to zvìstuje poselství prvního andìla ze Zjevení 14,7: "Bojte se Boha a vzdejte mu èest, nebo• nastala
hodina jeho soudu."
Lidé, kteøí hlásali toto varování, kázali pravé poselství v pravý èas. Podobnì jako apoštolové, kteøí
zvìstovali: "Naplnil se èas a pøiblížilo se království Boží" na základì proroctví z knihy Daniel deváté
kapitoly, ale pøitom nepochopili, že tato èást Písma pøedpovídá smrt Mesiáše, hlásal Miller a jeho
spolupracovníci poselství založené na proroctví z knihy Daniel 8,14 a Zjevení 14,7, a nepochopili, že ve
Zjevení ètrnácté kapitole jsou ještì další proroctví, která je tøeba také lidem oznámit pøed druhým
pøíchodem Pána Ježíše. Tak jako se apoštolové mýlili v otázce království, které má být nastoleno na
konci sedmdesáti týdnù, tak se první adventisté mýlili v tom, k jaké události dojde po uplynutí 2300
veèerù a jiter. V obou pøípadech myšlení lidí zatemnily tehdy bìžné názory nebo spíše lpìní na nich. V
obou pøípadech lidé splnili Boží vùli a hlásali poselství, které jim Pán svìøil, ale v obou pøípadech zažili

zklamání, protože své poselství správnì nepochopili.
Pøesto Pán uskuteènil svùj milostivý zámìr. Zaznìlo varování, že se blíží soud. Velký den se pøiblížil a
Pán ve své prozøetelnosti vyzkoušel lidi tím, že jim nechal oznámit urèitý èas, aby se ukázalo, co je v
jejich srdcích. Poselství mìlo vyzkoušet a oèistit køes•anskou církev. Mìlo ukázat, zda èlenové církve
milují tento svìt, nebo svého nebeského Pána. Vyznávali, že milují svého Spasitele - nyní mìli svou
lásku dokázat. Budou ochotni vzdát se svìtských nadìjí a ambicí a radostnì pøijmout zvìst o druhém
pøíchodu svého Pána? Poselství jim mìlo umožnit poznat skuteèný vlastní duchovní stav. Bylo jim
posláno z milosti, mìlo je vyburcovat, aby v pokání a pokoøe hledali svého Pána.
Také zklamání - i když bylo výsledkem jejich nesprávného chápání poselství - jim mìlo pøinést užitek.
Vyzkoušelo pohnutky lidí, kteøí tvrdili, že varovné poselství pøijali. Zavrhnou po zklamání všechno, co
prožili, a pøestanou dùvìøovat Božímu slovu, nebo se pokornì a s modlitbou budou snažit poznat, v èem
se dopustili chyby a budou se snažit pochopit smysl daného proroctví? Kolik z nich jednalo jen ze
strachu, z chvilkového popudu nebo vzrušení? Kolik z nich vlastnì vìøilo jen polovièatì nebo vùbec?
Mnoho lidí tvrdilo, že se tìší na pøíchod Pána Ježíše, když však mìli snášet posmìch a odmítání
ostatních, když byli vystaveni zkoušce - protože Pán nepøišel a oni zažili zklamání - , opustí to, èemu
uvìøili? Zavrhnou pravdu doloženou jasným svìdectvím Božího slova proto, že okamžitì nepochopí,
proè Pán jedná tak, jak jedná?
Zklamání také ukázalo skuteènou sílu lidí, kteøí s opravdovou vírou uposlechli to, o èem byli
pøesvìdèeni, že je uèení Božího slova a Ducha svatého. Nauèili se, èemu mùže lidi nauèit jen podobná
zkušenost - totiž jak je nebezpeèné pøijímat názory a výklady lidí místo toho, abychom dovolili Bibli,
aby se vykládala sama. Zklamání a zármutek, který byl výsledkem jejich vlastního omylu, vedl pravé
vìøící k nápravì. Vedl je k dùkladnìjšímu studiu biblických proroctví. Vedl je k tomu, že zaèali ovìøovat
základy své víry a odmítli všechno, co sice ostatní køes•ané obecnì uznávali, ale co se nezakládalo na
Písmu.
To, co se zdálo tìmto vìøícím - podobnì jako kdysi apoštolùm - zdálo v hodinì zkoušky tìžko
pochopitelné, bylo jim pozdìji jasné. Když pak vidìli, "k èemu je Pán nakonec pøivedl" (Jk 5,11),
pochopili, že se v jejich pøípadì splnil Boží laskavý zámìr, i když prožili zklamání, které bylo dùsledkem
jejich omylu. Na základì vlastní zkušenosti poznali, že Pán je "lítostivý a milostivý" a že "všechny
stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a vìrnost pro ty, kteøí dodržují jeho smlouvu a svìdectví". (Ž
25,10)
Pøedmluva vydavatelù
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20. Velké náboženské probuzení
Poselství prvního andìla ze ètrnácté kapitoly knihy Zjevení pøedpovídá velké náboženské probuzení, ke
kterému dojde po hlásání brzkého pøíchodu Ježíše Krista. Jan vidìl andìla letícího "prostøedkem nebe,
majícího vìèné evangelium, aby je zvìstoval obyvatelùm zemì, každému národu a kmeni, jazyku a lidu."
Volal "mocným hlasem": "Bojte se Boha a vzdejte mu èest, nebo• nastala hodina jeho soudu; pokleknìte
pøed tím, kdo uèinil nebe, zemi, moøe i prameny vod." (Zj 16,6.7)
Významné je to, že podle Bible je hlasatelem uvedeného poselství andìl. Boží moudrosti se zalíbilo
znázornit èistotou, slávou a mocí nebeského posla vznešenost díla, které má toto poselství vykonat, a
zároveò moc a slávu, jež je budou provázet. Andìlùv let "prostøedkem nebe", "mocný hlas", který
poselství zvìstuje, a hlásání poselství všem "obyvatelùm zemì" - "každému národu a kmeni, jazyku i
lidu" - naznaèují, jak rychle se hnutí bude šíøit i jeho celosvìtový rozsah.
Poselství samo naznaèuje dobu, kdy má hnutí nastat. Uvádí, že hnutí je souèástí "vìèného evangelia" a
ohlašuje zaèátek soudu. Poselství o záchranì èlovìka bylo hlásáno ve všech dobách, uvedené poselství je
však èást evangelia, která má být hlásána až v dobì konce, protože jen tehdy bude platit, že nastala
hodina soudu. Proroctví ukazují øadu událostí, které budou pøedcházet zahájení soudu. To platí zvláštì o
biblické knize Daniel. Pán však proroka Daniela vyzval, aby tu èást proroctví, která se vztahuje na dobu
konce, zavøel a zapeèetil "až do doby konce" (Da 12, 4). Teprve tehdy - až dospìjeme do urèené doby mùže být hlásáno poselství o soudu, založené na splnìní pøedchozích proroctví. V dobì konce, jak napsal
prorok, "mnozí budou zmatenì pobíhat, ale poznání se rozmnoží" (Da 12,4).
Apoštol Pavel varoval církev, aby neoèekávala pøíchod Ježíše Krista za jeho života. Ten den
"nenastane", napsal, "dokud nedojde ke vzpouøe proti Bohu a neobjeví se èlovìk nepravosti". (2 Tes 2,3)
Teprve po velkém odpadnutí a dlouhém období vlády "èlovìka nepravosti" mùžeme oèekávat pøíchod
Pána. "Èlovìk nepravosti", nazývaný také "tajemství nepravosti", "syn zatracení" a "ten høíšný",
pøedstavuje papežství, které - jak pøedpovìdìla proroctví - mìlo vládnout 1260 let. Toto období skonèilo
v roce 1798. Druhý pøíchod Ježíše Krista nemohl tedy nastat pøed uvedeným rokem. Pavlovo varování
platí pro celé køes•anské období až do roku 1798. Teprve po tomto datu má být hlásáno poselství o
druhém pøíchodu Ježíše Krista.
Uvedené poselství nemìlo být zvìstováno v pøedcházejících staletích. Apoštol Pavel, jak víme, toto
poselství nehlásal. Pokud šlo o druhý pøíchod Pána Ježíše, odkazoval své bratry do tehdy vzdálené
budoucnosti. Ani reformátoøi nehlásali druhý pøíchod Ježíše Krista. Martin Luther oèekával, že soud
nenastane ani za tøi sta let po nìm. Po roce 1798 byla však biblická kniha Daniel "odpeèetìna", nìkteøí
lidé proroctví pochopili a zaèali hlásat poselství o blízkém soudu.
Podobnì jako velká reformace v 16. století, zaèalo i adventní hnutí souèasnì v rùzných zemích. V Evropì
i v Americe studovali vìrní a zbožní lidé proroctví, zkoumali Duchem svatým inspirované texty a
nacházeli v nich pøesvìdèující dùkazy, že se pøiblížil konec svìta. V rùzných zemích se nezávisle na

sobì objevily skupiny køes•anù, kteøí výhradnì studiem Písma dospìli k pøesvìdèení, že se blíží pøíchod
Spasitele.
V roce 1821, tøi roky poté, co Miller dospìl studiem proroctví k pøesvìdèení, že se pøiblížila doba
soudu, zaèal o blízkém pøíchodu Ježíše Krista kázat dr. Josef Wolff, "misionáø celého svìta". Wolff se
narodil v Nìmecku v židovské rodinì, jeho otec byl rabín. Už jako velmi mladý byl pøesvìdèen o
pravdivosti køes•anství. Èiperný a zvídavý chlapec pozornì naslouchal rozhovorùm zbožných Židù,
kteøí se každý den scházeli v domì jeho otce a hovoøili o nadìjích a oèekávání národa, o slávì
pøicházejícího Mesiáše a o obnovì Izraele. Jednou zaslechl jméno Ježíše z Nazareta a zaèal se zajímat,
kdo to je. "Byl to neobyèejnì nadaný Žid, když se však vydával za Mesiáše, odsoudil ho židovský soud k
smrti," znìla odpovìï. Zvídavý chlapec se však ptal: "Proè je Jeruzalém rozboøen a my v zajetí?" Otec
odpovìdìl: "Žel, žel, protože Židé vraždili proroky," odpovìdìl mu otec. Chlapci navždy utkvìla
myšlenka: "Co když byl také Ježíš prorokem a Židé ho usmrtili, i když byl nevinný." (Cesty a
dobrodružství Josefa Wolffa, sv. 1, str. 6) Ten pocit byl tak silný, že se èasto zastavil pøed køes•anským
kostelem, do nìhož mu bylo zakázáno vstupovat, a poslouchal kázání.
Když mu bylo sedm let, chlubil se pøed jedním starším køes•anským sousedem, jak Izrael zvítìzí, až
jednou pøijde Mesiáš. Starý pán na to vlídnì odpovìdìl: "Milý chlapèe, øeknu ti, kdo byl skuteèný
Mesiáš: Byl to Ježíš z Nazareta..., kterého tvoji pøedkové ukøižovali, podobnì jako pøedtím zabíjeli
proroky. Jdi domù a pøeèti si padesátou tøetí kapitolu z knihy proroka Izaiáše, a pøesvìdèíš se, že Ježíš
Kristus je Syn Boží." (Tamtéž, díl 1, str. 7) Chlapce to pøesvìdèilo okamžitì. Šel domù, pøeèetl si
udanou èást Písma a s údivem zjistil, jak dokonale se pøedpovìï splnila na Ježíši z Nazareta. Mají
køes•ané pravdu? Chlapec požádal otce, aby mu proroctví vysvìtlil, ten však reagoval zarytým mlèením,
takže se ho už neodvážil zeptat na to podruhé. To jen posílilo jeho touhu dovìdìt se o køes•anství více.
Informace, které hledal, byly pøed ním v jeho židovském domovì peèlivì utajovány. Když mu bylo
pouhých jedenáct let, opustil rodièovský dùm a vydal se do svìta, aby sám získal vzdìlání a vybral si
náboženství a životní povolání. Naèas našel domov u pøíbuzných, brzy ho však jako odpadlíka vyhnali.
Zùstal bez prostøedkù mezi cizími lidmi a musel se o sebe postarat sám. Stìhoval se z místa na místo,
pilnì studoval a vydìlával si na živobytí vyuèováním hebrejštiny. Vlivem jednoho katolického uèitele se
stal katolíkem a rozhodl se, že bude pùsobit jako misionáø mezi Židy. S tímto zámìrem odešel o nìkolik
let pozdìji do Øíma, aby pokraèoval ve svých studiích v katolickém Ústavu pro šíøení víry. I tam byl
díky svému zvyku myslet nezávisle a mluvit otevøenì naøèen z kacíøství. Otevøenì napadal zloøády v
církvi a zdùrazòoval potøebu nápravy. I když mu byli katoliètí hodnostáøi zpoèátku velmi naklonìni,
musel po nìjaké dobì Øím opustit. Pod dohledem církve prošel rùzná místa, až bylo nakonec všem jasné,
že se nikdy nepodøídí autoritì øímské církve. Prohlásili ho za nepolepšitelného a nechali ho odejít, kam
chtìl. Odešel do Anglie, pøijal protestantství a pøestoupil do anglikánské církve. Po dvou letech pilného
studia zahájil v roce 1821 své veøejné pùsobení.
Když Wolff pøijal velkou pravdu o prvním pøíchodu Pána Ježíše, jako "muže bolesti, který zkusil
nemoci," poznal, že proroctví stejnì zøetelnì pøedpovídají také jeho druhý pøíchod v moci a slávì. A tak
se snažil pøivést svùj národ k Ježíši z Nazareta jako k slíbenému Mesiáši a poukazoval na jeho první
pøíchod v pokoøe jako obì• za høíchy lidí, a souèasnì je uèil, že pøijde podruhé jako král a vysvoboditel.

"Ježíš z Nazareta, pravý Mesiáš," hlásal, "jehož ruce a nohy byly probity, vedený jako beránek na
porážku, muž bolesti, který zkusil nemoci, pøišel poprvé, když Judovi bylo odòato žezlo a zákonná moc,
pøijde podruhé v nebeských oblacích za zvuku trouby archandìla" (Josef Wolff: Bádání a misijní
èinnost, str. 62), "postaví se na Olivové hoøe a pøijme panství nad tvorstvem, udìlené a promrhané kdysi
Adamem (1 M 1,26; 3,17). Ježíš Kristus bude králem nad celým svìtem. Pláè a náøek stvoøení ustane,
zaznìjí písnì chvály a díkùvzdání... Až Ježíš pøijde v slávì svého Otce, se svatými andìly..., vstanou
nejprve mrtví vìøící (1 Tes 4, 16; 1 Kor 15,32). My, køes•ané, to nazýváme prvním zmrtvýchvstáním.
Pak zmìní øíše zvíøat svou povahu (Iz 11,6-9) a podøídí se Pánu Ježíši (Ž 8). Zavládne všeobecný
mír." (Wolff: Deník, str. 378.379) "Pán opìt pohlédne na zemi a prohlásí: Hle, všechno je velmi
dobré." (Tamtéž, str. 294)
Wolff vìøil, že pøíchod Ježíše Krista je blízko. Jeho výklad proroctví o posledních událostech se jen o
nìkolik let lišil od Millerova výkladu. Lidem, kteøí mu na základì textu Písma "O onom dni nebo hodinì
neví nikdo" tvrdili, že lidé nikdy nebudou znát èas Kristova pøíchodu, Wolff odpovídal: "Øekl nám Pán,
že onen den a hodinu lidé nikdy nebudou znát? Neoznámil nám znamení doby, abychom mohli
pøinejmenším poznat, že se jeho pøíchod blíží, podobnì jako èlovìk poznává pøíchod léta, když fíkovník
vyráží listy? (Mt 24,32) Nemáme snad nikdy poznat onu dobu, i když nás sám vybízí, abychom
proroctví knihy Daniel nejen èetli, ale také abychom mu rozumìli? A právì v knize Daniel je napsáno, že
její slova budou 'zapeèetìna' až do èasu konce (což platilo v jeho dobì) a že mnozí budou chodit sem a
tam (to je hebrejský výraz pro uvažování a zkoumání o èasu) a že se rozmnoží lidské poznání (to
znamená poznání o uvedeném èasu) - (Da 12,4). Náš Pán tím nechtìl øíci, že nebudeme vìdìt, o jeho
blížícím se pøíchodu, ale že nikdo nebude znát pøesný den a pøesnou hodinu jeho návratu. Øekl, že
znamení doby by mìla staèit, aby nás pohnula k pøipravì na jeho pøíchod, jako se Noe pøipravoval tím,
že stavìl koráb." (Wolff, Bádání a misijní èinnost, str. 404.405)
O tehdy bìžném výkladu Písma nebo spíše o jeho nesprávném výkladu Wolff napsal: "Vìtšina køes•anù
opustila jasný smysl Písma svatého a pøijala buddhistický zpùsob hledání jakéhosi tajemného smyslu
jednotlivých pojmù: vìøí, že budoucí štìstí vykoupených spoèívá v jakémsi poletování ve vzduchu, když
slyší slovo Židé, rozumí tím pohany, když slyší o Jeruzalémì, rozumí tím církev, když se v Bibli píše o
zemi, domnívají se, že se mluví o nebi a když je øeè o pøíchodu Ježíše Krista, rozumìjí tím pokrok
misijních spoleèností, výraz "jít na Boží horu" chápou jako "velké shromáždìní metodistù" (Wolff,
Deník, str. 96).
Bìhem dvaceti ètyø let, od roku 1821 do roku 1845, procestoval Wolff mnoho zemí. V Africe navštívil
Egypt a Etiopii, v Asii Palestinu, Sýrii, Persii, Bucharu a Indii. Navštívil také Spojené státy a cestou se
zastavil na Ostrovì svaté Heleny, kde kázal. Do New Yorku pøijel v srpnu 1837. Nejdøíve kázal tam,
pozdìji také ve Philadelphii a Baltimore. Nakonec navštívil Washington. Jak napsal: "Zde mi udìlila
jedna ze snìmoven kongresu na návrh bývalého prezidenta Johna Quincy Adamse jednomyslnì povolení
použít kongresový sál ke konání pøednášky, kterou jsem mìl v sobotu pøed všemi èleny kongresu, pøed
biskupem z Virginie a pøed duchovními a obyvateli Washingtonu. Tutéž poctu mi prokázali èlenové
vlády v New Jersey a v Pensylvánii. Pøednášel jsem jim o svých cestách po Asii, ale také o království
Ježíše Krista." (Tamtéž, str. 398.399)

Dr. Wolff cestoval po nejménì civilizovaných zemích bez ochrany nìjaké evropské vlády. Prožil mnoho
nesnází a musel èelit nesèetným nebezpeèím. Trpìl hladem, bili ho, byl prodán do otroctví a tøikrát byl
odsouzen k smrti. Nìkolikrát ho pøepadli lupièi a nìkolikrát témìø zemøel žízní. Jednou byl oloupen o
všechno, co mìl, a musel putovat stovky kilometrù pìšky pøes hory, sníh mu šlehal do tváøe a jeho bosé
nohy ztuhly, jak šel po zmrzlé zemi.
Když ho varovali, aby neozbrojen nechodil k divokým a nepøátelským kmenùm, prohlašoval, že je
ozbrojen - "modlitbou, horlivostí pro Krista a vírou v jeho pomoc". Jak øíkal: "Jsem také zásoben láskou
k Bohu a láskou k bližním a mám v rukou Bibli." (W. H. D. Adams, Èasto v nebezpeèí, str. 192) A• šel
kamkoli, vždy mìl s sebou Bibli v hebrejštinì a v angliètinì. O jedné ze svých pozdìjších cest napsal:
"Držel jsem v ruce otevøenou Bibli. Cítil jsem, že v této knize je má síla a že její moc mi dává
sílu." (Tamtéž, str. 201)
Ve své práci pokraèoval, až se poselství o Božím soudu rozšíøilo do velké èásti obydleného svìta. Mezi
Židy, Turky, Pársy, Hindy a mnoha jinými národy a kmeny šíøil Boží slovo v rùzných jazycích a všude
hlásal, že se blíží království Mesiáše.
Na cestách se setkal u jednoho izolovaného kmene s uèením o brzkém pøíchodu Pána. Napsal také, že
"jemenští Arabové mají knihu, zvanou Seera, která podává zprávu o druhém pøíchodu Ježíše Krista a o
jeho vládì ve slávì. Oèekávají, že v roce 1840 dojde k velkým událostem." (Wolff, Deník, str. 377) "V
Jemenu... jsem strávil šest dní u rechabitù. Ti nepijí víno, nepìstují vinice, nesejí, žijí ve stanech a drží se
slov Jonadaba, syna Rechabova. Našel jsem mezi nimi také Izraelce z kmene Dan..., kteøí spolu s
rechabity oèekávají brzký pøíchod Mesiáše na nebeských oblacích." (Tamtéž, str. 389)
Podobnou víru našel jiný misionáø u Tatarù. Jeden tatarský knìz položil misionáøi otázku, kdy pøijde
Kristus podruhé. Když mu misionáø odpovìdìl, že o tom nic neví, byl knìz velice pøekvapen takovou
neznalostí èlovìka, který o sobì tvrdí, že je uèitel Bible, a vysvìtlil své pøesvìdèení založené na
proroctvích, že Ježíš Kristus pøijde asi v roce 1844.
Již od roku 1826 znìlo adventní poselství v Anglii. Hnutí tady nemìlo tak výraznou podobu jako v
Americe, neuèilo pøesné datum Kristova druhého pøíchodu, pøesto však hlásalo velkou pravdu o
brzkém pøíchodu Ježíše Krista v moci a slávì, a to nejen mezi pøíslušníky anglikánské církve. Mourant
Brock, anglický spisovatel, uvádí, že asi sedm set kazatelù anglikánské církve zvìstovalo "evangelium o
království". Ve Velké Británii ovšem také zaznìlo poselství, že Pán Ježíš pøijde v roce 1844. Ze
Spojených státù sem pøicházely tiskoviny o adventním hnutí. V Anglii byly také tištìny podobné knihy a
èasopisy. V roce 1842 se vrátil do své vlasti Robert Winter, rodilý Anglièan, který pøijal adventní víru v
Americe, aby v Anglii hlásal blízký pøíchod Pána Ježíše. Pøidali se k nìmu mnozí další a poselství o
soudu znìlo v rùzných èástech Anglie.
V Jižní Americe, kde panovala naprostá nevìdomost a kde vládli katoliètí knìží, se dostal k Písmu
španìlský jezuita Lacunza a vlastním studiem poznal pravdu o brzkém pøíchodu Ježíše Krista. Cítil

nutnost sdìlit své poznatky dalším lidem, nechtìl se však vystavovat nebezpeèí, že ho Øím postihne
církevním trestem, proto své poznatky zveøejnil pod pseudonymem "Rabbi Ben-Ezra" a pøedstavil se
jako obrácený Žid. Lacunza žil v 18. století a jeho kniha se pøesto dostala do Anglie. Do angliètiny byla
pøeložena až v roce 1825. Její vydání pøispìlo k prohloubení zájmu o druhý pøíchod Ježíše Krista, který
se v Anglii již tehdy probudil.
V Nìmecku hlásal toto uèení v osmnáctém století duchovní luterské církve Bengel, proslulý znalec Bible
a kritik. Když dokonèil své školní vzdìlání, vìnoval se Bengel "studiu teologie, k níž ho pøitahovala jeho
vrozená vážná povaha a náboženské zamìøení, umocnìné jeho výchovou a vzdìláním v mládí. Jako jiní
hloubaví mladí lidé, kteøí žili pøed ním i po nìm, musel bojovat s náboženskými pochybnostmi a
tìžkostmi. Bengel s dojetím vzpomínal na ?mnohé šípy, které probodávaly jeho ubohé srdce a ztìžovaly
mu jeho mládí?." (Encyclopaedia Britanica, heslo Bengel) Když se stal èlenem württemberské
konzistoøe (zemského církevní úøadu), zasazoval se o náboženskou svobodu. "Hájil práva a výsady
církve, a souèasnì se zasazoval o to, aby byla zaruèena plná svoboda lidem, kteøí cítí, že musí z
pøesvìdèení vystoupit ze své církve." Blahodárné úèinky jeho pùsobení lze dosud poci•ovat v kraji,
odkud pocházel.
Když si Bengel jednou pøipravoval kázání pro adventní nedìli ze Zjevení dvacáté první kapitoly,
najednou pochopil pravdu o druhém pøíchodu Ježíše Krista. Proroctví z knihy Zjevení zaèal chápat jasnì
jako nikdy pøedtím. Pøemožen vìdomím nesmírné dùležitosti a nepøekonatelné slávy výjevù
pøedpovìdìných prorokem, musel na chvíli zanechat uvažování. Když však vystoupil na kazatelnu,
vnucovala se mu celá otázka znovu v celé živosti a síle. Od té chvíle se vìnoval studiu proroctví, zvláštì
proroctví v knize Zjevení. Brzy dospìl k pøesvìdèení, že poukazují na blížící se pøíchod Ježíše Krista.
Datum, které stanovil jako dobu druhého Kristova pøíchodu, se jen o nìkolik rokù lišilo od data, které
pozdìji vypoèítal Miller.
Bengelovy spisy se rozšíøily mezi všemi køes•any. V jeho vlasti - ve Württemberku - a do jisté míry i v
ostatních èástech Nìmecka lidé jeho výklady proroctví pøijímali. Hnutí pokraèovalo po jeho smrti a
adventní poselství se šíøilo v Nìmecku ve stejné dobì, kdy znìlo také v jiných zemích. V té dobì odešli
nìkteøí vìøící z Nìmecka do Ruska a založili tam kolonie. Víra v brzký pøíchod Pána Ježíše se v
nìmeckých sborech v Rusku dlouho udržovala.
Svìtlo zazáøilo také ve Francii a ve Švýcarsku. V Ženevì, kde Farel a Kalvín šíøili pravdu reformace,
kázal Gaussen poselství o druhém pøíchodu Ježíše Krista. Jako student pøijal Gaussen racionalizmus,
který zachvátil celou Evropu v druhé polovinì osmnáctého a zaèátkem devatenáctého století. Když
nastoupil kazatelský úøad, nejen že nevìdìl nic o pravé víøe, ale mìl sklon spíše ke skepticizmu. Jako
mladý se zaèal zajímat o proroctví. Když si pøeèetl Rollinovy "Dìjiny starovìku", upoutala ho druhá
kapitola knihy Daniel. Udivilo jej, s jak obdivuhodnou pøesností se proroctví splnilo, jak vyplývalo ze
zprávy dìjepisce. To byl pro nìj dùkaz Boží inspirace Písma, který mu v pozdìjších letech posloužil ve
chvílích nebezpeèí jako kotva. Racionalizmus jej pøestal uspokojovat. Studium Bible a hledání vìtšího
poznání ho po urèité dobì pøivedly k pevné víøe.

Bìhem dalšího studia proroctví dospìl k pøesvìdèení, že pøíchod Pána Ježíše je blízko. Uvìdomil si
vážnost a význam této velké pravdy a chtìl ji sdìlit lidem. Avšak obecnì rozšíøené pøesvìdèení, že
proroctví knihy Daniel jsou tajemství, kterým nelze porozumìt, se pro nìj stalo vážnou pøekážkou.
Nakonec se rozhodl - jak to pøed ním udìlal Farel, když kázal v Ženevì evangelium - zaèít s dìtmi a
doufal, že jejich prostøednictvím vzbudí zájem rodièù.
Jak pozdìji øekl o smyslu svého úsilí: "Chtìl bych, aby bylo jasné, že tuto otázku pøedkládám v této
formì a obracím se s ní k dìtem ne proto, že jde o bezvýznamnou vìc, nýbrž právì naopak, protože jde o
vìc velice závažnou. Chtìl jsem, aby mì lidé slyšeli, a obával jsem se, že bych nevzbudil pozornost,
kdybych se obrátil nejprve k dospìlým... Rozhodl jsem se proto, že získám ty nejmladší. Shromáždil
jsem kolem sebe skupinu dìtí. Až se skupina rozroste, až se uvidí, že poslouchají, øeèené se jim líbí a
rozumìjí mu, zajímají se o nì a umìjí je samy vysvìtlit, pak se jistì brzy utvoøí druhá skupina posluchaèù
a dospìlí uvidí, že se vyplatí vìnovat tomu èas a studium. Až se to stane, bude vyhráno." (L. Gaussen,
Prorok Daniel, sv. 2, úvod)
Gaussenova námaha pøinesla úspìch. Když mluvil k dìtem, pøicházeli starší, aby poslouchali. Ochozy
jeho kostela se plnily pozornými posluchaèi. Byli mezi nimi vážení a vzdìlaní lidé i cizinci, kteøí byli v
Ženevì na návštìvì. Tak se poselství dostalo do jiných oblastí.
Povzbuzen tímto úspìchem, uveøejnil Gaussen své uèení a doufal, že tím podpoøí studium prorockých
knih ve francouzsky mluvících sborech. Gaussen prohlásil: "Uveøejnìním výkladu pøednášeného dìtem
se obracíme k dospìlým, kteøí èasto takové knihy zanedbávají pod falešnou záminkou, že jsou
nesrozumitelné. Jak mohou být nesrozumitelné, když jim rozumìjí vaše dìti? ... Velice jsem si pøál
rozšíøit pokud možno známost proroctví v našich sborech... Neexistuje jiný pøedmìt studia, který by
podle mého soudu odpovídal lépe potøebám doby... Tím se musíme pøipravit na nastávající tøíbení, být
bdìlí a oèekávat Ježíše Krista."
I když Gaussen patøil mezi nejvýznaènìjší a nejoblíbenìjší francouzsky mluvící kazatele, byl po nìjaké
dobì zbaven úøadu hlavnì proto, že místo katechizmu, nudné a racionalistické uèebnice, ve které zùstalo
pramálo skuteèné víry, používal pøi vyuèování mládeže Bibli. Pozdìji se stal uèitelem na teologické
škole a o nedìlích pokraèoval v práci s dìtmi - uèil je znát Bibli. Jeho publikace o proroctví vzbudily
velký zájem. Z profesorské katedry, v tisku i ve svém oblíbeném zamìstnání uèitele dìtí mohl dlouhá léta
úèinnì pùsobit na velký poèet posluchaèù a zamìøovat pozornost mnoha z nich na studium proroctví,
která ukazují, že pøíchod Pána Ježíše je blízko.
Také ve Skandinávii zaznìlo adventní poselství a vzbudilo velký zájem. Mnozí lidé se probudili z
bezstarostné jistoty, vyznávali a opouštìli své høíchy a hledali u Krista odpuštìní. Faráøi státní církve se
však postavili proti tomuto hnutí a díky nim se nìkteøí hlasatelé poselství dostali do vìzení. Na mnoha
místech, kde byli hlasatelé brzkého pøíchodu Pána Ježíše tímto zpùsobem umlèeni, považoval Bùh za
vhodné oznámit poselství zázraèným zpùsobem - prostøednictvím malých dìtí. Protože nebyly plnoleté,
nešlo proti nim uplatnit zákon a smìly nerušenì mluvit.

Toto hnutí se ujalo zvláštì v lidových vrstvách. Lidé se shromažïovali v prostých bytech dìlníkù, aby
vyslechli varovné poselství. Také dìtští kazatelé pocházeli vìtšinou z chudých obydlí. Nìkterým nebylo
více než šest nebo osm let. Svým životem dokazovali, že milují Spasitele a snaží se žít podle jeho
svatých požadavkù. Obyèejnì neprojevovali více inteligence a schopností než ostatní dìti jejich vìku.
Když se však postavili pøed posluchaèe, bylo zøejmé, že je vede síla, která pøesahuje jejich vrozené
schopnosti. Jejich hlas i celý jejich vzhled se zmìnil. Dùraznì a naléhavì ohlašovali pøicházející soud.
Citovali pøitom slova Písma: "Bojte se Boha a dejte mu èest, nebo• pøišla hodina jeho soudu." (Zj 14,7)
Kárali høíchy lidí, odsuzovali nemravnost a neøesti, vytýkali svìtský život a odpadlictví, napomínali své
posluchaèe, aby si pospíšili a zachránili se pøed pøicházejícím hnìvem.
Posluchaèi se chvìli. Jejich srdce pøesvìdèivì oslovoval Boží Duch. Mnohé pøivedl ke studiu Písma s
novým a hlubším zájmem. Alkoholici a nemravní lidé zaèali mìnit své životy, jiní se vzdali neèestného
zpùsobu života. Výsledky byly tak zøejmé, že i duchovní státní církve museli uznat, že je to Boží dílo.
Bùh si pøál, aby se zpráva o druhém pøíchodu Spasitele rozšíøila do skandinávských zemí. Když byly
umlèeny hlasy Božích služebníkù, vložil svého Ducha na dìti, aby se dílo uskuteènilo. Když se Pán Ježíš
blížil k Jeruzalému v doprovodu nadšených zástupù, kteøí ho za jásotu a mávání palmovými ratolestmi
provolávali Synem Davidovým, vyzvali ho žárliví farizeové, aby je umlèel. Pán Ježíš jim však
odpovìdìl, že se tím plní proroctví a kdyby lidé mlèeli, køièelo by kamení. Když vešli do jeruzalémských
bran pøestali dospìlí zastrašeni pohrùžkami knìží a vládcù radostnì provolávat, ale na nádvoøí zaèaly
zpívat a mávat palmovými ratolestmi dìti a volaly: "Hosana synu Davidovu!" (Mt 21,8-16) Nazlobení
farizeové namítali: "Slyšíš, co to øíkají?" Pán Ježíš jim odpovìdìl: "Ovšem. Nikdy jste neèetli: Z úst
nemluvòátek a kojencù pøipravil sis chválu?" (Mt 21,16) Tak jako Bùh pùsobil prostøednictvím dìti v
dobì prvního pøíchodu Ježíše Krista, tak jejich prostøednictvím pùsobil pøi zvìstování jeho druhého
pøíchodu. Musí se naplnit Boží výrok, že zprávu o druhém pøíchodu Spasitele uslyší celé lidstvo,
všechny národy, kmeny a jazyky.
William Miller a jeho spolupracovníci mìli hlásat varovné poselství v Americe. Tato zemì se stala
støediskem velkého adventního hnutí. V ní se vyplnilo proroctví z poselství prvního andìla. Spisy
Millera a jeho spolupracovníkù se šíøily do vzdálených zemí. Všude, kam pronikli misionáøi, zaznìla
také radostná zvìst o brzkém pøíchodu Ježíše Krista. Poselství vìèného evangelia: "Bojte se Boha a dejte
mu èest, nebo• pøišla hodina jeho soudu" se rozšíøilo velmi daleko.
Výklad proroctví, který ukazoval, že pøíchod Ježíše Krista se uskuteèní na jaøe roku 1844, na lidi velice
zapùsobil. Když se poselství šíøilo do jednotlivých státù unie, všude vzbuzovalo velký zájem. Mnozí
lidé pøijali výklad prorockých období za správný, pøekonali vlastní pýchu a s radostí pøijali pravdu.
Nìkteøí kazatelé se zøekli svých sektáøských názorù a pocitù, vzdali se svých placených míst, opustili
své sbory a zaèali hlásat pøíchod Pána Ježíše. Kazatelù, kteøí poselství pøijali, bylo pomìrnì málo, proto
je vìtšinou hlásali prostí laici. Farmáøi opouštìli svá pole, øemeslníci své dílny, obchodníci své obchody,
zamìstnanci svá zamìstnání, pøesto však byl poèet pracovníkù malý v porovnání s úkolem, který mìli
splnit. Stav zesvìtáètìlé církve a høíšného svìta tížil mysl vìrných strážcù, kteøí s radostí snášeli námahu,
strádání a utrpení, jen aby pøivedli lidi k pokání a záchranì. I když se satan stavìl proti nim, dílo vytrvale
postupovalo a pravdu o pøíchodu Pána pøijalo mnoho lidí.

Všude znìlo poselství upozoròující høíšníky - jak nevìøící, tak èleny církví - aby se zachránili pøed
pøicházejícím hnìvem. Podobnì jako Jan Køtitel, pøedchùdce Ježíše Krista, pøikládali tito kazatelé
"sekeru ke koøeni stromu" a vyzývali všechny, aby pøinášeli ovoce hodné pokání. Jejich naléhavé volání
tvoøilo naprostý protiklad k ujiš•ování, že je klid a bezpeèí, které znìlo z kazatelen. Kdekoli poselství
zaznìlo, zasáhlo posluchaèe. Prosté, pøímé svìdectví Písma, které mocí Ducha svatého pronikalo do
srdcí, mìlo tak pøesvìdèující sílu, že mu dokázalo odolat jen málo lidí. Formální køes•any vyburcovalo z
falešné jistoty. Zaèali si uvìdomovat své odpadlictví, zesvìtáètìlost a nevìru, svou pýchu a své sobectví.
Mnozí lidé hledali Boha s lítostí a pokorou. Zájem, který tak dlouho zamìøovali na pozemské vìci,
upnuli nyní k nebi. Sestoupil na nì Duch svatý a oni se s rozcitlivìlým a pokorným srdcem pøidávali k
voláni: "Bojte se Boha a dejte mu èest, nebo• pøišla hodina jeho soudu."
Nejeden høíšník se s pláèem ptal: "Co mám dìlat, abych byl zachránìn?" (Sk 16,30) Lidé, kteøí v
minulosti nejednali èestnì, se snažili odèinit spáchané køivdy. Všichni, kdo našli v Kristu pokoj, toužili,
aby stejné požehnání zakusili také ostatní. Srdce rodièù se obracela k dìtem a srdce dìtí se obracela k
rodièùm. Mizely bariéry, které vytváøí pýcha a nezájem. Lidé upøímnì vyznávali své nedostatky a
èlenové rodin usilovali o záchranu svých nebližších a nejdražších. Èasto znìly pøímluvné modlitby.
Všude lidé opravdovì volali k Bohu. Nìkteøí zápasili celou noc v modlitbì o ujištìní, že jim Pán odpustil
høíchy nebo za obrácení pøíbuzných èi známých.
Na shromáždìní adventistù pøicházely zástupy lidí všech vrstev. Bohatí i chudí, lidé vysoce postavení i
prostí chtìli z rùzných dùvodù sami slyšet uèení o druhém pøíchodu. Pán zadržoval projevy nepøátelství,
když jeho služebníci vysvìtlovali dùvody své víry. Èasto to byly slabé nástroje, ale Boží Duch dodal
pravdì sílu. Shromáždìní návštìvníci cítili pøítomnost andìlù a poèet vìøících každý den rostl. Velké
zástupy posluchaèù s napìtím a bez dechu sledovaly dùkazy o brzkém pøíchodu Ježíše Krista. Zdálo se,
že se nebe pøiblížilo k zemi. Boží pùsobení vnímali mladí i staøí. Lidé se vraceli do svých domovù a
nahlas chválili Boha. Jejich š•astné hlasy znìly tichem noci. Kdo se zúèastnil tìchto shromáždìní,
nedokázal na to nikdy zapomenout.
Hlásání pøesného data Kristova pøíchodu narazilo na velký odpor u mnoha lidí ze všech vrstev, od
duchovních až po nejtroufalejší høíšníky. Splnila se slova proroctví: "Ke konci dnù pøijdou posmìvaèi,
kteøí žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: Kde je ten jeho zaslíbený pøíchod? Od té doby, co
zesnuli otcové, všecko zùstává tak, jak to bylo od poèátku stvoøení." (2 Pt 3,3.4) Mnozí køes•ané, kteøí
prohlašovali, že milují Spasitele, tvrdili, že nejsou proti uèení o druhém pøíchodu, že jsou jen proti
stanovení data. Bùh však vidìl, co je v jejich srdci. Nechtìli slyšet o tom, že Kristus pøijde, aby
spravedlivì soudil. Byli to nevìrní sluhové, jejich èiny nemohly obstát pøed zkoumavým Božím
pohledem. Mìli strach setkat se se svým Pánem. Stejnì jako Židé v dobì Kristova prvního pøíchodu
nebyli ani oni pøipraveni uvítat Pána Ježíše. Nejen že nechtìli slyšet jasné dùkazy z Písma, ale navíc se
vysmívali lidem, kteøí Pána èekali. Satan a padlí andìlé jásali a posmívali se Kristu a jeho andìlùm, že
lidé, kteøí si øíkají Boží lid, ho miluje tak málo, že po jeho návratu netouží.
"Nikdo nezná den ani hodinu," znìla nejèastìjší námitka lidí, kteøí odmítli adventní poselství. Písmo
øíká: "O onom dni a hodinì však neví nikdo, ani andìlé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám." (Mt 24,36)
Lidé, kteøí oèekávali svého Pána, tento text vysvìtlovali prostì a pøiléhavì, dokládali, že si je jejich

odpùrci nesprávnì vykládají. Uvádìli slova, která Pán Ježíš pronesl bìhem památné rozmluvy se svými
uèedníky na Olivové hoøe, když odešel naposledy z chrámu. Uèedníci se tehdy ptali: "Povìz nám, kdy to
nastane a jaké bude znamení tvého pøíchodu a skonání vìku?" Pán Ježíš jim pøedstavil znamení a øekl:
"Až toto všecko uvidíte, vìzte, že ten èas je blízko, pøede dveømi." (Mt 24,3.33) Jeden výrok Spasitele
nesmíme vykládat tak, aby odporoval jinému výroku. I když nikdo nezná den a hodinu Kristova
pøíchodu, Pán nás pouèuje a vyzývá, abychom poznali, kdy se urèená doba blíží. Písmo nás dále uèí, že
nebrat vážnì Kristovo upozornìní a odmítat nebo ignorovat, že se blíží doba jeho pøíchodu, by pro nás
bylo stejnì tragické, jako bylo tragické pro souèasníky Noeho, že nevìdìli, kdy nastane potopa.
Podobenství, které srovnává vìrného a nevìrného služebníka, uvádí, jak dopadne ten, který si v srdci
øíká: "Mùj pán dlouho nejde." Ukazuje, jak bude Ježíš Kristus posuzovat a odmìòovat ty, kdo jsou bdìlí
a hlásají jeho pøíchod, i ty, kdo jej popírají. "Bdìte tedy!" øekl. "Blaze tomu služebníku, kterého pán pøi
svém pøíchodu nalezne, že tak èiní." (Mt 24,42.46) "Nebudeš-li bdít, pøijdu tak, jako pøichází zlodìj, a
nebudeš vìdìt, v kterou hodinu na tebe pøijdu." (Zj 3,3)
Apoštol Pavel mluví o lidech, pro které pøíchod Pána Ježíše nastane neoèekávanì. "Den Pánì pøijde jako
pøichází zlodìj v noci. Až budou øíkat: 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle pøepadne zhouba... a
neuniknou." Pro ty, kdo berou Kristovo varování vážnì, dodává: "Vy však, bratøí, nejste ve tmì, aby vás
ten den mohl pøekvapit jako zlodìj. Vy všichni jste synové svìtla a synové dne. Nepatøíme noci ani
temnotì." (1 Te 5,2-5)
Ukazovali, že Písmo neomlouvá lidskou nevìdomost, že pøíchod Pána Ježíše je blízko. Kdo však hledal
jen dùvod, aby mohl pravdu odmítnout, ten si zacpával uši, aby vysvìtlení neslyšel. Výrok: "Nikdo
nezná dne ani hodiny" opakovali dále otevøení posmìvaèi, ale i domnìlí Kristovi služebníci. Když se lidé
probudili a zaèali se ptát na cestu k záchranì, postavili se pøedstavitelé církví mezi nì a pravdu a
pokoušeli se uklidnit jejich obavy nesprávným výkladem Božího slova. Nevìrní "strážní" se tak pøipojili
k nejvìtšímu podvodníkovi a volali: "Klid, pokoj", když Bùh nemluví o pokoji. Jako farizeové v dobì
Pána Ježíše odmítali mnozí vejít do nebeského království a bránili jiným, kteøí tam vejít chtìli. Bùh bude
brát tyto lidi k odpovìdnosti za ty, kteøí zahynou.
Jako první obvykle pøijali poselství ti nejpokornìjší a nejvíce odevzdaní Bohu. Lidé, kteøí zkoumali
Bibli, museli nutnì poznat, že obecné názory na proroctví odporují Písmu a že lidem, kteøí nepodléhají
vlivu duchovenstva a sami zkoumají Boží slovo, staèí, aby porovnali adventní poselství s Písmem a
poznají, že pochází od Boha.
Mnohé pronásledovali jejich nevìøící bratøi. Aby neztratili postavení ve sboru, nechávali si nìkteøí lidé
své pøesvìdèení pro sebe. Jiní ovšem cítili, že jim vìrnost Bohu nedovoluje, aby tajili pravdu, kterou jim
Bùh svìøil. Mnoho lidí bylo z církví vylouèeno jen proto, že pøiznali svou víru v druhý pøíchod Ježíše
Krista. Lidé, kteøí prošli takovou zkouškou víry, si vážili slov proroka: "Øíkávají vaši bratøi, kteøí vás
nenávidí, kteøí vás vypovídají pro mé jméno: 'A• se Hospodin oslaví, a• vidíme vaši radost!' Ale budou
zahanbeni." (Iz 66,5)
Andìlé s hlubokým zájmem sledovali, jaký výsledek pøinese hlásání varovného poselství. Když církve

všeobecnì poselství odmítaly, andìlé se smutnì odvraceli. Mnozí lidé však nemìli pøíležitost projevit svùj
postoj k adventnímu poselství. Mnohé svedli jejich manželé, manželky, rodièe nebo dìti, aby uvìøili, že
už poslouchat takové kacíøství, jakému uèí adventisté, je høích. Andìlé dostali pøíkaz, aby takové
jedince vìrnì sledovali, mìlo je ozáøit ještì další svìtlo od Božího trùnu.
Lidé, kteøí poselství pøijali, toužebnì oèekávali pøíchod svého Spasitele. Doba, kdy oèekávali, že se s
ním setkají, byla blízko. Blížili se k urèenému èasu se slavnostním klidem. Žili ve spoleèenství s Bohem,
v pøedchuti pokoje, který budou prožívat bìhem nádherné budoucnosti. Žádný, kdo prožil tuto nadìji a
víru, nezapomene na nádherné hodiny èekání. Už nìkolik týdnù pøed stanovenou dobou dala vìtšina
vìøících stranou veškerou svìtskou èinnost. Upøímní vìøící peèlivì zkoumali každou myšlenku a každý
pocit, jako by leželi na smrtelné posteli a mìli v nìkolika málo hodinách naposledy zavøít oèi. Nevyrábìli
si žádné "šaty pro nanebevzetí" (viz Dodatek è. 36). Všichni ovšem cítili potøebu vnitøní jistoty, že jsou
pøipraveni setkat se s Pánem Ježíšem. Za bílý šat považovali èistotu duše, povahu oèištìnou od høíchu
krví Ježíše Krista. Kéž by Boží lid projevoval stejnou upøímnost a opravdovou víru i dnes. Kdyby se
stále tak pokoøoval pøed Pánem a vysílal své prosby k trùnu milosti, mìl by nyní mnohem bohatší
zkušenosti, než má. Boží lid se málo modlí, málo si uvìdomuje své høíchy a projevuje nedostatek živé
víry. Proto mnozí pøijímají tak málo milosti, kterou tak štìdøe nabízí náš Vykupitel.
Bùh chtìl vyzkoušet svùj lid. Jeho ruka zakryla chybu, která vznikla pøi výpoètu prorockých období.
Adventisté chybu neobjevili, neobjevili ji ani nejuèenìjší z jejich odpùrcù. I oni pøiznávali: "Váš výpoèet
prorockých období je správný. Dojde k nìjaké velké události, nebude to však ta, kterou pøedpovídá pan
Miller, jedná se o obrácení celého svìta a ne o druhý pøíchod Kristùv." (viz Dodatek è. 37)
Oèekávaná doba minula a Kristus nepøišel, aby vysvobodil svùj lid. Lidé, kteøí s upøímnou vírou a
láskou oèekávali svého Spasitele, zažili trpké zklamání. Boží zámìr se však splnil. Bùh vyzkoušel srdce
tìch, kdo tvrdili, že èekají na Kristùv návrat. Mnohé z nich nevedly jiné pohnutky než strach. Víra,
kterou vyznávali, nezasáhla jejich srdce ani nepøinesla zmìnu jejich života. Když oèekávaná událost
nenastala, prohlašovali, že nejsou zklamáni, že nikdy nevìøili, že Kristus pøijde. Byli mezi prvními,
kteøí se posmívali bolesti opravdovì vìøících.
Pán Ježíš a zástupy nebeš•anù sledovali s láskou a soucitem zkoušené a zklamané vìøící. Kdyby mohl
být odhalen závoj, který oddìluje viditelný svìt od neviditelného, lidé by vidìli andìly, jak chrání tyto
vìrné jedince pøed satanovými útoky.
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21. Odmítnuté varování
William Miller a jeho spolupracovníci kázáním o druhém pøíchodu Ježíše Krista sledovali jediný cíl chtìli vyburcovat lidi, aby se pøipravili na soud. Snažili se, aby formální vìøící pøijali pravou nadìji
církve a poznali, že potøebují køes•anství plnìji prožívat. Neobrácené lidi se snažili pøesvìdèit, že
potøebují prožít okamžitì pokání a obrátit se k Bohu. "Nesnažili se pøivést nìkoho k urèité církvi nebo
náboženské organizaci. Pùsobili ve všech církvích a spoleèenstvích vìøících a nezasahovali do jejich
organizace nebo øádù."
Miller prohlásil: "Nikdy jsem nemìl pøání nebo zájem založit nìjakou samostatnou organizaci vedle
stávajících církví, nedával jsem pøednost nìkteré církvi na úkor ostatních. Snažil jsem se být prospìšný
všem. Mìl jsem za to, že se z nadìje na pøíchod Ježíše Krista budou radovat všichni køes•ané a že lidé,
kteøí se mnou nebudou souhlasit, nebudou mít ménì rádi ty, kdo toto uèení pøijmou. Netušil jsem, že
nìkdy bude tøeba konat samostatná shromáždìní. Mìl jsem jediný cíl - obracet lidi k Bohu, oznamovat
svìtu, že pøichází soud, a pøesvìdèovat své bližní, že se musí pøipravit, aby se mohli setkat s Bohem v
míru. Velká vìtšina lidí, které jsem pøivedl k obrácení, vstoupila do stávajících církví." (Bliss, Pamìti
Williama Millera, str. 328)
Protože Millerova èinnost podporovala rùst církví, církve ji po urèitou dobu vítaly. Když se však
kazatelé a pøedstavitelé církví rozhodli zakroèit proti adventnímu uèení a potlaèit všechny diskuze na
toto téma, zaèali vystupovat proti adventnímu hnutí nejen z kazatelen, ale zakazovali také èlenùm svých
církví, aby chodili na shromáždìní, kde se kázalo o druhém pøíchodu Pána Ježíše. Dokonce jim
zakazovali mluvit o této nadìji bìhem církevních shromáždìní. Tím se vìøící ocitli v tìžkém postavení.
Mìli rádi své sbory, a nechtìli se od nich odlouèit. Když však vidìli, jak církve odmítají svìdectví Božího
slova a jak jim upírají právo studovat proroctví, poznali, že jim vìrnost k Bohu nedovoluje, aby se
podvolili. Nemohli považovat za Kristovu církev, za "sloup a pevnost pravdy" (1 Tm 3,15) takové lidi,
kteøí zavrhli svìdectví Božího slova. Proto považovali za správné odejít ze svých dosavadních církví. V
létì roku 1844 vystoupilo z rùzných církví asi padesát tisíc èlenù.
V té dobì bylo možno pozorovat nápadnou zmìnu ve vìtšinì církví ve Spojených státech. Po mnoho let se
církve pomalu ale jistì stále více pøizpùsobovaly svìtským zpùsobùm a zvyklostem, proto se v nich
projevil úpadek opravdového duchovního života. V uvedeném roce se však témìø ve všech církvích
ukázaly pøíznaky náhlého a výrazného úpadku. Hodnì se o tom psalo v tisku, hovoøilo z kazatelen, ale jak se zdálo - nikdo tento jev neumìl vysvìtlit.
Na jednom shromáždìní presbyteriánské církve ve Philadelphii prohlásil pan Barnes, pastor jednoho z
nejvìtších sborù ve mìstì a autor známého komentáøe k Bibli, že "pùsobí jako duchovní už dvacet let a s
výjimkou posledního pøípadu dosud nezažil slavnost veèeøe Pánì, pøi které by nebyl do církve pøijat
vìtší èi menší poèet nových èlenù. Nyní se však neprojevuje žádné probouzení, žádné obrácení, není
vidìt, že by vìøící rostli v milosti, nikdo nepøichází do mé pracovny, aby se mnou mluvil o svém
spasení. S rùstem podnikání, se stoupajícími vyhlídkami na rozkvìt obchodu a prùmyslu jde ruku v ruce
i rùst zájmu o tento svìt. Tak je tomu ve všech církvích." (Congregational Journal, 23. kvìtna 1844)

V únoru téhož roku prohlásil profesor Finney z Oberlin College: "Mùžeme konstatovat, že protestantské
církve v naší zemi jsou všeobecnì lhostejné nebo se stavìjí proti jakýmkoli mravním reformám této
doby. Existují dílèí výjimky, není jich však dost na to, aby zmìnily všeobecnou situaci. Máme ještì jiný
pøesvìdèivý dùkaz: v církvích všeobecnì nepùsobí probuzenecký vliv. Témìø všechno zachvátila hrozivì
hluboká duchovní otupìlost, potvrzuje to náboženský tisk celé zemì... Èlenové církví se do znaèné míry
oddávají dnešní módì, spolu s nevìøícími se úèastní rùzných nevázaných veèírkù, taneèních zábav, oslav
atd... Není tøeba tento smutný jev dále rozvádìt. Máme o tom dostatek dùkazù a velice nás tíží, že církve
všeobecnì upadají. Odešly daleko od Pána a Pán se vzdálil od nich."
Jiný pisatel v èasopisu Religious Telescope podává následující svìdectví: "Nikdy jsme nezažili tak
všeobecný úpadek náboženství, jaký nyní prožíváme. Církev by se mìla probudit a hledat pøíèinu tohoto
stavu, protože každý, kdo miluje Boží církev, musí daný stav pokládat za neštìstí. Když sledujeme, jak
málo lidí se skuteènì obrací k Bohu, a pozorujeme bezpøíkladnou nevázanost a zatvrzelost høíšníkù,
musíme mimodìk zvolat: Pøestal snad Bùh být milostivý? Zavøely se snad už dveøe milosti?"
Pøíèiny takového stavu musíme vždy hledat také v samotné církvi. Duchovní temnota, která postihuje
národy, církve i jednotlivce, není zpùsobena tím, že by Bùh svévolnì odòal svou milost, ale tím, že lidé
odmítají nebo neberou vážnì Boží poselství. Nápadný pøíklad této pravdy mùžeme sledovat v dìjinách
Židù v dobì Ježíše Krista. Protože se zabývali pouze záležitostmi tohoto svìta a zapomínali na Boha a
jeho slovo, zatemnilo se jejich chápání a jejich srdce se zamìøila jen na svìt a smyslnost. Proto nevìdìli o
pøíchodu Mesiáše a ve své pýše a nevìøe Spasitele zavrhli. Ale ani tehdy Bùh nevzal židovskému
národu možnost poznat záchranu nebo mít na ní podíl. Ovšem lidé, kteøí pravdu zavrhli, ztratili
jakoukoli touhu po Božím daru. Považovali "tmu za svìtlo a svìtlo za tmu" (Iz 5,20), až se svìtlo v nich
zmìnilo v tmu, a byla to velká temnota.
Satanovým zámìrùm vyhovuje, když lidé zachovávají náboženské formy, jen když jim chybí opravdová
živá zbožnost. Po odmítnutí evangelia Židé dále horlivì dodržovali staré obøady, pøísnì hlídali svou
národní jedineènost, museli však doznat, že se mezi nimi už neprojevuje Boží pøítomnost. Danielovo
proroctví ukazovalo na dobu pøíchodu Mesiáše tak pøesnì a pøedvídalo jeho smrt tak jednoznaènì, že
rabíni lidi odrazovali od studia této knihy a nakonec vyhlásili klatbu nad každým, kdo by se pokoušel
vypoèítat dobu pøíchodu Mesiáše. Další staletí prožili Židé v slepotì a zatvrzelosti, stavìli se lhostejnì k
milostivé nabídce záchrany, pøehlíželi požehnání evangelia, slavnostní i vážné varování pøed
nebezpeèím, že odmítají to, co jim nabízí Bùh.
Stejné pøíèiny pøinášejí všude stejné následky. Kdo úmyslnì potlaèuje vìdomí povinnosti, protože to
odporuje jeho sklonùm, ztratí nakonec schopnost rozlišovat mezi pravdou a bludem. Jeho rozum se
zatemní, svìdomí otupí, srdce se zatvrdí a duše se odlouèí od Boha. Tam, kde lidé zlehèují nebo pohrdají
poselstvím Boží pravdy, tam církev zahalí temnota, víra a láska ochladnou, projeví se odcizení a rozkol.
Èlenové církve vìnují svùj zájem a své síly záležitostem tohoto svìta a høíšníci se ještì více zatvrdí ve
svém odporu vùèi Bohu.
Poselství prvního andìla ze Zjevení ètrnácté kapitoly, které oznamuje pøíchod Božího soudu a vyzývá

lidi, aby vzdávali úctu a poctu Bohu, mìlo oddìlit pravý Boží lid od zhoubného vlivu svìta a probudit ho,
aby poznal svùj zesvìtáètìlý a odpadlý stav. Tímto poselstvím Bùh církve varoval. Kdyby poselství
pøijaly, mohlo vést k nápravì špatností, které je od nìho oddìlovaly. Kdyby èlenové církví pøijali Boží
poselství, pokoøili se pøed Pánem a upøímnì se snažili se pøipravit, aby mohli obstát v Boží
pøítomnosti, projevil by se mezi nimi Boží Duch a Boží moc. Církev by znovu dospìla k jednotì víry a
lásky, v jaké byla za dnù apoštolù, kdy vìøící "byli jedné mysli a jednoho srdce" a "s odvahou mluvili
Boží slovo", kdy "Pán dennì pøidával k jejich spoleèenství ty, které povolával ke spáse" (Sk 4,32.31;
2,47).
Kdyby formální následovníci Ježíše Krista pøijali zvìst, která vychází z Božího slova, dosáhli by
jednoty, o niž se modlil Pán Ježíš a kterou apoštol oznaèil za "jednotu Ducha ve svazku pokoje". "Jedno
tìlo a jeden Duch," jak øekl, "k jedné nadìji jste byli povoláni; jeden je Pán, jedna víra, jeden køest." (Ef
4,3-5)
Takové požehnání pøineslo adventní poselství lidem, kteøí je pøijali. Tito vìøící pøišli z rùzných
náboženských organizací, ale konfesijníní pøehrady padly, dali stranou, co je dìlilo; pøestali vìøit v
tisíciletou øíši pokoje na zemi, protože to odporuje Písmu, opravovali své nesprávné názory na druhý
pøíchod Pána Ježíše, zmizela pýcha a pøizpùsobování se svìtu, napravovali køivdy a vytváøeli
nejniternìjší spoleèenství - vládla mezi nimi láska a radost. Jestliže toto uèení vykonalo tolik pro tìch
nìkolik lidí, kteøí je pøijali, vykonalo by totéž pro všechny, kdyby je pøijali.
Církve však vìtšinou poselství nepøijaly. Jejich duchovní, kteøí jako strážci "Izraelského domu" mìli
jako první poznat znamení pøíchodu Ježíše Krista, nerozpoznali pravdu ani z proroctví ani ze znamení
doby. Protože jejich srdce naplnily svìtské tužby a ambice, ochladla jejich láska k Bohu a víra v jeho
slovo. Když zaslechli adventní uèení, vzbudilo v nich jen pøedsudky a nevìru. Skuteènost, že poselství
hlásali vìtšinou laikové, uvádìli kritikové jako dùkaz proti nìmu. Jako kdysi vyvolávalo i nyní svìdectví
Božího slova otázku: "Uvìøil v nìj nìkdo z pøedních mužù èi farizeù?" (J 7,48) Když zjistili, že není
snadné vyvrátit dùkazy o èasových údajích z proroctví, odrazovali jiné, aby proroctví nestudovali,
protože - jak tvrdili - prorocké knihy jsou zapeèetìné a lidé jim nemají rozumìt. Mnoho lidí slepì vìøilo
svým faráøùm a odmítlo vyslechnout poselství. Jiní - i když se pøesvìdèili, co je pravda - se to
neodvážili pøiznat ze strachu, "aby nebyli vylouèeni ze synagogy" (J 12,42). Poselství, které Bùh poslal,
aby vyzkoušel a oèistil církev, jasnì ukázalo, kolik lidí miluje spíše tento svìt než Krista. Pouta, která je
vázala k zemi, byla silnìjší než pouta k nebeskému domovu. Rozhodli se øídit radìji svìtskou moudrostí
a odmítli poselství, které ukazuje, co je v srdci.
Odmítnutím poselství prvního andìla zavrhli prostøedky, které jim Bùh dal pro jejich nápravu. Nepøijali
posla, který mohl napravit bludy, jež je odlouèily od Boha, a ještì více usilovali o pøízeò svìta. To byla
pøíèina zesvìtáètìní, odpadlictví a duchovní smrti v církvích v roce 1844.
Podle ètrnácté kapitoly knihy Zjevení následuje prvního andìla druhý a volá: "Padl, padl veliký Babylón,
který opojil všechny národy svým smilstvem a dal jim pít z poháru hnìvu." (Zj 14,8) Slovo "Babylón" je
odvozeno od slova "Bábel" a znamená zmatek. Písmo tímto termínem oznaèuje rùzné formy falešného

nebo odpadlého náboženství. Zjevení sedmnáctá kapitola pøirovnává Babylón k ženì - žena totiž v Bibli
symbolizuje církev, ctnostná žena pøedstavuje pravou církev, høíšná žena církev odpadlou.
Svatý a trvalý vztah mezi Kristem a jeho církví znázoròuje Bible manželským svazkem. Pán pøipoutal
svùj lid k sobì slavnostní smlouvou, v níž slíbil, že bude jeho Bohem, a v níž se lidé zavázali, že budou
patøit jenom jemu. Pán øekl: "Zasnoubím si tì navìky, zasnoubím si tì spravedlností a právem,
milosrdenstvím a slitováním." (Oz 2,21) A jindy prohlásil: "Já jsem váš manžel." (Jr 3,14) Apoštol Pavel
pak používá v Novém zákonì stejný obraz, když øíká: "Zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás
jako èistou pannu odevzdal Kristu." (2 K 11,2)
Církev se dopouští nevìry vùèi Kristu, když dovoluje, aby se její dùvìra a láska od nìho odvrátily a srdce
ovládla láska k svìtským vìcem. Bible to pøirovnává k porušení manželského slibu. Také høích, kterého
se Izrael dopustil tím, že odešel od svého Boha, je znázornìn stejným obrazem. Obdivuhodná Boží láska,
kterou odmítli, je popsána tak dojemnì: "Pøísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka
Hospodina, a stala ses mou." "Stala ses nesmírnì krásnou a dosáhla jsi královských poct. Tvé jméno
proniklo mezi pronárody pro tvou krásu; byla dokonalá pro dùstojnost, kterou jsem na tebe vložil... Ty
jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvem." "Jako žena vìrolomnì opouští
svého druha, tak vìrolomnì jste se zachovali vùèi mnì, dome izraelský, je výrok Hospodinùv." "Jako
cizoložná manželka brala sis cizí místo svého muže." (Ez 16,8.13-15.32; Jr 3,20)
Nový Zákon promlouvá podobnými slovy k vyznavaèùm køes•anství, kteøí touží po pøízni svìta více
než po pøízni Boha. Apoštol Jakub napsal: "Proradná stvoøení! Což nevíte, že pøátelství se svìtem je
nepøátelství s Bohem? Kdo tedy chce být pøítelem svìta, stává se nepøítelem Božím." (Jk 4,4)
Babylón, žena ze Zjevení sedmnácté kapitoly, je vylíèen jako žena "odìná purpurem a šarlatem a
ozdobená zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý pohár, plný ohavností a neèistoty ... a na èele
mìla napsáno jméno - je v nìm tajemství: Babylón veliký, Matka všeho smilstva a všech ohavností na
zemi." Prorok dále popisuje: "Vidìl jsem tu ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svìdkù." O
Babylónu se také øíká, že je to "veliké mìsto, panující nad králi zemì" (Zj 17,4-6.18). Moc, která po
dlouhá staletí neomezenì vládla nad køes•anskými panovníky, je Øím. Purpur a šarlat, zlato, drahé
kamení a perly živì zobrazují velkolepost a více než královskou okázalost, kterou stavìl na odiv pyšný
Øím. O žádné jiné mocnosti než o øímské církvi, která tak kkrutì pronásledovala Kristovy následovníky,
se nedalo právem øíci, že je "opilá krví svatých". Babylónu se také vytýká nezákonné spojení "s králi
zemì". Tím, že se odlouèila od Pána a spojila se s pohany, stala se nevìstkou židovská církev. Podobnì
upadla a zaslouží si stejný odsudek také øímská církev, protože hledala oporu svìtských mocností.
O Babylónu se øíká, že je to "matka všeho smilstva". Jako její dcery jsou oznaèeny církve, které pøijaly
její uèení, její tradice a øídí se jejím pøíkladem tím, že obìtují pravdu i Boží pøízeò, aby mohly vytvoøit
protizákonné spojenectví se svìtem. Poselství ze Zjevení ètrnácté kapitoly, které ohlašuje pád Babylóna,
musí oznaèovat ty náboženské organizace, které byly kdysi èisté, ale které se zvrhly. Protože toto
poselství následuje po upozornìní na soud, bude hlásáno až v posledních dnech. Nemùže tedy oznaèovat
pouze øímskou církev, protože ta odpadla od Boha už pøed mnoha staletími. Navíc, osmnáctá kapitola

knihy Zjevení vyzývá Boží lid, aby "vyšel z Babylóna". To znamená, že velká èást Božího lidu je ještì
stále v Babylónu. Ve kterých církvích mùžeme dnes najít vìtšinu Kristových následovníkù? Nepochybnì
v rùzných protestantských církvích. V dobì svého vzniku se tyto církve postavily èestnì k Bohu a k
pravdì, proto je provázelo Boží požehnání. I nevìøící svìt musel uznat, že pøijetí zásad evangelia pøináší
blahodárné výsledky, jak to prorok slíbil Izraeli: "Tvé jméno proniklo mezi pronárody pro tvou krásu;
byla dokonalá pro dùstojnost, kterou jsem na tebe vložil, je výrok Panovníka Hospodina." Ztratily se
však jako dùsledek snahy napodobovat nevìøící a získat jejich pøízeò, ty se staly kletbou a zhoubou
Izraele. "Ty jsi však spoléhala na svou krásu a zhanobila jsi své jméno smilstvem." (Ez 16,14.15)
Mnohé protestantské církve napodobují pøíklad Øíma v høíšném spojenectví s "králi zemì" - státní
církve spojenectvím se svìtskými vládami, jiné církve úsilím o pøízeò svìta. Oznaèení "Babylón" zmatek - mùžeme právem použít pro církve, které sice tvrdí, že své uèení vyvozují z Bible, pøesto se
však rozštìpily na nespoèet skupin a zásadnì se liší svým vyznání víry a svým uèením.
Kromì høíšného spojení se svìtem vykazují církve, které se oddìlily od Øíma, také další rysy øímské
církve.
Jistá øímskokatolická kniha tvrdí: "Kdyby se øímská církev uctíváním svatých dopouštìla
modloslužebnictví, pak se její dcera, anglikánská církev, dopouští téhož, protože na deset kostelù
zasvìcených Pannì Marii pøipadá jen jeden zasvìcený Kristu." (Richard Challoner v "The Catholic
Christian Instructed, úvod, str. 21.22)
A dr. Hopkins prohlašuje ve svém pojednání o tisíciletém království: "Není dùvodu tvrdit, že
antikristovské postoje a zvyky projevuje pouze øímská církev. Protestantské církve mají v sobì mnoho
antikristovského a jsou na hony vzdáleny tomu, aby se o nich mohlo øíci, že jsou opravdu oproštìné
od ... zkaženosti a bezbožnosti." (Samuel Hopkins, Dílo, díl 2, str. 328)
O odluce presbyteriánské církve od Øíma dr. Guthrie napsal: "Pøed tøemi sty lety opustila naše církev s
otevøenou Biblí na svém praporu a s heslem 'Zkoumejte Písmo' brány Øíma." A pak klade dùležitou
otázku: "Vyšla èistá z bran Babylóna?" (Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, str. 237)
Jak øekl Ch. Spurgeon: "Anglikánská církev je, jak se zdá, úplnì prosáklá uèením, že spasení záleží na
svátostech. Ovšem lidé, kteøí se od této církve odluèují, jsou témìø vždy naplnìni filozofickou nevìrou.
Lidé, od nichž bychom oèekávali lepší postoje, se jeden po druhém odvracejí od základù víry. Obávám
se, že srdce Anglie je skrznaskrz prostoupeno zhoubnou nevìrou, která se navíc odvažuje vystupovat na
kazatelnu a nazývat se køes•anskou vírou."
Z èeho pramení takové odpadlictví? Jak církev na poèátku opustila èistotu evangelia? Tím, že pøijala
pohanské zvyky, aby usnadnila pohanùm pøijmout køes•anství. Apoštol Pavel prohlásil už ve své dobì:
"Ta nepravost již pùsobí." (2 Te 2,7) Pokud žili apoštolové, církev zùstala pomìrnì èistá. "Koncem
druhého století však vìtšina sborù pøijala novou podobu. Když zemøeli staøí uèedníci, jejich potomci
spolu s novì obrácenými ... pøijali nové formy a zpùsoby." (Robert Robinson, Ecclesiastical Researches,
kap. 6, odst. 17, str. 51) Aby získali nové èleny, nevyžadovali dodržování vznešených køes•anských
zásad. Následkem toho proudila do církve "pohanská krev a pøinášela s sebou pohanské zvyky, názory a

modly" (Gavazzi, Lectures, str. 278). Pokud si køes•anské náboženství získalo pøízeò a podporu
svìtských vládcù, pøicházely formálnì do církve velké zástupy lidí. Byli to však køes•ané jen navenek,
ve skuteènosti mnozí z nich "zùstali v podstatì pohany, a dále tajnì uctívali své bohy" (Tamtéž, str. 278).
Neopakuje se totéž témìø v každé církvi, která se nazývá protestantskou? Když zemøeli zakladatelé
prodchnutí pravým duchem nápravy, nastoupila další generace a zaèala církev pøetváøet. Potomci
reformátorù obvykle slepì lpí na vìrouce otcù a odmítají uznat cokoli, co jejich otcové nepøijali, pøitom
se však rozcházejí s jejich pøíkladem pokory, sebezapøení a odmítání svìta. Tak "se vytrácí pùvodní
prostota". Do církve pak proniká záplava svìta a "pøináší s sebou svìtské zvyky, názory a modly".
Žel, domnìlí následovníci Ježíše Krista dnes do znaèné míry usilují o pøátelství se svìtem, které je
"nepøátelstvím vùèi Bohu" (Jk 4,4) Jak daleko odešla vìtšina køes•anských církví od biblického vzoru
pokory, sebezapøení, prostoty a zbožnosti. John Wesley jednou o správném používání penìz øekl:
"Neplýtvejte ani nejmenší èástí této høivny, jen abyste uspokojili žádost oka zbyteèným nebo drahým
obleèením nebo nepotøebnou ozdobou. Nepromrhejte prostøedky na výzdobu svých domù zbyteèným
nebo nákladným nábytkem, drahými obrazy, malbami, zlacením... Nevynakládejte peníze, abyste ukojili
svou pýchu a dosáhli toho, aby vás lidé obdivovali nebo vychvalovali... Pokud se budeš oblékat do
purpuru a jemného prádla, každý den žít v pøepychu a zábavách, budou mnozí lidé jistì chválit tvùj
vybraný vkus, tvou štìdrost a pohostinnost. Nekupuj si však jejich potlesk tak draze, spokoj se radìji s
poctou, kterou dává Bùh." (Wesley, Dílo, kázání 50, Užívání penìz) V mnoha církvích se však dnes
takové uèení nebere vážnì.
Ve svìtì se stalo populárním hlásit se k nìjakému náboženství. Vládci, politici, právníci, lékaøi,
obchodníci vstupují do církví, aby získali spoleèenskou vážnost a dùvìru, a tak podpoøili své zájmy.
Køes•anským vyznáním se snaží zakrýt neèestné jednání. Rùzné náboženské organizace, podporované
dary a vlivem takových lidí, dìlají všechno možné, aby získaly popularitu a pøíznivce. Stavìjí co
nejnápadnìji vyzdobené kostely na hlavních ulicích. Návštìvníci pøicházejí obleèeni v drahých módních
odìvech. Vyplácejí vysoké mzdy obratným kazatelùm, aby lidi zaujali a pobavili. Kázání se nesmí
dotýkat rozšíøených høíchù, ale musí znít uším posluchaèù pøíjemnì a chlácholivì. Høíšníci pak vstupují
do církve, protože je to módní, jejich høíchy pak kryje pláštík zbožnosti.
Pøední americký èasopis napsal o souèasném postoji amerických køes•anù ke svìtu: "Církev se
nepozorovanì podrobila duchu doby a pøizpùsobila bohoslužebné formy moderním požadavkùm...
Využívá opravdu všechny dostupné prostøedky, aby se náboženství stalo pøitažlivým." Autor jednoho
èlánku v newyorkském èasopisu Independent napsal, jaký je metodizmus: "Dìlící èára mezi vìøícími a
bezbožnými vybledla do jakéhosi polostínu a horlivci na obou stranách se snaží smazat všechny rozdíly
mezi jejich zpùsobem života a zábavy... Obliba náboženství pøispívá k tomu, že pøibývá lidí, kteøí chtìjí
získat požehnání, aniž by pøijali nìjaké povinnosti."
Howard Crosby prohlásil: "Je na pováženou, že Kristova církev tak málo plní zámìry svého Pána. Právì
tak jako kdysi staøí Židé pøátelskými svazky s pohanskými národy odvraceli svá srdce od Boha, tak i
dnes Kristova církev nesprávným spojováním s nevìøícím svìtem opouští Boží smìrnice správného
života a pøijímá škodlivé - i když èasto zdánlivì správné - zvyky nekøes•anské spoleènosti. Používá pøi
tom argumenty a dospívá k názorùm, které jsou cizí Božímu zjevení a nesluèitelné s rùstem v

milosti." (Howard Crosby, The Healthy Christian, An Appeal to the Church, str. 141.142)
V tomto pøílivu svìtskosti a honby za požitky se témìø ztrácí sebezapøení a sebeobìtování pro vìc Ježíše
Krista. "Mnozí dnešní èlenové našich církví byli v dìtství vychováni, aby pøinášeli obìti a pro Krista
nìco vykonali." I když má dnes "církev nedostatek prostøedkù, ... nesmí nikoho vyzývat, aby nìco dal.
To se údajnì nesmí! Je tøeba konat burzy, výstavy, prodej starožitností nebo spoleèenská setkání, prostì
nìco, aby se lidé bavili."
Guvernér Washburn z Wisconsinu ve svém novoroèním poselství z 9. ledna 1873 øekl: "Zdá se, že je
tøeba vydat zákon, aby se mohly uzavøít školy, kde se vychovávají hazardní hráèi. Nacházím to všude. I
církve (jistì nevìdomky) nìkdy konají ïáblovo dílo. Poøádají dobroèinné koncerty, tomboly, loterie,
soutìže o ceny - èasto pro náboženské nebo dobroèinné úèely, ale nìkdy také pro ménì ušlechtilé cíle. To
jsou všechno akce, které mají získat peníze, aniž se za nì poskytují odpovídající hodnoty. Nic není tak
demoralizujícího, tak jedovatého - zvláštì pro mladé - jako získávání penìz nebo majetku bez práce.
Když se úctyhodní lidé angažují v takových vlastnì hazardních podnicích, uklidòují své svìdomí tím, že
získané peníze poslouží dobrým úèelùm. Nelze se pak divit, že mládež tak snadno propadá vzrušení,
které pøinášejí hazardní hry."
Sklon pøizpùsobovat se svìtu prostupuje všechny církve. Robert Atkins vykreslil v jednom svém kázání
v Londýnì ponurý obraz duchovního úpadku, který zavládl v Anglii: "Opravdu spravedliví lidé se
ztrácejí a nikdo si s tím nedìlá starosti. Dnešní køes•ané - a• patøí k jakékoli církvi - milují svìt,
pøizpùsobují se mu, usilují o osobní pohodlí a touží po tom, aby mìli úctu a vážnost. Pán je povolal, aby
trpìli s Kristem, oni se však hroutí, už když slyší urážku... Odpadlictví, odpadlictví, odpadlictví je
vytesáno nad vchodem do každého kostela. Kdyby si to uvìdomovali, kdyby to cítili, byla by ještì nadìje,
ale bìda, oni jen volají: Jsme bohatí, máme všeho dost a nic nepotøebujeme." (Robert Atkins, Second
Advent Library, traktát è. 39)
Velký høích, který Písmo vytýká Babylónu, spoèívá v tom, že "opojil všechny národy svým
smilstvem" (Zj 14,8). Opojný pohár nabízený svìtu pøedstavuje falešné uèení, které církev pøijala jako
dùsledek svého nesprávného spojení s mocnými tohoto svìta. Pøátelství se svìtem znehodnocuje víru
vìøících a na druhé stranì má zhoubný vliv na svìt, protože šíøí uèení, které odporuje jasným výrokùm
Písma.
Øím vzal lidem Bibli a vyžadoval ode všech, aby pøijali jeho uèení. Úkolem reformace bylo vrátit lidem
Boží slovo. Pøesto však církve naší doby lidi uèí, aby zakládali svou víru na vyznání a na uèení své
církve spíše než na Písmu. Charles Beecher o protestantských církvích prohlásil: "Dìsí se každého
tvrdšího slova proti své vìrouce, stejnì jako se svatí otcové dìsili každého tvrdšího slova proti rostoucímu
uctívání svatých a muèedníkù, které zavádìli... Protestantské evangelické církve si tak svázaly navzájem
i každá sobì ruce, že se u nich nemùže stát kazatelem nikdo, kdo kromì Bible neuzná také jejich další
knihy... Nepøeháním, øeknu-li, že moc církevních vyznání je tak velká, že zaèíná zakazovat Bibli, jako
to dìlal Øím, i když to dìlá mnohem chytøeji." (Charles Beecher, kázání "Bible je dostateènou
vìroukou", pøednesené ve Fort Wayne, ve státì Indiana, 22. února 1846).

Když vìrní uèitelé vykládají Boží slovo, povstávají vzdìlanci a kazatelé, kteøí tvrdí, že rozumìjí Písmu, a
oznaèují správné uèení za kacíøství, a odrazují tak lidi, kteøí hledají pravdu. Kdyby svìt nebyl beznadìjnì
opilý vínem Babylóna, pravdy Božího slova by pøesvìdèily a pøivedly k obrácení mnoho lidí.
Køes•anská vìrouka se však jeví tak zmatená a rozporná, že lidé nevìdí, èemu mají vlastnì vìøit. Vina za
to, že svìt se neobrací k Bohu, spoèívá na církvích.
Poselství druhého andìla ze Zjevení ètrnácté kapitoly bylo poprvé kázáno v létì roku 1844. Tehdy se
nejvíce hodilo na církve ve Spojených státech. Tam znìlo nejvíce poselství o blížícím se soudu, církve
ho také nejvíce zavrhovaly a nejrychleji se zde projevil úpadek církví. Poselství druhého andìla se v roce
1844 nenaplnilo úplnì. Tehdy církve zažily mravní úpadek jako dùsledek toho, že odmítly adventní
poselství. Úpadek však nebyl úplný. Když pak dále zavrhovaly jednotlivé pravdy potøebné pro tuto
dobu, klesaly stále hloubìji a hloubìji. Ani potom se však nedalo øíci beze zbytku, že "padl Babylón,
který opojil všecky národy svým smilstvem". Ještì k tomu nesvedl všechny národy. Snaha pøizpùsobit se
svìtu a lhostejnosti k aktuálním pravdám pro naší dobu stále vládne a získává další pùdu v
protestantských církvích ve všech zemích. Tìmto církvím platí obvinìní druhého andìla z knihy Zjevení,
i když jejich odpadnutí ještì nedosáhlo vrcholu.
Bible varuje, že pøed pøíchodem Pána Ježíše bude satan konat "kdejaký mocný èin, klamná znamení a
zázraky a všemožnou nepravostí bude svádìt ty, kdo ... nepøijali a nemilovali pravdu, která by je
zachránila. Proto je Bùh vydá do moci klamu, aby uvìøili lži." (2 Te 2,9-11) Teprve až nastane takový
stav a až se køes•anské církve plnì spojí se svìtem, bude pád Babylóna úplný. Církve k tomu spìjí, ale
proroctví z knihy Zjevení 14,8 se naplní teprve v budoucnosti.
I když v církvích, které jsou znázornìny Babylónem, vládne duchovní temnota a odcizení od Boha, žije v
nich stále ještì vìtšina pravých Kristových následovníkù. Mnozí z nich ještì neslyšeli zvláštní pravdy pro
tuto dobu. Mnoho z nich není spokojeno se svým stavem a touží po hlubším poznání. Marnì hledají
podobu Ježíše Krista v církvích, ke kterým patøí. Nakolik se tyto církve stále více uchylují od pravdy a
pøibližují svìtu, zvìtšuje se rozdíl mezi obìma skupinami, až nakonec skonèí rozchodem. Pøijde doba,
kdy lidé, kteøí milují Boha nade všechno, nebudou moci zùstat pospolu s lidmi, kteøí "budou mít radìji
rozkoš než Boha; budou se tváøit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat" (2 Tm 3,4.5).
Osmnáctá kapitola zjevení ukazuje dobu, kdy po odmítnutí trojího varovného poselství ze Zjevení 14,612 upadnou církve do stavu, jak jej pøedpovìdìl druhý andìl, kdy Boží lid, který bude ještì stále v
Babylónu, bude vyzván, aby se od tìchto církví oddìlil. Bude to poslední poselství pro tento svìt a svùj
úkol splní. Až lidé, kteøí "neuvìøili pravdì, ale nalezli zalíbení v nepravosti" (2 Te 2,12), budou
ponecháni vlivu klamù a uvìøí lži, pak svìtlo pravdy zazáøí všem, jejichž srdce jsou otevøena ji
pøijmout, a všechny Boží dìti, které zùstaly v Babylónu, uposlechnou výzvu: "Vyjdi, lide mùj, z toho
mìsta." (Zj 18,4)
Pøedmluva vydavatelù
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22. Splnìná proroctví
Když na jaøe roku 1844 uplynulo první urèené datum pro pøíchod Pána Ježíše, vìøící, kteøí na jeho
pøíchod èekali, prožívali urèité období pochybností a nejistoty. I když se ostatní lidé na nì dívali jako na
naprosto poražené a jejich zklamáni považovali za dùkaz, že se živili jen iluzemi, oni sami nacházeli
stálý zdroj útìchy v Božím slovì. Mnozí nich dále hledali v Písmu, znovu provìøovali dùvody pro svou
víru a peèlivì studovali proroctví, aby získali další poznání. Zdálo se jim, že Bible jasnì a jednoznaènì
potvrzuje jejich stanovisko. Znamení, která nebylo možné pøehlížet, neklamnì poukazovala, že pøíchod
Ježíše Krista je blízko. Mimoøádné Boží požehnání, které se projevilo obrácením høíšníkù a oživením
duchovního života mezi køes•any, svìdèilo o nebeském pùvodu poselství. I když vìøící neumìli vysvìtlit,
proè došlo k jejich zklamání, cítili, že je v minulosti vedl Bùh.
Proroctví, o nichž se domnívali, že se vztahují na druhý pøíchod Ježíše Krista, obsahovala také nauèení,
která zvláštním zpùsobem promlouvala do jejich situace nejistoty a pochybností a povzbuvola je, aby
trpìlivì èekali ve víøe, dokud v pravý èas nepochopí to, èemu nyní nerozumìli.
Mezi taková proroctví patøil také výrok proroka Abakuka 2,1-4: "Postavím se na své strážné stanovištì,
budu stát na hlásce a vyhlížet, abych seznal, co ke mnì promluví a jakou odpovìï dostanu na svoji
stížnost. Hospodin mi odpovìdìl, øekl: Zapiš to vidìní, zaznamenej je na tabulky, aby si je ètenáø mohl
snadno pøeèíst. Vidìní už ukazuje k urèitému èasu, míøí neomylnì k cíli; prodlévá-li, vyèkej, nebo•
pøijde zcela jistì, zadržet se nedá. Pozor na opovážlivce; není v nìm duše pøímá. Spravedlivý bude žít
pro svou vìrnost."
Již v roce 1842 na základì výzvy proroctví "Zapiš to vidìní, zaznamenej je na tabulky, aby si je ètenáø
mohl snadno pøeèíst," dostal Charles Fitch nápad sestavit "mapu prorockých symbolù" z knih Daniel a
Zjevení Jana. Uveøejnìní této tabulky tiskem pokládali mnozí za splnìní pøíkazu daného Abakukem.
Nikdo si však tehdy nevšiml, že citované proroctví otevøenì hovoøí o odkladu splnìní prorocké
pøedpovìdi. Po zklamání dostala tato èást Písma pro vìøící velký význam: "Vidìní už ukazuje k urèitému
èasu, míøí neomylnì k cíli; prodlévá-li, vyèkej, nebo• pøijde zcela jistì, zadržet se nedá... Spravedlivý
bude žít pro svou vìrnost."
Zdrojem síly a útìchy vìøícím se stala také sta• z knihy proroka Ezechiela: "I stalo se ke mnì slovo
Hospodinovo: Lidský synu, copak to máte za poøekadlo o izraelské zemi: 'Dny ubìhnou a každé vidìní
selže'? Proto jim øekni: Toto praví Panovník Hospodin: ...Blízko jsou dny, kdy se splní všechna vidìní...
Když já Hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu." "Izraelský dùm øíká: Vidìní,
které on vidí, se splní za mnoho dnù; on prorokuje pro vzdálené èasy. Proto jim øekni: Toto praví
Panovník Hospodin: Už nebude odloženo žádné mé slovo. Promluvím slovo a ono se splní." (Ez 12,2125.27.28)
Èekatelé na pøíchod Pána Ježíše se radovali z tìchto slov a vìøili, že Pán, jenž zná konec od poèátku,
vidìl do budoucích staletí, vidìl jejich zklamání a nechal jim napsat slova povzbuzení a nadìje. Bez

takových èástí Písma, které je vyzývaly, aby trpìlivì èekali a nepøestali vìøit v Boží slovo, by zøejmì
jejich víra v tìžké zkoušce selhala.
Také podobenství o deseti družièkách z Matouše 25. kapitoly znázoròuje prožitek adventistù. V 24.
kapitole Matoušova evangelia v odpovìdi na otázku uèedníkù, kdy nastane znièení Jeruzaléma a jaká
znamení tomu budou pøedcházet, Pán Ježíš pøedpovìdìl nìkteré z nejdùležitìjších událostí v dìjinách
svìta a církve, které se mìly odehrát v dobì mezi jeho prvním a druhým pøíchodem: Znièení Jeruzaléma,
velké zatmìní slunce i mìsíce a padání hvìzd. Potom vyprávìl o pøíchodu svého království formou
podobenství o dvou služebnících, kteøí oèekávají pøíchod svého Pána. Následující 25. kapitola pak
zaèíná slovy: "Tehdy bude království nebeské, jako když deset družièek vzalo lampy a vyšlo naproti
ženichovi. Pìt z nich bylo pošetilých a pìt rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej.
Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepøicházel, na všechny pøišla ospalost a
usnuly. Uprostøed noci se rozlehl køik: Ženich je tu, jdìte mu naproti!"
Pøíchod Ježíše Krista, který podle jejich chápání ohlašovalo poselství prvního andìla z knihy Zjevení,
chápali jako pøíchod ženicha z tohoto podobenství. Velké náboženské probuzení provázející zvìstování
brzkého pøíchodu Ježíše Krista chápali jako dobu, kdy podle podobenství deset družièek vyšlo naproti
ženichovi. Toto podobenství - stejnì jako 24. kapitola Matoušova evangelia - pøedstavuje dvì rùzné
skupiny lidí. Všechny družièky si vzaly lampy, to znamená Bibli, a s jejím svìtlem vyšly naproti
ženichovi. Zatímco "pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej, rozumné si vzaly s lampami i olej
v nádobkách". Druhá skupina tedy pøijala Boží milost, obèerstvující, osvìcující moc Ducha svatého,
která z Bible dìlá svìtlo pro naše nohy a osvìcuje naši stezku. Bibli studovali s úctou k Bohu, aby poznali
pravdu a opravdovì usilovali o èistotu srdce a života. Tito lidé prožili osobní zkušenost. Jejich víru v
Boha a jeho slovo nemohlo zlomit žádné zklamání ani odklady. Lidé znázoròující první skupinu
družièek - jež "vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej" - jednali z chvilkového popudu. Varovné
poselství v nich vyvolalo strach, byli závislí na víøe svých bratrù a spokojili se s blikavým svìtlem
dobrých pocitù, aniž dobøe porozumìli pravdì nebo pùsobení Boží milosti na lidská srdce. Vyšli Pánu
naproti v nadìji, že za to budou okamžitì odmìnìni. Naprosto však nebyli pøipraveni na odklad nebo na
zklamání. Když pøišly zkoušky, zakolísali ve víøe a jejich svìtlo pohaslo.
"Když ženich nepøicházel, na všechny pøišla ospalost a usnuly." To, že ženich dlouho nešel, znázoròuje,
že doba, kdy oèekávali Pána, uplynula, vìøící prožívali zklamání a mìli pocit, že se Pán opozdil. V této
dobì nejistoty ochabl zájem povrchních a malovìrných lidí, pøestali se snažit. Naopak lidé, jejichž víra
vycházela z osobního poznání Bible, stáli na skále, kterou nemohla strhnout vlna zklamání. "Na všechny
pøišla ospalost a usnuly." Jedny družièky zlhostejnìly, druhé trpìlivì èekaly, až se jim vìc vyjasní. V noci
zkoušky se však zdálo, že i ty druhé do urèité míry ztratily horlivost a oddanost. Malovìrní a povrchní
lidé se už nemohli opírat o víru svých spoluvìøících. Každý se musel postavit na vlastní nohy.
Tehdy se zaèal objevovat také fanatizmus. Nìkteøí lidé, kteøí se vydávali za nadšené zastánce poselství,
zavrhli Boží slovo jako jedinou neomylnou autoritu. Tvrdili, že je vede Duch svatý, ale pøitom se øídili
svými pocity, dojmy a pøedstavami. Nìkteøí z nich projevovali slepou, fanatickou horlivost a odsuzovali
všechny, kdo s nimi nesouhlasili. Vìtšina adventistù jejich blouznivé nápady a jednání nepøijala. Dìlali
však pravdì špatnou povìst.
Satan se tímto zpùsobem snažil maøit a nièit Boží dílo. Adventní hnutí vyburcovalo mnoho lidí,

pøivedlo k obrácení tisíce høíšníkù, vìrní lidé hlásali poselství, i když Pán nepøišel tehdy, když jej
oèekávali. Vládce zla ztrácel poddané. Aby Boží dílo zdiskreditoval, snažil se nìkteré vìøící svést k
extrémùm. Jeho pomocníci pak využili každý omyl, každý chybný krok, každý nesprávný èin a pøehnanì
ho zvýraznili, aby lidem zošklivili adventisty i jejich víru. Podaøilo se mu pøivést znaèný poèet lidí k
tomu, že sice ústy vyznávali víru v druhý pøíchod Pána Ježíše, jejich srdce však ovládal satan. Další
výhody získal tím, že soustøeïoval pozornost na nì jako na pøedstavitele všech vìøících.
Satan je "žalobce svých bratøí". Vede lidi, aby sledovali chyby a nedostatky Božího lidu, aby o nich
hovoøili a aby pøehlíželi všechny jejich dobré èiny. Když Bùh pùsobí pro záchranu lidí, projevuje
aktivitu také satan. Když Boží synové pøedstupují pøed Pána, pøichází s nimi i satan. Do každého
oživeneckého hnutí pøivádí lidi neposvìceného srdce a nevyrovnané mysli. Když takoví lidé pøijmou
nìkteré body pravdy a získají si místo mezi vìøícími, pùsobí satan skrze nì, aby šíøil uèení, které oklame
nerozvážné. Nikdo se nestane dobrým køes•anem tím, že se zdržuje ve spoleènosti Božích dìtí, v Božím
domì nebo dokonce u stolu Pánì. Satan se èasto úèastní i nejslavnostnìjších pøíležitostí v podobì lidí,
které mùže použít jako své nástroje.
Vládce zla bojuje o každou píï území, na kterém Boží lid pokroèí na své cestì k Božímu království. V
celých dìjinách køes•anské církve nenajdeme jedinou reformaci, která by se nepotýkala s vážnými
pøekážkami. Tak tomu bylo i v dobì apoštola Pavla. Kdekoli založil sbor, našlo se v nìm nìkolik lidí,
kteøí zdánlivì pøijali víru, vnášeli však do sboru bludné uèení, které - kdyby je lidé pøijali - by nakonec
vytlaèilo lásku k pravdì. Luthera velmi trápilo a znepokojovalo jednání fanatikù, kteøí tvrdili, že Bùh
mluví pøímo jejich prostøednictvím, a své vlastní myšlenky a názory kladli nad uèení Písma. Mnozí
lidé, kterým scházela víra i zkušenost, si zato dostateènì zakládali na sobì, rádi poslouchali a vyprávìli
nìco nového, byli okouzleni tvrzeními nových uèitelù. Pøidali se k satanovým pomahaèùm, aby maøili
to, co Luther na základì Božího povìøení vybudoval. Bratøi Wesleyové a další, kteøí svým vlivem, a
vírou pøinesli svìtu požehnání, na každém kroku naráželi na nástrahy satana, který vhánìl pøepjaté,
nevyrovnané a neposvìcené lidi do kdejakých forem fanatizmu.
William Miller nepøál vlivùm, které vedly k fanatizmu. Prohlašoval podobnì jako Luther, že "každý
duch" má být provìøen Božím slovem. Miller prohlásil: "Satan v dnešní dobì ovládá myšlení mnoha lidí.
Jak poznáme, který duch je ovládá? Bible odpovídá: "Po jejich ovoci je poznáte..." (Mt 7,16), "nebo•
mnoho falešných prorokù vyšlo do svìta" (1 J 4,1) a my je máme zkoušet. Duch, který nás nevede,
abychom v tomto svìtì žili skromnì, spravedlivì a zbožnì, není Kristùv Duch. Jsem stále víc a více
pøesvìdèen o tom, že v tìchto divokých hnutích má své prsty satan... Mnozí mezi námi pøedstírají úplné
posvìcení, øídí se však lidskými tradicemi a zdá se, že vìdí o pravdì právì tak málo jako jiní, kteøí nic
nepøedstírají." (Bliss, Pamìti Williama Millera, str. 236.237) "Duch bludu nás odvádí od pravdy, ale
Duch Boží nás uvádí do pravdy; pøesto øíkáte, že èlovìk mùže být v bludu, a pøitom si myslet, že je v
pravdì. Jak to øešit? Odpovídáme: Boží Duch a Boží slovo se shodují. Jestliže èlovìk posuzuje sám sebe
Božím slovem a neshledá rozpor, mùže vìøit, že má pravdu. Jestliže však zjistí, že duch, který ho vede,
se plnì neshoduje se smyslem Božího zákona nebo celého Božího slova, a• jedná velmi opatrnì, aby
neuvízl v satanovì léèce." (The Advent Herald and Signs of the Times Reporter, roè. 8, è.23 z 15. ledna
1845) "Vidím více dùkazù o vnitøní zbožnosti v slzách, které kanou z oèí, ve zvlhlé tváøi, ve slovì
proneseném tlumeným hlasem, než v celém hluku, který zní v køes•anstvu." (Bliss, str. 282)

V dobì reformace pøipisovali nepøátelé reformace vinu za všechny projevy fanatizmu lidem, kteøí proti
fanatizmu nejvíce bojovali. Podobnì jednali odpùrci adventního hnutí. Nespokojili se jen s tím, že šíøili
pøehnané zprávy o bludech extrémistù a fanatikù, ale rozšiøovali také pomluvy, které se ani v
nejmenším nezakládaly na pravdì. Tito lidé jednali z pozice pøedsudkù a nenávisti. Zvìst o blízkém
pøíchodu Ježíše Krista je vyrušila z jejich klidu. Obávali se, že by to mohla být pravda. Doufali však, že
tomu tak není, a to byla pøíèina jejich nepøátelského postoje vùèi adventistùm a jejich víøe.
Skuteènost, že mezi adventisty proniklo nìkolik fanatikù, je právì tak málo dùvodem k tvrzení, že toto
hnutí není od Boha, jako nebyla pøítomnost fanatikù a podvodníkù v církvi v dobì apoštola Pavla nebo
Luthera dùkazem, že jejich dílo je odsouzeníhodné. Jakmile se Boží lid probudí ze spánku a zaène
opravdovì konat dílo pokání a obnovy, zaène studovat Boží slovo, aby poznal pravdu, která je v Pánu
Ježíši, a plnì se odevzdá Bohu, okamžitì se ukáže, že také satan je stále aktivní a je stále na stráži. Svou
moc projeví všemožným klamem a pøivolá si na pomoc všechny padlé andìly.
Zdrojem fanatizmu a rozkolu nebylo poselství o druhém pøíchodu Ježíše Krista. Tyto jevy se projevily v
létì 1844, kdy adventisté znejistìli a zapochybovali, zda zastávají správné stanovisko. Hlásání poselství
prvního andìla a "pùlnoèního volání" potlaèovalo fanatizmus a rozkolnictví. Lidé, kteøí se zapojili do
tohoto hnutí, byli jednotní, jejich srdce naplòovala vzájemná láska a láska ke Kristu, jehož pøíchod
oèekávali. Tato jediná víra, tato jediná blahoslavená nadìje je pozvedla nad všechny lidské vlivy a
chránila je pøed satanovými útoky.
"Když ženich nepøicházel, na všechny pøišla ospalost a usnuly. Uprostøed noci se rozlehl køik: Ženich
je tu, jdìte mu naproti! Všechny družièky procitly a dávaly do poøádku své lampy." (Mt 25, 5-7) V létì
roku 1844 - tedy v dobì mezi datem, kdy mìlo podle pùvodních výpoètù skonèit období 2300 prorockých
dnù, a podzimem téhož roku, který byl pozdìji pokládán za dobu konce - hlásali poselství vyjádøené
slovy Písma: "Ženich pøichází!"
Toto hnutí vyvolalo zjištìní, že Artaxerxùv výnos o obnovì Jeruzaléma, který je výchozím bodem k
výpoètu období 2300 prorockých dnù, zaèal platit od podzimu roku 457 pø. Kr. a nikoli od poèátku toho
roku, jak se pøedtím vìøilo. Zaèneme-li poèítat od podzimu roku 457 pø. Kr., skonèí období 2300 rokù
na podzim roku 1844 (viz Dodatky).
Také symbolika starozákonní chrámové bohoslužby naznaèuje, že událost znázornìná "oèištìním
svatynì" by se mìla odehrát na podzim. To se velmi zøetelnì ukázalo, když zaèali vìnovat pozornost
tomu, jak se splnily pøedobrazy a symboly prvního pøíchodu Ježíše Krista.
Zabití velikonoèního beránka bylo symbolem smrti Pána Ježíše. Apoštol Pavel napsal: "Byl obìtován náš
velikonoèní beránek, Kristus." (1 K 5,7) Snopek prvotin, který byl v dobì velikonoc obrácen pøed
Pánem, byl symbolem zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Když apoštol Pavel mluví o zmrtvýchvstání Ježíše
Krista a celého Božího lidu, píše: "První vstal Kristus, potom pøi Kristovì pøíchodu vstanou ti, kdo jsou
jeho." (1 K 15,23) Jako tento první snop požatý pøed vlastní sklizní, byl Kristus prvotinou oné
nesmrtelné skliznì vykoupených, která bude pøi budoucím zmrtvýchvstání shromáždìna do Boží sýpky.
Tyto pøedobrazy se splnily, a to nejen tím, že došlo k vlastní události, kterou symbolicky znázoròovaly,
ale splnily se také v pøíslušném èase. Ètrnáctého dne prvního mìsíce židovského kalendáøe, tedy v den,

kdy byl po dlouhých patnáct staletí zabíjen velikonoèní beránek, jedl Pán Ježíš se svými uèedníky
velikonoèního beránka a ustanovil obøad, který má být památkou jeho vlastní smrti jako "Božího
Beránka, který snímá høích svìta" (J 1,29). Téže noci se ho chopily bezbožné ruce, aby ho ukøižovaly a
zabily. A jako naplnìní symbolu snopu obráceného pøed Hospodinem byl náš Pán tøetího dne vzkøíšen z
mrtvých, "první z tìch, kdo zesnuli," vzor všech vzkøíšených spravedlivých, jejichž "tìlo poníženosti"
promìní "v podobu tìla své slávy" (1 K 15,20; Fp 3,21).
Podobnì se musí splnit pøedobrazy, které ukazovaly na jeho druhý pøíchod, a to v dobì, kterou
naznaèuje symbolická starozákonní bohoslužba. V mojžíšovském øádu se oèištìní svatynì neboli velký
Den smíøení konal podle židovského kalendáøe desátého dne sedmého mìsíce (3 M 16,29-34). Tehdy
veleknìz, když vykonal smíøení za celý Izrael, a oèistil tak svatostánek od høíchu, vyšel a požehnal lidu.
Domnívali se, že podobnì se zjeví Ježíš Kristus, náš Veleknìz, aby oèistil zemi od zkázy zpùsobené
høíchy a høíšníky, a požehná svùj èekající lid nesmrtelností. Desátý den sedmého mìsíce - Den smíøení,
dobu oèištìní svatynì - , který v roce 1844 pøipadl na 22. øíjen, zaèali pokládat za datum pøíchodu Ježíše
Krista. Odpovídalo to totiž výše zmínìnému zjištìní, že období 2300 dní skonèí na podzim. Zdálo se, že
tento závìr je naprosto jistý.
V podobenství uvedeném v 25. kapitole Matoušova evangelia následuje pøíchod ženicha po dobì èekání
a spánku. To jen doplòovalo právì uvedené dùkazy jak z proroctví, tak i ze starozákonních pøedobrazù.
Všechno to jen umocnilo pøesvìdèení tisícù vìøících, kteøí hlásali "pùlnoèní volání".
Toto hnutí se pøehnalo zemí jako pøílivová vlna. Šíøilo se od mìsta k mìstu, od vesnice k vesnici, i na
samoty, až plnì vyburcovalo èekající lid. Toto poselství nièilo fanatizmus, jako vycházející slunce
rozpouští ranní jinovatku. Mizely pochybnosti a nejistota vìøících a jejich srdce naplòovala nadìje a
odvaha. Hnutí se zbavilo všech extrémù, které se projevuje všude tam, kde se lidské vzrušení nenechá
ovládat Božím slovem a Božím Duchem. Podobalo se onìm obdobím pokory a návratu k Pánu, která
pøicházela ve starém Izraeli, když je Bùh káral ústy svých prorokù. Neslo charakteristické rysy, jimiž se
Boží dílo vyznaèuje ve všech dobách. Neprojevovalo se v nìm extatické nadšení, ale spíše opravdové
zpytování srdce, vyznání høíchù a odmítnutí svìta. Zápasící lidé se toužili pøipravit na setkání s Pánem,
vytrvale se modlili a bezvýhradnì odevzdávali Bohu.
Miller o tomto hnutí napsal: "Neprojevuje se v nìm velká radost, ta jako by se odkládala pro budoucnost,
kdy bude nebe a zemì spolu jásat v nevýslovné radosti a v dokonalé slávì. Také se zde nekøièí - èekají
na volání z nebe. Zpìváci nezpívají, èekají, až se budou moci pøipojit k andìlským sborùm... Nedochází
k citovým rozporùm, všichni jsou jednoho srdce a jedné mysli." (Bliss, str. 270.271)
Jiný úèastník hnutí podal toto svìdectví: "Hnutí vyvolalo všude dùkladné zpytování srdce a pokoru pøed
Bohem. Zpùsobilo, že lidé pøestali milovat vìci tohoto svìta, odstranilo spory a nepøátelství; lidé
vyznávali své nepravosti, koøili se pøed Bohem a opravdovì ho prosili o odpuštìní a milost. Vedlo k
pokoøe a oddanosti, jaké jsme nikdy pøedtím nevidìli. Jak Bùh pøedpovìdìl prostøednictvím proroka
Joela, až se pøiblíží velký den Hospodinùv, lidé roztrhnou svá srdce, a ne šaty, obrátí se k Bohu s
postem, pláèem a naøíkáním. Jak Bùh slíbil prostøednictvím proroka Zachariáše, vylil na svùj lid ducha
milosti a proseb o smilování, vzhlíželi k tomu, kterého probodli a naøíkali ... a lidé, kteøí oèekávali
Pána, se pøed ním pokoøovali." (Bliss, v èasopise Advent Shield and Review, leden 1845)

Ani jedno náboženské hnutí od doby apoštolù nebylo tak oproštìno od lidských nedokonalostí a
satanových nástrah jako hnutí z podzimu roku 1844. Ještì po mnoha letech cítili všichni, kdo se ho
úèastnili a kdo stáli plnì na stranì pravdy, blahodárný vliv tohoto díla, a mohli svìdèit, že pocházelo od
Boha.
Na výzvu "Ženich je tu, jdìte mu naproti" èekající "procitli, dávali do poøádku své lampy", a zkoumali
Boží slovo znovu s døíve neznámým zájmem a úsilím. Bùh poslal andìly, aby vyburcovali zklamané a
pøipravili je pro pøijetí poselství. Hnutí nestálo na moudrosti a uèenosti lidí, ale na Boží moci. Jako
první nezaslechli a neuposlechli výzvu lidé nejuèenìjší a nejnadanìjší, ale lidé nejskromnìjší a nejvíce
odevzdaní Bohu. Farmáøi nechali zrající obilí na polích, øemeslníci odložili své nástroje a se slzami i
radostí vyšli, aby poselství šíøili dál. Døívìjší vedoucí hnutí se pøipojili až jako poslední. Církve
všeobecnì uzavøely své dveøe pøed tímto poselstvím, a mnoho lidí, kteøí je pøijali, se rozlouèilo se
svými církvemi. Boží prozøetelnost spojila toto hlásání s poselstvím druhého andìla, a dodala mu tak
zvláštní sílu.
Poselství "Ženich je tu!" nebylo ani tolik záležitostí dùkazù, i když dùkazy z Písma jsou jasné a
pøesvìdèující. Provázela je síla, která si lidi podmaòovala. Neprojevily se pochybnosti, otázky. Když
Kristus vjíždìl vítìzoslavnì do Jeruzaléma, shromáždili se lidé, kteøí pøišli ze všech èástí zemì k oslavì
svátkù na Olivové hoøe, a když se pøipojili k zástupùm, které provázely Pána Ježíše, strhlo je nadšení
chvíle, takže rovnìž provolávali: "Požehnaný, který pøichází ve jménu Hospodinovì!" (Mt 21,9) Stejnì
tak poci•ovali nevìøící, kteøí se zúèastnili shromáždìní adventistù - nìkteøí ze zvìdavosti, jiní spíše z
legrace - pøesvìdèující sílu provázející poselství "Ženich je tu!"
Tehdy se projevovala víra, která pøináší vyslyšení modliteb - víra, která "upírá mysl k odplatì" (Žd
11,26). Jako déš• na vyprahlou zemi tak sestupoval Duch milosti na ty, kdo ho opravdovì hledali. Lidé,
kteøí oèekávali, že se brzy postaví pøed svého Vykupitele, poci•ovali nevýslovnou radost. Promìòující,
podmaòující moc Ducha svatého si podrobovala lidská srdce, když vìrným vìøícím udìlovala bohaté
Boží požehnání.
Lidé, kteøí pøijali poselství, se peèlivì a slavnostnì blížili k okamžiku, kdy - jak doufali - se setkají se
svým Pánem. Každé ráno cítili, že je jejich první povinností ujistit se, že je Bùh pøijímá. Vzájemnì byli
tìsnì spjati, hodnì se modlili spolu a jeden za druhého. Èasto se scházeli na odlehlých místech, aby
rozmlouvali s Bohem. Prosby stoupaly k Bohu z polí i lesù. Více než potravu potøebovali každý den
ujištìní, že je Spasitel pøijímá. Když jejich mysl zahalil mrak pochybností, nedopøáli si klidu, dokud
nebyl zažehnán. Když cítili, že pøijali odpouštìjící milost, toužili už vidìt Pána, kterého tolik milovali.
Znovu však mìli prožít zklamání. Doba, kterou èekali, uplynula, a jejich Spasitel nepøišel. S tak pevnou
vírou èekali na jeho pøíchod - a nyní prožívali to, co cítila Marie, když pøišla k hrobu Spasitele, našla jej
prázdný a zvolala: "Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili." (J 20,13)
Pocit posvátné úcty, strach, že poselství by mohlo být pravdivé, zpùsobil, že se nevìøící po nìjakou dobu
drželi zpátky. I když doba èekání minula, tento vliv ihned neustal. Zpoèátku se nevìøící neodvažovali
posmívat zklamaným, když se však neobjevovaly žádné pøíznaky Božího hnìvu, setøásli se sebe strach a
zaèali je opìt shazovat a zesmìšòovat. Mnoho lidí, kteøí vìøili v brzký pøíchod Pána Ježíše, se nyní
zøeklo své víry. Jiní si byli velice jistí a jejich ranìná pýcha by se nejradìji schovala pøed svìtem. Jako

Jonáš si stìžovali na Boha a chtìli radìji zemøít než žít. Lidé, kteøí svou víru zakládali na názoru
druhých, a nikoli na Božím slovu, nyní opìt ochotnì mìnili své názory. Posmìvaèi získali na svou stranu
slabé a zbabìlé, všichni se pak shodli, že se není tøeba nièeho obávat, ani není tøeba nic oèekávat. Doba
minula, Pán nepøišel a svìt pùjde dál svou cestou po tisíce let.
Opravdoví, upøímní vìøící se vzdali všeho pro Krista a prožívali jeho blízkost jako nikdy døíve. Vìøili,
že pøedali svìtu poslední varování. Protože oèekávali, že brzy budou žít v pøítomnosti svého nebeského
Pána a jeho andìlù, pøerušili do znaèné míry styk se všemi, kdo poselství nepøijali. Toužebnì se modlili:
"Pøijï, Pane Ježíši, pøijï brzy!" Pán Ježíš však nepøišel. Vzít nyní na sebe znovu bøemeno životních
starostí a tìžkostí, a k tomu snášet narážky a posmìch nevìøících, to pro nì bylo strašnou zkouškou víry a
trpìlivosti.
Jejich zklamání však nebylo tak velké jako zklamání uèedníkù v dobì prvního pøíchodu Ježíše Krista.
Když Pán Ježíš vjíždìl vítìzoslavnì do Jeruzaléma, vìøili jeho následovníci, že se chystá nastoupit na
Davidùv trùn a osvobodit Izrael od jeho utlaèovatelù. S velkými nadìjemi a s radostným oèekáváním se
navzájem pøedhánìli v prokazování úcty svému Králi. Mnozí pøed nìj kladli své pláštì a koberce nebo
mu stlali cestu palmovými ratolestmi. Ve svém nadšení a radosti svornì provolávali: "Hosana Synu
Davidovu!" Když farizeové, zneklidnìní a podráždìní tìmito výkøiky radosti, chtìli po Pánu Ježíši, aby
své uèedníky pokáral, Pán Ježíš jim odpovìdìl: "Budou-li oni mlèet, bude volat kamení!" (L 19,40)
Proroctví se muselo vyplnit. Uèedníci plnili Boží vùli, pøesto museli prožít trpké zklamání. Jen o nìkolik
dnù pozdìji se stali oèitými svìdky muèednické smrti Spasitele a ukládali ho do hrobu. Jejich oèekávání
se nesplnila ani v jediném bodu. Jejich nadìje zemøely s Ježíšem Kristem. Teprve až jejich Pán vítìznì
vstal z hrobu, pochopili, že proroctví všechno pøedpovìdìla a "že Mesiáš musel trpìt a vstát z
mrtvých" (Sk 17,3).
Pìt set let pøedtím Pán prostøednictvím proroka Zachariáše prohlásil: "Rozjásej se, sijónská dcero, dcero
jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, pøichází k tobì tvùj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokoøený,
jede na oslu, na oslátku, oslièím mládìti." (Za 9,9) Kdyby uèedníci pochopili, že se Pán Ježíš ubírá k
soudu a smrti, nebyli by schopni toto proroctví naplnit.
Podobnì také Miller a jeho spolupracovníci splnili proroctví a šíøili poselství, které mìlo podle Písma ve
svìtì zaznít. Nikdy by tento úkol nesplnili, kdyby porozumìli proroctvím, která pøedvídala jejich
zklamání. Zvìstovali by jiné poselství, které má být hlásáno až pøed pøíchodem Pána všem národùm.
Poselství prvního a druhého andìla byla kázána v pravý èas a vykonala dílo, které Bùh skrze nì chtìl
uskuteènit.
Okolí sledovalo celé dìní a oèekávalo, že se hnutí adventizmu zhroutí, jestliže v oèekávanou dobu
Kristus nepøijde. I když mnozí podlehli silnému pokušení, a zøekli se své víry, jiní odolali, a zùstali
pevní. Ovoce adventního hnutí - duch pokory a zpytování srdce, zøeknutí se svìta a zmìny života - ,
které provázelo adventní hnutí, dokazovalo, že je to Boží dílo. Neodvažovali se popírat, že kázání o
druhém pøíchodu Ježíše Krista provázela moc Ducha svatého. Ve výpoètu prorockých období nemohli
také najít žádnou chybu. Ani jejich nejschopnìjší protivníci nedokázali vyvrátit jejich výklad proroctví.
Bez dùkazù z Bible nemohli opustit stanovisko, k nìmuž dospìli upøímným studiem Písma, osvíceni
Božím Duchem a se srdcem planoucím živou mocí, stanovisko, které odolalo pronikavé kritice a
rozhoøèeným útokùm ze strany všeobecnì uznávaných náboženských uèitelù i proslulých uèencù a

obstálo navzdory spojeným útokùm uèenosti, výøeènosti i výsmìchu lidí úctyhodných i nízkých.
Je pravda, že oèekávaná událost nenastala, ale to nemohlo otøást jejich vírou v Boží slovo. Když Jonáš
hlásal v ulicích Ninive, že za ètyøicet dnù bude mìsto znièeno, pøijal Pán pokání obyvatel Ninive a
prodloužil jejich zkušební lhùtu. Pøesto poslal Jonáše Bùh a Ninive bylo zkoušeno podle jeho vùle.
Adventisté vìøili, že Bùh je vedl pøi šíøení poselství o soudu stejným zpùsobem. Mìli za to, že "poselství
provìøilo srdce posluchaèù, buï v nich vzbudilo lásku k pøíchodu Pána Ježíše, nebo vyvolalo otevøenou
èi skrytou nenávist, kterou však Bùh zná. Vytvoøilo dìlící èáru, ... takže lidé, kteøí chtìli poznat svá
vlastní srdce, mohli mít jistotu, na které stranì by byli, kdyby Pán tehdy pøišel. Zda by byli volali: Hle,
to je náš Bùh, na kterého èekáme, on nás spasí, nebo zda by byli volali hory a skály, aby je skryly pøed
tváøí Pána, který sedí na trùnu, a pøed hnìvem Beránka. Máme za to, že je Bùh tímto zpùsobem zkoušel,
vyzkoušel jejich víru, provìøil je a zjistil, zda v hodinì zkoušky ustoupí z místa, kam je Pán postavil, zda
se zøeknou svìta a budou bezpodmíneènì dùvìøovat Božímu slovu." (The Advent Herald and Signs of
the Times Reporter, roè. 8, è.14 z 13. listopadu 1844)
Pocity lidí, kteøí i po zklamání vìøili, že je Bùh vedl, vyjadøují následující slova Williama Millera:
"Kdybych mìl prožít svùj život ještì jednou a mìl tutéž jistotu, jakou jsem mìl, musel bych být stejnì
èestný k Bohu i lidem... Jsem pøesvìdèen, že nenesu žádnou vinu za druhé lidi. Mám za to, že jsem
udìlal všechno, co bylo v mých silách, abych nenesl vinu za odsouzení jiných lidí... I když jsem byl
dvakrát zklamán," napsal tento Boží muž, "nejsem zklamán a znechucen... Vìøím v pøíchod Ježíše
Krista stejnì jako døíve. Udìlal jsem jen to, co jsem po létech poctivého studia pokládal za svou
povinnost. Pokud jsem se mýlil, pak jsem se mýlil na stranì køes•anské lásky, lásky k bližním a
pøesvìdèení o mé odpovìdnosti vùèi Bohu... Jedno vím: kázal jsem jen to, èemu jsem vìøil. Bùh byl se
mnou, jeho moc se projevovala v celém hnutí, které pøineslo mnoho dobrého... Mnoho tisíc lidí zaèalo
po kázání o konci èasu naprosto zøejmì studovat Písmo, víru a krví Ježíše Krista byli smíøení s
Bohem." (Bliss, str. 256, 255,277,280,281) "Nikdy jsem se neucházel o pøízeò pyšných, ani jsem
neklesal na mysli, když mi svìt hrozil. Ani teï se nebudu ucházet o jejich pøízeò, ani nepùjdu za svou
povinností, abych je dráždil k nenávisti. Nikdy nebudu hledat svùj život v jejich rukou, ani, jak doufám,
nezaváhám, budu-li jej muset položit, jestliže to Bùh ve své laskavé prozøetelnosti rozhodne." (J. White:
Život Williama Millera, str. 315)
Bùh neopustil svùj lid. Boží Duch i nadále zùstával s lidmi, kteøí zbrkle neodmítli døíve pøijaté poznání
a neopustili adventní hnutí. Dopis Židùm pøináší povzbuzení a varování pro zkoušené èekatele v dobì
krize: "Neztrácejte proto odvahu, nebo• bude bohatì odmìnìna. Potøebujete však vytrvalost, abyste
splnili Boží vùli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždy• už jen 'docela krátký èas, a pøijde ten, který
má pøijít, a neopozdí se. Avšak mùj spravedlivý - øíká Bùh - bude žít, protože uvìøil. Kdo by však
odpadl, v tom nenajdu zalíbení.' Ale my pøece nepatøíme k tìm, kdo odpadají a zahynou, nýbrž k tìm,
kdo vìøí a dosáhnou života." (Žd 10,35-39)
Toto napomenutí je urèeno církvi v posledních dnech, vyplývá to ze slov, které ukazují na blízkost
pøíchodu Ježíše Krista: "Docela krátký èas, a pøijde ten, který má pøijít, a neopozdí se." Text jasnì
naznaèuje, že dojde k zdánlivému prodlení a že se Pán zdánlivì opozdí. Podané nauèení se velmi dobøe
hodí pro tehdejší adventisty. Lidé, na které se text obrací, byli v nebezpeèí, že jejich víra ztroskotá.

Splnili Boží vùli tím, že se nechali vést Božím Duchem a jeho slovem. Pøesto nechápali, proè je Pán
vedl v minulosti takovou cestou, ani kudy mají jít dál. Byli v pokušení zapochybovat, zda je skuteènì
vedl Bùh. Tehdy i pro nì platilo: "Spravedlivý bude žít pro svou vìrnost." Když jejich cestu ozaøovalo
jasné svìtlo "pùlnoèního volání", když sledovali, jak jsou proroctví odpeèetìna a rychle se støídající
znamení svìdèila, že pøíchod Ježíše Krista je blízko, "žili z toho, co vidìli". Ale nyní, pokoøeni
zklamanými nadìjemi, mohli existovat jen z víry v Boha a jeho slovo. Okolí se jim posmívalo a øíkalo:
"Byli jste podvedeni. Vzdejte se své víry a pøiznejte, že adventní hnutí pocházelo od satana." Boží slovo
je však ujiš•ovalo: "Kdo by však odpadl, v tom nenajdu zalíbení." (Žd 10,38) Kdyby se zøekli své víry a
popøeli, že hlásání poselství provázela moc Ducha svatého, znamenalo by to, že se vrátili na cestu do
záhuby. K vytrvalosti je povzbuzovala slova apoštola Pavla: "Neztrácejte proto odvahu..., potøebujete
však vytrvalost..., vždy• už jen docela krátký èas, a pøijde ten, který má pøijít, a neopozdí se." Jediným
bezpeèím pro nì bylo držet se toho, co jim Bùh již sdìlil, držet se pevnì Božích slibù, dále studovat
Písmo svaté, trpìlivì èekat a sledovat, kdy jim Pán svìøí další svìtlo.
Pøedmluva vydavatelù

Top of Page
SEARCH THIS SITE! * LATEST UPDATES
HOME * BOOKSTORE * LINKS * COMMENTS
PILGRIMS BOOKS

- Box 300 ALTAMONT, TN 37301 USA

23. Co je to svatynì?
Základem i hlavním pilíøem víry v pøíchod Ježíše Krista se stal pøedevším text: "Až po dvou tisících a
tøech stech veèerech a jitrech dojde svatynì spravedlnosti (oèištìní)." (Da 8,14) Tato slova znali velmi
dobøe všichni, kdo vìøili v brzký pøíchod Pána Ježíše. Tisíce úst opakovaly toto proroctví jako heslo své
víry. Vìøili, že na událostech pøedpovìdìných tìmito slovy závisí splnìní jejich nekrásnìjší nadìje a
nejvìtší touhy. Vypoèítali, že lhùta urèená proroctvím skonèí na podzim roku 1844. Spolu s ostatními
køes•any adventisté vìøili, že svatyní je zemì nebo nìjaká její èást. Mìli za to, že oèištìní svatynì bude
znamenat oèištìní zemì ohnìm posledního soudu a dojde k tomu pøi druhém pøíchodu Ježíše Krista.
Proto došli k závìru, že se Kristus vrátí na tuto zem v roce 1844.
Stanovené datum ovšem uplynulo a Pán nepøišel. Vìøící vìdìli, že Boží slovo nemùže selhat, že chyba
musí být v jejich výkladu proroctví. V èem se ale mýlili? Nìkteøí øešili problém prohlášením, že období
2300 dnù neskonèilo v roce 1844. Nemìli pro to však jiné zdùvodnìní než to, že Pán Ježíš nepøišel
tehdy, když ho èekali. Dospìli k závìru, že kdyby lhùta pøedpovìdìná proroctvím skonèila v roce 1844,
Kristus by se vrátil, aby oèistil svatyni - vyèistil zemi ohnìm. Protože nepøišel, nemohla lhùta skonèit.
Pøijmout takový závìr znamenalo zavrhnout dosavadní výpoèet prorockých období. Dalším studiem
zjistili, že období 2300 prorockých dnù zaèalo na podzim roku 457 pø. Kr., kdy vstoupil v platnost
Artaxerxùv dekret o obnovì Jeruzaléma. Vezmeme-li toto datum jako výchozí bod, souhlasí dokonale
sled všech pøedpovìdìných událostí v knize Daniel 9,25-27. Šedesát devìt týdnù, prvních 483 let z 2300
let, sahá k Mesiáši, Pomazanému. Kristùv køest a jeho pomazání Duchem svatým v roce 27 po Kr. se
vyplnily pøesnì podle pøedpovìdi. Uprostøed sedmdesátého týdne mìl být Mesiáš zabit. Tøi a pùl roku
po svém køtu, na jaøe roku 31 po Kr., byl Kristus ukøižován. Sedmdesát týdnù, neboli 490 let, bylo
oddìleno pøednostnì pro Židy. Koncem tohoto období zpeèetil národ zavržení Krista pronásledováním
jeho uèedníkù a apoštolové se v roce 34 po Kr. obrátili k pohanùm. Tehdy skonèilo 490 let, první èást z
2300 prorockých dnù, a zbývalo 1810 let. Období 1810 let od roku 34 po Kr. skonèilo v roce 1844. Jak
prohlásil andìl: "Tehdy pøijde svatynì ke svému oèištìní." Všechny proroctvím pøedpovìdìné údaje se
neklamnì splnily v urèenou dobu.
Všechno v tomto výkladu bylo srozumitelné a jasné až na to, že nevymezoval, jaká událost je
pøedpovìdìna oèištìním svatynì, ke kterému došlo v roce 1844. Popøít, že prorocké období skonèilo v
uvedeném roce, by znamenalo vnést do celé vìci zmatek a nebrat v úvahu, že se øada dùležitých událostí
odehrála pøesnì v dobì urèené proroctvím.
Bùh vedl svùj lid ve velkém adventním hnutí. Provázel toto dílo svou mocí a slávou a nepøipustil, aby
skonèilo zklamáním a aby lidé mohli tvrdit, že šlo o falešné a fanatické nadšení. Bùh nedovolí, aby se
jeho slovo stalo pøedmìtem pochybností a nejistoty. I když po zklamání mnozí lidé odmítli výpoèty
prorockých lhùt a zavrhli hnutí, které na jejich základì vzniklo, jiní vìøící nebyli ochotni vzdát se své
víry a svých prožitkù, které stály na Písmu a svìdectví Ducha svatého. Vìøili, že studiem proroctví došli
k správnému výkladu a jejich povinností je držet se poznané pravdy a pokraèovat dál ve studiu Bible. S
opravdovou modlitbou provìøovali svùj výklad Písma a snažili se odhalit svou chybu. Protože ve svém

výpoètu prorockých údobí nemohli najít žádnou chybu, zaèali se podrobnìji zabývat otázkou svatynì.
Studiem zjistili, že v Písmu není jediný doklad podporující obecnì pøijatý názor, že svatynì znázoròuje
naši zemi. Našli však v Bibli vysvìtlení, co je to svatynì, jaký má úèel, kde se nachází a jaká služba se v
ní koná. Svìdectví biblických pisatelù je tak jasné a podrobné, že nedává prostor pro pochybností.
Apoštol Pavel napsal v listì Židùm: "I ta první smlouva mìla ovšem bohoslužebný øád i posvátné místo,
ale pozemské. To byl stánek, v jehož pøední èásti, zvané svatynì, byly svícny a stùl na pøedložené
chleby. Za oponou byla druhá èást stánku, nazývaná svatynì svatých (nejsvìtìjší svatynì). Tam byla
truhla smlouvy ze všech stran krytá zlatem, v ní pak byla zlatá nádoba s manou, Áronova hùl, která se
kdysi zazelenala, a desky smlouvy. Nad ní byli cherubové Boží slávy, kteøí zastiòovali slitovnici." (Žd
9,1-5)
Svatyní, o níž apoštol hovoøí, byl stánek postavený na Boží pøíkaz Mojžíšem jako pozemský pøíbytek
Nejvyššího. "A• mi udìlají svatyni a já budu bydlit uprostøed nich," (2 M 25,8) pøikázal Bùh Mojžíšovi,
když s ním byl na hoøe. Když Izraelci putovali pouští, bylo možno svatyni stìhovat z místa na místo,
pøesto to však byla velkolepá stavba. Její stìny byly z prken bohatì obložených zlatem a zasazených do
støíbrných soklù, støechu tvoøila vrstva kobercù a pokrývek, její vrchní èástbyla z kùže. Vnitøek byl z
jemného plátna pøekrásnì zdobeného postavami cherubínù. Kromì vnìjšího nádvoøí, na kterém stál oltáø
pro zápalné obìti, tvoøily samotný svatostánek dvì místnosti, nazývané svatynì a svatynì svatých.
Oddìlovala je od sebe krásná a drahocenná opona, podobná oponì, která uzavírala vchod do první
místnosti, do svatynì.
Ve svatyni stál na jižní stranì svícen se sedmi lampami a osvìtloval svatyni ve dne i v noci. Na severní
stranì stál stùl s pøedkládanými chleby a pøed oponou, oddìlující svatyni od svatynì svatých, byl zlatý
kadidlový oltáø, z nìhož každý den stoupal k Bohu oblak pøíjemné vùnì spolu s modlitbami Izraele.
Ve svatyni svatých stála truhla zhotovená ze vzácného døeva, obloženého zlatem, schránka to pro dvì
kamenné desky, na které Bùh vyryl Desatero pøikázání. Truhlu pøikrývala slitovnice, drahocenné
umìlecké dílo, které tvoøilo víko posvátné schránky. Nad ní se vypínali dva cherubíni, každý na jedné
stranì, zhotovení z ryzího zlata. V této èásti svatynì se ukazovala Boží pøítomnost v podobì oblaku slávy
mezi cherubíny.
Když se Hebrejové usadili v Kanaánu, postavili jako náhradu za tento svatostánek Šalomounùv chrám,
tedy už pevnou stavbu mnohem vìtších rozmìrù, zachovali však pùvodní proporce a vnitøní zaøízení. V
této podobì svatynì existovala - s výjimkou doby proroka Daniela, kdy byla v sutinách - až do roku 70
po Kr., kdy ji znièili Øímané.
Je to jediná pozemská svatynì, o níž Bible podává nìjaké zprávy. Apoštol Pavel ji nazývá svatyní první
smlouvy. A co nová smlouva, nemá žádnou svatyni?
Když se lidé, kteøí hledali pravdu, znovu obrátili k listu Židùm, zjistili, že již citovaná slova apoštola
Pavla hovoøí o existenci druhé svatynì neboli svatynì nové smlouvy: "I ta první smlouva mìla ovšem
bohoslužebný øád i posvátné místo." Spojkou "i" apoštol Pavel naznaèuje, že se o této svatyni zmínil již
døíve. Když se vrátíme na poèátek pøedchozí kapitoly dopisu Židùm, mùžeme èíst: "Z toho, co bylo
øeèeno, plyne: máme veleknìze, který usedl po pravici Božího trùnu v nebesích jako služebník pravé

svatynì a stánku, který zøídil sám Hospodin, a nikoli èlovìk." (Žd 8,1.2)
Zde se hovoøí o svatyni nové smlouvy. Svatyni první smlouvy vybudovali lidé, postavil ji Mojžíš.
Nebeskou svatyni postavil Pán, a ne èlovìk. Ve starozákonní svatyni konali službu lidé jako knìží, v
nebeské svatyni slouží Ježíš Kristus, náš velký Veleknìz. První svatynì byla na zemi, druhá je v nebi.
Navíc, Mojžíš zhotovil svatostánek podle nebeského vzoru. Pán mu pøikázal: "Udìláte všechno pøesnì
podle toho, co ti ukazuji jako vzor svatého pøíbytku i vzor všech bohoslužebných pøedmìtù." Tento
pøíkaz dostal opakovanì: "Hleï, abys všechno udìlal podle vzoru, který ti byl ukázán na hoøe." (2 M 25,
9.40) Apoštol Pavel dodává, že první svatostánek byl "náznakem nebeských vìcí", že knìží, kteøí obìtují
dary podle zákona, slouží podle "obrazu a stínu nebeské svatynì" a "Kristus nevešel do svatynì, kterou
udìlaly lidské ruce jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil pøed
Boží tváøí." (Žd 9,9.23; 8,5; 9,24)
Nebeská svatynì, ve které slouží Ježíš Kristus v náš prospìch, je originál, zatímco svatynì vystavená
Mojžíšem byla její napodobeninou. Bùh vložil svého Ducha na stavitele pozemské svatynì. Øemeslnická
zruènost a umìní projevené pøi stavbì byly výrazem Boží moudrosti. Stìny vypadaly jako z jednoho kusu
zlata a odrážely svìtlo sedmi lamp zlatého svícnu na všechny strany. Stùl s pøedkládanými chleby a
kadidlový oltáø záøily jako ryzí zlato. Nádherné koberce, které tvoøily strop a v nichž byly vetkány
postavy andìlù v modré, purpurové a šarlatové barvì, zvýrazòovaly krásu stavby. Za druhou oponou se
ukazovala záøe nad slitovnicí, viditelný projev Boží slávy, do jejíž pøítomnosti mohl pøijít pouze
nejvyšší knìz, kdokoli jiný by zemøel.
Nevyrovnatelná nádhera pozemské svatynì znázoròovala pro lidský pohled slávu nebeské svatynì, v níž
Ježíš Kristus, náš Vùdce, slouží za nás pøed Božím trùnem. Velikost a nádheru pøíbytku Krále králù,
kde mu slouží "tisíce tisícù a kde pøed ním stojí desetkrát tisíckrát sto tisícù" (Da 7,10), onen chrám naplnìný slávou vìèného trùnu, kde serafíni, jeho záøící strážci, zakrývají v úctì své tváøe - mohla jen
matnì znázornit nejznamenitìjší stavba, jakou kdy vybudovaly lidské ruce. Pøesto pozemská svatynì a
služby, které se v ní konaly, uèily dùležitým pravdám o nebeské svatyni a velikém díle, které tam
probíhá pro záchranu èlovìka.
Nebeskou svatyni znázoròovala dvì oddìlení pozemského svatostánku. Když apoštol Jan smìl ve vidìní
pozorovat Boží chrám v nebi, vidìl, že "pøed trùnem hoøelo sedm svìtel." (Zj 4,5) Vidìl andìla "se zlatou
kadidelnicí, jak pøedstoupil pøed oltáø; bylo mu dáno množství vonných vìcí, aby je s modlitbami všech
posvìcených položil na zlatý oltáø pøed trùnem." (Zj 8,3) Apoštol Jan smìl sledovat první oddìlení
nebeské svatynì. Vidìl tam "sedm svìtel" a "zlatý oltáø", které ve svatyni na zemi znázoròoval zlatý
svícen a kadidlový oltáø. Nebeská svatynì se otevøela znovu (Zj 11,19) a Jan nahlédl za vnitøní oponu
svatynì svatých. Tam uvidìl "truhlu (schránu) Boží smlouvy", kterou na zemi znázoròovala posvátná
truhla, do níž Mojžíš uložil Boží zákon.
Lidé, kteøí hledali øešení vzniklé otázky, našli neklamný dùkaz, že v nebi existuje svatynì. Mojžíš
postavil na zemi svatyni podle vzoru, který mu Pán ukázal. Apoštol Pavel uèí, že vzorem je pravá
svatynì, která je v nebi. A Jan dosvìdèuje, že ji v nebi vidìl.

V nebeském chrámu, v Božím pøíbytku, stojí Boží trùn spravedlnosti a soudu. Ve svatyni svatých je
uložen Boží zákon, základní mìøítko pravdy, podle nìhož Pán posuzuje celé lidstvo. Schrána úmluvy, v
které jsou uloženy desky zákona, je pøikrytá slitovnicí, pøed níž nabízí Kristus svou krev za høíšníka.
Tím je znázornìno spojení spravedlnosti a milosti v plánu vykoupení èlovìka. Jen nekoneèná moudrost
mohla vymyslet takové spojení a jen nekoneèná moc je mohla uskuteènit. Toto spojení naplòuje celé
nebe úžasem a úctou. Sochy cherubínù v pozemské svatyni shlížely uctivì na slitovnici a znázoròovaly
zájem, s jakým nebeské zástupy sledují dílo vykoupení lidstva. To je tajemství milosti, které by i andìlé
chtìli pochopit: že totiž Bùh mùže zùstat spravedlivý, i když ospravedlòuje kajícího høíšníka a obnovuje
spojení s høíšným lidstvem, že Kristus mùže sestoupit, aby zachránil nespoèetné zástupy lidí z propasti
zkázy, a pøikrýt je neposkvrnìným rouchem své spravedlnosti, aby spolu s andìly, kteøí nepadli, mohli
navždy žít v Boží pøítomnosti.
Dílo Ježíše Krista jako Pøímluvce za èlovìka jedineènì znázornil prorok Zachariáš v proroctví o muži
"jménem Výhonek". Napsal: "On zbuduje chrám Hospodinùv a bude obdaøen velebností. Bude sedìt na
svém trùnu a vládnout a bude na svém trùnu knìzem; mezi obojím bude pokojná shoda." (Za 6,12.13)
"On zbuduje chrám Hospodinùv." Svou obìtí a službou prostøedníka je Kristus zakladatelem a
stavitelem Boží církve. Apoštol Pavel ukazuje na Krista, který je "úhelným kamenem, v nìmž je celá
stavba pevnì spojena a roste v chrám, posvìcený v Pánu; v nìm jste i vy spoleènì budováni v duchovní
pøíbytek Boží." (Ef 2,20-22)
"Bude obdaøen velebností." Kristu náleží sláva za vykoupení lidského rodu, který padl do høíchu. Po
vìènost bude znít zpìv vykoupených: "Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil høíchù..., jemu
patøí sláva i moc na vìky." (Zj 1,5.6)
"Bude sedìt na svém trùnu a vládnout a bude na svém trùnu knìzem." Ještì nesedí na trùnu své slávy,
protože království slávy ještì nebylo nastoleno. Teprve až ukonèí své dílo prostøedníka, "Bùh mu dá trùn
jeho otce Davida" a "jeho království nebude konce" (L 1,32.33). Jako knìz sedí nyní Ježíš Kristus se
svým Otcem na Božím trùnu (Zj 3,21). Na trùnu s Vìèným Bohem, který má život sám v sobì, sedí nyní
Pán Ježíš, který "nesl naše nemoci, naše bolesti na sebe vzal", "na sobì zakusil všechna pokušení jako
my, ale nedopustil se høíchu", "proto mùže pomoci tìm, na které pøicházejí zkoušky". "Zhøeší- li kdo,
máme u Otce pøímluvce." (Iz 53,4; Žd 4,15; 2,18; 1 J 2,1) Pøimlouvá se svým probodeným a ztýraným
tìlem, svým neposkvrnìným životem. Ranìné ruce, probodnutý bok, probité nohy prosí za padlého
èlovìka, jehož spasení vykoupil za tak nezmìrnou cenu.
"Mezi obojím bude pokojná shoda." Láska Otcova je stejnì jako láska Syna zdrojem záchrany pro
ztracené lidstvo. Pán Ježíš øekl svým uèedníkùm, døíve než od nich odešel: "Neøíkám vám, že já budu
prosit Otce za vás; vždy• Otec sám vás miluje." (J 16,26.27) Bùh byl v Kristu, když "usmíøil svìt se
sebou" (2 K 5,19). A ve službì v nebeské svatyni je "mezi obìma pokojná shoda". "Nebo• Bùh tak
miloval svìt, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v nìho vìøí, nezahynul, ale mìl život vìèný." (J
3,16)
Bible dává jasnou odpovìï na otázku: Co je svatynì? Termínem "svatynì" Bible oznaèuje nejdøíve
svatyni postavenou Mojžíšem jako napodobeninu nebeské skuteènosti, a za druhé "pravou svatyni" v

nebi, kterou pozemská svatynì jako napodobenina znázoròovala. Smrtí Ježíše Krista skonèila obrazná
služba. "Pravá svatynì" v nebi je svatynì nové smlouvy. A protože proroctví Daniel 8,14 se splnilo v
nové smlouvì, musí být svatynì, k níž se proroctví vztahuje, svatyní nové smlouvy. Když v roce 1844
skonèilo období 2300 prorockých dnù, na zemi už po mnoho století izraelská svatynì neexistovala. Proto
proroctví: "Až po dvou tisících a tøech stech veèerech a jitrech dojde svatynì spravedlnosti (oèištìní)" se
nepochybnì týká svatynì v nebi.
Zbývá však ještì odpovìdìt na nejdùležitìjší otázku: Co je to oèištìní svatynì? Bible podrobnì popisuje
takovou služba v pozemské svatyni. Mùže však být v nebi nìco, co je tøeba oèistit? V listu Židùm 9.
kapitole se hovoøí o oèištìní pozemské i nebeské svatynì: "Podle zákona se skoro vše oèiš•uje krví, a bez
vylití krve není odpuštìní. To, co je jen náznakem nebeských vìcí, bylo nutno oèiš•ovat takovým
zpùsobem; nebeské vìci samy však vyžadují vzácnìjších obìtí," (Žd 9,22.23) totiž drahocennou krev
Ježíše Krista.
Oèištìní, a to v obrazné i ve skuteèné službì, musí být vykonáno krví. V obrazné službì krví zvíøat, ve
skuteèné službì krví Pána Ježíše. Apoštol Pavel jako dùvod, proè oèištìní musí být vykonáno krví, uvádí,
že bez prolití krve není odpuštìní. Odpuštìní neboli vymazání høíchù je dílo, které je tøeba vykonat.
Jakou souvislost však mají høíchy se svatyní, a• už v nebi, nebo na zemi? To mùžeme pochopit studiem
obrazné služby v pozemské svatyni, "ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatynì nebeské" (Žd
8,5).
Služba v pozemské svatyni se dìlila do dvou fází. Knìží sloužili každý den ve svatyni, a pak jednou za
rok konal veleknìz ve svatyni svatých zvláštní úkon smíøení a oèištìní svatynì. Každý den pøinášeli
kající høíšníci své obìti ke dveøím svatostánku, pokládali ruku na hlavu obìtního zvíøete a vyznávali své
høíchy. Tím obraznì pøenášeli svoji vinu ze sebe na nevinnou obì•. Pak bylo zvíøe usmrceno. "Bez vylití
krve," vysvìtluje apoštol, "není odpuštìní høíchu." "V krvi je život tìla." (3 M 17,11) Porušení Božího
zákona vyžaduje smrt pøestupníka. Krev znázoròuje život høíšníka propadlý odsouzení. Jeho vinu
pøenesenou na obì• zanesl knìz v krvi obìtního zvíøete do svatynì a kropil jí pøed oponou, za níž byla
truhla s deskami zákona, který høíšník pøestoupil. Tímto obøadem byl høích prostøednictvím krve
obraznì pøenesen do svatynì. V pøípadì nìkterých obìtí nebyla krev vnášena do svatynì, ale její maso
snìdl knìz, jak Mojžíš pøikázal Áronovým synùm: "Vám ji (Bùh) dal, abyste nesli nepravost
pospolitosti." (3 M 10,17) Oba obøady jsou symbolem pøenesení høíchu z èlovìka, který høích vyznal,
do svatynì.
Taková služba probíhala ve svatyni každý den po celý rok. Høíchy Izraele byly pøenášeny do svatynì a
zvláštním obøadem je bylo tøeba odstranit. Podle Božího pøíkazu bylo nezbytné vykonat smírèí obøady
pro každé oddìlení svatynì. "Tak vykoná smírèí obøady za svatyni pro neèistotu Izraelcù, pro jejich
pøestoupení se všemi jejich høíchy. Stejnì bude postupovat pøi stanu setkávání, který stojí u nich,
uprostøed jejich neèistot." Smírèí obøad bylo tøeba vykonat také pro oltáø, a tím "jej oèistí od neèistot
Izraelcù a posvìtí ho" (3 Moj 16,16.18).
Jednou za rok ve velký Den smíøení vstoupil nejvyšší knìz do svatynì svatých, aby oèistil svatyni. Tento
úkon uzavøel celoroèní cyklus služby ve svatyni. V Den smíøení postavili pøed dveøe svatostánku dva
kozly. Potom urèili "jeden los pro Hospodina, druhý pro Azázela" (3 M 16,8). Kozel, na kterého padl los

pro Hospodina, mìl být poražen jako obì• za høích lidí a knìz mìl jeho krev zanést za oponu a pokropit jí
slitovnici a pøed slitovnicí. Krví mìl být pokropen také kadidlový oltáø, který stál pøed oponou.
"Áron vloží obì ruce na hlavu živého kozla. Vyzná nad ním všechny nepravosti Izraelcù a všechna jejich
pøestoupení se všemi jejich høíchy a vloží je na hlavu kozla; pak ho dá pøipraveným mužem vyhnat do
pouštì. Kozel na sobì ponese všechny jejich nepravosti do odlehlé zemì. Toho kozla vyžene na
pouš•." (3 M 16,21.22) Kozel urèený k vyhnání se už do izraelského tábora nevrátil, a muž, který ho
odvedl do pouštì, musel - døíve než se vrátil do tábora - omýt sebe a svùj odìv vodou.
Celý obøad mìl Izraelcùm ukázat, jak je Bùh svatý a jak je pro nìj høích odporný. Navíc jim mìl ukázat,
že každý styk s høíchem je zneèistí. Bùh požadoval, aby se každý Izraelec toho dne, kdy se konalo dílo
smíøení, pokoøoval ve svém srdci. Museli odložit jakoukoli práci a prožít celý den v opravdové pokoøe
pøed Bohem, s modlitbami, postem a opravdovým zpytováním srdce.
Pøedobrazná služba v pozemské svatyni pøedstavovala dùležité pravdy o smíøení. Místo høíšníka byla v
ní pøijímána krev zástupné obìti. Krev obìtních zvíøat však nemohla odstranit høích. Byl to jen
prostøedek, který pøenášel høích do svatynì. Obìtováním krve høíšník uznal autoritu zákona, vyznal, že
se provinil a vyjádøil touhu dosáhnout odpuštìní vírou ve Vykupitele, který pøijde. Tím ale ještì nebyl
úplnì osvobozen od odsouzení zákona. V Den smíøení vešel veleknìz do svatynì svatých s krví obìtního
zvíøete, které pøineslo celé shromáždìní, a pokropil jí slitovnici nad zákonem, aby uèinil zadost
požadavkùm zákona. Potom jako prostøedník vzal všechny høíchy na sebe a vynesl je ze svatynì. Položil
ruce na hlavu živého kozla, vyznal nad ním všechny tyto høíchy, èímž je obraznì pøenesl ze sebe na
kozla, a ten pak byl vyhnán do pouštì. Tím byly høíchy lidu symbolicky navždy odstranìny.
"Ti však sloužili ve svatyni, která je jen náznakem a stínem svatynì nebeské." (Žd 8,5) A co se pøi službì
v pozemské svatyni konalo obraznì, koná se pøi službì v nebeské svatyni ve skuteènosti. Po svém
nanebevstoupení zaèal náš Spasitel konat dílo jako náš veleknìz. Apoštol Pavel napsal: "Kristus nevešel
do svatynì, kterou lidské ruce udìlaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se
za nás postavil pøed Boží tváøí." (Žd 9,24)
Služba knìze bìhem roku v prvním oddìlení svatynì, "za oponou", která oddìlovala svatyni od nádvoøí,
pøedstavovala službu, kterou Ježíš Kristus zahájil po svém nanebevstoupení. Úkolem knìze pøi
každodenní službì bylo pøinášet pøed Boha krev obìti za høích a kadidlo, jehož vùnì stoupala s
modlitbami Izraele. Kristus pøinesl pøed Otce svou krev prolitou za høíšníky a pøedložil pøed nìho také
vzácnou vùni své spravedlnosti spolu s modlitbami kajících vìøících. To byla služba v prvním oddìlení
nebeské svatynì.
Tam provázela Ježíše Krista víra jeho uèedníkù, když od nich odešel do nebe. Tam se upírala jejich
nadìje a "v této nadìji", jak napsal Pavel, "jsme bezpeènì a pevnì zakotveni, jí pronikáme až do nitra
nebeské svatynì, kam jako první za nás vstoupil Ježíš, knìz na vìky podle øádu Melchisedechova".
"Nevešel do svatynì s krví kozlù a telat, ale jednou provždy dal svou vlastní krev, a tak nám získal vìèné
vykoupení." (Žd 6,19.20; 9,12)
Po osmnáct staletí trvala tato služba znázornìná prvním oddìlením svatynì. Krev Ježíše Krista
pøedstavovala pøímluvu za vìøící, kteøí projevovali pokání, a zajiš•ovala jim odpuštìní a pøijetí u Otce.

Jejich høíchy však zùstávaly stále zaznamenány v nebeských knihách. Jako v obrazné službì v pozemské
svatyni se na konci roku konalo dílo smíøení, tak se musí - døíve než skonèí Kristovo dílo pro
vykoupení èlovìka - vykonat smíøení tím, že ze svatynì bude odstranìn høích. Tato služba mìla zaèít po
uplynutí 2300 prorockých dnù. V urèenou dobu, jak pøedpovìdìl prorok Daniel, vstoupil náš Veleknìz
do svatynì svatých, aby vykonal poslední èást svého slavného díla - oèištìní svatynì.
Jako byly kdysi høíchy lidu vírou pøenášeny na obì• za høích a pak obraznì její krví vnášeny do
pozemské svatynì, tak jsou podle nové smlouvy høíchy kajících lidí vírou vkládány na Ježíše Krista a ve
skuteènosti pøenášeny do nebeské svatynì. Tak jako v obrazné službì oèištìním pozemské svatynì byly
odstranìny høíchy, které ji zneèistily, tak musí být oèištìna nebeská svatynì tím, že z ní budou odstranìny
nebo vymazány záznamy høíchù. Než se to však mùže stát, musí být záznamy prozkoumány, aby se
rozhodlo, na koho se mùže vztahovat smíøení v Ježíši Kristu, kdo je pokáním a vírou v Pána Ježíše
pøijal. Oèištìní svatynì proto zahrnuje také vyšetøování - soud. Toto dílo se musí uskuteènit døíve, než
Ježíš Kristus pøijde, aby vykoupil svùj lid. Protože až Ježíš Kristus pøijde, pøinese s sebou odplatu, aby
odmìnil každého podle jeho èinù (Zj 22,12).
Lidé, kteøí sledovali svìtlo prorockého slova, poznali, že Kristus - místo aby pøišel na tuto zem - zahájil
po skonèení údobí 2300 prorockých dnù v roce 1844 dílo v nebeské svatyni svatých, aby vykonal
závìreèné dílo smíøení pøed svým pøíchodem na zem.
Pochopili také, že obì• za høích pøedobraznì pøedstavovala Ježíše Krista jako obì• a veleknìz
znázoròoval Pána Ježíše jako Prostøedníka, ale také, že kozel - urèený k vyhnání, na nìhož veleknìz
pøenesl høíchy celého lidu - symbolizoval satana, pùvodce høíchu, na nìhož budou nakonec vloženy
všechny vyznané høíchy lidí. Když veleknìz krví obìti za høích oèistil svatyni od høíchù, vložil høíchy
na kozla. Když Ježíš Kristus svou vlastní krví na konci své služby odstraní høíchy svého lidu z nebeské
svatynì, vloží je na satana, který musí nést koneèný trest uložený soudem. Kozel byl vyhnán do pouštì,
aby se už nikdy nemohl vrátit mezi Izraelce. Satan bude navždy odstranìn z pøítomnosti Boha a jeho
lidu. Bude zahuben pøi závìreèném znièení høíchu a høíšníkù.
Pøedmluva vydavatelù
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24. Ve svatyni svatých
Otázka svatynì se stala klíèem k vysvìtlení zklamání z roku 1844. Otevøela celou soustavu vzájemnì
spojených pravd, které ukazují, že velké adventní hnutí øídila Boží ruka, a odhalují, jaký má v souèasné
dobì Boží lid úkol a postavení. Podobnì jako se uèedníci Pána Ježíše po strašné noci zármutku a
zklamání "zaradovali, když spatøili Pána," (J 20,20) tak se nyní zaradovali vìøící, kteøí oèekávali druhý
pøíchod Ježíše Krista. Èekali, že pøijde ve své slávì, aby odmìnil své služebníky. Když se ve svých
nadìjích zklamali, ztratili Pána Ježíše z oèí a jako Marie u hrobu volali: "Vzali Pána..., a nevíme, kam ho
položili." (J 20,2) Nyní jej vidìli ve svatyni svatých jako svého milosrdného Veleknìze, který brzy pøijde
jako jejich král a vysvoboditel. Svìtlo nebeské svatynì jim osvìtlilo minulost, pøítomnost i budoucnost.
Pochopili, že je vedla Boží neomylná prozøetelnost. I když jako první uèedníci nepochopili obsah
poselství, které hlásali, nemìní to nic na skuteènosti, že toto poselství bylo v každém ohledu správné.
Hlásáním poselství plnili Boží zámìr a jejich práce nebyla pøed Pánem marná. Znovuzrozeni "k živé
nadìji", radovali se "nevýslovnou a vznešenou radostí" (1 Pt 1,3.8).
Jak proroctví knihy Daniel: "Až do dvou tisíc a tøí set veèerù a jiter a bude oèištìna svatynì", tak i
poselství prvního andìla: "Bojte se Boha a vzdejte mu èest, nebo• nastala hodina jeho soudu," (Zj 14,7)
odkazuje na službu Ježíše Krista ve svatyni svatých, na vyšetøující soud, nikoli na pøíchod Pána Ježíše,
kdy pøijde, aby vysvobodil svùj lid a odstranil bezbožné. Omyl nebyl ve výpoètu prorockých lhùt, ale ve
stanovení události, ke které mìlo dojít po uplynutí 2300 prorockých dnù. Tento omyl zpùsobil, že vìøící
prožili zklamání, aèkoli se splnilo všechno, co proroctví pøedpovìdìlo a co mohli podle Písma oèekávat.
Právì v té dobì, kdy oplakávali konec svých nadìjí, došlo k události, kterou poselství pøedpovídalo a k
níž muselo dojít, døíve než bude Pán moci pøijít, aby odmìnil své služebníky.
Ježíš Kristus pøišel nikoli na zem, jak oèekávali, ale - jak ukazoval pøedobraz - do svatynì svatých
Božího chrámu v nebi. Prorok Daniel popisuje, jak Kristus v urèenou dobu pøichází k "Vìkovitému":
"Vidìl jsem v noèním vidìní, hle, s nebeskými oblaky pøicházel jakoby Syn èlovìka;" - ne na zem, ale "došel až k Vìkovitému, pøivedli ho k nìmu." (Da 7,13)
Tento pøíchod pøedpovídá také prorok Malachiáš: "I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého
hledáte, posel smlouvy, po nìmž toužíte. Opravdu pøijde, praví Hospodin zástupù." (Mal 3,1) Pán pøišel
do svého chrámu náhle, jeho lid to neèekal. Tam ho nehledali. Èekali, že pøijde na tuto zemi, "aby v
plameni ohnì vykonal trest na tìch, kteøí neznají Boha, a na tìch, kteøí odpírají poslušnost evangeliu." (2
Te 1,8)
Lidé ještì nebyli pøipraveni setkat se se svým Pánem. Bylo tøeba, aby se na to pøipravili. Museli poznat
uèení, které jejich pozornost nasmìruje k Božímu chrámu v nebi. Až budou vírou sledovat svého
veleknìze, jak tam slouží, poznají nové povinnosti. Církev musí dostat další varovné poselství a další
nauèení.
Prorok napsal: "Kdo však snese den jeho pøíchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jak oheò tavièe,
jako louh tìch, kdo bìlí plátno. Taviè usedne a proèistí støíbro, proèistí syny Léviho a pøetaví je jako

zlato a støíbro. I budou patøit Hospodinu a spravedlivì pøinášet obìtní dary." (Mal 3,2.3) Až se Kristus
pøestane pøimlouvat za lidstvo v nebeské svatyni, budou muset lidé žijící na zemi stát pøed tváøí
svatého Boha bez prostøedníka. Jejich šat musí být bez poskvrny, jejich povaha musí být oèištìna od
høíchu krví Pána Ježíše. Prostøednictvím Boží milosti a vlastním vytrvalým úsilím musejí zvítìzit v boji
se zlem. Zatímco v nebi probíhá vyšetøovací soud, zatímco vyznané høíchy vìøících jsou odstraòovány
ze svatynì, musí Boží lid na zemi vykonat zvláštní dílo oèištìní, odstranìní høíchu. Tento proces je jasnì
popsán ve 14. kapitole knihy Zjevení.
Až bude toto dílo dokonèeno, budou Kristovi následovníci pøipraveni na pøíchod svého Pána. "Obìtní
dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnù, jako v døívìjších
letech." (Mal 3,4) Pak bude církev, kterou Pán vezme k sobì pøi svém pøíchodu, církví "slavnou, bez
poskvrny, vrásky a èehokoli podobného" (Ef 5,27). Bude "krásná jako Luna, èistá jako žhoucí Slunce,
strašná jako vojsko pod praporci" (Pís 6,10).
Vedle pøíchodu Mesiáše do jeho chrámu pøedpovídá Malachiáš také druhý pøíchod Pána, kdy pøijde,
aby vykonal soud: "Pøedtím vás však pøijdu soudit, rychle usvìdèím cizoložníky a èarodìje,
køivopøísežníky, utiskovatele námezdníkù, vdov a sirotkù, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mì se
nebojí, praví Hospodin zástupù." (Mal 3,5) Juda popisuje stejnou událost, když øíká: "Hle, pøichází Pán
s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a usvìdèil všechny bezbožné z jejich
skutkù." (Ju 14.15) Tento pøíchod a vstup Pána do chrámu jsou dvì rùzné a oddìlené události.
Vstup Ježíše Krista jako našeho veleknìze do svatynì svatých, aby ji oèistil, jak je vylíèen v knize Daniel
8,14, pøíchod Syna èlovìka k Vìkovitému, jak jej popisuje Daniel 7,13, a pøíchod Pána do jeho chrámu,
pøedpovìdìný Malachiášem, pøedstavují stejnou událost. Tato událost je také znázornìna pøíchodem
ženicha na svatbu, jak o tom Pán Ježíš vyprávìl v podobenství o deseti družièkách podle Matouše 25.
kapitoly.
V létì a na podzim roku 1844 znìlo volání: "Ženich pøichází!" Tehdy se utvoøily dvì skupiny lidí
znázornìné rozumnými a pošetilými družièkami. Jedni radostnì èekali na pøíchod Pána Ježíše a
odpovìdnì se pøipravovali na setkání s ním, druzí jednali ze strachu a chvilkového popudu, spokojili se s
teoretickým poznáním pravdy, nepøijali však Boží milost. V podobenství se vypráví, že když ženich
pøišel, ty, "které byly pøipraveny, vešly s ním na svatbu". Pøíchod ženicha, o kterém se tu mluví,
pøedchází svatbu. Svatba znázoròuje, jak se Kristus ujímá svého království. Svaté mìsto - nový
Jeruzalém, který je hlavním mìstem a pøedstavitelem království - je nazýváno "nevìstou, chotí
Beránkovou". Andìl Janovi øekl: "Pojï, ukážu ti nevìstu, cho• Beránkovu." Apoštol Jan pak popisuje:
"Ve vytržení ducha mì vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté mìsto Jeruzalém, jak
sestupuje z nebe od Boha." (Zj 21,9.10) Svaté mìsto jednoznaènì pøedstavuje Beránkovu nevìstu a
družièky, které šly ženichovi naproti, znázoròují církev. V knize Zjevení se o Božím lidu øíká, že jsou
hosty na Beránkovì svatbì (Zj 19,9). Jsou-li hosty, nemohou být souèasnì nevìstou. Prorok Daniel
popisuje, že mu "Vìkovitý" dal "vladaøskou moc, slávu a království" (Da 7,14) . Dostane nový
Jeruzalém - hlavní mìsto svého království - , "krásný jako nevìsta ozdobená pro svého ženicha" (Zj
21,2). Až pøijme království, pøijde Kristus ve slávì jako Král králù a Pán pánù, aby vykoupil svùj lid,
který usedne "s Abrahamem, Izákem a Jákobem" v jeho království k jeho stolu (Mt 8,11; L 22,30), aby
se úèastnil Beránkovy svatební veèeøe.
Volání "Ženich pøichází," které zaznìlo v létì roku 1844, vedlo tisíce lidí k tomu, že oèekávali okamžitý

pøíchod Pánì. V urèenou dobu Ženich pøišel - ne však na zem, jak oèekávali - , ale k "Vìkovitému" - v
nebi, na svatbu - , aby pøijal své království. Ty, "které byly pøipraveny, vešly s ním na svatbu; a dveøe
byly zavøeny." (Mt 25,10) Nemusely se osobnì úèastnit svatby, protože se konala v nebi, kdežto oni žili
na zemi. Následovníci Ježíše Krista mají oèekávat "svého pána, až se vrátí ze svatby" (L 12,36). Musí
však rozumìt tomu, co se dìje a ve víøe ho následovat, když vchází pøed Boží trùn. V tomto smyslu se o
nich mùže øíci, že se svatby úèastní.
V podobenství se svatby zúèastnily ty družièky, které mìly kromì lamp také olej v nádobkách. Ti, kdo
znali pravdu z Písma a pøijali také Božího Ducha a milost, kdo v noci své trpké zkoušky trpìlivì èekali a
zkoumali bibli, aby poznali jasnìjší svìtlo - pochopili pravdu o svatyni v nebi i zmìnu Spasitelovy služby
a vírou sledovali jeho dílo v nebeské svatyni. Všichni, kdo na základì svìdectví Písma pøijali tuto pravdu
a vírou sledovali Krista, jak pøedstupuje pøed Boha, aby vykonal poslední èást prostøednického díla a
pøiblížil se k okamžiku, kdy pøijme své království - všichni tito lidé se podle podobenství úèastní svatby.
Podobenství z 22. kapitoly Matoušova evangelia používá také obrazu svatby a zøetelnì ukazuje, že
vyšetøovací soud probíhá pøed svatbní hostinou. Pøed svatbou vchází král, aby si prohlédl stolovníky,
zda si všichni oblékli svatební roucho, neposkvrnìné roucho povahy omyté a oèištìné krví Beránka (Mt
22,11; Zj 7,14). Kdo si neoblékne takový šat, bude ze svatební hostiny vylouèen. Král však pøijme
všechny, které pøi vyšetøování najde obleèené ve svatebním šatu a uzná je za hodné, aby vstoupili do
jeho království a usedli s ním na jeho trùnu. Toto zkoumání povahy, zjiš•ování, kdo je pøipraven pro
Boží království, je vyšetøovací soud, závìreèný úkon v nebeské svatyni.
Až vyšetøování skonèí, až budou provìøeny pøípady všech lidí, kteøí se kdy hlásili k Bohu, až bude
rozhodnuto o každém z nich, tehdy - a ne døíve - doba milosti pro lidstvo skonèí a dveøe milosti se
uzavøou. Jediná kratièká vìta: "Které byly pøipraveny, vešly s ním na svatbu; a dveøe byly
zavøeny," (Mt 25,10) nás provází celým údobím závìreèné služby našeho Spasitele až do chvíle, kdy
velké dílo záchrany èlovìka skonèí.
V pozemské svatyni, která, jak jsme vidìli, je obrazem služby v nebeské svatyni, konèila služba v
prvním oddìlení - ve svatyni tehdy, když veleknìz v Den smíøení vstoupil do druhého oddìlení - do
svatynì svatých. Bùh pøikázal: "Nikdo z lidí nesmí být ve stanu setkávání, když vejde do svatynì k
vykonávání smírèích obøadù, dokud nevyjde." (3 M 16,17) Stejnì tak skonèil Kristus první èást své
služby, když pøešel do svatynì svatých, aby vykonal závìreènou èást díla smíøení. Když však skonèila
služba v prvním oddìlení, zaèala služba v druhém oddìlení. Když v obrazné službì opustil veleknìz v
Den smíøení svatyni, vstoupil na místo, které znázoròovalo Boží pøítomnost, aby pøed nìj pøedložil
krev obìti za høíchy všech Izraelcù, kteøí svých høíchù upøímnì litovali. Tak také Pán Ježíš skonèil jen
první èást svého díla, které koná jako náš zástupce, a zahájil druhou èást stejné služby, pøi níž stále
pøedkládá pøed Otcem svou krev jako obì• za høíšníky.
V roce 1844 tomu adventisté neporozumìli. Když uplynula doba oèekávaného pøíchodu Spasitele,
nepøestali vìøit, že jeho pøíchod je blízko. Domnívali se, že nastala rozhodná chvíle a služba Pána Ježíše
jako zástupce lidstva pøed Bohem skonèila. Mìli za to, že podle Bible doba milosti pro lidstvo skonèí
krátce pøed pøíchodem Pána na nebeských oblacích. Zdálo se jim, že to jasnì vysvítá z textù Písma
svatého, v nichž se hovoøí o dobì, kdy lidé budou hledat, klepat a volat u dveøí Boží milosti, nikdo jim
však neotevøe. Kladli si otázku, zda doba, kdy oèekávali druhý pøíchod Ježíše Krista, není spíše

zaèátkem tohoto období, které bezprostøednì pøedchází jeho pøíchod. Protože hlásali poselství o
pøicházejícím soudu, domnívali se, že splnili svùj úkol vùèi svìtu. Pøestali cítit odpovìdnost za záchranu
høíšníkù a zdálo se jim, že nafoukané a rouhavé posmìšky bezbožných jsou dalším dùkazem, že Boží
Duch už nepùsobí na lidi, kteøí odmítli Boží milost. To všechno je utvrzovalo v pøesvìdèení, že doba
milosti skonèila neboli - jak to vyjadøovali - "dveøe milosti se zavøely".
Studiem otázek svatynì získali jasnìjší poznání. Pochopili, že správnì urèili, že konec období 2300
prorockých dnù v roce 1844 oznaèuje rozhodný okamžik. I když se opravdu zavøely dveøe nadìje a
milosti, jimiž lidé po osmnáct staletí pøicházeli k Bohu, otevøely se jiné dveøe a Bùh lidem nabízí
odpuštìní høíchù díky službì Ježíše Krista ve svatyni svatých. Jedna èást služby Pána Ježíše skonèila a
zaèala druhá. Dveøe do nebeské svatynì, kde Kristus slouží ve prospìch høíšníkù, jsou stále otevøené.
Teprve nyní pochopili slova Ježíše Krista z knihy Zjevení, urèená církvi v jejich dobì: "Toto prohlašuje
ten Svatý a Pravý, který má klíè Davidùv; když on otvírá, nikdo nezavøe, a když on zavírá, nikdo
neotevøe: Vím o tvých skutcích. Hle, otevøel jsem pøed tebou dveøe, a nikdo je nemùže zavøít." (Zj
3,7.8)
Všichni, kdo vírou následují Ježíše Krista ve velkém díle smíøení, mají prospìch z jeho prostøednické
služby. Pochopitelnì lidé, kteøí zavrhují svìtlo, jež objasòuje tuto Kristovu službu, nemají z nìho žádný
užitek. Podobnì ani Židé, kteøí odmítli svìtlo pøi prvním pøíchodu Ježíše Krista a neuvìøili v nìho jako
ve Spasitele svìta, nemohli pøijmout odpuštìní, které nabízí. Když Pán Ježíš po svém nanebevstoupení
vešel se svou krví do nebeské svatynì, aby své následovníky poctil požehnáním své prostøednické
služby, zùstali Židé v naprosté nevìdomosti, a dále pøinášeli nepotøebné obìti a dary. Obrazná služba
skonèila. Dveøe, jimiž lidé døíve mohli pøicházet k Bohu, už nebyly otevøené. Židé odmítli hledat Boha
jediným zpùsobem, kterým k nìmu mohli pøijít, totiž prostøednictvím služby v nebeské svatyni. Proto už
dále nemìli s Bohem spojení. Pro nì se dveøe zavøely. Nepoznali v Kristu pravou obì• a jediného
prostøedníka pøed Bohem, a proto nedostali požehnání jeho prostøednické služby.
Jednání nevìøících Židù je obrazem jednání lhostejných a nevìøících mezi køes•any, kteøí zámìrnì
nechtìjí nic vìdìt o službì našeho milosrdného Veleknìze. Když v obrazné starozákonní službì vstoupil
veleknìz do svatynì svatých, mìli se všichni Izraelci shromáždit kolem svatynì a nejslavnostnìjším
zpùsobem se v srdci koøit pøed Bohem, aby jim mohlo být odpuštìno a nemuseli být vylouèeni ze
shromáždìní. Oè dùležitìjší je pochopit službu našeho Veleknìze ve skuteèném Dni smíøení a vìdìt, co
od nás požaduje.
Lidé nemohou beztrestnì odmítat varování, která jim Bùh milostivì posílá. Bùh varoval lidi v dobì
Noeho a jejich záchrana závisela na tom, jaký postoj k poselství zaujmou. Protože výstrahu odmítli, Bùh
odòal høíšnému lidstvu svého Ducha a lidé zahynuli ve vodách potopy. V dobì Abrahama se Milost
pøestala pøimlouvat za høíšné obyvatele Sodomy, a všechny - kromì Lota, jeho ženy a dvou dcer - znièil
oheò seslaný z nebe. Podobnì také v dobì Pána Ježíše slyšeli tehdejší nevìøící Židé varování z úst
Božího Syna: "Váš dùm se vám ponechává pustý." (Mt 23,38) Pøi pohledu do závìreèného období
lidských dìjin prohlásil vìèný Bùh o lidech, kteøí "nepøijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila",
že "je Bùh vydává do moci klamu, aby uvìøili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvìøili pravdì,
ale nalezli zalíbení v nepravosti." (2 Te 2,10-12) Když odmítají uèení jeho slova, Bùh jim odjímá svého

Ducha a ponechává je na pospas bludùm, které mají rádi.
Kristus se však stále pøimlouvá za lidstvo a dává svìtlo poznání všem, kdo po nìm touží. I když to
adventisté zpoèátku nechápali, porozumìli tomu pozdìji, když pochopili texty Písma, které vymezují
jejich postavení.
Po uplynutí urèeného data v roce 1844 nastalo pro vìøící, kteøí se i nadále drželi adventní víry, období
velké zkoušky. Jedinou pomocí, která jim pomohla pochopit jejich situací, bylo uèení o nebeské svatyni.
Nìkteøí zavrhli svou døívìjší víru ve výpoèet prorockých období a mocný vliv Ducha svatého, který
provázel adventní hnutí, pøipisovali lidským nebo satanským silám. Jiní i nadále vìøili, že je vedl Pán.
Když èekali, hledali a modlili se, aby jim Pán ukázal svou vùli, pochopili, že jejich Veleknìz zahájil
druhou èást své služby. Vírou ho sledovali a pochopili také, co je závìreèným úkolem církve. Plnìji
porozumìli poselství prvního a druhého andìla a byli pøipraveni pøijmout a hlásat svìtu slavností
varování tøetího andìla ze Zjevení 14. kapitoly.
Pøedmluva vydavatelù
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25. Boží zákon je nemìnný
"Tu se otevøel Boží chrám v nebesích, a bylo v nìm vidìt schránu jeho smlouvy." (Zj 11,19) Schrána
neboli truhla Boží smlouvy je ve svatyni svatých, v druhém oddìlení svatynì. Pøi službì v pozemském
svatostánku, který je "obrazem a stínem nebeské svatynì", vstupoval veleknìz do tohoto oddìlení pouze
ve veliký Den smíøení, aby svatyni oèistil. Proto sdìlení, že se otevøel Boží chrám v nebi a bylo vidìt
truhlu jeho smlouvy, odkazuje na otevøení svatynì svatých v nebeské svatyni v roce 1844, kdy tam
vstoupil Kristus, aby vykonal závìreèné dílo smíøení. Lidé, kteøí vírou sledovali svého Veleknìze, když
zahájil službu ve svatyni svatých, postøehli také truhlu Boží smlouvy. Studiem otázky svatynì pochopili
zmìnu služby Spasitele a poznali, že nyní slouží pøed schránou Boží smlouvy a nabízí svou krev za
høíšníky.
Truhla v pozemském svatostánku ukrývala dvì kamenné desky, na nichž byla vyryta pøikázání Božího
zákona. Truhla obsahovala pouze desky zákona a pøítomnost Božích pøikázání jí dodávala hodnotu a
svatost. Když se v nebi otevøel Boží chrám, vìøící uvidìli schránu Boží smlouvy. Ve svatyni svatých
nebeské svatynì je uchováván Boží zákon - zákon, který Bùh vydal za hømìní hromu na Sinaji a zapsal
svým prstem na kamenné desky.
Boží zákon v nebeské svatyni je velký originál. Pøikázání zaznamenaná na kamenné desky a zapsaná
Mojžíšem do knih jsou jeho pøesným opisem. Lidé, kteøí pøijali tuto dùležitou pravdu, pochopili svatost
a nemìnnost Božího zákona. Pochopili jako nikdy pøedtím význam Spasitelových slov: "Dokud
nepomine nebe a zemì, nepomine jediné písmenko ani jediná èárka ze Zákona." (Mt 5,18) Boží zákon je
zjevením Boží vùle a projevem jeho charakteru, proto musí trvat navìky "jako vìrný svìdek v nebi". Bùh
nezrušil ani jediné pøikázání, nezmìnil ani jediné písmeno nebo háèek. Žalmista prohlásil: "Vìènì,
Hospodine, stojí pevnì v nebesích tvé slovo." "Všechna jeho ustanovení jsou vìrná, spolehlivá navìky a
navždy." (Ž 119,89; 11,7.8)
Uprostøed Desatera je zapsáno ètvrté pøikázání, jak bylo pùvodnì ohlášeno: "Pamatuj na den sobotní, že
ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dìlat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpoèinutí
Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dìlat žádnou práci ani ty ani tvùj syn a tvá dcera ani tvùj otrok a tvá
otrokynì ani tvé dobytèe ani tvùj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech uèinil Hospodin nebe i
zemi, moøe a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpoèinul. Proto požehnal Hospodin den odpoèinku
a oddìlil jej jako svatý." (2 M 20,8-11)
Boží Duch zapùsobil na srdce lidí, kteøí studovali Písmo. Došli k pøesvìdèení, že nevìdomì pøestupovali
toto pøikázání, protože nesvìtili den odpoèinku Boha Stvoøitele. Zaèali hledat dùvody, které vedly k
zachovávání prvního dne týdne - nedìle - místo dne, který posvìtil Bùh. V Bibli nenašli jediný doklad, že
Bùh zrušil ètvrté pøikázání nebo pøenesl požehnání ze soboty na jiný den. Upøímnì se snažili poznat a
naplnit Boží vùli. Když poznali, že pøestupují Boží zákon, pocítili hlubokou bolest v srdci a projevili
svou vìrnost Bohu tím, že zaèali zachovávat svatou Boží sobotu.
Nìkteøí lidé vynaložili mnoho opravdového úsilí, aby jejich pøesvìdèení vyvrátili. Všem bylo jasné, že

byla-li pozemská svatynì kopií svatynì v nebi, pak zákon uložený v pozemské truhle je pøesným opisem
zákona uloženého v nebi, a že pøijmout pravdu o nebeské svatyni znamená také uznat požadavky
Božího zákona a tím i závaznost zachovávání soboty podle ètvrtého pøikázání. To je dùvod, proè se
projevil tak rozhoøèený a rozhodný odpor proti výkladu Písma, který objasòoval Kristovu službu v
nebeské svatyni. Lidé se pokoušeli zavøít dveøe, které Bùh otevøel, a otevøít dveøe, které Bùh zavøel.
Avšak Pán, který "když otvírá, nikdo nezavøe, a když zavírá, nikdo neotevøe," prohlásil: "Hle, otevøel
jsem pøed tebou dveøe, a nikdo je nemùže zavøít." (Zj 3,7.8) Kristus otevøel dveøe, to znamená, že
zahájil službu ve svatyni svatých. Z otevøených dveøí nebeské svatynì zazáøilo svìtlo a ukázalo nám, že
zákon, který je tam uschován, obsahuje také ètvrté pøikázání. Co Bùh ustanovil, èlovìk nemá právo
zrušit.
Lidé, kteøí pøijali poznání o prostøednické službì Ježíše Krista a o nemìnnosti Božího zákona, pochopili,
že tyto pravdy obsahuje kniha Zjevení ve 14. kapitole. Poselství uvedené kapitoly obsahuje trojnásobné
varování (viz Dodatek è. 38) a mìlo pøipravit obyvatele zemì na druhý pøíchod Pána Ježíše. Zpráva
"nastala hodina jeho soudu" ukazuje na závìreèné dílo Kristovy služby pro záchranu lidstva. Oznamuje
pravdu, jež musí znít, dokud Spasitel neukonèí službu Pøímluvce a nevrátí se na tuto zemi, aby vzal svùj
lid k sobì. Soud, který zaèal roku 1844, musí pokraèovat tak dlouho, dokud nebude rozhodnuto o údìlu
všech lidí, živých i mrtvých, proto potrvá až do konce doby milosti. Aby se lidé mohli pøipravit na to,
aby pøi soudu obstáli, poselství je vyzývá: "Bojte se Boha a dejte mu èest," "pokleknìte pøed tím, kdo
uèinil nebe, zemi, moøe i prameny vod." K jakému výsledku povede pøijetí tìchto poselství, ukazují
slova: "Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteøí zachovávají Boží pøikázání a vìrnost Ježíši." Je nezbytné,
aby lidé zachovávali Boží zákon, a tak se pøipravili na soud. Podle tohoto zákona bude pøi soudu Bùh
posuzovat povahu lidí. Apoštol Pavel napsal: "Ti, kteøí znali zákon a høešili, budou odsouzeni podle
zákona... Nastane den, kdy Bùh skrze Ježíše Krista bude soudit..., co je v lidech skryto." Dodává k tomu
ještì: "Ospravedlnìni budou, kdo zákon svými èiny plní." (Ø 2,12-16) Èlovìk potøebuje víru, aby mohl
plnit Boží zákon, protože "bez víry není možné zalíbit se Bohu". A "cokoli není z víry, je høích" (Žd
11,6; Ø 14,23).
Poselství prvního andìla lidi vyzývá, aby se "báli Boha a vzdali mu èest", aby ho uctívali jako Stvoøitele
nebe a zemì. Naplnit to mohou pouze poslušností jeho zákona. Kniha Kazatel radí: "Boha se boj a jeho
pøikázání zachovávej; na tom u èlovìka všechno závisí." (Kaz 12,13) Jestliže èlovìk neplní Boží
pøikázání, Pán nemùže od nìj pøijmout ani projev úcty. "V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme
jeho pøikázání." "Odvrací-li se nìkdo od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností." (1 J 5,3; Pø 28,9)
Povinnost uctívat Boha vyplývá z toho, že je Stvoøitel, jemu vdìèí všichni za to, že existují. Kdykoli
Bible uvádí, že Bùh má nárok na úctu a uctívání pøed pohanskými modlami, vždy to odùvodòuje
doklady jeho stvoøitelské moci. "Všechna božstva národù jsou bùžci, ale Hospodin uèinil nebe." (Ž
96,5) "Ke komu mne chcete pøipodobnit, aby mi byl roven? praví Svatý. K výšinì zvednìte zraky a
hleïte: Kdo stvoøil toto všechno?" "Toto praví Hospodin, stvoøitel nebe, onen Bùh, jenž vytvoøil zemi,
jenž ji uèinil...: Já jsem Hospodin a jiného už není." (Iz 40,25.26; 45,18) Žalmista prohlásil: "Vìzte,
Hospodin je Bùh, on nás uèinil, a ne my sami sebe." "Pøistupme, klaòme se, kleknìme, skloòme kolena
pøed Hospodinem, který nás uèinil." (Ž 100,3; 95,6) Nebeské bytosti uctívají Boha a udávají jako
dùvod, proè to považují za svou povinnost: "Jsi hoden, Pane a Bože náš, pøijmout slávu, èest i moc,

nebo• ty jsi stvoøil všechno a tvou vùlí všechno povstalo a jest." (Zj 4,11)
Zjevení 14. kapitola vyzývá lidi, aby uctívali Stvoøitele. Proroctví pak také popisuje skupinu lidí, kteøí
na základì trojnásobného poselství zachovávají Boží pøikázání. Jedno z pøikázání pøímo ukazuje na
Boha jako Stvoøitele. Ve ètvrtém pøikázání se totiž øíká: "Sedmý den je den odpoèinutí Hospodina,
tvého Boha... V šesti dnech uèinil Hospodin nebe i zemi, moøe a všechno, co je v nich, a sedmého dne
odpoèinul. Proto požehnal Hospodin den odpoèinku (sobotu) a oddìlil jej jako svatý." (2 M 20,10.11) O
sobotì Pán také nechal napsat, že je "znamením..., abyste vìdìli, že já jsem Hospodin, váš Bùh." (Ez
20,20) Zdùvodnìní zní: "V šesti dnech totiž uèinil Hospodin nebe a zemi, ale sedmého dne odpoèinul a
oddechl si." (2 M 31,17)
"Význam soboty jako památníku stvoøení spoèívá v tom, že stále zpøítomòuje pravý dùvod, proè Bohu
náleží úcta" - protože je Stvoøitel a my jsme jeho stvoøení. "Sobota je proto pravým základem
bohoslužby, protože uèí tuto velkou pravdu úèinnìji než cokoli jiného. Pravý dùvod pro uctívání Boha nejen pro uctívání sedmého dne, ale pro uctívání Boha vùbec - je dán rozdílem mezi Stvoøitelem a jeho
stvoøeními. Tato úžasná skuteènost nemùže nikdy zastarat a nesmí upadnout v zapomnìní." (J. N.
Andrews, Dìjiny soboty, kap. 27) Proto Bùh ustanovil sobotu už v ráji, aby tuto pravdu lidem provždy
pøipomínal. Pokud skuteènost, že Bùh je náš Stvoøitel, bude dùvodem, proè ho máme uctívat, potud
bude sobota znamením a památníkem této skuteènosti. Kdyby všichni lidé zachovávali sobotu,
nasmìrovávala by jejich myšlenky a city ke Stvoøiteli jako k pøedmìtu úcty a uctívání a nikdy by se z
nich nestali modláøi, lidé Bohu nevìrní a nevìøící. Zachovávání soboty je znamením vìrnosti pravému
Bohu, tomu, "kdo uèinil nebe, zemi, moøe i prameny vod" (Zj 14,7). Z toho vyplývá, že poselství, které
vyzývá lidi k uctívání Boha a zachovávání jeho pøikázání, je zvláš• vybízí k tomu, aby dodržovali ètvrté
pøikázání.
Vedle lidí, kteøí zachovávají Boží pøikázání a mají víru v Ježíše, pøedstavuje poselství tøetího andìla
další skupinu a vyslovuje proti jejím bludùm dùrazné varování: "Kdo kleká pøed šelmou a pøed její
sochou, kdo pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení." (Zj 14,9.10) K
porozumìní uvedeného poselství je tøeba správnì pochopit použité symboly. Co pøedstavuje šelma,
socha (nebo také obraz) a cejch neboli znamení?
Série proroctví, která používají uvedené symboly, zaèíná ve 12. kapitole knihy Zjevení drakem, který se
pokusil zahubit Krista pøi jeho narození. Ve Zjevení 12,9 se vysvìtluje, že drak je satan. To on podnítil
Heroda, aby se snažil Ježíše zabít. Hlavním satanovým nástrojem v boji proti Kristu a jeho lidu v
prvních staletích køes•anské éry byla øímská øíše a její pøevažující pohanské náboženství. Proto drak, i
když pøedevším pøedstavuje satana, v druhé øadì symbolizuje pohanský Øím.
Tøináctá kapitola (verše 1-10) popisuje jinou šelmu, která "byla jako levhart". Drak jí dal "svou sílu i
trùn i velikou moc". Tento symbol, jak vìøila vìtšina protestantù, pøedstavuje papežství, které pøevzalo
moc, vládu a autoritu døívìjší pohanské øímské øíše. O šelmì podobné levhartovi se øíká: "A bylo jí
dáno, aby mluvila pyšnì a rouhavì... A tak otevøela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho pøíbytku,
všem, kdo pøebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítìzila.
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou." Popis se témìø doslovnì shoduje s
popisem malého rohu z knihy Daniel 7. kapitoly a nepochybnì pøedstavuje papežství.

"A mìla moc po ètyøicet dva mìsíce." "Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelnì ranìná." Dále prorok
uvádí: "Kdo má jít do zajetí, pùjde do zajetí. Kdo má zemøít meèem, musí meèem zemøít." Ètyøicet dva
mìsícù je tøi a pùl roku, neboli 1260 dnù ze 7. kapitoly knihy Daniel, doba, v níž mìla papežská moc
utlaèovat Boží lid. Toto období, jak bylo uvedeno v pøedchozích kapitolách, zaèalo nadvládou papežství
v roce 538 po Kr. a skonèilo roku 1798. V uvedeném roce francouzská armáda zajala papeže, a papežská
moc tím utrpìla smrtelnou ránu. Splnilo se proroctví: "Kdo má jít do zajetí, pùjde do zajetí."
Pak proroctví uvádí další symbol. Prorok píše: "Vtom jsem vidìl jinou šelmu, jak vyvstala ze zemì: mìla
dva rohy jako beránek." (Zj 13,11) Vzhled této šelmy i zpùsob jejího zrodu naznaèují, že pøedstavuje
mocnost, která se od pøedchozích liší. Bùh pøedstavil proroku Danielovi velká království, která vládla
svìtem, jako divé šelmy. Postupnì povstávaly, když "ètyøi nebeské vìtry rozbouøily velké moøe" (Da
7,2). V 17. kapitole knihy Zjevení andìl vysvìtlil, že "vody" pøedstavují "národy, davy, rasy a
jazyky" (Zj 17,15). Vìtry jsou symbolem válek a bojù. Ètyøi nebeské vìtry bojující na velkém moøi
znázoròují dobyvaèné války a pøevraty, jimiž se jednotlivá království dostávala k moci.
Avšak šelma s beránèími rohy "vyvstala ze zemì". Tato mocnost nemusela porazil jiné národy, aby se
postavila na jejich místo. Takto pøedstavený národ musel vzniknou na dosud neobydleném území a
postupnì a v klidu vyrùst ve velký národ. Nìco takového se nemohlo stát ve Starém svìtì, pøelidnìném
mezi sebou soupeøícími národy, v rozbouøeném moøi "národù, davù, ras a jazykù". Tuto mocnost
musíme hledat na západní polokouli.
Který národ Nového svìta nabýval v roce 1798 na moci, zaèal rùst k síle a velikosti a upoutávat
pozornost svìta? Výklad symbolu neponechává žádné otazníky. Jediný národ odpovídá údajùm tohoto
proroctví, které zcela jistì odkazuje na Spojené státy americké. Když øeèníci a dìjepisci popisují vznik a
vzestup tohoto národa, neuvìdomìle opakují myšlenky i témìø doslovné znìní prorockého popisu. Šelma
podle proroctví "vyvstala ze zemì". Jak uvádìjí nìkteøí pøekladatelé, slovo "vyvstala" znamená doslova
"vypuèela nebo vyrostla jako rostlina". A jak jsme již uvedli, musel tento národ vzniknout na dosud
neosídleném území. Význaèný spisovatel popisuje vznik Spojených státù a mluví o "tajemství jejich
vzniku z prázdna". Øíká: "Nehluènì jako semínko jsme vyrostli ve velmoc." (G. A. Townsend, The New
World Compared with the Old, str. 462) Dublinský deník psal v roce 1850 o Spojených státech jako o
podivuhodné mocnosti, která "se zrodila" a "v tichu zemì nabývala dennì na síle a hrdosti" (The Dublin
Nation). Edward Everett øekl v kázání o otcích poutnících, zakladatelích tohoto národa: "Hledali nìjaké
zapadlé místo, v jehož skrytosti a odlehlosti by byli bezpeèni a kde by malá církev z Leidenu mohla
prožívat svobodu svìdomí. Pohleïte na rozsáhlá území, která dobyli bez boje, ... vztyèili na nich prapor
køíže." (Projev pronesený v Plymouthu, Massachusetts, 22. prosince 1824, str. 11)
"Mìla dva rohy jako beránek." Rohy podobné beránèím naznaèují mládí, nevinnost a laskavost. Výstižnì
charakterizují Spojené státy v dobì, kterou prorok vidìl jako dobu jejich vzniku, tedy rok 1798. Mnozí z
køes•anských vyhnancù, kteøí jako první pøišli do Ameriky a tam hledali útoèištì pøed útlakem králù a
nesnášenlivostí knìží, chtìli založit vládu na pevném základu obèanské a náboženské svobody. Své
názory vyjádøili v Prohlášení nezávislosti, které vyslovilo velkou zásadu, že "všichni lidé se narodili
sobì rovní a mají nezadatelné právo na život, svobodu a úsilí o štìstí". Ústava zaruèuje všem lidem právo
na sebeurèení. Pøedpokládá, že zástupci zvolení všeobecným hlasováním budou vydávat zákony a øídit

se jimi. Ústava zaruèila také náboženskou svobodu a každý smìl uctíval Boha podle vlastního svìdomí.
Republikánství a protestantizmus se staly základními zásadami národa. Tyto principy jsou tajemstvím
jeho moci a úspìchu. Utlaèovaní a pokoøovaní lidé z celého køes•anského svìta se obraceli k této zemi
se zájmem a s nadìjí. Miliony lidí se vydaly k jejím bøehùm a Spojené státy se zaøadily mezi
nejmocnìjší národy Zemì.
Šelma s beránèími rohy však "mluvila jako drak". "Z povìøení té první šelmy vykonává veškerou její
moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali pøed první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána, ...
rozkazuje obyvatelùm zemì, aby postavili sochu té šelmì, která byla smrtelnì zranìna meèem, a pøece
zùstala naživu." (Zj 13, 11-14)
Beránèí rohy a draèí hlas symbolické šelmy ukazují na zásadní rozpor mezi tím, co tak pøedstavený
národ øíká a co dìlá. "Mluvení" národa pøedstavuje rozhodnutí jeho zákonodárných a soudních orgánù.
V nich se popírají liberální a mírové zásady, které si tento národ vytyèil jako základ své politiky.
Pøedpovìï, že bude mluvit "jako drak" a bude vykonávat "veškerou moc té první šelmy" jasnì naznaèuje,
že v tomto národì vyroste nesnášenlivost a pronásledování jako u mocností, které pøedstavuje drak a
šelma podobná levhartu. Proroctví, že šelma se dvìma rohy bude nutit "zemi a její obyvatele, aby klekali
pøed první šelmou," naznaèuje, že tato mocnost silou prosadí urèitá naøízení, která budou poctou
papežství.
Toto naøízení bude v pøímém rozporu se zásadami její vlády, jejími svobodnými institucemi, jasnými
principy obsaženými v Prohlášení nezávislosti, s duchem ústavy. Zakladatelé Spojených státù se
moudøe snažili zabránit, aby státní moc zasahovala do záležitostí církví, protože by to nevyhnutelnì
vedlo k nesnášenlivosti a pronásledování. Ústava stanoví, že "Kongres nevydá zákon, kterým by se
zavádìlo náboženství nebo kterým by se zakazovalo jeho svobodné vyznávání," a že "k pøijetí do
jakékoli veøejné funkce ve Spojených státech nebude požadováno žádné osvìdèení o náboženské
pøíslušnosti." Státní úøady mohou nìco v oblasti náboženství naøídit jen tehdy, bude-li hrubým
zpùsobem ohrožena zásada národní svobody. Rozpor mezi zásadami a jednáním není vìtší, než jak jej
vyjadøuje proroctví. Šelma s beránèími rohy je sice na pohled èistá, laskavá a neškodná, ale pøitom
mluví jako drak.
"Rozkazuje obyvatelùm zemì, aby postavili sochu té šelmì." Tím je jasnì udána forma vlády, v níž
zákonodárná moc spoèívá v rukou lidu. Je to nejpøiléhavìjší potvrzení toho, že uvedené proroctví
oznaèuje Spojené státy.
Co však pøedstavuje socha nebo také obraz šelmy? Jak má vypadat? Jde o napodobení první šelmy,
které zhotoví šelma s dvìma rohy. Øíká se o ní, že je sochou šelmy. Abychom poznali, jak socha vypadá
a jak má být vytvoøena, musíme prozkoumat charakteristiku první šelmy, to je papežství.
Když raná církev tím, že opustila prostotu evangelia a pøijala pohanské obøady a zvyklosti, pøestala být
èistou církví Ježíše Krista, pozbyla Božího Ducha a Boží moc. Pak hledala podporu u svìtské moci, aby
ovládla svìdomí lidí. Výsledkem bylo papežství, církev, která ovládla státní moc a používala ji k
prosazování svých zámìrù - zvláštì pro trestání "kacíøství". Mají-li Spojené státy vytvoøit sochu šelmy,
musí náboženská moc ovládnout státní správu tak, že ji církev bude využívat k uskuteènìní svých cílù.

Kdykoli církev dostala svìtskou moc, použila ji k trestání lidí, kteøí se odchýlili od jejího uèení.
Protestantské církve, které se øídily vzorem Øíma tím, jak se spojovaly se svìtskými vládami,
projevovaly podobnou snahu omezit svobodu svìdomí. Pøíkladem toho je dlouhodobé pronásledování
nekonformních èlenù anglikánskou církví. V šestnáctém a sedmnáctém století byly tisíce jinak
smýšlejících (nekonformních)kazatelù nuceno opustit své sbory a mnozí z nich, kazatelé i prostí
èlenové, byli trestáni pokutami, vìznìni, muèeni i popravováni.
Odpadnutí vedlo ranou církev k tomu, že hledala podporu u svìtské moci, a tím pøipravila cestu ke
vzniku papežství - šelmy. Apoštol Pavel napsal, že nastane odpadnutí a objeví se "èlovìk nepravosti" (2
Te 2,3). Odpadnutí v církvi pøipraví také cestu pro vznik obrazu šelmy.
Bible øíká, že pøed druhým pøíchodem Pána Ježíše nastane náboženský úpadek podobný náboženskému
úpadku v prvních staletích. "V posledních dnech nastanou zlé èasy. Lidé budou sobeètí, chamtiví,
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodièe, budou nevdìèní, bezbožní, bez lásky,
nesmiøitelní, pomlouvaèní, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít
radìji rozkoš než Boha, budou se tváøit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat." (2 Tm 3,1-5)
"Duch výslovnì praví, že v posledních dobách nìkteøí odpadnou od víry a pøidrží se tìch, kteøí svádìjí
démonskými naukami." (1 Tm 4,1) Satan bude pùsobit "kdejaký mocný èin, klamná znamení a zázraky".
Lidé, kteøí "nepøijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila," budou ponecháni "moci klamu, aby
uvìøili lži" (2 Te 2,9-11). Až nastane takový náboženský úpadek, pøinese stejné ovoce, jaké zplodil v
prvních staletích.
Velkou rozdílnost vyznání mezi protestantskými církvemi nìkteøí lidé pokládají za jistý dùkaz, že se
nelze ani násilím pokusit tyto církve sjednotit. A pøece po léta lze pozorovat v protestantských církvích
silnou a stále rostoucí snahu dosáhnout jednoty na základì spoleèných vìrouèných bodù. Pro dosažení
takové jednoty by nutnì musely být postaveny mimo diskuzi ty body vìrouky, v nichž jsou patrné
rozpory - i kdyby z biblického hlediska byly sebedùležitìjší.
Charles Beecher (význaèný americký kazatel) prohlásil ve svém kázání v roce 1846, že duchovenstvo
"evangelikálních protestantských církví" je "od poèátku pod silným tlakem èistì lidského strachu, žije,
pracuje a dýchá v prostøedí naprosto zkaženém a musí se v každé hodinì obracet k nižší složce své
povahy, aby se pøimìlo nemluvit o pravdì, a sklonit se pøed mocí odpadlictví. Neprožil nìco podobného
už Øím? Neprožíváme stejný vývoj jako øímská církev? Jaký máme výhled? Další všeobecný koncil.
Svìtové církevní shromáždìní. Evangelickou alianci a všeobecné jednotné vyznání víry." (Kázání "The
Bible a Sufficent Creed", pronesené ve Fort Wayne, Indiana, dne 22. února 1846) Až k tomu všemu
dojde, bude scházet už jen krok, aby se naprostá jednota prosadila násilím.
Až se pøední církve Spojených státù sjednotí v tìch bodech vìrouky, které stejnì zachovávají, a ovlivní
stát, aby prosadil jejich naøízení a podpoøil jejich ustanovení, protestantská Amerika tím vytvoøí obraz
øímské církevní vlády, jehož nevyhnutelným výsledkem bude zavedení civilních trestù pro lidi, kteøí se
nepodvolí.
Šelma se dvìma rohy "nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby mìli na pravé

ruce nebo na èele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není oznaèen jménem té šelmy nebo
èíslicí jejího jména." (Zj 13,16.17) Varování tøetího andìla zní: "Kdo kleká pøed šelmou a pøed její
sochou, kdo pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení..." "Šelma", o které
mluví toto varování - k jejímuž uctívání nutí dvourohá šelma - , je první šelma podobná levhartu ze
Zjevení 13. kapitoly, to znamená papežství. "Socha šelmy" pøedstavuje onu formu odpadlého
protestantizmu, která vznikne, až budou protestantské církve hledat pomoc státu k prosazování své
vìrouky. Zbývá ještì vysvìtlit termín "cejch šelmy".
Proroctví varuje pøed uctíváním šelmy a její sochy a pak øíká: "Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteøí
zachovávají Boží pøikázání a vìrnost Ježíši." (Zj 14,12) Protože lidé, kteøí zachovávají Boží pøikázání,
jsou líèeni jako protiklad tìch, kdo uctívají šelmu, její sochu a pøijímají její cejch, vyplývá z toho, že
zachovávání Božího zákona na jedné stranì a jeho nerespektování na druhé stranì rozliší ctitele Boha a
ctitele šelmy.
Zvláštním poznávacím znamením šelmy, a tím také její sochy, je pøestupování Božích pøikázání. O
malém rohu, neboli o papežství, prorok Daniel napsal: "Bude se snažit zmìnit doby a zákon." (Da 7,25)
Apoštol Pavel oznaèuje stejnou mocnost slovy "èlovìk høíchu", který se bude vyvyšovat nad Boha.
Jedno proroctví doplòuje druhé. Jedinì tím, že zmìnilo Boží zákon, mohlo se papežství vyvyšovat nad
Boha. Kdo bude vìdomì zachovávat takto zmìnìný zákon, bude vzdávat nejvyšší poctu moci, která
zmìnu provedla. Poslušnost papežských zákonù bude znamením vìrnosti papeži namísto vìrnosti Bohu.
Papežství se pokusilo zmìnit Boží zákon. Druhé pøikázání, které zakazuje uctívání obrazù a soch, ze
zákona vypustilo a ètvrté pøikázání pozmìnilo tak, že naøizuje zachovávat první den v týdnu - nedìli místo sedmého dne, soboty. Obhájci papežství však tvrdí, že druhé pøikázání vypustili proto, že je
obsaženo už v prvním pøikázání, a je tedy zbyteèné. Snaží se všechny pøesvìdèit, že vykládají zákon
pøesnì tak, jak Bùh chtìl, abychom mu rozumìli. Podle nich to pøece nemùže být zmìna pøedpovìzená
prorokem. Prorok však mluví o úmyslné, zámìrné zmìnì: "Bude se snažit zmìnit doby a zákon." Zmìna
ètvrtého pøikázání odpovídá pøesnì prorocké formulaci. Takovou zmìnu provedla pouze øímská církev.
Tím se papežská moc zjevnì vyvýšila nad Boha.
Praví ctitelé Boha se budou zvláš• vyznaèovat zachováváním ètvrtého pøikázání, protože je znamením
stvoøitelské Boží moci a svìdectvím, že Bùh má právo na to, aby ho èlovìk uctíval. Ctitelé šelmy se
naopak budou vyznaèovat tím, že se budou snažit odstranit tento památník Stvoøitele a budou vyvyšovat
ustanovení Øíma. Právì v otázce nedìle papežství poprvé zaèalo prosazovat své opovážlivé požadavky
(viz Dodatek è. 39) a poprvé požádalo státní moc o podporu, aby vynutilo zachovávání nedìle jako "dne
Pánì". Když Bible mluví o "dni Pánì", mluví vždy o sobotì, nikoli o nedìli. Ježíš Kristus prohlásil: "Syn
èlovìka je pánem i nad sobotou." (Mk 2,28) Ètvrté pøikázání øíká: "Sedmý den je den odpoèinutí
Hospodina." Ústy proroka Izaiáše oznaèuje Hospodin sobotu jako "mùj svatý den" (Iz 58,13).
Èasto opakované tvrzení, že sobotu zmìnil Ježíš Kristus, vyvracejí jeho vlastní slova. V Kázání na hoøe
Pán Ježíš prohlásil: "Nedomnívejte se, že jsem pøišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepøišel jsem zrušit,
nýbrž naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a zemì, nepomine jediné písmenko ani jediná
èárka za Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z tìchto nejmenších pøikázání a
tak uèil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a uèil, ten

bude v království nebeském vyhlášen velkým." (Mt 5,17-19)
Protestanté všeobecnì uznávají, že Písmo neposkytuje oprávnìní ke zmìnì soboty. Jednoznaènì se to
pøiznává v tiskovinách vydávaných americkými spoleènostmi "American Tract Society" a "American
Sunday School Union". Jedna z tìchto tiskovin pøiznává, že "Nový zákon nikde výslovnì nepøikazuje
zachovávání nedìle, prvního dne týdne, ani nedefinuje zásady, které se k ní vztahují." (George Elliott,
The Abiding Sabbath, str. 184)
Jiná protestantská tiskovina uvádí: "Až do Kristovy smrti nedošlo k žádné zmìnì dne odpoèinku;" a "z
textu Nového zákona je zøejmé, že (apoštolové) nedali výslovný pøíkaz, aby byl zrušen sedmý den,
sobota a zachováván první den týdne." (A. E. Waffle, The Lord's Day, str. 186-188)
Øímští katolíci pøiznávají, že sobotu zmìnila jejich církev, a prohlašují, že zachováváním nedìle
uznávají protestanté autoritu øímské církve. V "Katolickém katechizmu køes•anského náboženství" se v
odpovìdi na otázku, který den se má zachovávat podle ètvrtého pøikázání, øíká: "Podle Starého zákona
byla sváteèním dnem sobota; avšak církev, pouèená Ježíšem Kristem a øízená Duchem Božím, nahradila
sobotu nedìlí, takže nyní svìtíme první, a nikoli sedmý den. Nedìle nyní nahrazuje den Pánì a je dnem
Pánì."
Jako dùkaz autority katolické církve uvádìjí katoliètí pisatelé "právì pøeložení odpoèinku ze soboty na
nedìli, èemuž se podrobují i protestanté; ... nebo• zachováváním nedìle uznávají autoritu církve zøizovat
svátky a jejich nerespektování považovat za høích." (Henry Tuberville, An Abridgment of the Christian
Doctrine, str. 58) Co jiného je tedy zmìna soboty než znamením, cejchem moci øímské církve "cejchem šelmy"?
Øímská církev se svých nárokù na pozemskou vládu nevzdala. Jestliže svìt a protestantské církve
pøijímají den odpoèinku ustanovený touto církví a odmítají biblickou sobotu, uznávají vlastnì její
mocenské nároky. I když se pøitom odvolávají na tradici nebo na autoritu církevních Otcù, popírají právì
tu zásadu, která je dìlí od Øíma, že totiž "Bible, a jedinì Bible, je náboženskou autoritou protestantù".
Katolíci mohou sledovat, jak se tyto církve samy obelhávají a úmyslnì zavírají oèi pøed skuteèností.
Když hnutí, které se snaží prosadit nucené zachovávání nedìlního klidu, nachází kladnou odezvu, mùže
se radovat a tìšit se, že èasem se možná celý protestantský svìt vrátí pod prapor øímské církve.
Katolíci prohlašují, že "když protestanté zachovávají nedìli, uznávají tím proti své vùli autoritu
(katolické) církve" (Mgr. Segur, Plain Talk About the Protestantism of Today, str. 213). Vynucují-li
protestantské církve zachovávání nedìle, vynucují tím vlastnì uctívání papežství, šelmy. Kdo poznal
požadavek ètvrtého pøikázání, a pøesto se rozhodne zachovávat nikoli pravý, ale falešný den odpoèinku,
uctívá moc, která ho ustanovila. Tím, že vynucují náboženskou povinnost státní mocí, zøizují církve
šelmì sochu. Proto bude vynucené zachovávání nedìle ve Spojených státech vynuceným uctíváním
šelmy a její sochy.
Køes•ané v minulých dobách však zachovávali nedìli v domnìní, že tím zachovávají biblickou sobotu. I
dnes jsou ještì v každé církvi, øímskokatolickou církev nevyjímaje, opravdoví køes•ané, kteøí upøímnì

vìøí, že nedìle je Bohem ustanovený den odpoèinku. Bùh pøijímá jejich upøímnost a poctivost. Když
však bude zachovávání nedìle pøikázáno zákonem a svìt bude seznámen s tím, co je to sobota - pravý
den odpoèinku, pak bude každý, kdo pøestoupí Boží pøikázání a bude poslouchat pøíkazy vydané
Øímem, uctívat papežství více než Boha. Bude uctívat øímskou autoritu a moc, která vynutila
zachovávání nedìle, naøízené Øímem. Bude uctívat šelmu a její sochu. Když lidé odmítnou ustanovení o nìmž Bùh prohlásil, že je znamením jeho moci - a budou místo nìho uctívat to, co Øím považuje za
znamení své svrchovanosti, pøijmou tím znak oddanosti šelmì - "cejch šelmy". Teprve až bude tato
otázka lidem jasnì vyložena a až lidé budou postaveni pøed volbu mezi Božími pøikázáními a lidskými
pøíkazy, tehdy ti, kdo pøijmou lidskou autoritu, dostanou "cejch šelmy".
Poselství tøetího andìla pøináší nejzávažnìjší varování, jaké kdy Bùh lidem poslal. Musí se jednat o
hrozný høích, když vyvolává Boží hnìv bez milosti. Lidé nezùstanou v nejistotì o této dùležité otázce.
Svìt bude pøed tímto høíchem varován, døíve než na nìj dopadnou Boží soudy. Všichni lidé musí vìdìt,
proè je Bùh bude trestat, aby mìli možnost se trestu vyhnout. Podle proroctví první andìl pøinese své
poselství "každé rase, kmeni, jazyku i národu". Varování tøetího andìla, které je èástí toho trojnásobného
poselství, bude rozšíøeno stejným zpùsobem. Proroctví také uvádí, že poselství bude hlásat mocným
hlasem andìl letící prostøedkem nebeské klenby, a proto na sebe upoutá pozornost celého svìta.
V závìru zápasu mezi dobrem a zlem se celé køes•anstvo rozdìlí na dvì skupiny - jednu budou tvoøit
lidé, kteøí zachovávají Boží pøikázání a víru v Ježíše, a druhou ti, kdo uctívají šelmu, její sochu a
pøijímají její cejch. Až církev a stát spojí svou moc, aby donutily "malé i veliké, bohaté i chudé,
svobodné i otroky" (Zj 13,16), aby pøijali "cejch šelmy", Boží lid vytrvá a "cejch šelmy" nepøijme.
Prorok na ostrovì Patmos vidìl, "jakoby jiskøící moøe ... a ty, kteøí zvítìzili nad dravou šelmou,
nesklonili se pøed jejím obrazem a nenechali se oznaèit èíslicí jejího jména. Stáli na tom jiskøícím moøi,
mìli Boží loutny a zpívali píseò Božího služebníka Mojžíše a píseò Beránkovu." (Zj 15,2.3)
Pøedmluva vydavatelù
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26. Dílo obnovy
Obnovu zachovávání soboty, ke které má dojít v dobì konce, pøedpovídá proroctví Izaiáše: "Toto praví
Hospodin: Dodržujte právo, jednejte spravedlivì, protože má spása se už pøiblížila, už se zjevuje má
spravedlnost. Blaze èlovìku, který tak jedná, lidskému synu, který se toho drží a dbá na to, aby
neznesvìcoval den odpoèinku, který se má na pozoru, aby jeho ruka neuèinila nic zlého." "Tìm z cizincù,
kteøí se pøipojili k Hospodinu, aby mu sloužili a z lásky k jeho jménu se stali jeho služebníky, praví:
Všechny, kdo dbají na to, aby neznesvìcovali den odpoèinku, kdo se pevnì drží mé smlouvy, pøivedu na
svou svatou horu a ve svém domì modlitby je oblažím radostí." (Iz 56,1.2.6.7)
Tato slova se vztahují na køes•anský vìk, vyplývá to z kontextu: "Je výrok Panovníka Hospodina, který
shromažïuje zahnané z Izraele. Shromáždím k nìmu ještì další, k tìm, kteøí už k nìmu byli
shromáždìni." (Iz 56,8) Text naznaèuje shromažïování pohanù prostøednictvím hlásání evangelia a
vyslovuje požehnání pro ty, kdo budou zachovávat sobotu. Závaznost ètvrtého pøikázání platí i po
ukøižování, vzkøíšení a nanebevstoupení Ježíše Krista až do doby, kdy budou Kristovi služebníci kázat
všem národùm radostnou zvìst evangelia.
Pán prostøednictvím proroka Izaiáše pøikazuje: "Zavaž svìdectví a zapeèe• zákon mezi mými
uèedníky." (Iz 8,16) Peèe• Božího zákona se nachází ve ètvrtém pøikázání. Je to jediné ze všech deseti
pøikázání, které uvádí jméno i titul Zákonodárce. Pøedstavuje ho jako Stvoøitele nebe i zemì a ukazuje,
že proto Bohu náleží pøede vším ostatním naše úcta a uctívání. Kromì tohoto údaje Desatero neuvádí
nic, co by ukazovalo totožnost Zákonodárce. Když papežství zmìnilo sobotu, odstranilo tím z Božího
zákona peèe•. Pán Ježíš vyzývá své následovníky, aby ji obnovili tím, že vyvýší sobotu ètvrtého
pøikázání na místo, které jí náleží jako památníku Stvoøitele a symbolu jeho moci.
"K zákonu a svìdectví!" Setkáváme se s mnoha vzájemnì si odporujícími naukami a teoriemi, Boží
zákon je však jediné neomylné pravidlo, kterým máme mìøit všechny názory, nauky a teorie. Proto
prorok napsal: "Což oni neøíkají takové slovo, že mu z nìho nevzejde jitøní záøe?" (Iz 8,20)
Bùh pøikazuje: "Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuè svùj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho
nevìrnost, domu Jákobovu jeho høíchy." Ne bezbožný svìt, ale ti, které Pán považuje za svùj lid, mají
být káráni za své pøestupky. Dále Pán pøikazuje: "Den co den se mne dotazují, chtìjí poznat moje cesty
jako pronárod, jenž koná spravedlnost a øád svého Boha neopouští." (Iz 58,1.2) Prorok hovoøí o lidech,
kteøí se pokládají za spravedlivé a okázale dávají najevo horlivost pro Boží vìc. Pøísné a vážné pokárání
od toho, kdo zná jejich srdce, však dokazuje, že nerespektují Boží pøikázání.
Prorok mluví o zapomenutém pøikázání: "Co bylo od vìkù v troskách, vybudují ti, kdo z tebe vzejdou,
opìt postavíš, co založila minulá pokolení. Nazvou tì tím, jenž zazdívá trhliny a obnovuje stezky k
sídlùm. Jestliže v den odpoèinku upustíš od svých pochùzek, od prosazování svých zálib v mùj svatý
den, nazveš-li den odpoèinku rozkošným, svatý den Hospodinùv pøeslavným, budeš-li jej slavit tak, že
se vzdáš svých cest, že pøestaneš hovìt svým zálibám a nepovedeš plané øeèi, tu nalezneš rozkoš v
Hospodinu." (Iz 58,12-14) Toto proroctví se také vztahuje na naši dobu. Øímská církev zmìnila sobotu

na nedìli, a tím narušila Boží zákon. Nastal však èas, aby toto Boží ustanovení bylo obnoveno. Má být
obnoveno to, co leželo po mnoho generací v troskách.
Sobotu, kterou Stvoøitel posvìtil pokojem a požehnáním, zachovával už Adam v rajské zahradì pøed
pádem do høíchu. Zachovával ji také po pádu do høíchu, když musel jako kajícník odejít z pùvodního
š•astného domova. Zachovávali ji všichni patriarchové od Ábela po spravedlivého Noema, Abrahama a
Jákoba. Když se vyvolený národ dostal do egyptského otroctví, ztratili mnozí Izraelci v pohanském
prostøedí povìdomí o Božím zákonu. Když je však Pán vysvobodil, oznámil slavnostnì svùj zákon
celému shromáždìní, aby všichni znali jeho vùli, vždycky mu prokazovali úctu a poslouchali ho.
Od onoho dne až dodnes nìkteøí lidé stále uchovávali známost Božího zákona a zachovávali sobotu
podle ètvrtého pøikázání. I když se "èlovìku høíchu" podaøilo pošlapat Boží svatý den, zùstali i v dobì
jeho nejvìtší nadvlády na skrytých místech vìrní lidé, kteøí sobotu zachovávali. Od dob reformace byli v
každé generaci lidé, kteøí ji svìtili. Navzdory èastému posmìchu a pronásledování stále svìdèili o
nemìnnosti Božího zákona a o svaté povinnosti zachovávat sobotu, pøipomínku stvoøení.
Tyto pravdy, o nichž mluví kniha Zjevení ve 14. kapitole v souvislosti s "vìèným evangeliem", budou
charakteristickým rysem Kristovy církve v dobì pøed jeho pøíchodem. Výsledkem hlásání poselství tøí
andìlù je: "Vytrvalost svatých, kteøí zachovávají Boží pøikázání a vìrnost Ježíši." (Zj 14,12) Apoštol Jan
vidìl bezprostøednì po ohlášení tohoto poselství pøicházet Syna èlovìka ve slávì, aby sklidil žeò zemì.
Když vìøící, kteøí pøijali uèení o svatyni a o nemìnnosti Božího zákona, poznali krásu a soulad soustavy
poznaných pravd, naplnily je radost a úžas. Pøáli si, aby to, co považovali za drahocenné, poznali
všichni køes•ané, a pevnì vìøili, že to radostnì pøijmou. Avšak pravdy, které nesouhlasily s tím, co svìt
uznával, mnoho údajných následovníkù Ježíše Krista nepøijalo. Poslušnost ètvrtého pøikázání
vyžadovala obì•, pøed kterou vìtšina lidí ustoupila.
Proti požadavku zachovávat sobotu stavìli mnozí lidé velmi pøízemní námitky. Øíkali: "Vždycky jsme
zachovávali nedìli, naši otcové ji svìtili a mnozí dobøí a zbožní lidé zesnuli v pokoji a jistotì - i když
svìtili nedìli. Jestliže mìli pravdu, máme ji i my. Zachováváním soboty bychom se odlišili od svìta a
nemìli bychom pak na nìj vliv. Co zmùže malá skupinka lidí, kteøí svìtí sedmý den týdne - sobotu - proti
celému svìtu, který zachovává nedìli? Podobnými argumenty se kdysi pokoušeli Židé ospravedlnit své
odmítnutí Ježíše Krista. Bùh pøijímal jejich otce na základì pøinášených obìtí, proè by jejich dìti
nemohly dosáhnout spasení stejným zpùsobem? Podobnì v dobì Luthera namítali zastánci papežství, že
praví køes•ané zesnuli v katolické víøe, a proto katolické náboženství staèí ke spasení. Takové
argumenty jsou úèinnou pøekážkou jakéhokoli pokroku v náboženských otázkách.
Mnozí namítali, že zachovávání nedìle patøí mezi zavedené køes•anské nauky, rozšíøenou a po mnoho
staletí zachovávanou tradicí církve. Proti této námitce stojí argument, že zachovávání soboty je mnohem
starší a rozšíøenìjší, je tak staré jako svìt sám. Potvrdili je andìlé i samotný Bùh. Když byly položeny
základy zemì, když jitøní hvìzdy spoleènì plesaly a všichni Boží synové propukli v hlahol, tehdy byl
položen základ soboty (Job 38,6.7; 1 M 2,1-3). Toto zøízení od nás právem vyžaduje úctu. Nezavedla je
lidská autorita, nevychází z lidských tradic; ustanovil je "Vìkovitý" a naøídil je svým vìèným slovem.

Když se lidé zaèali zajímat o sobotu, oblíbení kazatelé pøevraceli Boží slovo a vykládali je tak, aby
uklidnili všechny, kdo se o tuto otázku zajímali. Lidé, kteøí sami nestudovali Písmo, se spokojili s
názory, které odpovídaly jejich pøáním. Mnozí lidé se snažili pravdu pøekonat sofistikou, názory a
tradicemi otcù a autoritou církve. Její obhájci používali k doložení platnosti ètvrtého pøikázání jen Bibli.
Skromní lidé, vyzbrojeni pouze slovem pravdy, odolávali útokùm vzdìlancù. Ti s údivem a se zlostí
poznávali, že jejich výøeènost nic nezmùže proti prostým a pøímým dùkazùm lidí, kteøí se vyznají spíše
v Písmu než v intelektuálních klièkách.
Protože nemìli dùkazy z Bible, argumentovali nìkteøí lidé s neúnavnou tvrdošíjností - a pøitom
zapomínali, že stejné argumenty použili kdysi jiní odpùrci proti Kristu a jeho apoštolùm: "Proè nauku o
sobotì nepøijali naši velikáni? Jen málo lidí vìøí tomu, èemu vìøíte vy. Není pøece možné, abyste vy
mìli pravdu a všichni uèenci svìta, aby se mýlili."
Všechny podobné argumenty vyvrací Písmo a poznání, jak Pán jednal ve všech dobách se svým lidem.
Bùh pùsobí prostøednictvím lidí, kteøí slyší jeho hlas. jsou poslušní a - pokud je to tøeba - dokáží øíkat i
nepøíjemné pravdy a se nebojí se vytknout všeobecnì rozšíøené høíchy. Bùh èastìji nevybírá uèené a
vysoce postavené muže za vùdce reformních snah, protože tito lidé vìøí svým vyznáním, teoriím a
teologickým systémùm, a necítí potøebu uèit se od Boha. Pouze lidé, kteøí jsou osobnì spojeni se
Zdrojem moudrosti, mohou pochopit a vykládat Písmo. Nìkdy Bùh povolává k hlásání pravdy muže s
nízkým školním vzdìláním ne snad proto, že jsou nevzdìlaní, ale proto, že nejsou ješitní a domýšliví, a
dají se Bohem pouèit. Uèí se v Kristovì škole, svou pokorou a poslušností se stávají velikými. Bùh jim
svìøuje poznání své pravdy a prokazuje jim tím poctu, proti níž jsou pozemské pocty a lidská velikost
naprosto nicotné.
Vìtšina adventistù pravdu o svatyni a o Božím zákonu nepøijala. Mnozí z nich také ztratili dùvìru v
adventní hnutí a pøijali bludné a nesmyslné názory na proroctví o druhém pøíchodu Ježíše Krista.
Nìkteøí se mylnì pokoušeli opakovanì urèovat datum Kristova pøíchodu. Biblické uèení o svatyni jim
mìlo ukázat, že žádné prorocké údobí nesahá až k druhému pøíchodu Ježíše Krista a Bible nepøedpovídá
pøesné datum této události. Oni však odmítli poznání z Božího slova, pokraèovali v urèování data
pøíchodu Pána Ježíše a prožívali stále nová zklamání.
Když tesalonický sbor pøijal mylné názory na pøíchod Ježíše Krista, radil jim apoštol Pavel, aby své
nadìje a oèekávání peèlivì provìøili Božím slovem. Citoval jim proroctví, která pøedpovídají události
pøed Kristovým pøíchodem, a ukázal jim, že nemají dùvod oèekávat pøíchod Spasitele za svého života.
"Žádným zpùsobem se nedejte od nikoho oklamat," (2 Te 2,3) znìla jeho varovná slova. Kdyby se
utìšovali nadìjemi nepodloženými Písmem, svedlo by je to k nesprávnému jednání. Jejich zklamání by
vyvolalo jen posmìch nevìøících. Hrozilo by jim nebezpeèí, že zmalomyslní a upadnou do pokušení
pochybovat také o pravdách nezbytných pro spasení. Apoštolovo napomenutí vìøícím v Tesalonice
obsahuje dùležité pouèení pro ty, kdo žijí v poslední dobì. Mnoho adventistù si myslelo, že pokud
nestanoví konkrétní datum Kristova pøíchodu, nebudou se ani horlivì a pilnì pøipravovat. Jestliže se
však znovu a znovu nadchnou nadìjí, jen aby prožili další zklamání, dostává jejich víra takové rány, že
je takøka nemožné, aby je oslovily velké pravdy proroctví.
Hlásání konkrétní doby jako zaèátku hodiny soudu - obsažené v poselství prvního andìla - naøídil Bùh.

Výpoèet prorocké doby, na nìmž je toto poselství založeno a který klade konec údobí 2300 prorockých
dnù na podzim roku 1844, je nespornì pøesný. Opakované pokusy stanovit nová data pro zaèátek a
konec tohoto prorockého údobí a nesmyslné argumenty hájící nová stanoviska nejen odvádìly pozornost
lidí od dobovì aktuálního poselství, ale navíc znevažovaly jakýkoli výklad proroctví. Èím èastìji lidé
stanoví data druhého pøíchodu Ježíše Krista a èím intenzivnìji je rozhlásí, tím lépe to slouží zámìrùm
satana. Když pak urèené datum pomine a nic se nestane, vede satan ostatní, aby zesmìšòovali zastánce
takových názorù a odsoudili také velké adventní hnutí z let 1843 a 1844. Lidé, kteøí setrvávají v tomto
bludu, stanoví nakonec pro pøíchod Ježíše Krista na tuto zem velmi vzdálené datum. To je ukolébává ve
falešné jistotì a mnozí poznají svùj omyl, až bude pøíliš pozdì.
Dìjiny starého Izraele jsou pøiléhavou ilustrací toho, co zažilo adventní hnutí. Bùh vedl svùj lid v
adventním hnutí podobnì jako vedl Izraelce, když vycházeli z Egypta. Velké zklamání provìøilo jejich
víru podobnì jako byla zkoušená víra Hebrejù u Rudého moøe. Kdyby stále dùvìøovali Boží ruce, která
je v minulosti vedla a provázela, vidìli by také Boží vysvobození. Kdyby všichni, kdo se aktivnì
úèastnili adventního hnutí v roce 1844, pøijali poselství tøetího andìla a hlásali je s mocí Ducha svatého,
Pán by jejich prostøednictvím vykonal velké dílo. Svìt by zalila záplava svìtla. Obyvatelé celého svìta by
už dávno byli varováni, závìreèné dílo by bylo dokonèeno a Kristus by už pøišel, aby vykoupil svùj lid.
Bùh nechtìl, aby Izrael bloudil ètyøicet let po poušti. Chtìl Izraelce vést pøímou cestou do Kanaánu a
usadit je v ní jako svatý a š•astný národ. Avšak "nemohli vejít pro svou nevìru" (Žd 3,19). Protože se
bouøili a odmítali Boha, zahynuli na poušti. Do zaslíbené zemì vešli jiní. Podobnì si Pán nepøál, aby se
pøíchod Ježíše Krista tak oddálil a jeho lid zùstal tolik let ve svìtì høíchu a zármutku. Jejich nevìra je
však oddìlila od Boha. Když odmítli splnit úkol, který jim Bùh svìøil, povolal k hlásání poselství jiné. Z
milosrdenství ke svìtu Pán Ježíš odkládá svùj pøíchod, aby poskytl høíšníkùm možnost vyslechnout
varování a najít záchranu u Spasitele døíve, než na svìt dopadne Boží soud.
Nyní stejnì jako døíve hlásání pravdy, která kárá høíchy a vytýká bludy, vyvolává odpor a nepøátelství.
"Nebo• každý, kdo dìlá nìco špatného, nenávidí svìtlo a nepøichází k svìtlu, aby jeho skutky nevyšly
najevo." (J 3,20) Když lidé poznají, že své názory neobhájí Písmem, snaží se mnozí hájit svá stanoviska
za každou cenu a zlostnì osoèují povahu a pohnutky lidí, kteøí obhajují nepopulární pravdy. To se dìlo
ve všech dobách. Eliáš byl obvinìn z toho, že trápí Izrael, Jeremiáše oznaèili za zrádce, Pavla obvinili, že
zneuctil chrám. Od té doby až dodnes jsou lidé vìrni pravdì oznaèováni za svùdce, kacíøe nebo
rozkolníky. Zástupy lidí, kteøí mají pøíliš málo víry, aby pøijali pevné prorocké slovo, ochotnì a bez
výhrad dùvìøují obvinìním vznášeným proti tìm, kdo se opovažují kárat obecnì rozšíøené høíchy. Tento
jev bude stále èastìjší. Bible uèí, že se blíží doba, kdy budou státní zákony v takovém rozporu s Božím
zákonem, že každý, kdo bude chtít zachovávat Boží naøízení, bude odsuzován a trestán jako zloèinec.
Jaké povinnosti má v takové situaci posel pravdy? Má z toho vyvodit, že nemùže pravdu hlásat, protože
lidi vede jen k tomu, aby se vyhýbali jejím požadavkùm nebo proti ní bojovali? Ne, podobnì jako
døívìjší reformátoøi nemá právo ponechat si svìdectví Božího slova pro sebe jen proto, že vyvolává
odpor. Svìdectví pro víru, které pøinesli vìrní a muèedníci, byla zaznamenána pro užitek následujících
pokolení. Tyto životní pøíklady svatosti a vytrvalosti byly zachovány proto, aby budily odvahu v lidech,
které Bùh nyní povolává, aby o nìm svìdèili. Bùh jim dal milost a poznání pravdy, ne aby si ji nechali

pro sebe, ale aby jejich prostøednictvím poznání Boha osvítilo celou zemi. Svìøil Bùh poselství také
svým služebníkùm v tomto pokolení? Pak by jím mìli osvítit svìt.
Kdysi Pán øekl proroku, který mluvil v jeho jménu: "Izraelský dùm tì však nebude chtít poslechnout,
ponìvadž nejsou ochotni poslechnout mne." Pøesto Pán pokraèoval: "Promluvíš k nim má slova, a•
poslechnou nebo ne." (Ez 3,7; 2,7) Božím služebníkùm v dnešní dobì platí pøíkaz: "Rozezvuè svùj hlas
jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevìrnost, domu Jákobovu jeho høíchy." (Iz 58,1)
Každý, kdo pøijal svìtlo poznání pravdy, má v rámci svých možností stejnì slavnou a závažnou
odpovìdnost jako prorok Izraele, kterému Pán øekl: "Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tì strážcem
izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyøídíš jim mé varování. Øeknu-li o svévolníkovi:
Svévolníku, zemøeš, a ty bys nepromluvil a nevaroval ho pøed jeho cestou, ten svévolník zemøe za svou
nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovìdnosti tebe. Jestliže budeš svévolníka varovat pøed jeho
cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemøe pro svou nepravost, ale ty jsi svou
duši vysvobodil." (Ez 33,7-9)
Velkou pøekážkou pro pøijetí a hlásání pravdy je skuteènost, že pøináší nepøíjemnosti a odpor lidí. To
je jediný argument proti pravdì, který její obhájci nikdy nemohli popøít. Vìrné Kristovy následovníky to
však nemùže zastavit. Neèekají, až se pravda stane populární. Jsou pøesvìdèeni o své povinnosti, ochotnì
berou na sebe køíž a vìdí - jako kdysi apoštol Pavel - , že "toto krátké a lehké soužení pùsobí
pøenesmírnou váhu vìèné slávy" a pokládají - jako kdysi Mojžíš - "Kristovo pohanìní za vìtší bohatství
než všechny poklady Egypta" (2 K 4,17; Žd 11,26).
Pouze lidé, kteøí v srdci slouží svìtu - bez ohledu na to, jakého jsou vyznání - , jednají v náboženských
vìcech vypoèítavì a bezzásadovì. Máme se rozhodovat pro to, co je správné, jen proto, že je to správné, a
dùsledky ponechat Bohu. Zásadním, vìrným a stateèným mužùm vdìèí svìt za velké reformy. A právì
takoví lidé musí pokraèovat v díle reformace v naší dobì.
Pán prohlašuje: "Slyšte mì, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je mùj zákon. Nebojte se lidských
pomluv, nedìste se jejich hanobení! Moli je sežerou jako roucho, larvy je sežerou jako vlnu, ale má
spravedlnost bude tu vìènì a moje spása po všechna pokolení." (Iz 51,7.8)
Pøedmluva vydavatelù
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27. Moderní probuzenecká hnutí
Kdekoli lidé vìrnì hlásali Boží slovo, všude se dostavily výsledky, které dosvìdèily jeho nebeský pùvod.
Duch svatý provázel poselství Božích služebníkù a slovo mìlo mocný úèinek, pohnulo svìdomím
høíšníkù. "Pravé svìtlo, které osvìcuje každého èlovìka," ozáøilo tajné kouty jejich nitra, odhalilo tajné
høíchy. V mysli a srdci byli hluboce pøesvìdèeni. Duch svatý je pøesvìdèil o høíchu, spravedlnosti
isoudu, který pøijde. Uvìdomili si, jak spravedlivý je Hospodin, a prožívali hrùzu pøi pomyšlení, že by
se tak høíšní a neèistí mìli postavit pøed Pána, který zkoumá lidská srdce. V úzkosti volali: "Kdo nás
vysvobodí z tohoto tìla smrti?" Když se pak seznámili s golgotským køížem a nezmìrnou obìtí za høíchy
lidstva, poznali, že pouze zásluhy Ježíše Krista mohou odèinit jejich pøestoupení, jen ony mohou smíøit
Boha s èlovìkem. S vírou a pokorou pøijali Božího Beránka, který snímá høíchy svìta. Jen díky krvi
Pána Ježíše získali odpuštìní svých høíchù.
Tito høíšníci projevili skuteèné ovoce pokání. Uvìøili, dali se pokøtít a zaèali nový život - jako nová
stvoøení v Kristu Ježíši, ne aby žili jako døíve podle svých høíšných sklonù, ale aby vírou v Božího
Syna žili podle jeho vzoru, napodobovali jeho povahu a oèiš•ovali se tak, aby byli èistí jako on. To, co
kdysi nenávidìli, zaèali nyní milovat, co jim bylo kdysi pøíjemné, zaèali si nyní ošklivit. Døíve pyšní a
panovaèní lidé se stali pokorní a laskaví. Døíve ješitní a domýšliví lidé se stali skromní a zdrženliví. Z
bezbožných lidí se stávali zbožní, z opilcù abstinenti, ze zhýralcù lidé ctnostní. Odložili marnosti svìta.
Vìøící nehledali "vnìjší ozdoby - splétání vlasù, ovìšování se zlatem, støídání odìvù - nýbrž to, co je
skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokorný duch; to je pøed Bohem pøevzácné." (1 Pt 3,3.4)
Probuzenecká hnutí vedla k dùkladnému sebezpytování a k pokoøe. Vyznaèovala se slavnostními,
vážnými výzvami k høíšníkùm a vøelým soucitem k lidem vykoupeným krví Pána Ježíše. Muži i ženy se
modlili a prosili Boha, aby je zachránil. Plody takových probuzení se projevily u lidí, kteøí se nebáli
sebezapøení a obìtí, ale kteøí se radovali, že mají tu èest trpìt výsmìch a soužení pro Ježíše Krista. Zmìna
nastala také v životì formálních køes•anù. Jejich vliv prospíval celé spoleènosti, ve které žili.
"Shromažïovali s Kristem" a "zasévali s Duchem svatým", aby sklidili vìèný život.
Mohlo se o nich øíci: "Zármutek je vedl k pokání... Zármutek podle Boží vùle pùsobí pokání ke spáse, a
toho není proè litovat, zármutek po zpùsobu svìta však pùsobí smrt. Pohleïte, k èemu vás vedl tento
zármutek podle Boží vùle: jakou ve vás vzbudil opravdovost, jakou ochotu k omluvì, jaké znepokojení,
jakou bázeò, jakou touhu, jakou horlivost, jakou snahu potrestat viníka! Tím vším jste prokázali, že jste
se v té vìci zachovali správnì." (2 K 7,9-11)
To je výsledek pùsobení Božího Ducha. Jediným dùkazem skuteèného pokání je náprava života. Teprve
když èlovìk splní, co slíbil, když vrátí, co uloupil, když vyzná své høíchy a zaène milovat Boha a své
bližní, mùže mít høíšník jistotu, že se smíøil s Bohem. Takové výsledky se v minulosti vždy projevily
jako následek náboženského obrození. Podle plodù, které tato období pøinesla, je zøejmé, že je Bùh
požehnal pro záchranu èlovìka a pro pozvednutí lidstva.
Mnohá probuzenecká hnutí moderní doby se však zásadnì liší od projevù Boží milosti, které v døívìjších

dobách provázely pùsobení Božích služebníkù. Je sice pravda, že vyvolávají velký ohlas, mnozí lidé
tvrdí, že se obrátili a církve zaznamenávají pøírùstek èlenù. Dlouhodobé výsledky nás však neopravòují
k domnìnce, že pøinesla odpovídající vzrùst skuteèného duchovního života. Svìtlo, které nakrátko
vzplane, brzy opìt uhasne a zanechá po sobì ještì vìtší temnotu, než jaká byla pøedtím.
Populární probuzenecká hnutí se pøíliš èasto dovolávají obrazotvornosti tím, že vzbuzují pocity a
uspokojují touhu po nìèem novém a vzrušujícím. Tímto zpùsobem obrácení lidé projevují malou touhu
po biblické pravdì, málo se zajímají o svìdectví prorokù a apoštolù. Bohoslužba pro nì není pøitažlivá,
pokud neobsahuje nìco vzrušujícího. Poselství, jež se dovolává støízlivého rozumu, na nì nepùsobí.
Nezajímají se o prostá varování Božího slova, která se pøímo dotýkají jejich vìèného života.
Nejvyšším životním zájmem každého opravdovì obráceného je vztah k Bohu a k vìèným hodnotám. Kde
je však v dnešních církvích opravdová oddanost Bohu? Novì obrácení lidé neodkládají svou pýchu, ani
lásku ke svìtu. Nejsou o nic ochotnìjší zapøít se, vzít na sebe svùj køíž a následovat milujícího a
pokorného Ježíše, než byli pøed svým obrácením. Náboženství se pro nevìøící a pochybovaèe stalo
pøedmìtem posmìchu, protože mnoho vyznavaèù køes•anství neví nic o jeho zásadách. Z mnoha církví
se témìø vytratila síla zbožnosti. Myšlenky na Boha vytlaèily církevní výlety, divadelní pøedstavení,
bazary, krásné budovy a okázalost. Majetek, bohatství a svìtské záležitosti zamìstnávají lidí tak, že si jen
stìží povšimnou vìcí vìèného zájmu.
Navzdory všeobecnému úpadku víry a zbožnosti jsou v tìchto církvích stále ještì praví následovníci
Ježíše Krista. Døíve než na zem dopadnou koneèné Boží soudy, dojde mezi Božím lidem k takovému
oživení pùvodní zbožnosti, jaké se neprojevilo od doby apoštolù. Na Boží lid sestoupí Boží Duch a moc.
Pak se mnoho lidí oddìlí od tìch církví, v nichž láska ke svìtu potlaèila lásku k Bohu a jeho slovu. Mnozí
- jak duchovní, tak èlenové tìchto církví - radostnì pøijmou velké pravdy, které nechal hlásat Bùh, aby se
lidé pøipravili na druhý pøíchod Pána Ježíše. Nepøítel spasení by rád toto dílo zmaøil. Døíve než pøijde
doba pro toto hnutí, pokusí se je napodobit. V církvích, které dostane pod svou klamnou moc, vzbudí
dojem, že na nì Bùh seslal své požehnání a projeví se nìco, co budou považovat za velké náboženské
probuzení. Zástupy lidí budou jásat, že Bùh pro nì koná úžasné vìci, pøitom však pùjde o pùsobení
jiného ducha. Pod náboženským pláštíkem se satan pokusí rozšíøit svùj vliv na celý køes•anský svìt.
V mnoha probuzeneckých hnutích, ke kterým došlo v posledních padesáti letech, pùsobily v menší èi
vìtší míøe stejné vlivy, jaké se projeví v ještì vìtších hnutích v budoucnu. Je to citové vzrušení, smìs
pravdy a klamu dobøe pøipravená k tomu, aby zmátla lidi. Nikdo se však nemusí nechat oklamat. Ve
svìtle Božího slova není obtížné rozpoznat podstatu tìchto hnutí. Mùžeme si být jisti, že tam - kde lidé
neberou vážnì svìdectví Bible, a odmítají prosté pravdy, které provìøují lidská srdce a vyžadují
sebezapøení i odmítnutí svìta - Bùh své požehnání neudìluje. A podle pravidla, které nám dal Pán Ježíš:
"Po jejich ovoci je poznáte," (Mt 7,16) je zøejmé, že tato hnutí nejsou dílem Božího Ducha.
V pravdách svého slova se Bùh zjevuje lidem. Všem, kdo je pøijímají, jsou štítem proti satanovým
podvodùm. Pøehlížení tìchto pravd, které je dnes v náboženském svìtì tak rozšíøené, otevírá dveøe
všemu zlému. Lidé do znaèné míry ztrácejí ze zøetele podstatu a dùležitost Božího zákona. Nesprávné
chápání povahy, trvalé platnosti a závaznosti Božího zákona vede k mylným názorùm na obrácení a
posvìcení a pùsobí úpadek zbožnosti v církvích. Tady hledejme tajemství, proè v oživeneckých hnutích
naší doby schází Boží Duch a jeho moc.

V rùzných církvích jsou lidé známí svou zbožností, kteøí to vìdí a trápí se nad daným stavem. Profesor
Edwards A. Park vyjmenovává nebezpeèí, která v souèasné dobì ohrožují církve, a výstižnì píše:
"Jedním zdrojem nebezpeèí je to, že se z kazatelen nezdùrazòuje Boží zákon. V døívìjších dobách
bývala kazatelna ozvìnou hlasu svìdomí... Naši nejskvìlejší kazatelé dávali svým kázáním jedineènou
vznešenost tím, že po vzoru Mistra vyzvedali Boží zákon, jeho pøikázání a jeho varování. Opakovali dvì
velké zásady, totiž že zákon je projevem Boží dokonalosti a èlovìk, který nemiluje zákon, nemiluje ani
evangelium, protože zákon - stejnì jako evangelium - je zrcadlem, které odráží Boží povahu. Toto
nebezpeèí vede k dalšímu, totiž k podceòování závažnosti høíchu, jeho rozšíøení a zhoubnosti. Význam
neposlušnosti zákona je pøímo úmìrný dùležitosti zákona...
Se zmínìným nebezpeèím se pojí nebezpeèí podceòování Boží spravedlnosti. V souèasné dobì mají
kazatelé sklon oddìlovat Boží spravedlnost od jeho dobroty, nevyzdvihují Boží dobrotu jako zásadu, ale
snižují ji na pouhý cit. Tyto nové teologické názory rozdìlují to, co Bùh spojil. Je Boží zákon dobrý,
nebo špatný? Je dobrý. Pak je i spravedlnost dobrá, protože se snaží zákon plnit. Ze zvyku podceòovat
Boží zákon a spravedlnost, z rozsahu a zhoubnosti lidské neposlušnosti èlovìk snadno dojde ke zvyku
nedoceòovat Boží milost, která pøináší odpuštìní høíchu." Tím evangelium ztrácí v myslích lidí cenu a
význam, a tito lidé jsou zakrátko ochotni vlastnì dát Bibli stranou.
Mnozí náboženští uèitelé tvrdí, že Kristus svou smrtí zrušil zákon a že od té doby lidé nemusí plnit
požadavky zákona. Jiní pokládají zákon za tìžké bøemeno a jako protiklad závaznosti zákona vyzdvihují
svobodu evangelia.
Proroci a apoštolové však posuzovali svatý Boží zákon úplnì jinak. David prohlásil: "Volnì budu chodit,
na tvá ustanovení se dotazuji." (Ž 119,45) Apoštol Jakub, který psal po Kristovì smrti, nazývá Desatero
"královským zákonem" a "dokonalým zákonem svobody" (Jk 2,8; 1,25). A Jan, více než pùl století po
ukøižování, vyslovuje požehnání tìm, "kdo jednají podle jeho pøikázání a mají pøístup ke stromu života
i do bran mìsta" (Zj 22,14).
Tvrzení, že Kristus svou smrtí zrušil zákon svého Otce, postrádá jakýkoli základ. Kdyby bylo možné
zákon zmìnit nebo zrušit, pak by Kristus nemusel zemøít, aby zachránil èlovìka od trestu za høích.
Kristova smrt zdaleka neruší zákon, naopak dokazuje, že zákon je nezmìnitelný. Boží Syn pøišel, aby
"vyvýšil a zvelebil zákon" (Iz 42,21). Prohlásil: "Nedomnívejte se, že jsem pøišel zrušit Zákon... Dokud
nepomine nebe a zemì, nepomine jediné písmenko ani jediná èárka ze Zákona." (Mt 5,17.18) Sám o sobì
Pán Ježíš øekl: "Plnit, Bože mùj, tvou vùli je mým pøáním, tvùj zákon mám ve svém nitru." (Ž 40,8)
Boží zákon je ve své podstatì nezmìnitelný. Je zjevením vùle a charakteru Zákonodárce. Bùh je láska a
jeho zákon je láska. Dvì velké zásady zákona jsou láska k Bohu a láska k èlovìku. "Láska je naplnìním
zákona." (Ø 13,10) Boží charakter je spravedlnost a pravda, to je také podstata Božího zákona. Žalmista
napsal "Tvùj Zákon je pravda... Všechna tvá pøikázání jsou spravedlivá." (Ž 119,142.172) A apoštol
Pavel prohlásil: "Zákon je tedy svatý a pøikázání svaté, spravedlivé a dobré." (Ø 7,12) Zákon, který je
výrazem Božího myšlení a Boží vùle, musí být právì tak trvalý jako Zákonodárce.
Obrácení a posvìcení smiøuje lidi s Bohem tím, že je vede k souladu se zásadami Božího zákona. Na
poèátku žil èlovìk stvoøený k Božímu obrazu v dokonalém souladu s Božím charakterem a zákonem.

Zásady spravedlnosti byly vepsány v jeho srdci. Høích však èlovìka odcizil Stvoøiteli. Pak už èlovìk
Boží obraz nenesl. "Tìlesné smýšlení (soustøedìní na sebe) je Bohu nepøátelské, nebo• se nechce ani
nemùže podøídit Božímu zákonu." (Ø 8,7) Vždy• "Bùh tak miloval svìt, že dal svého jediného Syna,"
aby se èlovìk mohl smíøit s Bohem. Zásluhou Ježíše Krista mùžeme být znovu pøivedeni v soulad se
svým Stvoøitelem. Lidské srdce musí promìnit Boží milost, èlovìk musí pøijmout nový život od Boha.
Tato zmìna je znovuzrození, bez nìhož - jak øekl Pán Ježíš - nikdo "nemùže spatøit Boží království".
Prvním krokem ke smíøení s Bohem je pøesvìdèení o vlastní høíšnosti. "Høích je porušení zákona." "Ze
zákona pochází poznání høíchu." (1 J 3,4; Ø 3,20) Má-li høíšník poznat svou vinu, musí posuzovat svùj
charakter podle Božího mìøítka spravedlnosti. Zákon je zrcadlo, které ukazuje dokonalost spravedlivého
Božího charakteru a umožòuje èlovìku, aby poznal své nedostatky.
Zákon ukazuje èlovìku jeho høíchy, neposkytuje však žádné øešení. Slibuje život poslušnému, ale
ukazuje, že údìlem pøestupníka je smrt. Jen Kristovo evangelium mùže èlovìka osvobodit od trestu za
høích nebo od zneèištìní høíchem. Musí projevit lítost pøed Bohem, jehož zákon pøestoupil, a vìøit v
Krista a jeho zástupnou obì•. Tím mu budou høíchy odpuštìny, "stane se úèastným božské
pøirozenosti" (2 Pt 1,4). Stává se Božím dítìtem, protože pøijal ducha synovství, jehož mocí volá:
"Abba, Otèe!" (Ø 8,15)
Smí èlovìk pøestupovat Boží zákon? Apoštol Pavel napsal: "To tedy vírou rušíme zákon? Naprosto ne.
Naopak, zákon potvrzujeme." "Høíchu jsme pøece zemøeli - jak bychom v nìm mohli dále žít?" A
apoštol Jan uvádí: "V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho pøikázání; a jeho pøikázání nejsou
tìžká." (Ø 3,31; 6,2; 1 J 5,3) Pøi znovuzrození se srdce èlovìka ztotožní s Bohem, protože se ztotožní s
Božím zákonem. Když se v høíšníku odehrála tato pronikavá zmìna, pøešel ze smrti do života, z høíchu
do svatosti, z neposlušnosti a vzpoury k poslušnosti a vìrnosti. Starý život odcizení od Boha skonèil,
zaèal nový život usmíøení, víry a lásky. Tehdy "spravedlnost požadovaná zákonem" bude "naplnìna v
nás, kteøí se neøídíme svou vùlí, nýbrž vùlí Ducha" (Ø 8,4). A lidské srdce vyjádøí: "Jak jsem si tvùj
Zákon zamiloval. Každý den o nìm pøemýšlím." (Ž 119,97)
"Hospodinùv zákon je dokonalý, udržuje pøi životì." (Ž 19,8) Bez zákona èlovìk nemùže správnì
pochopit Boží èistotu a svatost ani svou vlastní vinu a neèistotu. Není pøesvìdèen o høíchu a necítí
potøebu, že by mìl èinit pokání. Nevidí, že je jako pøestupník Božího zákona ztracen, a neuvìdomuje si,
že potøebuje usmiøující krev Ježíše Krista. Pøijímá nadìji na záchranu bez pronikavé zmìny srdce a
nápravy života. Proto je tak mnoho povrchnì obrácených, proto do církví pøichází tolik lidí, kteøí
nepøišli ke Kristu.
V soudobých náboženských hnutích také pøevládají mylné názory na posvìcení, které vycházejí z
pøehlížení nebo odmítání Božího zákona. Tyto teorie jsou vìrouènì falešné a v praktických dùsledcích
nebezpeèné. Protože se tìší tak široké oblibì, je dvojnásob potøebné, aby všichni pøesnì vìdìli, co o tom
uèí Písmo.
Uèení o opravdovém posvìcení je biblické. Apoštol Pavel v listu Tesalonickým napsal: "Toto je vùle
Boží, vaše posvìcení." A modlil se: "Sám Bùh pokoje nech• vás cele posvìtí." (1 Te 4,3; 5,23) Bible
jasnì uèí, co to posvìcení je a jak ho mùžeme dosáhnout. Spasitel se modlil za své uèedníky: "Posvì• je

pravdou; tvoje slovo je pravda." (J 17,17) Apoštol Pavel uèí, že vìøící mají být "posvìceni Duchem
svatým" (Ø 15,16). Co pùsobí Duch svatý? Pán Ježíš øekl svým uèedníkùm: "Jakmile však pøijde On,
Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy." (J 16,13) Žalmista napsal: "Zákon tvùj je pravda." Boží
slovo a Boží Duch seznamují lidi s velkými zásadami spravedlnosti vyjádøenými v Božím zákonu.
Protože Boží zákon je "svatý, spravedlivý a dobrý", protože je projevem Boží dokonalosti, vyplývá z
toho, že povaha formovaná poslušností tohoto zákona bude svatá. Dokonalým pøíkladem takové povahy
je Ježíš Kristus, který øekl: "Já jsem zachovával pøíkazy svého Otce." "Stále dìlám, co se líbí jemu." (J
15,10; 8,29) Následovníci Pána Ježíše se mu mají podobat - z Boží milosti mají utváøet svou povahu
shodnì se zásadami svatého Božího zákona. To je biblické posvìcení.
Posvìcení se uskuteèòuje pouze vírou v Ježíše Krista, mocí Božího Ducha, který v èlovìku pùsobí.
Apoštol Pavel vìøící napomíná: "S bázní a chvìním uvádìjte ve skutek své spasení. Nebo• je to Bùh,
který ve vás pùsobí, že chcete i èiníte, co se mu líbí." (Fp 2,12.13) Køes•an prožívá pokušení k høíchu,
trvale však proti nìmu bojuje. K tomu potøebuje Kristovu pomoc. Lidská slabost se spojí s Boží silou a
víra zvolá: "Chvála buï Bohu, který nám dává vítìzství skrze našeho Pána Ježíše Krista!" (1 K 15,57)
Písmo také jasnì ukazuje, že dílo posvìcení je postupné. Když høíšník pøi obrácení získává díky
usmiøující krvi pokoj s Bohem, jeho køes•anský život teprve zaèíná. Pak má "smìøovat k dospìlosti" a
"dorùst zralého lidství, mìøeno mírou Kristovy plnosti." (Žd 6,1; Ef 4,13) Apoštol Pavel napsal:
"Zapomínaje na to, co je za mnou, upøen k tomu, co je pøede mnou, bìžím k cíli, abych získal nebeskou
cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši." (Fp 3,13.14) A Petr nám ukazuje, co je zapotøebí uèinit k
dosažení biblického posvìcení: "Vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víøe pøipojili ctnost, k
ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpìlivost, k trpìlivosti zbožnost, ke zbožnosti
bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku... Budete-li to èinit, nikdy neklopýtnete." (2 Pt 1,510)
Lidé, kteøí prožívají biblické posvìcení, projevují pokoru. Uvìdomí si - jako kdysi Mojžíš - úžasnou
velikost Boží svatosti a uvidí svou vlastní nehodnost jako protiklad èistoty a vznešené dokonalosti
Hospodina.
Pøíkladem pravého posvìcení je prorok Daniel. Celý jeho dlouhý život naplòuje ušlechtilá služba pro
Pána. Z Božího pohledu byl "mužem velmi milým (vzácným)" (Da 10,11). Pøesto však o sobì netvrdil,
že je èistý a svatý. Naopak, tento nebem poctìný prorok se považoval za souèást høíšného Izraele, když
prosil pøed Bohem za svùj národ: "Ne pro své spravedlivé èiny ti pøedkládáme své prosby o smilování,
ale pro tvé velké slitování." "Zhøešili jsme, byli jsme svévolní." Jak sám napsal: "Rozmlouval jsem a
modlil se, vyznával høích svùj i høích Izraele." A když se mu pozdìji zjevil Boží Syn, aby mu podal
vysvìtlení, Daniel prohlásil: "Velebnost mé tváøe se zmìnila a byla zcela porušena; nezachoval jsem si
sílu." (Da 9,18.15.20; 10,8)
Když Job uslyšel Boží hlas z vichru, zvolal: "Odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu." (Jb 42,6)
Když Izaiáš spatøil Boží slávu a zaslechl volání cherubína: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupù,"
zvolal: "Bìda mi, jsem ztracen." (Iz 6,3.5) Apoštol Pavel poté, co byl vtržen do tøetího nebe a slyšel vìci,
které žádný èlovìk nemùže vyslovit, mluví o sobì jako o nìkom, kdo je "daleko nejmenší ze všech
bratøí" (2 K 12,2-4; Ef 3,8). Milovaný Jan, který se kdysi opíral o Ježíšovu hruï, padl jako mrtvý k

nohám Syna èlovìka, když uvidìl jeho slávu (Zj 1,17).
Lidé, kteøí chodí ve stínu golgotského køíže, se nepovyšují, ani se nevychloubají, že zvítìzili nad
høíchem. Uvìdomují si, že jejich høích zavinil smrtelný zápas, který zlomil srdce Božího Syna. Tyto
myšlenky je vedou k pokoøe. Lidé, kteøí žijí v blízkosti Pána Ježíše, nejlépe poznávají, jak je èlovìk
køehký a høíšný; jejich jedinou nadìjí jsou zásluhy ukøižovaného a vzkøíšeného Spasitele.
Posvìcení, jak mu dnes rozumí køes•anský svìt, je naprosto cizí biblickému náboženství. Pøináší
sebepovyšování a pohrdání Božím zákonem. Obhájci tohoto pojetí uèí, že posvìcení je dílo okamžiku a
èlovìk dosahuje svatosti jen vírou. "Jen vìø," øíkají, "a dostaneš Boží požehnání." Mají za to, že èlovìk
nemusí pro získání posvìcení vynaložit žádné další úsilí. Popírají závaznost Božího zákona a tvrdí, že
jsou osvobozeni od povinnosti zachovávat pøikázání. Mùže však být èlovìk svatý a žít v souladu s Boží
vùlí a povahou, aniž by se ztotožnil se zásadami, které jsou projevem Boží povahy i vùle a ukazují, co se
Bohu líbí?
Touha po snadném a pohodlném náboženství, které nevyžaduje žádnou námahu, sebezapøení a zøeknutí
se nesmyslnosti svìta, velmi zpopularizovala uèení o víøe jako jediné podmínce. Co však o tom øíká
Boží slovo? Apoštol Jakub napsal: "Co je platné, moji bratøi, když nìkdo øíká, že má víru, ale pøitom
nemá skutky? Mùže ho snad ta víra spasit? ... Neuznáš, ty nechápavý èlovìèe, že víra bez skutkù není k
nièemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlnìn ze skutkù, když položil na oltáø svého syna Izáka?
Nevidíš, že víra pùsobila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? ... Vidíte, že ze
skutkù je èlovìk ospravedlnìn, a ne pouze z víry!" (Jk 2,14-24)
Boží slovo svìdèí proti tomuto falešnému uèení o víøe bez skutkù. Požadovat pøízeò nebes, a pøitom
neuznávat podmínky, za nichž Bùh milosrdenství udìluje, to není víra, ale troufalost. Pravá víra je
založena na zaslíbeních a naøízeních Písma svatého.
A• se nikdo neklame pøesvìdèením, že se mùže stát svatým, když svévolnì porušuje by• jediný Boží
požadavek. Vnitøní souhlas s jediným vìdomým høíchem umlèuje hlas Ducha svatého a odluèuje
èlovìka od Boha. "Høích je pøestoupení zákona." A "každý, kdo høeší (pøestupuje zákon), Boha nevidìl
ani nepoznal." (1 J 3,6) I když Jan ve svých listech mluví tak obšírnì o lásce, neváhá odhalit skuteènou
povahu lidí, kteøí tvrdí, že jsou posvìceni, a pøitom stále pøestupují Boží zákon. "Kdo øíká: poznal jsem
ho a jeho pøikázání nezachovává, je lháø a není v nìm pravdy. Kdo však zachovává jeho slovo, vpravdì
v nìm láska Boží dosáhla svého cíle." (1 J 2,4.5) To je zkušební kámen každého vyznání. Nemùžeme
pokládat za posvìceného nìkoho, kdo neobstojí pøi posuzování jediným Božím mìøítkem svatosti na
nebi i na zemi. Jestliže lidé neuznávají závažnost mravního zákona, podceòují a zlehèují Boží pøikázání,
jestliže pøestupují by• i nejmenší z tìch pøikázání a uèí tomu ostatní, Bùh je nepøijímá, a my z toho
poznáme, že jejich tvrzení není pravdivé.
Jestliže nìkdo o sobì tvrdí, že je bez høíchu, už to je dùkaz, že je od svatosti na hony daleko. Vùbec
nechápe nekoneènou Boží èistotu a svatost, ani to, jaký je èlovìk, který odpovídá vzoru Boží povahy.
Nechápe èistotu a vznešenost lásky Pána Ježíše a zhoubnost a špatnost høíchu, proto mùže sám sebe
pokládat za svatého. Èím je vzdálenìjší od Krista a èím má nesprávnìjší pøedstavy o Boží povaze a
požadavcích, tím spravedlivìjší si pøipadá.

Posvìcení, o nìmž mluví Písmo, zahrnuje celého èlovìka - ducha, duši i tìlo. Apoštol Pavel se modlil za
Tesalonické: "Sám Bùh pokoje nech• vás cele posvìtí a zachová vašeho ducha, duši i tìlo bez úrazu a
poskvrny do pøíchodu našeho Pána Ježíše Krista." (1 Te 5,23) Jindy napsal: "Vybízím vás, bratøi, pro
Boží milosrdenství, abyste sami sebe pøinášeli jako živou, svatou, Bohu milou obì•." (Ø 12,1) V dobì
starého Izraele byla každá obì• pøinášená Bohu peèlivì prohlédnuta. Pokud byla na pøinášeném zvíøeti
odhalena nìjaká vada, bylo zvíøe odmítnuto, protože Bùh pøikázal, že obìti musí být "bez vady". Proto
Pán i køes•anùm pøikazuje, aby "pøinášeli svá tìla jako živou, svatou, Bohu milou obì•". Má-li být tato
obì• pøijatelná, musí všechny své síly uchovávat v nejlepším stavu. Všechno, co oslabuje tìlesné nebo
duševní síly, zneschopòuje èlovìka pro službu Stvoøiteli. Mùže mít Bùh radost, jestliže mu nenabízíme
to nejlepší, èeho jsme schopni? Pán Ježíš prohlásil: "Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým
srdcem." (Mt 22,37) Lidé, kteøí milují Boha celým srdcem, budou mu chtít svým životem co nejlépe
sloužit a budou stále ze všech sil usilovat o to, aby žili v souladu se zákony, které rozvíjejí jejich
schopnost plnit Boží vùli. Nebudou hovìním svým choutkám a vášním oslabovat nebo poskvròovat obì•,
kterou pøináší svému nebeskému Otci.
Apoštol Petr píše: "Zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši." (1 Pt 2,11) Každé
uspokojování høíšných tužeb vede k otupení duchovních sil a k oslabení duchovní a duševní vnímavosti,
takže Boží slovo nebo Boží Duch mohou pùsobit na srdce jen slabì. Apoštol Pavel napsal vìøícím v
Korintu: "Oèis•me se od každé poskvrny tìla i ducha a pøiveïme k cíli své posvìcení v bázni Boží." (2 K
7,1) A nesme plody Ducha, jimiž jsou "láska, radost, pokoj, trpìlivost, laskavost, dobrota, vìrnost, tichost
a sebeovládání" (Ga 5,22.23).
Jak mnozí z tìch, kdo si øíkají køes•ané, nedbá na tyto inspirované výpovìdi a oslabuje své síly honbou
za majetkem nebo uctíváním módy. Kolik z nich snižuje své lidství stvoøené k Božímu obrazu
obžerstvím, pijanstvím a zapovìzeným požitkáøstvím! A církve, místo aby zlo káraly, mu èasto ještì
napomáhají tím, že podporují požitkáøství a povzbuzují touhu po majetku nebo požitcích, aby znovu
naplnily své pokladny, protože láska ke Kristu to nedokáže. Kdyby Pán Ježíš pøišel dnes do nìkterých
církví a vidìl tam hodování a svìtské kramaøení podnikané ve jménu náboženství, nevyhnal by
znesvìcovatele, jako kdysi vyhnal z chrámu penìzomìnce?
Apoštol Jakub napsal, že moudrost pocházející od Boha je "pøedevším èistá" (Jk 3,17). Kdyby se setkal
s lidmi, kteøí berou vzácné jméno Pána Ježíše do úst poskvrnìných tabákem, jejichž dech a tìlo jsou
prosyceny odporným tabákovým zápachem, kteøí jím zneèiš•ují vzduch a nutí všechny kolem sebe, aby
vdechovali jed - kdyby se apoštol setkal se zlozvykem tak odporujícím èistotì evangelia, neodsoudil by
jej jako "pøízemní, smyslný, ïábelský"? Otroci tabáku mohou tvrdit, že prožili požehnání úplného
posvìcení, mohou mluvit o nadìji na nebe, Boží slovo však praví, že "tam nevstoupí nic, co
zneèiš•uje" (Zj 21,27).
"Èi snad nevíte, že vaše tìlo je chrámem Ducha svatého, který ve vás pøebývá a jejž máte od Boha?
Nepatøíte sami sobì! Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tìlem oslavujte Boha." (1 K 6,19.20)
Èlovìk, který ví, že jeho tìlo je chrámem Ducha svatého, se nedá zotroèit zhoubnými zlozvyky. Jeho síly
patøí Kristu, který ho vykoupil vlastní krví. Jeho majetek náleží Pánu. Jak by mohl beztrestnì mrhat
svìøeným majetkem? Lidé, kteøí se považují za køes•any, vydávají každoroènì obrovské èástky na

zbyteèné a škodlivé požitky, zatímco vnitønì odumírají a stávají se necitliví ke slovu života. Okrádají
Boha o desátky a dary, a dávají na oltáø zhoubných požitkù více, než kolik vìnují na pomoc chudým
nebo pro šíøení evangelia. Kdyby všichni, kdo se považují za následovníky Ježíše Krista, byli opravdu
posvìceni, nevydávali by své prostøedky na zbyteèné nebo škodlivé požitky, ale vìnovali by je do Boží
pokladnice. Køes•ané by pak byli pøíkladem støídmosti, sebezapøení a obìtavosti. Byli by svìtlem svìta.
Svìt se oddává požitkáøství. "Po èem dychtí èlovìk a co chtìjí jeho oèi a na èem si v životì zakládá," to
ovládá lidi. Pán Ježíš však volá své následovníky ke svatosti: "Vyjdìte z jejich støedu a oddìlte se... a
nièeho neèistého se nedotýkejte." (2 K 6,17) Ve svìtle Božího slova smíme prohlásit, že posvìcení, které
nepùsobí naprosté zøeknutí se høíšných zlozvykù a svìtských vášní, není pravé.
Lidem, kteøí uposlechnou výzvy: "Vyjdìte z jejich støedu a oddìlte se... a nièeho neèistého se
nedotýkejte," platí Boží slib: "Já vás pøijmu a budu vám Otcem a vy budete mými syny a dcerami, praví
Hospodin zástupù." (2 K 6,18) Každý køes•an má právo a povinnost prožít bohaté zkušenosti v
náboženských vìcech. "Já jsem svìtlo svìta," prohlásil Pán Ježíš. "Kdo mì následuje, nebude chodit ve
tmì, ale bude mít svìtlo života." (J 8,12) "Stezka spravedlivých je jak jasné svìtlo, které svítí stále víc, až
je tu den." (Pø 4,18) Každý krok víry a poslušnosti pøivádí èlovìka do užšího spojení se Svìtlem svìta, v
nìmž není "nejmenší tmy". Boží služebníky osvìcují paprsky Slunce spravedlnosti. Oni mají odrážet jeho
paprsky. Jako nás planety uèí, že je na nebi velké svìtlo, jehož záøi odrážejí, tak mají køes•ané ukazovat,
že na trùnu vesmíru je Bùh a zaslouží si, abychom ho chválili a napodobovali. V jeho následovnících se
projeví plody Božího Ducha, èistota a svatost jeho povahy.
Apoštol Pavel v listu Koloským píše o požehnáních, která Bùh udìluje svým dìtem: "Nepøestáváme za
vás v modlitbách prosit, abyste plnì, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vùli. Tak
budete svým životem dìlat Pánu èest a stále se mu líbit, ve všem ponesete ovoce dobrých skutkù, budete
rùst v poznání Boha, a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpìlivosti a radostné vytrvalosti." (Ko
1,9-11)
Jindy napsal o své touze, aby bratøi v Efezu mohli plnì poznat velikost výsady být køes•anem. Líèí jim
nejsrozumitelnìjším jazykem, jakou podivuhodnou moc a jaké poznání mohou dosáhnout jako Boží
synové a dcery. Mají možnost, aby se v nich Božím Duchem "posílil a upevnil vnitøní èlovìk", aby byli
"zakoøenìni a zakotveni v lásce", aby "mohli spolu se všemi bratøími pochopit, co je skuteèná šíøka a
délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která pøesahuje každé poznání". O vrcholné pøednosti
køes•anù se však apoštol zmiòuje ve své modlitbì, aby se dali "prostoupit vší plností Boží" (Ef 3,16-19).
Zde vidíme vrcholný prožitek, kterého mùžeme dosáhnout vírou ve sliby našeho nebeského Otce,
splníme-li jeho požadavky. Díky zásluhám Ježíše Krista máme pøístup k trùnu nekoneèné moci. "On
neušetøil svého vlastního Syna, ale za nás za všecky jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval
všecko?" (Ø 8,32) Otec dal Synovi plnost svého Ducha a my smíme mít podíl z této plnosti. Pán Ježíš
øekl: "Jestliže tedy vy, aè jste zlí, umíte svým dìtem dávat dobré dary, èím spíše váš Otec z nebe dá
Ducha svatého tìm, kdo ho prosí!" (L 11,13) "Budete-li mne o nìco prosit ve jménu mém, já to uèiním."
"Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná." (J 14,14; 16,24)
Život køes•ana se má vyznaèovat pokorou, ale to neznamená, že se v nìm má projevovat smutek a

sebepodceòování. Každý èlovìk má žít tak, aby ho Bùh pøijal a požehnal mu. Náš nebeský Otec si
nepøeje, abychom žili stále s pocitem odsouzení a zármutku. Dùkazem pokory není to, že nìkdo chodí se
svìšenou hlavou a se srdcem plným myšlenek zamìøených na sebe. Máme možnost pøijít k Pánu Ježíši a
dát se jím oèistit, pak smíme stát pøed zákonem beze studu a výèitek svìdomí. "Nyní však není žádného
odsouzení pro ty, kteøí jsou v Kristu Ježíši." (Ø 8,1)
Díky Pánu Ježíši se synové Adama, kteøí padli do høíchu, stávají "syny Božími". "On, který posvìcuje, i
ti, kdo jsou posvìcováni, jsou z téhož Otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry." (Ž 2,11) Život
køes•ana má být životem víry, vítìzství a radosti v Bohu. "Kdo se narodil z Boha, pøemáhá svìt. A to
vítìzství, které pøemohlo svìt, je naše víra." (1 J 5,4) Boží služebník Nehemiáš øekl pravdu: "Radost z
Hospodina bude vaší záštitou." (Neh 8,10) A apoštol Pavel prohlásil: "Radujte se v Pánu vždycky, znovu
øíkám, radujte se!" "Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností dìkujte, nebo• to je
vùle Boží v Kristu Ježíši pro vás." (Fp 4,4; 1 Te 5,16-18)
To jsou plody biblického obrácení a posvìcení. Tyto plody lze vidìt jen výjimeènì proto, že køes•ané
jsou vìtšinou lhostejní k velkým zásadám spravedlnosti, které obsahuje Boží zákon. Proto se projevuje
tak málo skuteèných, trvalých úèinkù pùsobení Božího Ducha, kterými se vyznaèovala døívìjší
probuzenecká hnutí.
Mìníme se tím, že se zamìøíme na Pána Ježíše. Protože lidé nedbají na biblické pøedpisy, jimiž Bùh
zjevuje lidem dokonalost a svatost svého charakteru, a protože mysl lidí se zamìøuje na lidská uèení a
teorie, není divu, že se živá zbožnost z církví vytrácí. Pán prohlásil: "Opustili mne, zdroj živých vod, a
vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží." (Jr 2,13)
"Blaze muži, který se neøídí radami svévolníkù, který nestojí na cestì høíšných, který nesedává s
posmìvaèi, nýbrž si oblíbil Hospodinùv zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom
zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý èas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se
zdaøí." (Ž 1,1-3) Pùvodní víra a zbožnost mezi Božím lidem mùže ožít pouze tehdy, když Boží zákon
zaujme opìt místo, které mu náleží. "Takto praví Hospodin: Stùjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na
stezky vìènosti: kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid." (Jr 6,16)
Pøedmluva vydavatelù
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28. Tváøí v tváø soudu
Prorok Daniel napsal: "Vidìl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl Vìkovitý. Jeho oblek byl bílý jako
sníh, vlasy jeho hlavy jako èistá vlna, jeho stolec - plameny ohnì, jeho kola - hoøící oheò. Øeka ohnivá
proudila a vycházela od nìho, tisíce tisícù sloužily jemu a desetitisíce desetitisícù stály pøed ním. Zasedl
soud a byly otevøeny knihy." (Da 7,9.10)
Tímto zpùsobem Bùh prorokovi ve vidìní pøedstavil velký a slavný den, kdy pøed Soudcem zemì budou
pøedvedeny povahy a životy lidí a každý èlovìk bude souzen "podle skutkù". "Vìkovitý" je Bùh Otec.
Žalmista øíká: "Než se hory zrodily, než vznikl svìt a zemì, od vìkù na vìky jsi ty, Bože." (Ž 90,2) On,
pùvodce všeho živého, zdroj všech zákonù, bude pøedsedat soudu. A "desetitisíce desetitisícù" svatých
andìlù budou jako služebníci a svìdkové pøítomni tomu velkému soudu.
"Hle, s nebeskými oblaky pøicházel jakoby Syn èlovìka; došel až k Vìkovitému, pøivedli ho k nìmu. A
byla mu dána vladaøská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé rùzných národností a
jazykù. Jeho vladaøská moc je moc vìèná, která nepomine." (Da 7,13.14) Pøíchod Ježíše Krista, který se
tu popisuje, není jeho druhý pøíchod na zem. Ježíš Kristus pøichází k "Vìkovitému" v nebi, aby pøijal
panství, slávu a království, které mu bude dáno na závìr jeho prostøednické služby. Tuto událost, nikoli
jeho druhý pøíchod na zem, pøedpovìdìlo proroctví o 2300 prorockých dnech, které skonèilo v roce
1844. V doprovodu nebeských andìlù vstoupil náš Veleknìz do svatynì svatých a pøedstoupil pøed
nebeského Otce, aby vykonal závìreèné dílo své služby pro èlovìka - aby uskuteènil vyšetøování a
smíøil s Bohem všechny, kdo jeho dílo smíøení pøijali.
V obrazné starozákonní službì mìl Den smíøení význam je pro ty, kdo pøedstoupili pøed Boha s
vyznáním svých høíchù a pokáním, jejichž høíchy byly prostøednictvím krve obìti pøeneseny do
svatynì. Podobnì také i ve velký den koneèného smíøení a vyšetøujícího soudu budou pøicházet v úvahu
jen pøípady tìch, kdo se hlásí k Božímu lidu. Soud nad bezbožnými je naprosto odlišná záležitost a bude
se konat pozdìji. "Pøišel totiž èas, aby soud zaèal od domu Božího. Jestliže zaèíná od vás, jaký bude
konec tìch, kteøí se Božímu evangeliu vzpírají?" (1 Pt 4,17)
Nebeské knihy, v nichž jsou zaznamenána jména a èiny lidí, jsou podkladem pro rozhodnutí soudu.
Prorok Daniel napsal: "Zasedl soud a byly otevøeny knihy." (Da 7,10) Apoštol Jan, popisuje ve Zjevení
stejný výjev a dodává: "Ještì jedna kniha byla otevøena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých
èinù zapsaných v tìch knihách." (Zj 20,12)
Kniha života zachycuje jména všech lidí, kteøí kdy vstoupili do Boží služby. Pán Ježíš vyzýval své
uèedníky: "Radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích." (L 10,20) Apoštol Pavel mluví o svých
vìrných spolupracovnících, "jejichž jména jsou v knize života" (Fp 4,3). Daniel prorockým zrakem vidìl
"soužení, jaké nebylo," a ujiš•uje, že Boží lid bude vysvobozen, "každý, kdo je zapsán v Knize". Pisatel
knihy Zjevení zaznamenal, že do Božího mìsta vstoupí jen ti, "kdo jsou zapsáni v Beránkovì knize
života" (Dan 12,1; Zj 21,27).

Pøed Bohem je psána "pamìtní kniha". Jsou v ní zaznamenány dobré èiny lidí, "kteøí se bojí Hospodina
a mají na mysli jeho jméno" (Mal 3,16). Jejich skutky víry, jejich èiny lásky jsou zaznamenány v nebi.
Nehemiáš se o tom zmiòuje, když volá: "Pamatuj na mne, Bože mùj, ... a nevymaž mou oddanost, kterou
jsem prokázal domu svého Boha." (Neh 13,14) V Boží pamìtné knize je zachycen každý spravedlivý èin.
Je tam pøesnì zaznamenáno každé odmítnuté pokušení, každé pøekonané zlo, každé vyslovené soucitné
slovo. Je tam zapsána každá obì•, každá bolest a zármutek vytrpìný pro Ježíše Krista. Žalmista volá: "O
mém vyhnanství si vedeš záznam; ukládej si do mìchu mé slzy. Což je v svých záznamech nemáš?" (Ž
56,9)
Nebeské knihy také zaznamenávají høíchy lidí. "Veškeré dílo Bùh postaví pøed soud, i vše, co je
utajeno, a• dobré èi zlé." "Z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat úèty v den soudu."
Spasitel prohlásil: "Podle svých slov budeš ospravedlnìn a podle svých slov odsouzen." (Kaz 12,14; Mt
12,36.37) Tento neomylný záznam zachytí i tajné úmysly a pohnutky, protože Bùh "vynese na svìtlo to,
co je skryto ve tmì, a zjeví zámìry srdcí" (1 K 4,5). "Hle, je to pøede mnou zapsáno, ... nepravosti vaše a
nepravosti vašich otcù zároveò, praví Hospodin." (Iz 65,6.7)
Bùh zkoumá skutky každého èlovìka a zaznamenává je jako skutky vìrné nebo nevìrné. Ke každému
jménu v nebeských knihách je s naprostou pøesností zapsáno každé nesprávné slovo, každý sobecký èin,
každá nesplnìná povinnost, každý tajný høích i každé neèestné jednání. Všechna nebem poslaná
varování nebo napomenutí, která èlovìk ignoroval, všechny promrhané okamžiky, nevyužité pøíležitosti,
každý vliv, který pùsobil k dobrému nebo k zlému se svými dalekosáhlými následky, to všechno
zapisuje andìl, který vede nebeské knihy.
Boží zákon je mìøítkem, podle nìhož bude Boží soud posuzovat povahu a život každého èlovìka.
Starozákonní mudrc prohlásil: "Boha se boj a jeho pøikázání zachovávej; na tom u èlovìka všechno
závisí. Veškeré dílo Bùh postaví pøed soud." (Kaz 12,13.14) Apoštol Jakub napomíná své bratry:
"Mluvte a jednejte jako ti, kteøí mají být souzeni zákonem svobody." (Jk 2,12)
Soud rozhodne o tom, kdo bude "hoden", aby byl vzkøíšen se spravedlivými. Pán Ježíš øekl: "Ti, kteøí
byli hodni dosáhnout budoucího vìku a vzkøíšení z mrtvých, ... jsou rovni andìlùm a jsou syny
Božími." (L 20,35.36) Jindy Spasitel prohlásil, že "ti, kdo èinili dobré, vstanou k životu" (J 5,29).
Spravedliví mrtví budou tedy vzkøíšeni až po první èásti soudu, na nìmž budou shledáni hodni "vstát k
životu". Osobnì se tedy - když budou zkoumány jejich záznamy a rozhodováno o jejich pøípadu -soudu
neúèastní.
Pán Ježíš vystoupí jako jejich obhájce a bude je zastupovat pøed Bohem. "Zhøeší-li kdo, máme u Otce
pøímluvce, Ježíše Krista spravedlivého." (1 J 2,1) "Vždy• Kristus nevešel do svatynì, kterou lidské ruce
udìlaly jen jako napodobení té pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil pøed Boží
tváøí." "Proto pøináší dokonalé spasení tìm, kdo skrze nìho pøistupují k Bohu; je stále živ a pøimlouvá
se za nì." (Žd 9,24; 7,25)
Až budou pøi soudu otevøeny knihy záznamù, budou pøed Bohem vyšetøeny životy všech, kdo vìøili v
Pána Ježíše. Náš pøímluvce zaèíná tìmi, kteøí žili na zemi nejdøíve, pak pøedkládá pøípady
následujících generací a skonèí žijícími. Na poøad pøijde každé jméno, každý pøípad bude podrobnì

prozkoumán, nìkteré Bùh pøijme, jiné odmítne. Jestliže se u nìkterých jmen najdou záznamy høíchù,
které nebyly vyznány a odpuštìny, budou taková jména odstranìna z knihy života a záznam o jejich
dobrých skutcích bude vymazán z Boží pamìtné knihy. Hospodin øekl Mojžíšovi: "Vymažu ze své knihy
toho, kdo proti mnì zhøešil." (2 M 32,33) A prorok Ezechiel doplòuje: "Když se spravedlivý odvrátí od
své spravedlnosti a bude se dopouštìt bezpráví..., žádné jeho spravedlivé èiny, které konal, nebudou
pøipomínány." (Ez 18,24)
Záznam o odpuštìní bude v nebeských knihách zanesen u všech, kdo opravdovì litovali svých høíchù a
vírou pøijali krev Ježíše Krista jako oèiš•ující obì•. Protože pøijali Kristovu spravedlnost a jejich
charakter je v souladu s Božím zákonem, budou jejich høíchy vymazány a oni sami budou považováni
za hodné vstoupit do vìèného života. Prostøednictvím proroka Izaiáše Pán prohlásil: "Já, já sám vymažu
kvùli sobì tvoje nevìrnosti, na tvé høíchy nevzpomenu." (Iz 43,25) Pán Ježíš øekl: "Kdo zvítìzí, bude
odìn bìlostným rouchem a jeho jméno nevymažu z knihy života, nýbrž pøiznám se k nìmu pøed svým
Otcem a pøed jeho andìly." "Každý, kdo se ke mnì pøizná pøed lidmi, k tomu se i já pøiznám pøed svým
Otcem v nebi; kdo mì však zapøe pøed lidmi, toho i já zapøu pøed svým Otcem v nebi." (Zj 3,5; Mt
10,32.33)
I ten nejvìtší zájem lidí o rozhodnutí pozemských soudù je jen slabým odleskem zájmu, který mezi
obyvateli nebes vzbudí, až se pøed Soudcem celé zemì zaènou probírat jména zaznamenaná v Beránkovì
knize života. Náš Pøímluvce bude žádat, aby všem, kdo zvítìzili vírou v jeho krev, byla odpuštìna
pøestoupení a mohli se vrátit do svého rajského domova a dostat korunu jako spoludìdici jeho
"døívìjšího vladaøství" (Mi 4,8). Satan se snažil klamáním a pokoušením lidí zmaøit zámìr, který Bùh
sledoval stvoøením èlovìka. Kristus však nyní žádá, aby se tento plán uskuteènil, jako kdyby èlovìk
nikdy nepadl. Žádá pro svùj lid nejen plné odpuštìní a ospravedlnìní, ale také podíl na své slávì a místo
na svém trùnu.
Zatímco se Pán Ježíš pøimlouvá za ty, kdo pøijali jeho milost, satan je pøed Bohem obviòuje jako
pøestupníky. Velký podvodník se je snažil svést, aby zaèali pochybovat, aby pøestali vìøit v Boha, aby
se odvrátili od Boží lásky a nerespektovali jeho zákon. Nyní ukazuje na záznam o jejich životì, na jejich
povahové nedostatky, na to, jak málo se podobají Kristu, èímž svého Vykupitele zneuctili, na všechny
høíchy, k jejichž spáchání je navedl a pro nìž je pokládá za své poddané.
Pán Ježíš neomlouvá jejich høíchy, ale ukazuje jejich lítost a jejich víru, a žádá pro nì odpuštìní, ukazuje
své ranìné ruce pøed Otcem a svatými andìly a øíká: Znám je jménem. Vyryl jsem je na dlaních svých
rukou. "Zkroušený duch, to je obì• Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš!" (Ž
51,19) Žalobci svého lidu øíká: "Hospodin ti dává dùtku, satane, dùtku ti dává Hospodin, který si vyvolil
Jeruzalém. Což to není oharek vyrvaný z ohnì?" (Za 3,2) Kristus pøikryje své vìrné svou spravedlností,
aby je mohl pøedstavit svému Otci jako "církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a èehokoli
podobného" (Ef 5,27). Jejich jména jsou zapsána v knize života a je o nich napsáno: "Budou chodit se
mnou v bílém rouchu, protože jsou toho hodni." (Zj 3,4)
Tak se plnì uskuteèní slib nové smlouvy: "Odpustím jim jejich nepravost a jejich høích už nebudu
pøipomínat." "V onìch dnech a v onen èas, je výrok Hospodinùv, budou hledat Izraelovu nepravost, ale
žádná nebude, a Judùv høích, ale nebude nalezen." (Jer 31,34; 50,20) "V onen den bude výhonek

Hospodinùv chloubou a slávou, plod zemì dùstojností a okrasou pro ty z Izraele, kdo vyvázli. Kdo
zùstane na Sijónu a kdo zbude v Jeruzalémì, bude zván svatým, každý zapsaný k životu v
Jeruzalémì." (Iz 4,2.3)
Úkol vyšetøujícího soudu a vymazání høíchù skonèí pøed druhým pøíchodem Pána Ježíše. Protože mrtví
budou souzeni podle toho, co je o nich zapsáno v knihách, je nemožné, aby byly høíchy lidí vymazány
pøed skonèením soudu, který vyšetøuje jejich pøípady. Apoštol Pavel jednoznaènì øíká, že høíchy
vìøících budou vymazány, až nastane "èas Hospodinùv, èas odpoèinutí" a až Bùh pošle "Ježíše, Mesiáše,
kterého vám urèil" (Sk 3,19.20). Až skonèí vyšetøující soud, pøijde Ježíš Kristus a pøinese s sebou svou
odplatu každému podle jeho skutkù.
Když v obrazné starozákonní službì veleknìz dokonèil smíøení pro Izrael, vystoupil ze svatynì a
požehnal shromáždìným vìøícím. Podobnì se po dokonèení svého prostøednického díla objeví Kristus
"ne už kvùli høíchu, ale ke spáse" (Žd 9,28), aby jako požehnání dal vìèný život svému lidu, který ho
oèekával. Tak jako knìz vyèistil svatyni od høíchù a vložil je na hlavu kozla urèeného k vyhnání, tak
Kristus vloží všechny vyznané høíchy na satana, pùvodce a podnìcovatele høíchu. Kozel, nesoucí høíchy
Izraele, byl zahnán "na pouš•" (3 M 16,22), satan ponese vinu za všechny høíchy, k nimž svedl Boží lid.
Po tisíc let bude uvìznìn na zemi, která bude v té dobì pustá a neobydlená. Nakonec podstoupí plný trest
za høíchy v ohni, který znièí také všechny bezbožné. Koneèným odstranìním høíchu a osvobozením
všech, kdo dobrovolnì odmítli zlo, se uskuteèní a dovrší velký plán záchrany èlovìka.
V pøedpovìdìné dobì - po uplynutí 2300 prorockých dnù, v roce 1844 - zaèal vyšetøovací soud a
odstraòování høíchù. Všichni, kdo se kdy hlásili k Pánu Ježíši, musí podstoupit vyšetøování. Živí i mrtví
jsou souzeni "podle svých èinù zapsaných v tìch knihách" (Zj 20,12).
Høíchy, kterých høíšník nelitoval a nezanechal, nebudou odpuštìny a vymazány z knih, naopak budou v
Boží den svìdèit proti høíšníku. A• høíšník spáchal své høíchy za denního svìtla nebo v noèní tmì, Pán, v
jehož jsme rukou, je zná. Boží andìlé byli svìdky každého høíchu a zaznamenali jej do neomylných knih.
Èlovìk mùže høích skrýt, popøít, zatajit pøed otcem, matkou, ženou, dìtmi nebo pøáteli, nikdo kromì
viníka nemusí mít nejmenší podezøení o spáchaném zlu, nebeské bytosti však vìdí o každém høíchu.
Tma nejtemnìjší noci, nejvìtší podvodná tajemství nestaèí ukrýt ani jedinou myšlenku pøed
vševìdoucností Hospodina. Bùh má pøesný seznam všech nespravedlivých èinù a každého neèestného
jednání. Nedá se oklamat pøedstíranou zbožností. Nemýlí se pøi posuzování charakteru èlovìka. Èlovìka
mohou zkažení lidé podvést, Boha však nikoli. Prohlédne každou pøetváøku a vidí do srdce lidí.
Jak závažné je to zjištìní! Den po dni ubíhá do vìènosti a nebeské knihy zaznamenávají všechno, co se v
nich odehrálo. Pronesené slovo, vykonaný èin nelze už nikdy vzít zpìt. Andìlé zaznamenávají dobré i
špatné èiny. Ani nejmocnìjší dobyvatel na této zemi nemùže zrušit záznam jediného dne. Všechny naše
èiny, všechna naše slova, dokonce i naše nejtajnìjší myšlenky pøispívají k rozhodování o našem údìlu, a
to buï k dobrému nebo ke zlému. I když jsme je tøeba už zapomnìli, jednou promluví, aby nás
ospravedlnily, nebo odsoudily.
Tak jako umìlec pøesnì zachytí rysy tváøe, zaznamenávají nebeské knihy charakter èlovìka. Jak málo si
však lidé dìlají starosti o tyto záznamy, které prohlížejí nebeské bytosti. Kdyby mohl být odstranìn

závoj, který dìlí viditelný svìt od neviditelného, kdyby lidé mohli vidìt andìla, jak zaznamenává každé
slovo a každý skutek, kdyby si uvìdomovali že se s tìmi záznamy setkají u soudu, kolik slov, které dennì
pronesou, by zùstalo nevyøèeno, kolik èinù by zùstalo nevykonáno!
Pøi soudu bude Pán peèlivì posuzovat, jak kdo využil nadání, které dostal. Jak jsme naložili s
prostøedky, které nám Pán propùjèil? Odevzdáme Pánu pøi jeho návratu jeho vlastnictví i s úroky?
Využili jsme schopnosti, které svìøil do našich rukou, srdcí a mozkù, k oslavì Boha a k prospìchu svìta?
Jak jsme využili svùj èas, jak jsme používali své pero, hlas, peníze nebo svùj vliv? Co jsme uèinili pro
Ježíše Krista v osobì chudých, postižených, sirotkù nebo vdov? Bùh nám svìøil své svaté slovo, co jsme
uèinili s poznáním a pravdou, kterou nám svìøil, abychom vedli ostatní k záchranì? Pán nebude brát
vážnì pouhé vyznání víry v Krista, uznává jedinì lásku, která se projevuje skutky. Èin má v Božích oèích
cenu jen tehdy, je-li vykonán z lásky. Cokoli konáme z lásky, Bùh pøijme a odmìní, i když jde podle
úsudku èlovìka o sebenepatrnìjší èin.
Nebeské knihy zaznamenávají skryté sobectví lidí. Zachycují nesplnìné povinnosti vùèi lidem, nebraní
vážnì požadavkù Spasitele. Z nich lidé poznají, jak èasto vìnovali satanu èas, myšlenky a síly, které
patøily Kristu. Zprávy, které andìlé zaznamenávají, nejsou radostné. Rozumné bytosti, lidé, kteøí se
vydávají za Kristovy následovníky, pohlcuje úsilí hromadit pozemský majetek nebo holdování svìtským
radovánkám. Plýtvají penìzi, èasem a silami, aby se pøedvádìli nebo ukájeli své choutky. Jen málo èasu
vìnují modlitbì, studiu Písma, sebepokoøování a vyznávání høíchù.
Satan se snaží stále novými podnìty zamìstnat naši mysl, aby se nemohla zabývat tím, co bychom mìli
znát nejlépe. Velký podvodník nenávidí pravdy, které ukazují zástupnou obì• a všemocného
prostøedníka. Uvìdomuje si, že všechno závisí na tom, jak se mu daøí odvracet mysl lidí od Ježíše a jeho
pravdy.
Kdo chce mít užitek z pøímluvné služby Spasitele, nesmí dovolit, aby mu nìco maøilo jeho úkol rozvíjet
v úctì pøed Bohem posvìcení. Nesmí vìnovat drahocenný èas zábavì, rozmaøilosti nebo hromadìní
majetku, ale opravdovému studiu slova pravdy a modlitbì. Boží lid musí jasnì a správnì pochopit
podstatu svatynì a vyšetøujícího soudu. Všichni potøebují osobnì znát, co koná náš Veleknìz, jinak
nebudou schopni uchovat si víru, která je v této dobì tak dùležitá, a zaujmout postoj, který podle Boží
vùle zaujmout mají. Každý èlovìk má život, který mùže zachránit nebo ztratit. Každý se musí postavit
pøed Boží soud. Pøípad každého èlovìka bude jednou projednáván. Je tedy dùležité, aby každý èlovìk
èasto a vážnì pøemýšlel o situaci, kdy soud zasedne a otevøou se knihy, kdy na konci dnù bude muset
každý èlovìk, podobnì jako Daniel, pøijmout svùj údìl.
Všichni lidé, kteøí o tom vìdí, mají podávat svìdectví o velkých pravdách, jež jim Bùh svìøil. Nebeská
svatynì je nejvlastnìjším støedem Kristovy služby ve prospìch lidí. Jeho dílo se týká každého èlovìka
žijícího na svìtì. Ukazuje nám plán vykoupení, který se završí na konci èasù, a ukazuje vítìzný závìr boje
mezi spravedlností a høíchem. Je neobyèejnì dùležité, abychom se s tím všichni podrobnì seznámili a
mohli odpovìdìt každému, kdo by se ptal na nadìji, kterou máme.
Kristova prostøednická služba za èlovìka v nebeské svatyni je právì tak podstatná souèást plánu
vykoupení jako jeho smrt na køíži. Svou smrtí zahájil Kristus své dílo a po svém zmrtvýchvstání

vystoupil na nebesa, aby je dokonèil v nebi. Vírou smíme vstoupit za oponu, "kam jako první za nás
vstoupil Kristus" (Žd 6,20). Tam se odráží svìtlo z golgotského køíže. Tam mùžeme plnìji pochopit
tajemství vykoupení. Záchrana èlovìka stála Boha nesmírnou obì•. Zástupná obì• odpovídá maximálním
požadavkùm pøestoupeného Božího zákona. Pán Ježíš otevøel cestu ke trùnu Otce a díky jeho
prostøednické službì mohou být Otci pøedložena upøímná pøání všech, kdo k nìmu pøicházejí s vírou.
"Kdo kryje svá pøestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování." (Pø 28,13)
Kdyby lidé, kteøí omlouvají a zakrývají své chyby, mohli vidìt, jak nad nimi a jejich jednáním satan
jásá, jak se pošklebuje Kristu a jeho andìlùm, snažili by se co nejrychleji vyznat své høíchy a vzdát se
jich. Satan využívá povahové nedostatky a pokouší se ovládnout myšlení èlovìka. Ví, že se mu to
podaøí, jestliže se s tìmi nedostatky nebojuje. Proto se trvale snaží klamat následovníky Kristovy svými
výmysly, kterým nedokáží odolat. Pán Ježíš se za nì pøimlouvá svýma probitýma rukama a svým
ranìným tìlem a všechny, kdo ho chtìjí následovat, ujiš•uje: "Staèí, když máš mou milost." (2 K 12,9)
"Vezmìte na sebe mé jho a uète se ode mne, nebo• jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpoèinutí
svým duším. Vždy• mé jho netlaèí a bøemeno netíží." (Mt 11, 29.30) Nikdo nemá právo považovat své
nedostatky za nenapravitelné. Bùh nabízí víru a milost, abychom je pøekonali.
Žijeme v dobì velkého Dne smíøení. Když veleknìz v pøedobrazné starozákonní službì konal obøad
smíøení za Izrael, požadovalo se od všech, aby v srdci litovali svých høíchù a koøili se pøed Pánem,
jinak by byli z národa vylouèeni. Podobnì by mìli dnes - v posledních dnech doby milosti - všichni, kdo
chtìjí mít svá jména zaznamenána v knize života, pokoøovat svá srdce pøed Bohem a opravdovì litovat
svých høíchù. Musejí opravdovì a dùkladnì zkoumat svá srdce. Musí odložit lehkomyslnost a
bezstarostnost, kterou projevuje tolik vyznavaèù køes•anství. Pøed všemi, kteøí chtìjí pøekonat zlé
náklonnosti, jež se je snaží ovládnout, stojí tìžký boj. Pøipravit se musí každý sám. Spaseni nebude
kolektivnì. Èistota a zbožnost jednoho èlovìka nemùže nahradit nedostatek tìchto vlastností u druhého. I
když pøed Božím soudem musí projít všechny národy, bude Bùh zkoumat pøípad každého jednotlivce
tak podrobnì a pøesnì, jako by to byl jediný èlovìk na zemi. Každý musí být posouzen a shledán bez
vady, bez vrásky nebo nìèeho podobného.
Závìreèné události díla vykoupení jsou slavné a mají závažné dùsledky. Nyní se soud odehrává v
nebeské svatyni. Probíhá už øadu let. Brzy - a nikdo neví, jak brzy - se budou projednávat pøípady
žijících. Ve vznešené pøítomnosti Boha bude projednáván i náš život. V této dobì je pøednì tøeba, aby
každý plnil napomenutí Spasitele: "Buïte bdìlí a modlete se, nebo• nevíte, kdy ten èas pøijde." (Mk
13,33) "Nebudeš-li bdít, pøijdu tak, jako pøichází zlodìj, a nebudeš vìdìt, v kterou hodinu na tebe
pøijdu." (Zj 3,3)
Až skonèí vyšetøující soud, bude rozhodnuto o vìèném údìlu všech lidí, o jejich životì nebo smrti. Doba
milosti skonèí krátce pøed tím, už se na nebeských oblacích ukáže Pán Ježíš. Kristus pøedpovìdìl ten
okamžik v knize Zjevení: "Kdo køivdí, a• køivdí dál, kdo je pošpinìn, a• zùstane ve špínì - kdo je
spravedlivý, a• zùstane spravedlivý, kdo je svatý, a• setrvá ve svatosti. Hle, pøijdu brzo, a má odplata se
mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal." (Zj 22,11.12)
Spravedliví i bezbožní pak budou ještì žít na zemi jako smrtelníci - budou orat i stavìt, budou jíst a pít, a
nikdo nebude vìdìt, že v nebeské svatyni bylo vyneseno koneèné, neodvolatelné rozhodnutí. Když Noe

vstoupil pøed potopou do korábu, Bùh za ním zavøel dveøe a bezbožné nechal venku. Po sedm dní žili
lidé v nevìdomosti - aè o jejich údìlu už bylo rozhodnuto, pokraèovali ve svém bezstarostném,
rozmaøilém životì a posmívali se varováním o hrozícím soudu. Pán Ježíš øekl: "Takový bude i pøíchod
Syna èlovìka." (Mt 24,39) Tiše, nepozorovanì - jako zlodìj o pùlnoci pøijde rozhodující hodina, kdy se
naplní údìl každého èlovìka a navždy skonèí nabídky Boží milosti høíšníkùm.
"Bdìte tedy, ... aby vás nenalezl spící, až znenadání pøijde." (Mk 13,35.36) Ve velkém nebezpeèí jsou
lidé, kteøí se unavili bdìním a pøijali nabídky svìta. Právì tehdy, když bude podnikatel plnì zamìstnán
honbou za ziskem, kdy se bude milovník radovánek oddávat požitkùm, kdy se marnivá žena bude
ovìšovat šperky, se mùže stát, že Soudce celé zemì vynese rozsudek: "Byl jsi zvážen na vahách a
shledán lehký." (Da 5,27)
Pøedmluva vydavatelù
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29. Pùvod zla
Mnohé lidi znepokojuje otázka, jak vzniklo a proè existuje zlo. Vidí, jak zlo pùsobí, jaké pøináší strašné
následky - utrpení a zkázu - a kladou si otázku, jak se nìco takové mùže dít, jestliže vládne nekoneènì
moudrý, laskavý a mocný Bùh. Narážejí na tajemství, pro které nenacházejí vysvìtlení. Nejistota a
pochybnosti je zaslepují natolik, že nevidí pravdy, jasnì zjevené v Božím slovu a nezbytné pro záchranu.
Nìkteøí lidé se pøi hledání odpovìdi na otázku, proè existuje zlo, zabývají vìcmi, které nám Bùh
nezjevil, a proto nenacházejí odpovìdi na své otázky. Lidé, kteøí mají sklon k pochybování a chytraèení,
tím omlouvají svùj odmítavý postoj k Bibli. Jiní nenacházejí uspokojivé vysvìtlení otázky zla, protože
pøežívající tradice a nesprávné výklady zatemnily uèení Bible o tom, jaký Bùh je, jaké jsou zásady jeho
vlády a jak Bùh øeší problém zla a høíchu.
Není možné vysvìtlit pùvod zla tak, abychom zdùvodnili, proè vùbec existuje. Mùžeme však získat
dostatek informací jak o vzniku, tak také o koneèném øešení otázky zla, aby se prokázalo, že Bùh øeší
problém zla spravedlivì a laskavì. Nic jiného nezdùrazòuje Písmo tak výraznì jako skuteènost, že Bùh
nenese odpovìdnost za vznik zla, že vzpoura v nebi nevznikla proto, že Bùh svévolnì odòal nekteré
bytosti svou milost nebo se dopustil nìjaké chyby v øízení vesmíru. Zlo je vetøelec, jehož existenci nelze
zdùvodnit. Je tajemné a nelogické; omlouvat je, znamená je hájit. Kdybychom je mohli omluvit,
kdybychom našli pøíèinu, proè vzniklo, pøestalo by zlo být zlem. Jedinou definici zla, høíchu, nám
podává Boží slovo: je to "pøestoupení zákona". Je to projev postoje, který stojí v nepøátelském vztahu k
velkému zákonu lásky, základu Boží vlády.
Než se objevilo zlo, vládl v celém vesmíru mír a radost. Všechno bylo v dokonalém souladu s vùlí
Stvoøitele. Láska k Bohu byla nad vším, stvoøené bytosti si vzájemnì projevovaly nesobeckou lásku.
Kristus, Slovo, jednorozený Boží Syn, byl jedno s vìèným Otcem - jedno v podstatì, jedno v povaze,
jedno v úmyslu - jediná bytost v celém vesmíru, která mohla znát všechny Boží plány a úmysly. Skrze
Krista stvoøil Otec všechny nebeské bytosti. "V nìm bylo stvoøeno všechno na nebi... - jak nebeské
trùny, tak i panstva, vlády a mocnosti." (Ko 1,16) Celé nebe uznávalo vládu Krista stejnì jako vládu
Otce.
Protože zákon lásky je základem Boží vlády, záviselo štìstí všech stvoøených bytostí na jejich
dokonalém souladu se vznešenými zásadami spravedlnosti. Bùh si pøeje, aby mu celé stvoøení sloužilo
z lásky a úcty, která vyvìrá z uvìdomìlého ocenìní Božího charakteru. Nemá zájem o vynucenou vìrnost
a oddanost. Všem dává svobodnou vùli, aby mu mohli sloužit dobrovolnì.
Jedna stvoøená bytost se však rozhodla, že tuto svobodu zneužije. Høích vznikl u toho, koho Bùh
nejvíce poctil hned po Kristu, kdo mocí a slávou pøevyšoval ostatní obyvatele nebes. Pøed svým pádem
do høíchu byl Lucifer (Svìtlonoš) prvním z cherubínù, svatý a neposkvrnìný. "Toto praví Panovník
Hospodin: Byl jsi vìrným obrazem pravzoru, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradì
Boží, ozdoben všemi drahokamy... Byl jsi záøivý cherub ochránce, k tomu jsem tì urèil, pobýval jsi na
svaté hoøe Boží, procházel ses uprostøed ohnivých kamenù, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne
svého stvoøení, dokud se v tobì nenašla podlost." (Ez 28,12-15)

Lucifer mohl mít i nadále Boží pøízeò, zástupy andìlù by jej dále milovaly a ctily, dále mohl používat
své velké nadání pro blaho druhých a k oslavì svého Stvoøitele. Prorok však øíká, "pro tvou krásu se
stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvìlost jsi zkazil svoji moudrost" (Ez 18,17). Poznenáhlu Lucifer
v sobì zaèal pìstovat touhu po sebepovýšení. "Své srdce vydáváš za srdce božské." "V srdci sis øíkal:...
vyvýším svùj trùn nad Boží hvìzdy, zasednu na Hoøe setkávání... Vystoupím na posvátná návrší oblakù,
s Nejvyšším se budu mìøit." (Ez 28,6; Iz 14,13.14) Místo aby vyvyšoval Boha jako svrchovaný objekt
lásky a vìrnosti všech stvoøených bytostí, usiloval Lucifer o to, aby získal jejich službu a pocty pro sebe.
Tento kníže andìlù bažil po poctì, kterou dal vìèný Otec svému Synu, a zatoužil po moci, která
pøíslušela výhradnì Kristu.
Celé nebe s radostí odráželo slávu Stvoøitele a oslavovalo jej. Všichni uctívali Boha a všechno
naplòoval mír a radost. Nebeský soulad však zaèal rušit falešný tón. V myslích bytostí, pro nìž byla
oslava Boha tím nejvyšším, vyvolávaly snahy po sebevyvyšování neblahé pøedtuchy. Nebeská rada se
snažila Lucifera pøesvìdèit. Boží Syn mu pøedstavil velikost, dobrotu a spravedlnost Stvoøitele, svatost
a nemìnnost jeho zákona. Bùh stanovil øád v nebi, a Lucifer by zneuctil svého Stvoøitele a znièil sám
sebe, kdyby se tímto øádem neøídil. Avšak varování, vyslovené v nekoneèné lásce a milosti, vyvolalo
jen odpor. Lucifer dovolil, aby ho ovládla žárlivost vùèi Kristu, a zaèal jednat ještì rozhodnìji.
Lucifer zaèal být pyšný na svou slávu, a to živilo jeho touhu po nadvládì. Pocty, které mu nebeš•ané
prokazovali, nechápal jako Boží dar a nebyl za nì vdìèný svému Stvoøiteli. Vyžíval se ve své slávì a
vznešenosti a usiloval o to, aby se vyrovnal Bohu. Zástupy nebeš•anù ho milovaly a ctily. Andìlé
radostnì provádìli jeho pøíkazy, byl nejvíce obdaøen moudrostí a slávou. Božího Syna však nebeš•ané
uznávali za knížete nebes, vždy• byl jedno s Otcem v síle a moci. Kristus se podílel na všech Božích
plánech, kdežto Lucifer nebyl do Božích zámìrù tak hluboce zasvìcen. "Proè," ptal se tento mocný andìl,
"má být Kristus vyvýšenìjší? Proè má vznešenìjší postavení než já?"
Opustil své místo v bezprostøední blízkosti Boha a zaèal mezi andìly zasévat nespokojenost. Pùsobil
tajuplnì a skrytì, po urèitou dobu kryl svùj skuteèný úmysl pøedstíranou úctou k Bohu, pøitom se snažil
vzbudit nespokojenost se zákony, kterými se nebeské bytosti øídily, a tvrdil, že jsou to zbyteèná
omezení. Hlásal, že andìlé by se mìli øídit svou vlastní vùlí, protože jsou pøirozenì svatí. Snažil se v
nich vyvolat soucit nad sebou tím, že líèil vìci tak, jako by s ním Bùh jednal nespravedlivì, když
prokazoval nejvyšší èest Kristu. Tvrdil, že mu nejde o vìtší moc a èest, aby se vyvýšil, ale že chce získat
svobodu pro všechny obyvatele nebes, aby se tím dostali na vyšší úroveò bytí.
Bùh ve svém velkém milosrdenství snášel dlouho Luciferovo jednání. Nesesadil ho z jeho vysokého
postavení ihned, jakmile poprvé projevil nespokojenost, ani když pozdìji zaèal šíøit své lživé dùvody
mezi andìly. Trpìl ho v nebi ještì dlouho. Znovu a znovu mu nabízel odpuštìní za podmínky, že uzná
svou chybu a podøídí se. Bùh vynaložil úsilí, jaké mùže projevit jen nekoneèná láska a nekoneèná
moudrost, aby ho pøesvìdèil, že nejedná správnì. Do té doby v nebi nikdo neznal nespokojenost. Lucifer
sám zpoèátku nevìdìl, kam ho zavede, nepochopil skuteènou podstatu svých pocitù. Když se však
ukázalo, že jeho nespokojenost není odùvodnìná, Lucifer se pøesvìdèil, že není v právu, Boží požadavky
jsou spravedlivé a mìl by je veøejnì uznat. Kdyby to udìlal, zachránil by sebe i mnoho andìlù. V té dobì
ještì zcela neodložil vìrnost Bohu. I když opustil své místo cherubína, Bùh by ho jistì znovu dosadil do

jeho služebnosti, kdyby byl ochotný navrátit se k nìmu, uznat jeho moudrost a spokojit se s úkolem,
který mu Bùh vyhradil ve svém plánu. Pýcha mu však nedovolila, aby se podrobil. Umínìnì hájil své
stanovisko, tvrdil, že nepotøebuje èinit pokání, a dal se plnì do boje proti svému Stvoøiteli.
Všechny své mistrovské síly a schopnosti použil nyní k tomu, aby oklamal andìly, kteøí mu podléhali, a
získal jejich sympatie. Dokonce i to, že ho Kristus varoval a radil mu, pøevrátil tak, aby to sloužilo jeho
zrádným zámìrùm. Andìlùm, kteøí ho milovali nejvøeleji a nejvíce mu vìøili, namluvil, že s ním Bùh
jedná nespravedlivì, nectí jeho postavení a omezuje jeho svobodu. Od nesprávného výkladu Kristových
slov pøešel k pøekrucování a k hrubému falšování. Obvinil Božího Syna, že ho chce pokoøit pøed
obyvateli nebes. Pokusil se také vyvolat roztržku mezi sebou a andìly vìrnými Bohu. Všechny, které
nedokázal svést a pøetáhnout na svou stranu, obvinil, že jim nezáleží na blahu nebeských bytostí.
Obviòoval je pøesnì z toho, co sám dìlal. Aby podepøel svá obvinìní, že Bùh s ním jedná nespravedlivì,
pøekrucoval slova i èiny Stvoøitele. Snažil se zmást andìly rafinovanými argumenty o Božích zámìrech.
Prosté skuteènosti zahalil tajemstvím a zruèným pøekrucováním zpochybnil i nejsrozumitelnìjší Boží
výroky. Jeho pùvodní vysoké postavení tak, úzce spjaté s Boží vládou, dodávalo jeho výmyslùm vìtší
váhu a svedlo mnohé andìly k tomu, že se k nìmu pøipojili ve vzpouøe proti Stvoøiteli vesmíru.
Bùh ve své moudrosti dopustil, aby satan pokraèoval ve svém díle, až nespokojenost pøerostla v
otevøenou vzpouru. Bylo tøeba, aby satan plnì rozvinul své plány, aby všichni mohli poznat jejich
podstatu a skuteèné zámìry. Lucifer zaujímal jako pomazaný cherubín vysoké postavení. Nebeské
bytosti ho milovaly a on mìl na nì velký vliv. Boží vláda zahrnovala nejen obyvatele nebes, ale také
všechny svìty, které Bùh stvoøil. Satan doufal, že podaøí-li se mu vtáhnout do vzpoury andìly, podaøí se
mu to i v pøípadì ostatních stvoøených bytostí. S mimoøádnou obratností pøedstavoval problém ze
svého hlediska, snažil se dosáhnout svého cíle lstí a sofistikou. Vyvinul velké úsilí, aby druhé oklamal.
Získal velký náskok tím, že používal podvod a klam. Ani vìrní andìlé nedokázali prohlédnout jeho
povahu a rozeznat, kam smìøuje jeho pùsobení.
Satan dostal tak vysoké pocty a své jednání tak zahalil tajemstvím, že pro andìly bylo velmi tìžké odhalit
pravou podstatu jeho vlivu. Pokud se høích plnì nerozvinul, nevypadal tak zlý, jaký ve skuteènosti je.
Do té doby se v Božím vesmíru høích nevyskytl a bezhøíšné bytosti nemìly ponìtí o jeho podstatì a
zhoubnosti. Nemohly vìdìt, jak strašné následky bude mít odmítnutí Božího zákona. Satan zpoèátku
maskoval své pùsobení zdánlivou vìrností Bohu. Tvrdil, že chce hájit Boží èest, stálost jeho vlády a
dobro všech obyvatel nebes. Rozdmýchával nespokojenost mezi svými podøízenými andìly, ale obratnì
vzbuzoval dojem, že chce nespokojenost odstranit. Když požadoval, aby Bùh zmìnil naøízení a zákony
své vlády, dìlal to pod záminkou, že tyto zmìny jsou nutné pro zachování jednoty v nebi.
Bùh mohl pøi jednání s høíchem uplatnit pouze spravedlnost a pravdu. Satan mohl používat také
prostøedky, které Bùh používat nemùže - lichocení a lež. Snažil se zfalšovat Boží slovo a nesprávnì
vykládat andìlùm zámìry Boží vlády. Tvrdil, že Bùh není spravedlivý, když pro obyvatele nebes vydává
zákony a naøízení, a že vyžadováním podøízenosti a poslušnosti stvoøených bytostí se chce sám vyvýšit.
Proto bylo tøeba jasnì ukázat obyvatelùm nebes i všech svìtù, že Boží vláda je spravedlivá a jeho zákon
dokonalý. Satan vzbudil zdání, že se pokouší hájit dobro vesmíru. Proto budou muset všichni pochopit,
jaká je jeho skuteèná povaha a oè mu jde. Musel dostat èas, aby se sám projevil svým zlým pùsobením.

Rozkol, který vyvolal v nebi svým jednáním, svaloval satan na Boží zákon a vládu. Prohlašoval, že
všechno zlo je výsledkem Boží vlády. Tvrdil, že chce zlepšit Hospodinovy øády. Proto bylo tøeba, aby
ukázal podstatu svých požadavkù a pøedvedl, jak budou pùsobit zmìny Božího zákona, které navrhoval.
Odsoudit ho budou muset jeho vlastní èiny. Satan od poèátku tvrdil, že nevyvolává vzpouru. Podvodník
se bude muset odhalit pøed celým vesmírem.
I když Boží nekoneèná moudrost rozhodla, že nemùže déle zùstat v nebi, nebyl satan zahuben. Protože
Bùh pøijímá jen službu z lásky, musí oddanost stvoøených bytostí vycházet z pøesvìdèení, že Bùh je
spravedlivý a laskavý. Obyvatelé nebes a ostatních svìtù nebyli pøipraveni pochopit podstatu zla a jeho
dùsledky, a nemohli by znièení satana chápat jako projev Boží spravedlnosti a milosti. Kdyby byl satan
okamžitì znièen, sloužili by Bohu spíše ze strachu než z lásky. Vliv pùvodce zla by nebyl plnì odstranìn,
nebyl by úplnì vymýcen ani duch vzpoury. Bylo tøeba nechat zlo dozrát. Pro vìèné dobro celého
vesmíru musí satan plnìji rozvinout své myšlenky, aby všechny stvoøené bytosti mohly poznat
skuteènou podstatu jeho vzpoury proti Boží vládì a aby Boží spravedlnost a milost, i nemìnnost Božího
zákona byly obhájeny jednou provždy.
Satanova vzpoura mìla být pro celý vesmír pouèením pro všechny budoucí vìky, stálým svìdectvím o
podstatì høíchu a o jeho strašných následcích. Pùsobení satanových myšlenek a jejich následky na lidi i
andìly ukáže, jaké plody pøináší vzpoura proti Boží autoritì. Dosvìdèí, že prospìch všech stvoøených
bytostí zajiš•uje Boží vláda a Boží zákon. Tak se dìjiny tohoto strašného pokusu o vzpouru stanou pro
všechny stvoøené bytosti trvalým varováním, které je uchrání, aby nepodlehly lžím o podstatì zla, budou
je chránit, aby se nedopustily zla a nemusely nést následky.
Až do konce sporu v nebi se velký uchvatitel nepøestával ospravedlòovat. Když Bùh oznámil, že musí
být se všemi svými pøíznivci z nebe vyhnán, vùdce vzbouøencù otevøenì prohlásil, že pohrdá zákonem
Stvoøitele. Znovu opakoval své tvrzení, že andìlé nepotøebují žádný dozor, že mají mít svobodu jednat
podle své vùle, která je povede vždy správnì. Odsoudil Boží naøízení jako omezování svobody a
prohlásil, že chtìl dosáhnout zrušení zákona, aby obyvatelé nebes zbavil tohoto omezení a aby mohli
dosáhnout vyššího a vznešenìjšího stupnì bytí.
Satan a jeho pøívrženci jednomyslnì svalovali odpovìdnost za svou vzpouru na Krista a prohlašovali, že
kdyby je nenapomínal, že by se nikdy nevzbouøili. Protože pùvodce vzpoury a všichni jeho pøívrženci
umínìnì a vyzývavì trvali na svém postoji, neúspìšnì se pokusili svrhnout Boží vládu a pøitom rouhavì
tvrdili, že jsou obì•mi nespravedlivého útlaku, byli nakonec z nebe vyhnáni.
Stejný postoj, který zpùsobil vzpouru v nebi, dodnes podnìcuje odpor vùèi Bohu na zemi. Satan jedná s
lidmi podobnì, jako jednal s andìly. Jeho myšlenky nyní ovládají lidi, kteøí odmítají Boha. Tito lidé se
podobnì jako satan pokoušejí odstranit omezení Božího zákona a slibují jiným, že pøestupováním
Božích požadavkù získají svobodu. Jestliže jim nìkdo høích vytkne, vyvolá to v nich nenávist a odpor.
Když Boží varovná poselství zasáhnou jejich svìdomí, svádí je satan, aby se obhajovali a snažili se
získat podporu druhých pro své jednání. Místo aby napravili své chyby, projevují odpor vùèi tomu, kdo
je pokáral, jako by byl jedinou pøíèinou všech nesnází. Od doby spravedlivého Ábela až podnes se
projevuje stejný odpor proti tìm, kdo se opovažují vytknout jiným jejich høích.

Satan svádí lidi k høíchu také tím, že jim falešnì pøedstavuje Boha, jak to dìlal v nebi, když oznaèoval
Boha za pøísného a panovaèného. A když se mu to podaøilo, tvrdil, že nespravedlivé Boží požadavky
jsou pøíèinou pádu èlovìka do høíchu, právì tak jako zapøíèinily jeho vzpouru.
Vìèný Bùh však zjevuje svou povahu, sám o sobì øíká, že je "Hospodin, Bùh plný slitování a milostivý,
shovívavý, nejvýš milosrdný a vìrný, který osvìdèuje milosrdenství tisícùm pokolení, který odpouští
vinu, pøestoupení a høích; avšak viníka nenechává bez trestu." (2 M 34,6.7)
Vyhnáním satana z nebe Bùh projevil svou spravedlnost a uchoval èest své vlády. Když se však dopustil
høíchu èlovìk, protože podlehl lži odpadlého knížete andìlù, Bùh prokázal svou lásku tím, že dal svého
jednorozeného Syna, aby zemøel za lidstvo, které padlo do høíchu. V nabídce záchrany èlovìka se
projevil Boží charakter. Kristùv køíž dokazuje celému vesmíru, že Bùh není odpovìdný za to, že se
Lucifer vydal cestou zla.
Skuteèná povaha pùvodce zla se naplno odhalila bìhem zápasu mezi ním a Pánem Ježíšem - v dobì, kdy
Spasitel žil na této zemi. Nic nemohlo satana tak úèinnì pøipravit o sympatie andìlù a celého vìrného
vesmíru jako jeho krutý boj proti Vykupiteli svìta. Rouhavá žádost, aby se mu Kristus poklonil, jeho
troufalost, když vynesl Krista na vrchol vysoké hory a na støechu svatynì, jeho zákeøný návrh, aby
Kristus skoèil dolù, neutuchající zloba, se kterou ho pronásledoval z místa na místo a podnìcoval knìze a
lid, aby odmítli Kristovu lásku a aby nakonec volali: "Ukøižuj ho! Ukøižuj ho!" - to všechno vzbuzovalo
údiv a odpor vesmíru.
To satan navádìl tehdejší svìt, aby odmítl Krista. Kníže zla vynaložil všechnu svou moc a prohnanost,
aby Pána Ježíše znièil. Vìdìl totiž, že milosrdenství a láska Spasitele, jeho soucit a dobrota ukazovaly
svìtu, jaký Bùh je. Satan se snažil popírat všechno, co Boží Syn øekl, a použil lidi jako své nástroje, aby
život Spasitele naplnil utrpením a zármutkem. Lež a pøekrucování, jimiž se snažil maøit dílo Ježíše
Krista, nenávist projevovaná neposlušnými lidmi, kruté obžaloby Spasitele, jehož život byl nedostižným
pøíkladem služby lásky, to vše vycházelo z hluboko zakoøenìné pomstychtivosti. Dlouho zadržovaný
oheò závisti a zloby, nenávisti a pomsty se proti Božímu Synu naplno projevil na Golgotì, celé nebe to
sledovalo v nìmé hrùze.
Když byla pøinesena velká obì• a Kristus vystoupil na nebesa, odmítl pøijmout uctívání andìlù, dokud
nepøedloží Otci prosbu: "Chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já." (J 17,24)
Tehdy zaznìla s nevýslovnou láskou a mocí z Otcova trùnu odpovìï: "A• se mu pokloní všichni andìlé
Boží!" (Žd 1,6) Na Pánu Ježíši nezùstala jediná poskvrna. Když skonèilo jeho ponížení, když pøinesl
svou obì•, bylo mu dáno jméno nad každé jiné jméno.
Teï už bylo jasné, že satan nemá pro své provinìní žádnou omluvu. Odhalil svou pravou povahu lháøe a
vraha. Ukázalo se, že by stejného ducha, který ovládal lidi pod jeho mocí, projevil sám také v nebi,
kdyby mu bylo dovoleno vládnout obyvatelùm nebe. Tvrdil, že pøestoupení Božího zákona pøinese
svobodu a vyšší úroveò života, ukázalo se však, že pøináší jen otroctví a zkázu.
Satanova lživá obvinìní Božího charakteru a vlády se ukázala v pravém svìtle. Satan obvinil Boha, že
vyžaduje od stvoøených bytostí poslušnost a podøízenost jen proto, aby se sám vyvyšoval; prohlásil, že

Stvoøitel vyžaduje od všech sebezapírání, sám však žádné obìti nepøináší. Ukázalo se, že Vládce
vesmíru pøinesl pro spásu lidstva, které padlo do høíchu, nejvìtší obì•, jakou mùže láska pøinést, "v
Kristu Bùh usmíøil svìt se sebou" (2 K 5,19). Prokázalo se také, že Lucifer svou touhou po poctách a
vládì otevøel dveøe pro vstup høíchu, kdežto Kristus se pokoøil a byl poslušný až do smrti, aby høích
znièil.
Bùh projevil svùj odpor ke vzpouøe. Celé nebe pochopilo, že se v odsouzení satana a v záchranì èlovìka
projevila Boží spravedlnost. Lucifer tvrdil, že je-li Boží zákon nemìnný a trest nevyhnutelný, musí být
každý pøestupník navždy vylouèen z Boží pøíznì. Prohlašoval, že høíšné lidstvo nemùže být vykoupeno,
a je proto jeho právoplatnou koøistí. Kristova smrt však byla dùkazem svìdèícím pro èlovìka, který nelze
vyvrátit. Trest vyžadovaný zákonem padl na toho, který je roven Bohu, a èlovìk mùže pøijmout Kristovu
spravedlnost a životem pokání a pokory zvítìzit nad mocí satana, podobnì jako zvítìzil Boží Syn. Tak
Bùh zùstal spravedlivý a souèasnì ospravedlòuje všechny, kdo vìøí v Ježíše Krista.
Ježíš Kristus však nepøišel na zemi, aby tu trpìl a zemøel jen proto, aby zachránil èlovìka. Pøišel také,
aby "vyvýšil a zvelebil zákon" (Iz 42,21). Nejen aby obyvatelé tohoto svìta správnì chápali zákon, ale
aby dokázal všem svìtùm ve vesmíru, že Boží zákon je nezmìnitelný. Kdyby požadavky Božího zákona
bylo možné obejít, Boží Syn by nemusel obìtovat svùj život jako trest za jeho pøestoupení. Smrt Ježíše
Krista dokazuje nemìnnost zákona. A obì•, k níž Otce a Syna vedla nekoneèná láska, aby høíšníci mohli
být zachránìni, ukazuje celému vesmíru - a nic jiného to nemohlo ukázat lépe než tento plán vykoupení že spravedlnost a milosrdenství jsou základem Božího zákona a vlády.
Pøi koneèném soudu se ukáže, že høích nelze omluvit. Až se Soudce celé zemì zeptá satana: "Proè ses
vzbouøil proti mnì a proè jsi mì oloupil o obèany mého království?" nebude pùvodce zla moci uvést
žádnou omluvu. Všechna ústa zùstanou zavøena a všechny zástupy vzbouøencù onìmí.
Golgotský køíž hlásá, že zákon je nemìnný, a souèasnì pro celý vesmír demonstruje, že mzdou høíchu je
smrt. Ve smrtelném zvolání Spasitele "Dokonáno jest" zaznìl satanovi umíráèek. Dlouhotrvající velký
spor byl tak s koneènou platností rozhodnut a bylo zaruèeno koneèné odstranìní zla. Boží Syn prošel
branami smrti, "aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ïábla" (Žd 2,14). Touha po
sebepovýšení pøivedla Lucifera k prohlášení: "Vyvýším svùj trùn nad Boží hvìzdy... S Nejvyšším se
budu mìøit." Bùh mu odpovìdìl: "Pohodím tì na zem jako popel... Zanikneš navìky." (Iz 14,13; Ez
28,18.19) Až pøijde "ten den hoøící jako pec... všichni, kdo páchají svévolnosti, se stanou strništìm. A
ten pøicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupù; nezùstane po nich koøen ani vìtev." (Mal 4,1)
Celý vesmír pozná podstatu i následky høíchu. Koneèné a dokonalé odstranìní høíchu, které by na
poèátku vzbudilo v andìlech strach a zneuctilo by Boha, nyní ospravedlní Boží lásku a upevní jeho èest
pøed všemi bytostmi vesmíru, které s nadšením plní Boží vùli a mají v srdcích Boží zákon. Zlo se už
nikdy neobjeví. Boží slovo slibuje: "Soužení už podruhé nenastane." (Na 1,9) Stvoøené bytosti budou
ctít Boží zákon, který satan oznaèil za otrocké bøemeno, jako zákon svobody. Prošly zkouškou a obstály
v ní, nikdy nepøestanou být vìrné Bohu, jehož povaha se pøed nimi plnì prokázala jako nezmìrná láska a
nekoneèná moudrost.
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30. Nepøátelství mezi èlovìkem a satanem
"Mezi tebe a ženu položím nepøátelství, i mezi símì tvé a símì její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu
rozdrtíš patu." (1 M 3,15) Boží rozsudek vynesený nad satanem po pádu èlovìka do høíchu byl souèasnì
proroctvím, které ukazuje na velký zápas probíhající po všechny vìky až do konce èasu, jehož se
zúèastní všechna lidská pokolení, která budou na zemi žít.
Bùh prohlásil: "Položím nepøátelství." Toto nepøátelství není tedy pøirozené. Když èlovìk pøestoupil
Boží zákon, zkazila se jeho povaha a souznìl se satanem - nebyli v nepøátelském pomìru. Nepøátelství
mezi høíšným èlovìkem a pùvodcem høíchu není pøirozené. Oba se odpadnutím stali zkaženými.
Odpadlík není nikdy spokojen, pokud nesvede svým pøíkladem druhé a nezíská jejich sympatie a
podporu. Z toho dùvodu se padlí andìlé a bezbožní lidé spojují do beznadìjného spoleèenství. Kdyby
Bùh nezasáhl, spojil by se satan a èlovìk do jednoho spolku proti nebi. Místo toho, aby se všechno
lidstvo postavilo na odpor satanovi, spojilo by se s ním ve vzpouøe proti Bohu.
Satan navádìl podobnì èlovìka k høíchu, jako svádìl ke vzpouøe andìly, aby získal spojence ve svém boji
proti Bohu. Pokud jde o nenávist ke Kristu, panuje mezi ním a padlými andìly naprostá shoda; i když v
ostatních bodech se plnì neshodovali, v odporu vùèi Vládci vesmíru byli naprosto jednotní. Když však
satan uslyšel prohlášení, že Bùh položil nepøátelství mezi ním a ženou a mezi jeho semeno a její
semeno, pochopil, že jeho úsilí zkazit lidskou povahu bude mít své meze a èlovìk nìjakým zpùsobem
obdrží sílu odolávat jeho moci.
Satanovo nepøátelství proti lidem vyvolává skuteènost, že lidé jsou díky Kristu pøedmìtem Boží lásky a
milosrdenství. Satan by rád zmaøil Boží plán záchrany èlovìka, rád by zneuctil Boha tím, že znetvoøí a
poskvrní jeho dílo. Rád by zpùsobil zármutek v nebi a zemi naplnil bídou a zkázou. Všechno zlo pak
pøedstavuje jako dùsledek toho, že Bùh stvoøil èlovìka.
Nepøátelství proti satanovi vyvolává v èlovìku milost, kterou Kristus vkládá do lidského srdce. Bez této
milosti a obnovující síly by èlovìk zùstal satanovým zajatcem, sluhou vždy ochotným vykonávat jeho
rozkazy. Avšak nový prvek v nitru èlovìka vytváøí nepøátelství tam, kde dosud vládla shoda. Moc,
kterou dává Kristus, umožòuje èlovìku, aby odolal tyranovi a uchvatiteli. Na kom se ukazuje, že si
oškliví høích, místo aby jej miloval, kdo odolává a vítìzí nad vášnìmi, které ho chtìjí ovládnout, na
takovém èlovìku se projevuje pùsobení síly, která pøichází jen od Boha.
Rozpor mezi duchem Kristovým a duchem satana se nejnápadnìji projevil v tom, jak svìt pøijal Pána
Ježíše. Židé ho zavrhli - ani ne proto, že pøišel bez svìtského bohatství, bez okázalosti a velikosti.
Poznali totiž, že má moc, která bohatì nahradí nedostatek tìchto vnìjších výhod. Nenávist bezbožných
lidí nejvíce vyvolávala èistota a svatost Ježíše Krista. Kristùv život, plný sebezapøení a bezhøíšné
zbožnosti, byl stálou výèitkou pyšnému a smyslnému národu, a vyvolal nepøátelství proti Božímu Synu.
Satan a zlí andìlé se spojili se zlými lidmi. Všechny síly zla se spojily proti Zastánci pravdy.
Proti následovníkùm Ježíše Krista se projevuje stejné nepøátelství, jaké zakoušel jejich Mistr. Kdo vidí
odpornou podstatu høíchu a silou z nebe odolává pokušení, vzbudí jistì hnìv satana a jeho pøívržencù.

Nenávist proti èistým zásadám pravdy, tupení a pronásledování jejích obhájcù potrvá tak dlouho, pokud
bude existovat høích a høíšníci. Následovníci Ježíše Krista a satanovi sluhové nemohou žít v souladu.
Urážka, kterou pùsobí køíž, nepøestala. "Všichni, kdo chtìjí zbožnì žít v Kristu Ježíši, zakusí
pronásledování." (2 Tm 3,12)
Satanovi pøisluhovaèi neustále pùsobí pod jeho vedením, aby nastolili jeho vládu a budovali jeho
království navzdory Boží vládì. Proto se pokoušejí oklamat následovníky Ježíše Krista a zlákat je, aby
pøestali být vìrní Spasiteli. Jako jejich vùdce pøekrucují a pøevracejí Písmo, aby dosáhli svého cíle. Jako
se satan pokoušel obvinit Boha, tak se jeho následovníci pokoušejí zostudit Boží lid. Nepøítel, který
pøivedl Krista na køíž, vede bezbožné lidi, aby nièili Kristovy následovníky. To všechno je naznaèeno v
onom prvním proroctví: "Mezi tebe a ženu položím nepøátelství, mezi símì tvé a símì její." To potrvá až
do konce èasu.
Satan sbírá všechny své síly a vrhá se plnì do boje. Proè nenaráží na vìtší odpor? Proè jsou bojovníci
Ježíše Krista tak malátní a lhostejní? Protože nejsou dostateènì spojeni s Kristem, protože se tak málo
nechají vést Duchem svatým. Høích jim nepøipadá odporný a hrozný jako jejich Mistru. Nevystupují
proti nìmu tak rozhodnì a odhodlanì, jak to èinil Kristus. Neuvìdomují si hroznou špatnost a zhoubnost
høíchu, nechápou povahu knížete temna a jeho moc. Cítí malý odpor proti satanu a jeho dílu, protože
nevìdí o jeho moci a zlobì a o obrovském rozsahu jeho boje proti Kristu a Kristovì církvi. V tom se mýlí
mnoho lidí. Neuvìdomují si, že jejich nepøítel je mocný vojevùdce, který ovládá mysl zlých andìlù a
podle dobøe promyšlených plánù obratnými tahy vede válku proti Kristu, aby znemožnil záchranu lidí.
Mezi vyznavaèi køes•anství, dokonce mezi služebníky evangelia se jen výjimeènì mluví o satanovi, snad
jen s výjimkou okrajových zmínek z kazatelny. Pøehlížejí dùkazy jeho soustavné èinnosti a jeho
úspìchy. Neberou vážnì varování o jeho prohnanosti. Zdá se, jako by úplnì ignorovali, že existuje.
Zatímco lidé nevìdí nic o jeho lstivých úmyslech, je jim tento bdìlý nepøítel stále v patách. Proniká do
každé domácnosti, do každé ulice našich mìst, do kostelù, do národních shromáždìní, do soudních síní,
všude mate, klame, svádí a nièí muže, ženy a dìti tìlesnì i duševnì, narušuje rodiny, zasévá nenávist,
závist, spory, rozkol a vraždy. A zdá se, že køes•anský svìt se na tyto jevy dívá, jako by je ustanovil Bùh
a jako by musely existovat.
Satan se stále pokouší pøemoci Boží lid tím, že strhává pøehrady, které jej dìlí od svìta. Staré Izraelce
svedl k høíchu, když se opovážili navázat zakázané spojení s pohany. Podobným zpùsobem svádí Boží
lid nové doby. "Bùh tohoto svìta oslepil jejich nevìøící mysl, aby jim nevzešlo svìtlo evangelia slávy
Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím." (2 K 4,4) Každý, kdo není vìdomì následovníkem Ježíše
Krista, je služebníkem satana. V nepromìnìném srdci vládne láska k høíchu, sklon hovìt høíchu a
omlouvat ho. Naproti tomu obnovené srdce cítí nenávist k høíchu a odhodlaný odpor proti nìmu. Když
køes•ané vyhledávají spoleènost bezbožných a nevìøících lidí, vystavují se pokušení. Satan se pøed nimi
ukrývá a pøikrývá jim oèi rouškou klamu. Nejsou pak schopni rozeznat, že taková spoleènost jim mùže
jen škodit. Mezitím se ovšem stále více pøizpùsobují svìtu povahou, svými slovy i èiny, a stávají se stále
více a více zaslepenìjší.
Tím, že se církev pøizpùsobuje svìtským zvykùm, nevede svìt ke Kristu, ale postupnì splývá se svìtem.
Bližší styk s høíchem nevyhnutelnì zpùsobuje, že høích vypadá ménì odporný. Kdo se druží se

satanovými sluhy, pøestane se brzy bát jejich pána. Když se na cestì povinnosti dostaneme do zkoušky,
jako napøíklad Daniel na dvoøe krále Nebukadnésara, mùžeme mít jistotu, že nás Bùh ochrání. Jestliže
se však vystavujeme pokušení sami, døíve nebo pozdìji mu podlehneme.
Pokušitel dosahuje èasto nejvìtších úspìchù prostøednictvím lidí, které nejménì podezíráme, že jsou pod
jeho nadvládou. Nadané a vzdìlané lidi ostatní obdivují a ctí, jako by nadání a vzdìlanost mohly vyvážit
nedostatek úcty k Bohu nebo èlovìka opravòovaly k nároku na Boží pøízeò. Vzdìlání a nadání jsou Boží
dary, jestliže však nahrazují zbožnost, pak nepøivádìjí èlovìka blíže k Bohu, ale od Boha jej odvádìjí a
stávají se èlovìku kletbou a léèkou. Lidé se obvykle domnívají, že všechno, co se vypadá jako zdvoøilé
nebo jemné a ušlechtilé, musí nìjak souviset s Kristem. Neexistuje vìtší omyl. Tyto vlastnosti mají
zdobit povahu každého køes•ana, mohly by dobøe pùsobit ve prospìch pravého náboženství, musejí však
být zasvìceny Bohu, protože se mohou stát také silou vedoucí k zlému. Nejeden vzdìlaný èlovìk s
vybraným chováním, který by se nesnížil k nìèemu, co se obecnì považuje za neèestné jednání, je
úèinným nástrojem v rukou satana. Záludnost a pøitažlivost jeho vlivu a pøíkladu z nìho dìlá
nebezpeènìjšího nepøítele pro Kristovu vìc, než jsou nekultivovaní a nevzdìlaní lidé.
Opravdovou modlitbou a vírou v Boha Šalomoun získal moudrost, která vzbuzovala úžas a obdiv svìta.
Když se však odvrátil od Zdroje své síly a zaèal spoléhat sám na sebe, podlehl pokušení a podivuhodné
nadání propùjèené tomuto nejmoudøejšímu z králù uèinilo z nìho jen úèinnìjší nástroj nepøítele èlovìka.
I když se satan snaží zaslepit mysl køes•anù, aby si to neuvìdomovali, nemìli by zapomínat na to, že
nebojují "proti lidským nepøátelùm, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento vìk tmy, proti
nadzemským duchùm zla" (Ef 6,12). Po celá staletí až do naší doby zaznívá Boží varování: "Buïte
støízliví! Buïte bdìlí! Váš protivník, ïábel, obchází jako lev øvoucí a hledá, koho by pohltil." (1 Pt 5,8)
"Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ïáblovým svodùm." (Ef 6,11)
Od doby Adama až po naše èasy dìlá náš velký nepøítel všechno proto, aby utlaèoval a nièil. Nyní se
pøipravuje na závìreèné tažení proti pravé církvi. Všichni, kdo chtìjí následovat Pána Ježíše, se dostanou
do sporu s tím nelítostným nepøítelem. Èím dùslednìji se køes•an øídí Božími požadavky, tím jistìji se
stává cílem satanových útokù. Všichni, kdo aktivnì pracují pro Boží vìc, kdo se snaží odhalit klam
nepøítele a ukázat lidem Krista, budou moci vydat svìdectví jako apoštol Pavel, že slouží Pánu v pokoøe
ducha, v mnohých slzách a pokušeních.
Satan útoèil na Ježíše Krista nejprudšími a nejrafinovanìjšími pokušeními. Pán Ježíš však jeho útok
odrazil. Bojoval za nás, svým vítìzstvím umožnil, abychom zvítìzili i my. Spasitel dá sílu každému, kdo
o ni prosí. Satan nemùže èlovìka pøemoci, pokud s tím èlovìk nesouhlasí. Pokušitel nemá moc
ovládnout vùli nebo donutit èlovìka k høíchu. Satan mùže týrat, nemùže však poskvrnit. Mùže pøivodit
úzkost, nemùže však zneèistit. To, že Kristus zvítìzil, by mìlo jeho následovníkùm dát odvahu, aby
zmužile bojovali proti høíchu a satanu.
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31. Kdo jsou padlí andìlé?
Písmo jasnì ukazuje souvislost mezi viditelným a neviditelným svìtem, službu Božích andìlù a pùsobení
zlých duchovních bytostí, které je nerozluènì spjato s dìjinami lidstva. Lidé projevují stále vìtší sklon
pochybovat o existenci zlých duchovních bytostí a Boží andìly vysílané "k službì tìm, kdo mají dojít
spasení" (Žd 1,14) považují mnozí za duchy zemøelých. Písmo však uèí, že existují dobøí i zlí andìlé.
Podává také nezvratné dùkazy o tom, že andìlé nejsou bezhmotní duchové mrtvých lidí.
Andìlé byli už pøed stvoøením èlovìka, protože když byly kladeny základy zemì, "jižní hvìzdy spoleènì
plesaly a všichni synové Boží propukli v hlahol" (Jb 38,7). Po pádu èlovìka do høíchu byli posláni
andìlé, aby hlídali strom života. Stalo se tak ještì døíve, než zemøel první èlovìk. Andìlé jsou svou
podstatou nadøazení lidem, proto žalmista prohlásil, že èlovìk byl stvoøen "málo menší andìlù" (Ž 8,6).
Písmo nás informuje o poètu, moci a slávì nebeských bytostí, o jejich vztahu k Boží vládì a dílu
vykoupení. "Hospodin si postavil trùn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí." Prorok
prohlásil: "Vidìl jsem, jak kolem trùnu ... stojí množství andìlù." V pøítomnosti Krále králù stojí "andìlé,
silní bohatýøi, kteøí plní, co øekne" (Ž 103,19-21; Zj 5,11). Desettisíckrát deset tisícù a tisícové tisícù
byl poèet nebeských bytostí, které vidìl prorok Daniel. Apoštol Pavel o nich mluví jako o "nesèetném
zástupu" (Da 7,10; Žd 12,22). Tito Boží poslové se pohybují tak rychle, že vypadají "jako
blýskavice" (Ez 1,14), tak oslòující je jejich sláva a tak rychlý jejich let. Pøi pohledu na andìla, který se
zjevil u Spasitelova hrobu a vypadal "jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh", vojáci z hlídky utekli,
chvìli se a "strnuli jako mrtví" (Mt 28,3.4). Když se pyšný Asyøan Senacherib posmíval a rouhal Bohu a
hrozil Izraeli znièením, "stalo se pak té noci, že vyšel Hospodinùv andìl a pobil v asyrském táboøe sto
osmdesát pìt tisíc". "Zahubil všechny bohatýry, vévody a velitele" v Senacheribovì vojsku. "Král musel
s ostudou odtáhnout zpìt do své zemì." (2 Kr 19,35; 2 Pa 32,21)
Bùh vysílá ke svým dìtem andìly jako posly milosti. Poslal je k Abrahamovi se zaslíbením požehnání,
do bran Sodomy, aby zachránili spravedlivého Lota z mìsta odsouzeného ke znièení ohnìm, k Eliášovi,
když umíral únavou a hladem na poušti, k Elizeovi s ohnivými vozy a koòmi k mìsteèku, ve kterém byl
uvìznìn svými nepøáteli, k Danielovi, když prosil o Boží moudrost na dvoøe pohanského krále nebo
když byl pøedhozen lvùm, k Petrovi odsouzenému na smrt v Herodovì vìzení, k vìzòùm ve Filipis, k
Pavlovi a jeho druhùm v bouølivé noci na moøi, ke Korneliovi, aby otevøel jeho mysl pro evangelium, k
Petrovi, aby ho poslal s poselstvím záchrany k pohanskému cizinci. Tak Boží andìlé sloužili ve všech
dobách Božímu lidu.
Pán pøidìlil každému Kristovu následovníku strážného andìla. Tito nebeští strážci ochraòují spravedlivé
pøed mocí nepøítele. To vìdìl i satan, když namítal: "Cožpak se Jób bojí Boha bezdùvodnì? Vždy• jsi ho
ze všech stran ohradil, rovnìž jeho dùm a všechno, co má." (Jb 1,9.10) Zpùsob, jakým Bùh chrání svùj
lid, popisuje žalmista: "Hospodinùv andìl se položí táborem kolem tìch, kteøí se bojí Boha, a bude je
bránit." (Ž 34,7) Když Spasitel mluvil o lidech, kteøí v nìho vìøí, øekl: "Mìjte se na pozoru, abyste
nepohrdali ani jedním z tìchto malièkých. Pravím vám, že jejich andìlé v nebi jsou neustále v blízkosti
mého nebeského Otce." (Mt 18,10) Andìlé ustanovení k tomu, aby sloužili Božím dìtem, mají stále
pøístup k Bohu.

Tak Pán ujiš•uje svùj lid, vystavený nátlaku a neochabující zlobì knížete temnosti a bojující proti všem
silám zla, že ho stále ochraòují nebeští andìlé. Bùh nás neujiš•uje bezdùvodnì. Dává svým dìtem
zaslíbení milosti a ochrany proto, že proti nim stojí velké mocnosti zla, poèetní, odhodlaní a neúnavní
satanovi pomocníci, jejichž zlobu a moc jistì pocítí každý èlovìk.
Dnešní padlé duchovní bytosti stvoøil na poèátku Bùh jako bezhøíšné tvory, povahovì, mocí a slávou na
stejné úrovni jako jsou i nyní Boží andìlé. Zhøešili, a tím padli, spojili se, aby zneuctili Boha a znièili
èlovìka. Pøipojili se k satanovi v jeho vzpouøe proti Bohu, spolu s ním byli vyhnáni z nebe a v
následujících dobách s ním spolupracovali v boji proti Boží svrchovanosti. Písmo mluví o jejich
spojenectví, o jejich vládì, jejich rùzných øádech, o jejich schopnostech i o jejich prohnanosti, a o tom,
jak zákeønì nièí pokoj a štìstí èlovìka.
Starý zákon se pøíležitostnì zmiòuje o existenci padlých andìlù a o jejich pùsobení, nejvýraznìji však zlí
duchové projevovali svou moc v dobì, kdy na zemi žil Pán Ježíš. Kristus pøišel, aby uskuteènil
pøipravený plán pro záchranu èlovìka, a satan byl odhodlán prosadit své domnìlé právo ovládnout svìt.
Podaøilo se mu zavést modloslužbu ve všech èástech svìta - kromì Palestiny. Do této jediné zemì, která
se nepodrobila plnì vládì nepøítele, pøišel Ježíš Kristus, aby lidem pøinesl svìtlo z nebe. Tyto soupeøící
strany se tu utkaly o nadvládu. Pán Ježíš otevøel svou náruè lásky a pozval k sobì všechny, kdo hledají
odpuštìní a pokoj. Padlé duchovní bytosti vidìly, že nemají neomezenou moc, a pochopily, že jejich
vláda brzy skonèí, pokud se Kristovo poslání zdaøí. Satan bìsnil jako spoutaný lev a demonstroval svou
moc nad tìlem a duší lidí.
Nový zákon jednoznaènì svìdèí o tom, že démoni nìkteré lidi úplnì ovládli. Takto postižení lidé netrpìli
jen nemocemi z pøirozených pøíèin. Pán Ježíš velmi dobøe rozumìl pøípadùm, s nimiž se setkával,
rozpoznal v nich bezprostøední pøítomnost zlých duchovních bytostí.
Mimoøádným svìdectvím o jejich poètu, moci a zlomyslnosti, ale také o moci a milosti Ježíše Krista je
biblický záznam pøíbìhu o uzdravení posedlého muže v Gerase. Neš•astný postižený ztratil všechny
zábrany, svíjel se a bìsnil s pìnou u úst, øval, zraòoval se a ohrožoval všechny, kdo se k nìmu pøiblížili.
Jeho krvácející, zmrzaèené tìlo a pomatený rozum poskytovaly knížeti temnosti pøíjemnou podívanou.
Jeden ze zlých duchù, kteøí toho ubožáka ovládali, tvrdil: "Mé jméno je legie, ponìvadž je nás
mnoho." (Mk 5,9) V øímském vojsku tvoøilo legii 3000 až 5000 mužù. Také satanovy zástupy jsou
rozdìleny do skupin a zástup, k nìmuž patøili tito zlí duchové, nebyl ménì poèetný než legie.
Na pøíkaz Ježíše Krista zlí duchové opustili svou obì•. Uzdravený muž si klidnì sedl k nohám Spasitele,
byl mírný, rozumný a pokojný. Zlí duchové vstoupili do stáda vepøù, kteøí se pak utopili v jezeøe. Pro
obyvatele Gerasy pøevýšila ztráta vepøù požehnání, která jim Pán Ježíš pøinesl, a proto nebeského
Lékaøe požádali, aby od nich odešel. Takový výsledek si satan pøál. Vinu za ztrátu vepøù, kterou utrpìli,
svalil satan na Ježíše, vyvolal v lidech sobecké obavy, a zabránil jim, aby poslouchali, co jim Pán Ježíš
øíkal. Satan stále obviòuje køes•any, že jsou pøíèinou nezdarù, neštìstí a utrpení, aby vina nepadla na
skuteèného pùvodce - na satana a jeho pomocníky.
Kristùv zámìr však nebyl zmaøen. Dovolil, aby zlí duchové znièili stádo vepøù, a tak pokáral Židy, kteøí

pìstovali tato neèistá zvíøata pro zisk. Kdyby byl Kristus zlé duchy neomezil, vehnali by do jezera nejen
vepøe, ale i jejich pastýøe a majitele. Majitelé vepøù a pastýøi mohli za záchranu života dìkovat moci
Pána Ježíše, která se milostivì zasadila za jejich vysvobození. K této pøíhodì došlo také proto, aby
uèedníci mohli sledovat, jak krutì satan vládne nad lidmi i zvíøaty. Spasitel chtìl, aby jeho následovníci
znali nepøítele, s nímž se budou muset setkat, aby nebyli podvedeni a pøemoženi jeho úskoky. Spasitel
si také pøál, aby obyvatelé gerasenské krajiny vidìli, že má moc zlomit satanovo otroctví a osvobodit
jeho zajatce. I když Pán Ježíš z toho kraje odešel, zùstal tam èlovìk, kterého tak podivuhodným
zpùsobem vysvobodil, aby vyprávìl o milosrdenství svého Dobrodince.
Písmo svaté zaznamenává ještì další podobné pøíklady. Dceru syrofenické ženy zle trápil neèistý duch a
Pán Ježíš ho vyhnal svým slovem (Mk 7,26-30). "Posedlý, který byl slepý a nìmý" (Mt 12,22);
mládenec, kterého zlý duch "èasto srazil, dokonce do ohnì i do vody, aby ho zahubil" (Mk 9,17-27);
èlovìk, který byl "posedlý neèistým duchem" (L 4,33-36) a rušil sobotní ticho synagogy v Kafarnaum ty všechny uzdravil soucitný Spasitel. Témìø v každém pøípadì Pán Ježíš zlého ducha oslovil jako
rozumnou bytost a poruèil mu, aby svou obì• opustil a pøestal ji trápit. Když úèastníci shromáždìní v
Kafarnaum uvidìli, jak velkou moc Kristus má, "na všechny padl úžas a øíkali si navzájem: Jaké je to
slovo, že v moci a síle pøikazuje neèistým duchùm a oni vyjdou!" (L 4,36)
O lidech posedlých ïáblem se zpravidla øíká, že velmi trpìli. Toto pravidlo však má také výjimky.
Nìkteøí lidé satanùv vliv vítali, protože jim dodával nadpøirozenou moc. Tito lidé ovšem se zlými duchy
nebojovali. K této skupinì patøili rovnìž lidé s vìšteckým duchem, jako Šimon ze Samaøí, kouzelník
Elymas a otrokynì, která chodila za Pavlem a Sílasem ve Filipis.
Nejvìtší nebezpeèí, že podlehne vlivu zlých duchù, hrozí èlovìku, který navzdory pøímému a jasnému
svìdectví Písma popírá existenci a pùsobení satana a jeho andìlù. Dokud nic nevíme o jejich zámìrech,
mají nepøedstavitelnou výhodu. Mnoho lidí uposlechne jejich našeptávání a pøitom se domnívá, že se
øídí vlastním rozumem. Protože se blížíme k závìru dìjin tohoto svìta, kdy satan vynaloží celou svou
moc, aby klamal a nièil, šíøí nyní všude názor, že vùbec neexistuje. Pomocí této taktiky skrývá sebe i
své pùsobení.
Velký podvodník se nejvíce obává toho, že se seznámíme s jeho plány. Aby lépe zamaskoval svou
skuteènou povahu a své zámìry, zaøídil to tak, že jeho jméno nevzbuzuje nic jiného než úsmìv a
pohrdání. Líbí se mu, když ho lidé zobrazují jako smìšnou nebo odpudivou bytost, jako netvora - napùl
zvíøe, napùl èlovìka. Líbí se mu, když slyší, jak jeho jméno používají ze žertu a v legraci lidé, kteøí se
považují za rozumné a vzdìlané.
Protože se tak obratnì zamaskoval, lidé si kladou otázku: "Existuje vùbec taková bytost?" Dùkazem
úspìšnosti jeho podvodù je i to, že náboženský svìt tak všeobecnì pøijímá názory, které prohlašují za
nepravdivé i nejjasnìjší výroky Písma. A protože satan mùže snadno ovládnout mysl lidí, kteøí si jeho
vliv neuvìdomují, podává nám Boží slovo mnoho pøíkladù jeho zlomyslného pùsobení, a odhaluje nám
jeho tajné síly, abychom si dávali pozor na jeho útoky.
Moc a zloba satana a jeho následovníkù by nás mohly právem znepokojovat, kdyby nám svrchovaná
moc Vykupitele neposkytovala útoèištì a vysvobození. Své domy peèlivì zamykáme, abychom chránili
svùj majetek a život pøed zlými lidmi. Málokdy však myslíme na zlé andìly, kteøí se stále snaží dostat

se k nám a proti jejichž útokùm se vlastními silami nedokážeme ubránit. Pokud jim to Pán dovolí,
mohou narušit naši mysl, napadnout a trápit naše tìlo, znièit náš majetek a ukonèit náš život. Radují se
jedinì z utrpení a zkázy. Lidé, kteøí odmítají Boží požadavky a podrobují se satanovým svodùm tak
dlouho, až je Bùh nakonec nechá pod satanovou mocí, se dostávají do hrozného postavení. Ti, kdo
následují Ježíše Krista, jsou pod Boží ochranou v bezpeèí. Pán posílá své andìly, kteøí jsou mocnìjší,
aby takové lidi chránili. Boží nepøítel nemùže prolomit ochranný val, který Bùh staví kolem svého lidu.
Pøedmluva vydavatelù
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32. Satanovy nástrahy
Velký spor mezi Kristem a satanem, který už trvá bezmála šest tisíc let, brzy skonèí. Kristùv nepøítel
násobí své snahy, aby maøil Kristovo úsilí zachránit èlovìka a chytal lidi do svých léèek. Snaží se
dosáhnout toho, aby lidé zùstali v nevìdomosti a neèinili pokání, dokud neskonèí prostøednická služba
Spasitele, a tím i možnost odpuštìní høíchu.
Pokud se lidé nijak zvláš• nesnaží odolat jeho moci, pokud panuje lhostejnost v církvi i ve svìtì, je satan
spokojen. Nehrozí totiž nebezpeèí, že by ztratil ty, které drží podle své vùle v zajetí. Když však nìkdo
zaène upozoròovat na vìèné skuteènosti a lidé se ptají: "Co mám dìlat, abych byl zachránìn?" (Sk 16,30),
zaène být i satan aktivní, a snaží se bojovat proti moci Ježíše Krista i proti vlivu Ducha svatého.
Bible popisuje, jak jednoho dne pøišli "Boží synové", aby se postavili pøed Hospodinem, a jak s nimi
pøišel i satan (Jb 1,6). Ne snad proto, aby se poklonil pøed Vìèným panovníkem, ale aby prosazoval své
zlomyslné zámìry proti spravedlivým lidem. Se stejným zámìrem navštìvuje shromáždìní, kde lidé chtìjí
uctívat Boha. I když jej lidé nevidí, pùsobí ze všech sil, aby ovládl myšlení úèastníkù shromáždìní. Jako
obratný vojevùdce pracuje podle pøedem promyšleného plánu. Sleduje, jak kazatelé studují Písmo,
všímá si, o èem budou kázat. Pak využívá všechny své možnosti i svou chytrost a prohnanost, aby se
poselství nedostalo k lidem, které v dané vìci klame. Èlovìk, který dané varování nejvíce potøebuje, je
povolán na nìjakou neodkladnou poradu nebo mu jiným zpùsobem zabrání, aby vyslechl slova, která pro
nìj mohou být "vùní života k životu".
Satan také sleduje, když Boží služebníky trápí duchovní temnota, která zahaluje lid. Slyší, jak se
opravdovì modlí, aby Boží milost a síla pøekonala panující lhostejnost, bezstarostnost a nevšímavost.
Pak se znásobenou horlivostí podniká své útoky. Pokouší lidi, aby uspokojovali své choutky a zabývali
se sami sebou a svými požitky. Tím otupuje jejich vnímavost, takže jsou pak hluší právì k tìm
skuteènostem, které potøebují slyšet ze všeho nejvíce.
Satan dobøe ví, že všichni, které dokáže svést, aby se pøestali modlit a studovat Bibli, podlehnou jeho
útokùm. Proto vymýšlí všechno možné, aby zaujal lidské myšlení. Vždycky tu byli lidé, kteøí se sice
vydávali za zbožné, ve skuteènosti však - místo aby toužili po poznání pravdy - hledají povahové vady
nebo nedostatky ve víøe jiných, s nimiž nesouhlasí. To je jejich náboženství. Jsou to praví satanovi
pomocníci. Takových "žalobcù bratøí" není málo. Jsou horliví vždy, když pùsobí Bùh a Boží služebníci
vìrnì slouží svému Pánu. V nesprávném svìtle pøedstavují slova a èiny lidí, kteøí milují pravdu a žijí
podle ní. Nejopravdovìjší, nejhorlivìjší a nejobìtavìjší Kristovy následovníky pøedstavují jako
podvedené nebo podvodníky. Zkreslují pohnutky každého dobrého a ušlechtilého èinu, šíøí výmysly a
vyvolávají podezøení u nezkušených lidí. Všemi zpùsoby se pokoušejí, aby to, co je èisté a spravedlivé,
lidé považovali za falešné a špatné.
Nikdo se však jimi nemusí nechat oklamat. Dá se lehce poznat, èí jsou to "dìti", jakým pøíkladem se øídí
a èí dílo konají. "Po jejich ovoci je poznáte." (Mt 7,16) Jednají jako satan, jedovatý pomlouvaè,
"žalobník bratrù" (Zj 12,10).

Velký podvodník má mnoho pøisluhovaèù, kteøí ochotnì vymýšlejí rùzné bludy, aby oklamali lidi bludné nauky odpovídající rùzným pøáním a zamìøení tìch, které nièí. Jeho zámìrem je pøivést do církve
neupøímné, neobrácené lidi, kteøí šíøí pochybnosti a nevìru, a brzdí každého, kdo chce, aby Boží dílo
šlo kupøedu a kdo chce jít dál. Mnozí lidé ve skuteènosti nevìøí Bohu ani jeho slovu, pøijali však nìkteré
zásady pravdy a vystupují jako køes•ané, proto mohou nìkteré své výmysly pøedstavovat jako biblické
uèení.
Jedním z nejúspìšnìjších satanových klamù je tvrzení, že je vlastnì jedno, èemu èlovìk vìøí. Satan ví, že
pravda pøijatá s láskou posvìcuje èlovìka, který ji pøijímá. Proto se tak vytrvale snaží podsouvat falešné
uèení, bajky, a "jiné evangelium". Boží služebníci museli od poèátku bojovat proti falešným uèitelùm
nejen jako proti zlým lidem, ale jako proti šiøitelùm falešného uèení, které vede lidi do záhuby. Eliáš,
Jeremiáš i apoštol Pavel se pevnì a nebojácnì stavìli proti tìm, kdo odvraceli lidi od Božího slova.
Obránci pravdy nemohou pøijmout svobodomyslnost, která pokládá pravou víru za nìco nepodstatného.
Mlhavé a kuriózní výklady Písma, mnoho vzájemnì si odporujících pojetí víry, které mùžeme sledovat v
køes•anském svìtì, jsou dílem našeho velkého nepøítele, který se pokouší zmást lidi, aby nepoznali, co je
pravda. Nejednota a rozkol, který se projevuje mezi køes•anskými církvemi, je do znaèné míry zpùsoben
zvykem pøekrucovat Písmo, aby se jím podepøely urèité teorie. Místo aby peèlivì studovali Boží slovo s
pokorou v srdci, aby se seznámili s Boží vùlí, hledají mnozí lidé v Bibli jen nìco podivuhodného a
nového.
Nìkteøí lidé vytrhují urèité texty Písma ze souvislosti a uvádìjí tøeba polovinu jednoho verše, aby jím
doložili své tvrzení - pøièemž druhá polovina verše tøeba øíká pøesný opak - , jen aby obhájili mylné
uèení nebo nekøes•anské zvyky. S hadí lstivostí se schovávají za výroky vytržené z kontextu, které
spolu nesouvisí, a sestavují je tak, aby vyhovovaly jejich tìlesným pøáním. Vìdomì pøekrucují Boží
slovo. Jiní lidé, kteøí mají bujnou fantazii, berou z Bible obrazy a symboly a vykládají je podle svých
pøedstav. Neberou vážnì Písmo, které se vykládá samo, a své výmysly pøedstavují jako uèení Bible.
Kdykoli se lidé pokoušejí studovat Písmo bez modlitby, bez skromnosti a ochoty nechat se pouèit,
pøevracejí smysl i tìch nejjasnìjších, nejprostších a nejsrozumitelnìjších míst Bible. Zastánci papežství
vybírají takové texty z Písma, které slouží jejich cílùm, a vykládají je tak, jak se jim to hodí. Pak je
pøedkládají lidem, a upírají jim právo studovat samostatnì Písmo a porozumìt mu. Každý èlovìk by mìl
mít pøístup k celé Bibli. Pro mnohé by bylo lepší, kdyby je nikdo o Bibli nepouèil, než aby pøijímali
uèení Písma tak pøekroucené.
Podle Božího zámìru mìla Bible být prùvodcem všem, kdo se chtìjí seznámit s vùlí svého Stvoøitele.
Bùh dal lidem jasné prorocké slovo. Andìlé a dokonce sám Ježíš Kristus pøišli, aby oznámili Danielovi a
Janovi události, které se mìly v budoucnu odehrát. Dùležité skuteènosti, které se týkají naší záchrany,
nejsou zahaleny tajemstvím. Bùh je zjevil tak, aby nemohly zmást a zavést na scestí lidi, kteøí upøímnì
hledají pravdu. Pán prohlásil prostøednictvím proroka Abakuka: "Zapiš to vidìní..., aby si je ètenáø mohl
snadno pøeèíst." (Ab 2,2) Boží slovo je srozumitelné každému, kdo je zkoumá s modlitbou v srdci.
Každý opravdu upøímný èlovìk dospìje k poznání pravdy. "Pro spravedlivého je zaseto svìtlo." (Ž
97,11) Žádná církev nemùže rùst v posvìcení, nebudou-li její èlenové opravdovì hledat pravdu jako

skrytý poklad.
Voláním po liberalizmu se lidé zaslepují, a nevidí pak plány nepøítele, zatímco on trvale sleduje své cíle.
Jestliže se mu podaøí nahradit Bibli lidskými spekulacemi, odstraní Boží zákon. Církve se pak dostanou
do otroctví høíchu, pøièemž budou tvrdit, že jsou svobodné.
Pro mnohé lidi se vìdecký výzkum stal kletbou. Bùh dopustil, aby svìt dostal ve vìdeckých objevech a v
umìleckých dílech velké poznání, avšak i nejvìtší myslitelé se mýlí, když se snaží vymezit vztah mezi
zjevením a poznáním, pokud se nenechají vést Božím slovem.
Lidské poznání hmotných i duchovních skuteèností je jen dílèí a nedokonalé, proto nìkteøí lidé nejsou s
to sladit své poznání vìdy s výroky Písma. Mnozí pokládají teorie a domnìnky za vìdecká fakta a
domnívají se, že Boží slovo by mìlo být provìøováno uèením, "které se lživì nazývá 'poznání'" (1 Tm
6,20). Nejsou schopni pochopit Stvoøitele a jeho dílo, a protože si je neumìjí vysvìtlit pøírodními
zákony, považují výroky Bible za nepravdivé. Lidé, kteøí pochybují o spolehlivosti údajù Starého a
Nového zákona, zacházejí èasto ještì dál, pochybují o existenci Boha a nekoneènou moc pøipisují
pøírodì. Odmítli kotvu, a jsou ponecháni, aby se rozbili na útesech nevìry.
Mnoho lidí tak opouští víru a jsou svádìni satanem. Pokouší se být moudøejší než jejich Stvoøitel, snaží
se svým rozumem vypátrat a objasnit tajemství, která zùstanou zahalena do konce èasu. Kdyby však lidé
hledali a pochopili, co Bùh sdìlil o sobì a o svých zámìrech, získali by takovou pøedstavu o slávì,
vznešenosti a moci Hospodina, že by si uvìdomili vlastní nicotnost a spokojili se s tím, co jim a jejich
dìtem Pán zjevil.
Mistrovským satanovým klamem je podnìcovat lidi, aby se stále zabývali zkoumáním a dohady o
vìcech, které nám Bùh nesdìlil a jimž - podle jeho vùle - nemáme porozumìt. Podobnì ztratil také Lucifer
své místo v nebi. Zaèal být nespokojený, protože mu Bùh nesvìøil všechna tajemství svých zámìrù.
Pøehlížel, že mu Bùh ukázal, co má splnit ve vysokém postavení, které mu svìøil. Stejnou nespokojenost
pøenesl na andìly, kteøí mu byli podøízeni. Tím zpùsobil jejich pád. Nyní se pokouší pøenést tutéž
nespokojenost do myšlení lidí, a také je svést k tomu, aby nerespektovali jednoznaèná Boží naøízení.
Lidé, kteøí nejsou ochotni pøijmout jasné pravdy Bible, neustále hledají pøíjemné výmysly, kterými by
uklidnili své svìdomí. Èím ménì duchovní je pøedkládané uèení, èím ménì vyžaduje sebezapøení a
pokoru, tím vìtší oblibì se tìší. Tito lidé zneužívají své rozumové schopnosti, aby hovìli svým tìlesným
žádostem. Považují se za pøíliš moudré, než aby s kajícím srdcem a s upøímnou modlitbou hledali v
Písmu Boží vedení, a proto nejsou chránìni pøed zaslepeností. Satan je pøipraven uspokojovat žádosti
srdce a podsouvá své klamy namísto pravdy. Tím zpùsobem získalo kdysi papežství moc nad lidmi.
Protestanté kráèejí stejnou cestou, když odmítají pravdu, která s sebou pøináší také køíž. Všechny, kdo
se z pohodlnosti nebo chytráctví nezajímají o Boží slovo, aby se nemuseli odlišit od svìta, Bùh zanechá,
aby pøijali místo pravdy bludy. Lidé, kteøí vìdomì odmítají pravdu, pøijmou jakýkoli podvod. S
odporem odmítají jeden klam, ale ochotnì pøijímají jiný. Apoštol Pavel psal o lidech, kteøí "nemilovali
pravdu, která by je zachránila," a prohlásil: "Proto je Bùh vydává moci klamu, aby uvìøili lži. Tak budou
odsouzeni všichni, kdo neuvìøili pravdì, ale nalezli zalíbení v nepravosti." (2 Te 2,10-12) Takové
varování stojí za to brát vážnì, proto je tøeba peèlivì zkoumat každé uèení, které pøijímáme.

K nejúspìšnìjším trikùm nejvìtšího podvodníka patøí klamné uèení a falešné zázraky spiritizmu.
Pøestrojen za andìla svìtla roztahuje satan své sítì tam, kde to lidé nejménì oèekávají. Budou-li však s
modlitbou studovat Boží knihu, aby jí porozumìli, nebudou ponecháni v nevìdomosti, aby pøijali falešné
uèení. Odmítnou-li však pravdu, stanou se obìtí klamu.
Jiným nebezpeèným bludem je uèení, které popírá božství Ježíše Krista a tvrdí, že Pán Ježíš pøed svým
pøíchodem na tento svìt neexistoval. Tento názor pøijímá také mnoho lidí, kteøí tvrdí, že vìøí v Bibli,
pøestože odporuje naprosto jednoznaèným prohlášením našeho Spasitele o jeho božské pøirozenosti, o
jeho vztahu s Otcem a o tom, že existoval již døíve. Tento názor nelze pøijmout bez pøekrucování
Písma. Snižuje nejen náš lidský pohled na dílo vykoupení, ale podkopává také víru v Bibli jako Boží
zjevení. O to je nebezpeènìjší, a tím nesnadnìji se mu èelí. Jestliže lidé odmítají svìdectví inspirovaného
Písma o božství Ježíše Krista, je zbyteèné se s nimi o to pøít, protože je nepøesvìdèí ani nejpádnìjší
dùkaz. "Pøirozený èlovìk nemùže pøijmout vìci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemùže je
chápat, protože se dají posoudit jen Duchem." (1 K 2,14) Kdo pøijal tento blud, nemùže správnì chápat
povahu a poslání Ježíše Krista nebo Boží plán záchrany èlovìka.
Dalším rafinovaným a záludným bludem je šíøící se pøesvìdèení, že satan neexistuje jako bytost, že
Bible tímto termínem oznaèuje pouze zlé myšlenky a pøání lidí.
Uèení, které tak èasto zaznívá z kazatelen, že druhý pøíchod Ježíše Krista je ve skuteènosti setkání
každého èlovìka s Kristem ve chvíli, kdy èlovìk umírá, je výmysl, který má odvést pozornost lidí od
osobního pøíchodu Pána Ježíše na nebeských oblacích. Po léta satan tvrdí: "Hle, je v tajných
úkrytech." (Mt 24,23-26) Mnozí lidé se znièili, protože tento podvod pøijali.
Svìtská moudrost dále uèí, že modlitba není dùležitá. Vìdci tvrdí, že modlitba nemùže pøinést nìjaké
výsledky, protože by to bylo porušení zákonù - zázrak, a zázraky podle nich neexistují. Podle jejich
názoru se celý vesmír øídí pevnými zákony, a ani Bùh nedìlá nic, co by tìm zákonùm odporovalo.
Pøedstavují Boha tak, jako by byl svázán svými vlastními zákony, jako by pùsobení Bohem daných
zákonù mohlo omezit Boží svobodu. Takové uèení odporuje uèení Písma. Nekonal snad Pán Ježíš a jeho
apoštolové zázraky? Stejnì laskavý Spasitel žije i dnes a je právì tak ochotný vyslyšet modlitbu víry,
jako když chodil viditelnì mezi lidmi. Pøirozené spolupùsobí s nadpøirozeným. Souèástí Božího plánu je
poskytovat nám jako odpovìï na modlitbu víry to, co by nám nedal, kdybychom o to neprosili.
Falešných uèení a nesmyslných pøedstav, které se vyskytují i v køes•anských církvích, je snad bezpoèet.
Nemùžeme ani domyslet, jak špatné dùsledky pøináší neuznávání jednoho základního bodu biblického
uèení. Lidé, kteøí se toho odváží, jen málokdy zùstanou u odmítnutí jediné pravdy. Vìtšinou se
nezastaví, a pošlapávají jednu zásadu pravdy za druhou, až se stanou skuteènì nevìøící.
Falešné nauky populární teologie zavedly k pochybnostem nejednoho èlovìka, který by jinak vìøil Bibli.
Nemùže pøijmout uèení, které uráží jeho pojetí spravedlnosti, milosrdenství a dobroty. Pokud mu nìkdo
takové uèení pøedkládá jako uèení Bible, odmítá ji pøijmout jako Boží slovo.
A to je pøesnì cíl, který satan sleduje. Nic si nepøeje tolik jako podkopat víru v Boha a jeho slovo. Satan
stojí v èele velkého davu pochybovaèù a s vypìtím všech sil se snaží zatáhnout další lidi do jejich øad.
Pochybovat o všem se stalo módou. Mnoho lidí se z tohoto dùvodu dívá na Boží slovo se stejnou

nedùvìrou jako na samotného Boha - protože odmítá a odsuzuje høích. Lidé, kteøí se Biblí nechtìjí øídit,
odmítají také její autoritu. Ètou Bibli nebo poslouchají kázání jen proto, aby našli nìjakou chybu. Øada
lidí se stává nevìøícími jen proto, aby ospravedlnili nebo omluvili to, že zanedbávají své povinnosti. Jiní
pøijímají nevìrecké postoje z pýchy nebo z lenosti. Jsou pøíliš pohodlní, než aby vykonali nìco, co by
jim bylo ke cti a co vyžaduje námahu a sebezapøení, a proto se snaží získat vìhlas svrchované moudrosti
tím, že kritizují Bibli. Bible obsahuje mnohé, èemu rozum neosvícený Boží moudrostí nemùže rozumìt,
a to je pro nì dùvod ke kritice. Jak se zdá, nìkteøí lidé považují za ctnost, že stojí na stranì nevìry a
pochybovaèství. Pod slupkou upøímnosti se obvykle ukrývá, že jsou motivováni samolibostí a pýchou.
Nìkterým lidem dìlá velkou radost, když v Bibli najdou nìco, co znepokojí myšlení jiných lidí. Další se
pouští do kritiky a diskuzí a zastávají nesprávné stanovisko jen proto, že mají rádi spory. Neuvìdomují
si, že se tím sami zaplétají do pasti. Když už jednou veøejnì vyjádøili, že nevìøí, mají pocit, že musí
stejný názor obhajovat i dále. Tím se spojují s bezbožnými a zavírají si bránu do Božího ráje.
Bùh poskytl ve svém slovu dostatek dokladù o tom, že Bible pochází od nìj. Jasnì jsou v ní pøedstaveny
velké pravdy, které se týkají našeho spasení. S pomocí Ducha svatého, kterého Bùh slíbil všem, kdo o
nìj upøímnì prosí, mùže každý èlovìk tìmto pravdám porozumìt. Bùh poskytl lidem pevný základ, na
nìmž mohou založit svou víru.
Omezený lidský rozum nestaèí na to, aby plnì pochopil plány a zámìry nekoneèného Boha. Vlastním
úsilím nemùžeme Boha nikdy nalézt. Naše opovážlivá ruka se nesmí nikdy pokoušet nadzvedávat
oponu, kterou Bùh zastøel svou vznešenost. Apoštol volá: "Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství,
jeho moudrosti a vìdìní!" (Ø 11,33) Mùžeme však pochopit Boží jednání s námi a pohnutky, kterými se
øídí, abychom mohli poznat neomezenou lásku a milosrdenství spjaté s nekoneènou mocí. Náš nebeský
Otec øídí všechno moudøe a spravedlivì a my - místo nespokojenosti a nedùvìry - se pøed ním musíme
sklonit v úctì a pokoøe. Bùh nám sdìlí o svých zámìrech tolik, kolik je pro nás dobré, abychom vìdìli. V
ostatních záležitostech musíme dùvìøovat Boží všemohoucí ruce a laskavému srdci.
I když Bùh poskytuje dostatek dùvodù pro víru, neodstraòuje nikdy všechny argumenty pro nevìru. Kdo
hledá oporu pro své pochybnosti, urèitì ji najde. Kdo odmítá pøijmout a respektovat Boží slovo, dokud
nebudou odstranìny všechny námitky a všechno, co vzbuzuje pochybnosti, nikdy Boží zvìst nepøijme.
Nedùvìra Bohu je pøirozeným projevem neobráceného srdce, které se staví vùèi Bohu nepøátelsky. Víru
vštìpuje Duch svatý a daøí se jí jen tam, kde se o ni peèuje. Nikdo se nemùže stát silným ve víøe bez
vytrvalého úsilí. Také nevìra povzbuzováním sílí. Jestliže se lidé zabývají pochybnostmi a kritikou,
místo aby se zabývali dùkazy, které Bùh dal k upevnìní jejich víry, propadají pochybnostem stále více.
Boha zneuctívají lidé, kteøí pochybují o jeho slibech a nevìøí ujištìním o jeho milosti. Jejich vliv nevede
druhé ke Kristu, spíše je odpuzuje. Jsou jako neplodné stromy, které rozprostírají široko daleko své vìtve
a brání ostatním rostlinám, aby na nì svítilo slunce; ty pak v jejich studeném stínu uvadají a umírají.
Výsledky jejich života budou svìdèit proti nim. Zasévají pochybnosti a nevìru, a to nutnì pøinese žeò.
Kdo se chce opravdu zbavit pochybností, má jen jednu možnost - pøestat klást zbyteèné otázky a
rozebírat to, èemu nerozumí, a naopak se øídit tím, co už poznal; pak získá vyšší poznání. Až pøesnì
splní každý úkol, který dobøe pochopil, pak bude schopen porozumìt a splnit i další úkoly, o kterých
nyní ještì pochybuje.

Satan je schopen pøinést klam tak podobný pravdì, že jím oklame všechny, kdo se chtìjí nechat oklamat
a vyhnout sebezapøení a obìtem, které pravda vyžaduje. Nemùže však ve své moci držet jediného
èlovìka, který si upøímnì pøeje poznat pravdu, a• to stojí cokoli. Ježíš Kristus je pravda a "svìtlo, které
osvìcuje každého èlovìka" (1 J 1,9). Poslal Ducha pravdy, aby uvedl lidi do celé pravdy. Boží Syn ze své
autority prohlásil: "Hledejte, a naleznete!" "Kdo chce èinit jeho vùli, pozná, zda je mé uèení z
Boha." (Mt 7,7; J 7,17)
Následovníci Ježíše Krista vìdí málo o úkladech, které proti nim osnuje satan a jeho pomocníci. Avšak
Pán, který trùní na nebesích, pøemùže všechny úklady a uskuteèní své zámìry. Pán dopouští, aby se jeho
lid dostal do ohnì zkoušek pokušení ne proto, že by mu jejich zápasy a utrpení dìlaly potìšení, ale proto,
že je to nezbytné pro jejich koneèné vítìzství. Nemùže je uchránit pøed pokušením, to by neodpovídalo
jeho charakteru, protože zkoušky mají za cíl pøipravit je, aby dokázali odolat všem nástrahám zla.
Ani bezbožní lidé, ani satan nemohou pøekazit Boží dílo, ani pøipravit vìøící o Boží pøítomnost, jestliže
s pokorným a kajícím srdcem vyznávají své høíchy a opouští je, jestliže se s vírou budou dovolávat
Božích slibù. Každému pokušení, každému nepøátelskému vlivu - a• otevøenému nebo skrytému - lze
úspìšnì èelit, "ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupù" (Za 4,6).
"Oèi Pánì hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevøeny jejich prosbám... Kdo vám ublíží, budete-li horlit
pro dobro?" (1 Pt 3,12.13) Když Balám, zlákaný slibem bohaté odmìny, se snažil použít kouzla proti
Izraeli a pokusil se obìtí pøinesenou Pánu svolat prokletí na Boží národ, Boží Duch mu znemožnil
svolávat zlo, které chtìl Balám vyøknout, a pøinutil ho zvolat: "Jak mám zatratit, když Bùh nezatracuje?
Jak mám zaklínat, když Hospodin nezaklíná?" "Kéž umøu smrtí lidí pøímých, kéž je mùj konec jako
jeho!" Když pøinášel novou obì•, bezbožný prorok prohlásil: "Hle, dostal jsem úkol žehnat. On dal
požehnání a já to nezvrátím. Nehledí na kouzla proti Jákobovi, nedbá tìch, kdo pøejí bídu Izraeli.
Hospodin, jeho Bùh je s ním, hlaholí to v nìm královským holdem." "Proti Jákobovi není zaklínadla,
proti Izraeli není vìštby. Od tohoto èasu bude hlásáno o Jákobovi, zvìstováno o Izraeli, co mu Bùh
prokázal." Pøesto nechal potøetí postavit oltáøe a znovu se pokoušel pronést kletbu. Ale Boží Duch
pronesl ústy proroka, který chtìl øíci nìco jiného, požehnání Božímu vyvolenému lidu a pokáral
bláhovost a zlobu jejich nepøátel: "Kdo ti bude žehnat, buï požehnán, kdo tì bude proklínat, buï
proklet." (4 M 23,3.10.20.21.23; 24,9)
Izraelský národ byl tehdy Bohu vìrný a dokud poslouchal Boží zákon, nemohla ho pøemoci žádná
pozemská ani ïábelská síla. Nakonec se však Balámovi, jemuž Pán nedovolil pronést kletbu nad
vyvoleným národem, pøece podaøilo uvalit na tento národ kletbu tím, že jej svedl k høíchu. Když
pøestoupili Boží pøikázání, oddìlili se od Boha a pocítili moc nepøítele.
Satan dobøe ví, že i ten nejslabší èlovìk, který žije v Kristu, je silnìjší než zástupy temnosti, že odolá a
odrazí otevøený útok. Proto se snaží vylákat bojovníky køíže z jejich bezpeèné pevnosti a napadnout je
se svými zástupy zákeønì; je rozhodnut znièit každého, kdo se opováží vkroèit na jeho území. Bezpeèí
nalezneme jen v pokorné víøe v Boha a v poslušnosti všech jeho pøikázání.
Nikdo není v bezpeèí ani den, ba ani hodinu bez modlitby. Mìli bychom prosit Pána zvláš• o moudrost,

abychom byli schopni rozumìt jeho slovu. Písmo ukazuje úklady pokušitele a zpùsoby, jak mùže být
poražen. Satan umí velmi dobøe citovat Písmo a dávat vlastní výklad textùm, kterými nás chce pøivést k
pádu. Musíme studovat Bibli s pokorným srdcem a nesmíme nikdy zapomenout, že jsme na Bohu
závislí. Musíme být stále na stráži pøed satanovými útoky, a souèasnì se bez pøestání s vírou modlit:
"Nevydej nás v pokušení." (Mt 6,13)
Pøedmluva vydavatelù
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33. První velký podvod
Od samého zaèátku lidských dìjin se satan snažil èlovìka svést. Vyvolal vzpouru v nebi a chtìl, aby se
obyvatelé naší planety s ním spojili v boji proti Boží vládì. Pokud se øídili Božím zákonem, byli Adam a
Eva dokonale š•astni. Tato skuteènost trvale svìdèila proti tvrzení, které satan šíøil v nebi, že Boží zákon
omezuje stvoøené bytosti, a není pro nì dobrý. Navíc, pohled na krásný domov pøipravený pro nevinný
pár vyvolal satanovu závist. Rozhodl se, že pøivodí jejich pád, odlouèí je od Boha a podøídí je pod svou
moc, tím ovládne tuto zemi a zøídí zde své království jako opozici proti Nejvyššímu.
Kdyby se satan projevil takový, jaký ve skuteènosti je, Adam a Eva by ho okamžitì odmítli, protože Bùh
je pøed tímto nebezpeèným nepøítelem varoval. Satan však pracoval skrytì a tajil své úmysly, aby se
snadnìji dostal ke svému cíli. Jako nástroj použil hada, který tehdy vypadal velmi krásnì, a oslovil Evu
otázkou: "Jakže, Bùh vám zakázal jíst ze všech stromù v zahradì?" Kdyby se Eva nezaèala s pokušitelem
dohadovat, byla by v bezpeèí. Odvážila se však s ním mluvit, a stala se obìtí jeho lsti. Podobným
zpùsobem se i dnes mnoho lidí stává satanovou obìtí. Vyslovují pochybnosti o Božích požadavcích a
vedou o nich spory. Místo respektování Božích naøízení, pøijímají lidské teorie, ve kterých se skrývají
satanovy nástrahy.
"Žena hadovi odvìtila: Plody ze stromù v zahradì jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostøed
zahrady, Bùh øekl: Nejezte z nìho, ani se ho nedotknìte, abyste nezemøeli. Had ženu ujiš•oval: Nikoli,
nepropadnete smrti. Bùh však ví, že v den, kdy z nìho pojíte, otevøou se vám oèi a budete jako Bùh znát
dobré i zlé." (1 M 3,2-5) Sliboval, že se stanou podobni Bohu, získají vyšší moudrost, než jakou mají
dosud, a budou schopni postoupit na vyšší úroveò bytí. Eva pokušení podlehla a svým vlivem svedla k
høíchu i Adama. Uvìøili slovùm hada, že Bùh nemyslí vážnì to, co øekl. Pøestali vìøit svému Stvoøiteli
a zaèali si myslet, že Bùh omezuje jejich svobodu a že kdyby nerespektovali jeho zákon, mohli by získat
vìtší moudrost a vyšší postavení.
Jaký smysl našel Adam po pádu do høíchu ve slovech: "V den, kdy bys z nìho pojedl, propadneš smrti"?
Pøesvìdèil se, že znamenají, jak mu satan namlouval, uvedení na vyšší úroveò bytí? Pak by pøestoupení
opravdu pøineslo velký užitek a satan by se projevil jako velký dobrodinec lidského rodu. Adam se
ovšem pøesvìdèil, že Boží výrok má jiný význam. Bùh prohlásil, že dùsledkem høíchu bude pro èlovìka
návrat do prachu, z nìhož ho Bùh stvoøil. "Navrátíš se do zemì, z níž jsi byl vzat." (1 M 3,19) Ukázalo
se, že satanùv slib: "Otevøou se vám oèi," je pravdivý jen v jednom smyslu. Když totiž Adam a Eva
neuposlechli Boha, otevøely se jejich oèi, a poznali svou pošetilost, okusili zlo a ochutnali hoøký plod
neposlušnosti.
Uprostøed rajské zahrady rostl strom života, jehož plody mìly schopnost udržovat pøi životì. Kdyby
Adam nepøestal poslouchat Boha, mohl mít i nadále volný pøístup k tomu stromu a žil by vìènì. Když
však zhøešil, odlouèil se od stromu života, a propadl smrti. Boží rozsudek: "Navrátíš se do zemì, z níž jsi
byl vzat," hovoøí o úplném zániku života.
Pøestoupením Božích požadavkù èlovìk ztratil nesmrtelnost, kterou mu Bùh slíbil za podmínky, že bude
poslušný. Adam nemohl svým potomkùm pøedat, co nemìl. Kdyby Bùh høíšnému lidskému rodu

neukázal cestu k nesmrtelnosti prostøednictvím obìti svého Syna, nemìl by èlovìk nadìji. Zatímco "smrt
zasáhla všechny, protože všichni zhøešili," Ježíš Kristus "zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v
evangeliu" (Ø 5,12; 2 Tm 1,10). Jen v Ježíši Kristu lze dosáhnout nesmrtelnosti. Pán Ježíš øekl: "Kdo
vìøí v Syna, má život vìèný. Kdo Syna odmítá, neuzøí život." (J 3,36) Každý èlovìk mùže získat ten
nejcennìjší Boží dar, jestliže splní podmínky. Všichni, "kteøí vytrvalostí v dobrém jednání hledají
nepomíjející slávu a èest," obdrží "vìèný život" (Ø 2,7).
Jedinì podvodník slíbil Adamovi za neposlušnost život. Tvrzení hada Evì v ráji: "Nepropadnete smrti,"
bylo prvním kázáním, které kdy bylo prosloveno o nesmrtelnosti duše. Toto tvrzení, které se mùže
odvolávat jedinì na autoritu satana, zní z køes•anských kazatelen a vìtšina lidstva je pøijímá tak ochotnì,
jako je pøijali naši prarodièe. Boží výrok: "Duše, která høeší, ta umøe" (Ez 18,20), by podle toho
výkladu musel znamenat: Duše, která høeší, nezemøe, ale bude žít vìènì. Mùžeme se jen divit
podivnému zaslepení lidí, kreøí tak lehkovìrnì vìøí satanovi, zatímco Božímu výroku nevìøí.
Kdyby mìl èlovìk po pádu do høíchu pøístup ke stromu života, žil by vìènì a høích by se tím stal
neznièitelným. Cherubín s ohnivým meèem však hlídal "cestu ke stromu života" (1 M 3,24), a nikdo z
Adamovy rodiny nesmìl tuto zábranu pøekroèit a jíst plody ze stromu života. Proto neexistují nesmrtelní
høíšníci.
Po pádu èlovìka do høíchu satan pøikázal svým spolupracovníkùm, aby se obzvláš• snažili vštìpovat
lidem víru v pøirozenou nesmrtelnost èlovìka a - až se jim podaøí lidi svést, aby pøijali tento blud - pak
je mají svést k pøesvìdèení, že høíšník bude vìènì trpìt. Vládce temna prostøednictvím svých
pøisluhovaèù pøedstavuje Boha jako mstivého tyrana. Tvrdí, že Bùh uvrhne do pekla všechny, kdo se
mu nelíbí, aby navìky poci•ovali jeho hnìv. Až budou trpìt nevýslovná muka a svíjet se ve vìèném ohni,
bude se na to Stvoøitel údajnì dívat s uspokojením.
Takovým zpùsobem nepøítel pøipisuje Stvoøiteli a Dobrodinci lidstva své vlastnosti. Krutost je vlastnost
satana. Bùh je láska a vše, co stvoøil, bylo èisté, svaté a laskavé, dokud do toho pùvodce zla nezanesl
høích. Satan sám je tím nepøítelem, který svádí èlovìka k høíchu, a pak ho nièí. Pokud se mu to podaøí a
má jistotu, že mu èlovìk padne za obì•, raduje se zkázy, kterou zpùsobil. Kdyby mu to Bùh dovolil,
pochytal by do svých sítí všechny lidi. Kdyby nezasáhla Boží moc, neunikl by ani jeden Adamùv
potomek.
Satan se snaží i dnes zvítìzit nad lidmi - podobnì jako vyhrál nad našimi prvními rodièi - tím, že
zpochybòuje jejich vírou ve Stvoøitele a vede je, aby pochybovali o moudrosti jeho vlády a
spravedlnosti jeho zákona. Satan a jeho pomocníci pøedstavují Boha tak, jako by byl ještì horší než oni
sami - aby tím ospravedlnili svou vlastní zlobu a vzpouru. Velký podvodník se snaží pøipisovat krutost
své povahy našemu nebeskému Otci, aby vypadal jako nìkdo, komu bylo velmi ukøivdìno, když byl
vyhnán z nebe proto, že se nechtìl podøídit tak nespravedlivému vládci. Pøesvìdèuje svìt, že pod jeho
vládou by mohl mít svobodu, která by se lišila od otroctví zpùsobeného pøísnými naøízeními Boha.
Daøí se mu tak získávat na svou stranu lidi, aby pøestali dùvìøovat Bohu.
Nauka, že bezbožní jsou trápeni ohnìm a sírou ve vìèném pekle a že za høíchy, které spáchali za svého
krátkého života na zemi, budou muèeni tak dlouho, jak dlouho bude žít Bùh, je nesluèitelná s Boží

láskou a milosrdenstvím i s naším lidským smyslem pro spravedlnost. Pøesto bylo toto uèení všeobecnì
hlásáno a dodnes je souèástí nìkterých vyznání. Jeden uèený teolog øekl: "Pohled na pekelná muka
zvýrazní blaženost vykoupených. Až uvidí, jak druzí lidé, kteøí byli stejné podstaty a narodili se za
stejných okolností, trpí taková muka, zatímco oni se mají tak dobøe, poznají, jak jsou š•astni." Jiný
prohlásil: "Zatímco bude navìky vykonáván rozsudek nad lidmi, na nìž dopadl hnìv, bude kouø jejich
muk vìènì stoupat pøed vykoupené, tìšící se milosti, kteøí nesdílejí osud zatracených a budou
provolávat: Amen. Aleluja. Chvalte Hospodina!"
Kde lze v Božím slovu nalézt takovou nauku? Vykoupení v nebi by museli být zbaveni lítosti a soucitu,
ali i prosté lidskosti? Budou snad jejich city nahrazeny lhostejností stoikù nebo krutostí divochù? Ne, to
Boží slovo neuèí. Lidé, kteøí hlásají uvedené názory teologù, mohou být vzdìlaní, ba i èestní, podléhají
však satanovým klamùm. Satan je svádí, aby urèitým termínùm v Bibli podsouvali jiný význam, aby v
textu Božího slova vidìli tvrdost a zlobu, která je vlastní satanu, nikoli našemu Stvoøiteli: "Jako že jsem
živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci, aby svévolník zemøel, ale aby se odvrátil od své cesty a byl
živ. Odvra•te se, odvra•te se od svých zlých cest! Proè byste mìli zemøít, dome izraelský?" (Ez 33,11)
Co by z toho Bùh mìl, kdybychom pøipustili, že si libuje v pohledu na muèení, že má radost ze sténání,
výkøikù a proklínání trpících stvoøení v plamenech pekla? Mohou být tak strašné zvuky pøíjemnou
hudbou pro Vìènou lásku? Zastánci nauky o vìèném pekle tvrdí, že vìèné utrpení bezbožných ukazuje,
jak Bùh nenávidí høích, který nièí pokoj a poøádek ve vesmíru. To je hrozné rouhání! Má snad høích
trvat navìky proto, že je pro Boha nepøijatelný? Podle uèení zmínìných teologù utrpení bez nadìje na
slitování pøivádí trpící k šílenství, takže své bìsnìní projevují kletbami a rouháním, a tím stále zvìtšují
svùj høích. Boží slávu nezvìtší po nekoneèné vìky stále rostoucí høích.
Lidský rozum není s to docenit, kolik zla napáchalo falešné uèení o vìèném utrpení bezbožných. Uèení
Bible, plné lásky a dobroty, oplývající soucitem a slitováním, tak zastírají povìry a strach. Když si
uvìdomíme, jak falešnými barvami satan líèí Boží povahu, nemùžeme se divit, že lidé mají z našeho
milosrdného Stvoøitele strach, hrùzu a dokonce ho nenávidí. Pøíšerné pøedstavy o Bohu, které jsou
tímto uèením šíøeny z kazatelen po celém svìtì, uèinily z tisícù, ba milionù lidí pochybovaèe a ateisty.
Nauka o vìèném utrpení bezbožných je jednou z falešných nauk, které tvoøí "víno smilství" duchovního
Babylóna, jímž opájí všecky národy (Zj 14,8; 17,2). Je nepochopitelné, že Kristovi služebníci pøijali toto
kacíøství a hlásali je z kazatelen. Pøijali je od Øíma, právì tak jako nesprávný den odpoèinku. Je pravda,
že toto uèení hlásali také velcí a dobøí muži, nemìli však v této otázce takové poznání, jaké máme my
dnes. Byli odpovìdní jen za to svìtlo poznání, které záøilo v jejich dobì, my jsme však odpovìdni za
svìtlo, jež záøí v naší dobì. Jestliže odmítáme svìdectví Božího slova a pøijímáme falešné nauky proto,
že tomu tak uèili naši otcové, vztahuje se na nás odsouzení vynesené nad Babylónem - pijeme "víno jeho
smilstva".
Mnoho lidí, pro nìž je uèení o vìèných mukách nepøijatelné, zachází do opaèného extrému. Uvìdomují
si, že Písmo pøedstavuje Boha jako bytost plnou lásky a soucitu, a nemohou vìøit, že by vydal svá
stvoøení ohni vìènì hoøícího pekla. Protože se však domnívají, že duše je nesmrtelná, docházejí k závìru,
že všichni lidé budou nakonec zachránìni. Podle nich mají všechna varováni v Bibli pøivést lidi k tomu,
aby se báli a poslouchali Boha, nejsou však mínìna doslovnì. Høíšník mùže rozvíjet své sobectví,
nerespektovat Boží požadavky, a pøesto oèekávat, že ho Bùh nakonec milostivì pøijme. Takové uèení

spoléhá na Boží milost, ale nebere vážnì Boží požadavky; líbí se lidskému sobectví a povzbuzuje
bezbožné, aby žili dále ve špatnosti.
Jako pøíklad toho, jak zastánci nauky o univerzálním spasení pøekrucují Písmo, aby tím podpoøili svou
nauku, která pùsobí na lidi naprosto zhoubnì, staèí uvést jejich vlastní výroky. Na pohøbu jednoho
nevìøícího mladíka, který zemøel náhle pøi nehodì, vybral si duchovní jako ètení z Písma text, který
øíká o Davidovi: "Amnónovu smrt oželel." (2 S 13,39)
A pak o nìm hovoøil takto: "Èasto se mì lidé ptají, jaký osud postihne ty, kdo odcházejí ze svìta v
høíchu, kdo zemøou tøeba v opilosti, s krvavými skvrnami po zloèinech nesmytých z jejich odìvù, nebo
zemøou tak, jako zemøel tento mladík, bez jakéhokoli vyznání, bez náboženské zkušenosti. Písmo svaté
nás uspokojí, dá nám odpovìï na tuto obtížnou otázku. Amnón byl neobyèejnì høíšný, nelitoval svých
høíchù, byl opilý a v opilém stavu zemøel. David jako Boží prorok musel vìdìt, povede-li se Amnónovi
v pøíštím svìtì zle nebo dobøe. Jak promluvilo jeho srdce? Amnónovu smrt oželel."
Øeèník pak pokraèoval: "A jaký závìr mùžeme vyvodit z tìchto slov? Že souèástí jeho náboženské víry
nebylo uèení o vìèných mukách lidí. Tak to chápeme a objevujeme v tom pádný dùkaz na podporu
pøíjemnìjší, osvícenìjší, blahodárnìjší domnìnky o koneèném univerzálním oèištìní a pokoji. David
oželel smrt svého syna. A proè? Protože prorockým zrakem mohl nahlédnout do skvìlé budoucnosti a
vidìt, že jeho syn - vzdálen všech pokušení, zbaven otroctví a oèištìn od høíchu, když se stal dostateènì
svatý a osvícený - byl pøijat do shromáždìní radujících se duchù v nebi. Útìchou pro Davida bylo, že
jeho milovaný syn byl vzdálen od pøítomného stavu høíchu a utrpení a odebral se tam, kde se do jeho
duše bude vlévat nejvznešenìjší vliv Ducha svatého, kde se jeho mysl otevøe pro moudrost nebes a
prožitek z vìèné lásky, a takto pøipraven a posvìcen bude moci prožívat pokoj a spoleènost nebeského
dìdictví."
"Tyto myšlenky by nás mìly pøesvìdèit, že záchrana pro nebe nezávisí na nièem, co mùžeme udìlat za
svého života na této zemi, ani na zmìnì srdce, ani na víøe, ani na náboženském vyznání."
Takovým zpùsobem opakují údajní Kristovi služebníci lež, kterou vyslovil had v ráji: "Nepropadnete
smrti... V den, kdy z nìho pojíte, otevøou se vám oèi a budete jako Bùh." Satan tvrdí, že i nejhorší
høíšník - vrah, zlodìj, cizoložník - bude po smrti mít možnost vstoupit do vìèné blaženosti.
Z èeho vyvodil zmínìný falšovatel Písma své závìry? Z jediné vìty, která vyjadøuje, že David se smíøil s
tím, co se stalo. "David upustil od tažení proti Abšolónovi, nebo• Amnónovu smrt oželel." (2 S 13,39)
Když se síla jeho zármutku èasem zmírnila, odvrátily se jeho myšlenky od mrtvého k živému synovi,
který ze strachu pøed spravedlivým trestem odešel dobrovolnì do vyhnanství. Je to dùkaz, že
krvesmilný, opilý Amnón byl hned po smrti pøenesen do nebeské blaženosti, aby tam byl pøipravován
pro život se svatými andìly? Možná je to pøíjemnì znìjící báchorka, urèená k tomu, aby uspokojila
neobrácené srdce. Je to však satanova úèinnì pùsobící lež. Divíme se, že takové uèení podporuje
bezbožnost?
Podobnì jako zmínìný falešný uèitel jednají mnozí další. Vytrhnou ze souvislosti nìkolik slov Písma,
pøièemž v mnoha pøípadech je zøejmé, že smysl textu je právì opaèný, než co z nìho vyvozují. A tak

citovaný text používají jako dùkaz pro uèení, které odporuje Božímu slovu. Výrok uvádìný jako dùkaz,
že opilý Amnón je v nebi, odporuje jasnému a jednoznaènému prohlášení Písma, že žádný opilec
nevstoupí do Božího království (1 K 6,10). Takovým zpùsobem dìlají pochybovaèi a nevìrci z pravdy
lež. Jejich lež oklame mnoho lidí a ukolébá je ve falešné jistotì.
Kdyby bylo pravda, že duše všech lidí odcházejí pøi smrti pøímo do nebe, pak bychom si mìli radìji pøát
smrt než život. Tato víra mùže nìkteré lidi pøivést k tomu, že sami ukonèí svùj život. Když na nì
dolehnou strasti, tìžkosti a zklamání, zdá se jim výhodnìjší ukonèit tento život a pøijít do vìèné
blaženosti.
Bùh dává ve svém slovu jednoznaèný doklad, že potrestá pøestupníky svého zákona. Ti, kdo si
namlouvají, že Bùh je pøíliš milosrdný, než aby projevil spravedlnost vùèi høíšníkùm, by se mìli podívat
na golgotský køíž. Smrt bezhøíšného Božího Syna dosvìdèuje, že "mzdou høíchu je smrt", že každé
pøestoupení Božího zákona pøináší spravedlivou odplatu. Kristus, který byl bez høíchu, se stal høíchem
kvùli èlovìku. Nesl vinu za pøestoupení. Tváø jeho Otce se pøed ním ukryla, až jeho srdce puklo a život
v nìm uhasl. Pøinesl takovou obì• proto, aby høíšníci mohli být zachránìni. Žádným jiným zpùsobem
nemohl být èlovìk zproštìn trestu za høích. Každý èlovìk, který odmítá tak draze vykoupené odpuštìní,
musí sám nést vinu a trest za své pøestoupení.
Všimnìme si, co Bible dále uèí o bezbožných lidech, kteøí odmítají pokání, jež zastánci univerzálního
spasení vidí v nebi jako svaté, š•astné andìly.
"Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." (Zj 21,6) Toto zaslíbení platí jen tìm, kdo
žízní. Splní se jen na lidech, kteøí cítí potøebu vody života a hledají ji bez ohledu na pøípadnou cenu.
"Kdo zvítìzí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem." (Zj 21,6) Zde jsou uvedeny také
podmínky. Abychom se stali dìdici Božího království, musíme bojovat proti høíchu a zvítìzit nad ním.
Pán prohlásil prostøednictvím proroka Izaiáše: "Spravedlivému bude dobøe, bude jíst ovoce svých
skutkù. Bìda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal." (Iz 3,10.11) "Pøestože
høíšník páchá zlo stokrát," praví moudrý muž, "a lhùta se mu prodlužuje, já vím, že dobøe bude tìm, kdo
se bojí Boha, tìm, kdo se bojí jeho tváøe. Avšak svévolníkovi se dobøe nepovede." (Kaz 8,12.13) A
apoštol Pavel dosvìdèuje, že høíšník hromadí proti sobì "Boží hnìv pro den hnìvu, kdy se zjeví
spravedlivý Boží soud. On odplatí každému podle jeho skutkù." "Soužení a úzkost padne na každého,
kdo pùsobí zlo." (Ø 2,5.6.9)
"Žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a
Božím." (Ef 5,5) "Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatøí Pána." (Žd 12,14) "Blaze
tìm, kdo si vyprali roucha, a tak mají pøístup ke stromu života i do bran mìsta. Venku zùstanou neèistí,
zaklínaèi, smilníci, vrahové, modláøi - každý, kdo si libuje ve lži." (Zj 22,14.15)
Bùh sám nechal pro èlovìka napsat o své povaze aio tom, jak jedná s høíchem. "Hospodin! Bùh plný
slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a vìrný, který osvìdèuje milosrdenství tisícùm
pokolení, který odpouští vinu, pøestoupení a høích; avšak viníka nenechává bez trestu." (2 M 34,6.7)
"Všechny svévolníky vyhlazuje." "Vzpurní budou do jednoho vyhlazeni, potomstvo svévolníkù bude

vymýceno." (Ž 145,20; 37,38) Moc a autorita Boží vlády ukonèí vzpouru. Všechny projevy
spravedlnosti se však budou naprosto shodovat s povahou Boha, který je milosrdný, shovívavý a
dobrotivý.
Bùh neznásilòuje nièí vùli ani úsudek. Nemá zalíbení v otrocké poslušnosti. Pøeje si, aby ho bytosti,
které stvoøil, milovaly, protože si jejich lásku zaslouží. Chce, aby ho poslouchaly, protože si uvìdomují
hodnotu jeho moudrosti, spravedlnosti a lásky. Lidé, kteøí správnì chápou tyto vlastnosti, jej budou
milovat, protože obdivují jeho vlastnosti.
Zásady laskavosti, milosrdenství a lásky, jak jim uèil a ztìlesòoval je náš Spasitel ztìlesòoval, jsou
projevem Boží vùle a povahy. Pán Ježíš prohlásil, že neuèí nic jiného, než co pøijal od Otce. Zásady
Boží vlády se dokonale shodují s pøíkazem Spasitele: "Milujte své nepøátele." Bùh vykoná spravedlnost
nad bezbožnými pro blaho vesmíru, a vlastnì i pro blaho jich samých. Chtìl by je uèinit š•astnými, kdyby
to neodporovalo zákonùm jeho vlády a spravedlnosti jeho povahy. Projevuje jim svou lásku, umožòuje
jim poznat svùj zákon a nabízí jim svou milost. Oni však pohrdají jeho láskou, pøestupují jeho zákon a
odmítají jeho milost. Stále sice pøijímají Boží dary, ale Dárce zneuc•ují. Nenávidí Boha, protože vìdí, že
nemùže pøijmout jejich høíchy. Pán dlouho snáší jejich pøevrácenost. Nakonec však pøijde rozhodující
hodina, kdy se rozhodne o jejich údìlu. Pøipoutá Bùh tyto vzbouøence k sobì násilím? Pøinutí je, aby
plnili jeho vùli?
Lidé, kteøí si vybrali za svého vùdce satana a nechali se ovládnout jeho mocí, nejsou pøipraveni, aby
mohli vstoupit do Boží pøítomnosti. V jejich povaze zakoøenila pýcha, faleš, požitkáøství a krutost.
Mohli by vstoupit do nebe a žít vìènì s lidmi, kterými tady na zemi pohrdali a které nenávidìli? Pravda
nebude pro lháøe nikdy pøíjemná. Pokora nikdy neuspokojí domýšlivost a pýchu. Èistota není pøijatelná
pro zkaženého a nesobecká láska se sobci nikdy nezalíbí. Jakou radost by mohlo nebe nabídnout lidem,
které zajímají výhradnì svìtské a sobecké záliby?
Mohou být lidé, kteøí celý život prožili ve vzpouøe proti Bohu, náhle pøeneseni do nebe a sledovat
vysoký a svatý stav dokonalosti, který tam panuje, dívat se, jak je každá bytost naplnìna láskou, každá
tváø záøí radostí, jak zní krásná hudba k poctì Boha a Beránka a nepøetržitý proud svìtla vyzaøuje na
vykoupené z tváøe Boha, který sedí na trùnu? Mohou lidé, kteøí nenávidí Boha, pravdu a svatost, pøijít
mezi nebeské zástupy a zpívat s nimi chvalozpìvy? Mohli by snést slávu Boha a Beránka? Ne. Bùh jim
poskytl lhùtu milosti, aby si mohli vytvoøit povahu pro nebesa. Oni však nikdy neuèili svou mysl, aby si
zamilovala èistotu, nikdy se neuèili jazyku nebes - a nyní je už pøíliš pozdì. Život prožitý ve vzpouøe
proti Bohu je nepøipravil pro nebe. Svatost a pokoj nebe by jim pùsobily utrpení. Boží sláva by pro nì
byla znièujícím ohnìm. Nutnì by se z tak svatého místa snažili uprchnout. Pøáli by si zemøít, aby se
ukryli pøed tváøí Spasitele, který zemøel, aby je zachránil. Bezbožní lidé sami rozhodují o svém údìlu.
Sami se dobrovolnì vylouèili z nebe, Bùh to ve své spravedlnosti a milosti jen pøijme.
Podobnì jako voda potopy ohlašuje také oheò Božího soudu, že ty, kteøí si vìdomì vybrali zlo, nelze
zachránit. Nejsou ochotni podøídit se Boží autoritì. Navykli si žít ve vzpouøe a když jejich život konèí,
je už pøíliš pozdì, aby obrátili proud svých myšlenek opaèným smìrem, aby se obrátili od svévole k
poslušnosti, od nenávisti k lásce.

Bùh nechal na živu vraha Kaina, a tím ukázal svìtu, jak by to vypadalo, kdyby høíšník mohl žít vìènì a
dál neomezenì páchat zlo. Kainùv pøíklad svedl mnoho jeho potomkù k høíchu, až "se na zemi
rozmnožila zlovùle èlovìka" a Bùh vidìl, že "každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý".
"Zemì byla pøed Bohem zkažená a plná násilí." (1 M 6,5.11)
Z milosti ke svìtu Bùh v dobì Noeho odstranil všechny pachatele zla ze zemì. Z milosti vyhubil zvrhlé
obyvatele Sodomy. Satan svým podvodným vlivem vzbudil soucit a obdiv vùèi pachatelùm nepravostí a
ti jen dále navádìli druhé ke vzpouøe proti Bohu. Tak tomu bylo v dobì Kaina i Noeho, v dobì Abrahama
i Lota, tak je tomu i dnes. Z milosti k vesmíru Bùh nakonec odstraní všechny, kdo odmítají jeho milost.
"Mzdou høíchu je smrt, ale darem Boží milosti je život vìèný v Kristu Ježíši, našem Pánu." (Ø 6,23)
Život je dìdictví spravedlivých, smrt je údìl bezbožných. Mojžíš Izraeli øekl: "Pøedložil jsem ti dnes
život a dobro i smrt a zlo." (5 M 30,15) Smrt, o níž se mluví v tìchto textech Písma, není pøirozená smrt,
kterou umírají všichni lidé od Adama, protože jsou høíšní. Je to "druhá smrt", opak vìèného života.
V dùsledku Adamova pádu do høíchu postihla smrt celý lidský rod. Všichni bez rozdílu odcházejí do
hrobu. Plán spasení však zajistil, aby všichni lidé mohli být vzkøíšení. "Spravedliví i nespravedliví
vstanou k soudu;" "jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života." (Sk 24,15; 1 K
15,22) Z hrobù však povstanou dvì rozdílné skupiny lidí. "Všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou:
Ti, kdo èinili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo èinili zlé, vstanou k odsouzení." (J 5,28.29) Koho Pán
shledá, že jsou hodni vzkøíšení k životu, jsou "blahoslavení a svatí". "Nad tìmi druhá smrt nemá
moci." (Zj 20,6) Ostatní, kteøí vírou a pokáním nepøijali odpuštìní, musejí nést trest za pøestoupení "mzdu høíchu". Podstoupí trest rùzné délky a rùzného stupnì - podle svých èinù - a pak zemøou druhou
smrtí. Bùh nemùže zachránit høíšníka s jeho høíchy, protože to odporuje Boží spravedlnosti a milosti.
Ukonèí jeho život, který høíšník svým pøestoupením odmítl a prokázal, že ho není hoden. Žalmista volá:
"Malièko, a bude po svévolníkovi, všimneš-li si jeho místa, bude prázdné." A jiný øíká: "Zmizí, jako by
nikdy nebývali." (Ž 37,10; Abd 16) Pokryti hanbou zmizí v beznadìjném vìèném zapomnìní.
Tak bude odstranìn høích a celá bída a zkáza, kterou pøináší. Žalmista napsal: "Do záhuby svrhl
svévolníka, jejich jméno zahladil jsi navìky a navždy. Po nepøíteli zùstaly provždy jen trosky." (Ž 9,6.7)
Apoštol Jan, jak je zaznamenáno v knize Zjevení, prorockým zrakem vidìl vìènost a slyšel chvalozpìv
nerušený jediným falešným tónem. Slyšel, jak celé tvorstvo na nebi i na zemi provolává Bohu slávu (Zj
5,13). Pak už nebudou existovat odsouzení lidé, kteøí by se v nekoneèném trápení rouhali Bohu. Trpící
bytosti v pekle nebudou svými výkøiky rušit zpìv vykoupených.
Ze základního bludu o pøirozené nesmrtelnosti lidské duše vychází uèení o vìdomém stavu po smrti.
Tato nauka, podobnì jako uèení o vìèném utrpení, odporuje uèení Písma, zdravému úsudku i lidskému
citu. Podle všeobecnì rozšíøeného pøesvìdèení vìdí vykoupení lidé v nebi všechno, co se dìje na zemi,
zvláštì pokud jde o jejich pøátele, které tu zanechali. Byl by to pro zesnulé dùvod k radosti, kdyby vìdìli
o strastech žijících lidí, sledovali høíchy, kterých se dopouštìjí jejich milovaní, a museli se dívat, jak
prožívají starosti, zklamání a nesnáze života? Jak by pak mohli prožívat blaženost nebe lidé, kteøí by v
myšlenkách byli u svých blízkých na zemi? Jak pobuøující je pøedstava, že jakmile èlovìk vydechne
naposled, dostane se duše høíšníka, který neèinil pokání, do pekelných plamenù. Jaký strach musí
prožívat lidé, kteøí sledují, jak jejich milí odcházejí do hrobu nepøipraveni, a dostanou se tak do vìèného

utrpení a zla. Nìkteré lidi tyto trýznivé pøedstavy dovedly k šílenství.
Co na toto téma øíká Písmo? David prohlásil, že mrtví nevìdí nic. "Jeho duch odchází, on se vrací do své
zemì, tím dnem berou za své jeho plány." (Ž 146,4) Šalomoun dosvìdèuje totéž: "Živí totiž vìdí, že
zemrou, mrtví nevìdí zhola nic." "Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a
nikdy se již nebudou podílet na nièem, co se pod sluncem dìje." "Není díla ani myšlenky ani poznání ani
moudrosti v øíši mrtvých, kam odejdeš." (Kaz 9,5.6.10)
Když Bùh splnil prosbu krále Ezechiáše a prodloužil mu život o patnáct let, chvaloøeèil vdìèný král
Bohu za jeho velkou milost. Ve svém chvalozpìvu uvedl dùvod, proè se tak raduje: "Vždy• podsvìtí
nevzdává ti chválu, smrt tì nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou vìrnost.
Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes." (Iz 38,18.19) Všeobecnì se rozšíøila pøedstava, že
spravedliví zesnulí jsou v nebi, kde žijí v blaženosti a chválí Boha nesmrtelným jazykem. Ezechiáš však
nevidìl ve smrti tak skvìlou vyhlídku. S jeho slovy souhlasí výrok žalmisty: "Mezi mrtvými tì nebude
nic pøipomínat; což ti v podsvìtí vzdá nìkdo chválu?" "Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z tìch, kdo
sestupují v øíši ticha." (Ž 6,5; 115,17)
Petr se o letnicích zmínil o praotci Davidovi a prohlásil, že "zemøel a byl pohøben; jeho hrob tu máme
až dodnes". "David nevstoupil na nebe." (Sk 2,29.34) To, že David zùstává v hrobì až do vzkøíšení,
dokazuje, že spravedliví lidé neodcházejí pøi smrti do nebe. Jedinì vzkøíšením a v dùsledku toho, že
Kristus vstoupil na nebesa, mùže David nakonec zasednout po pravici Božího trùnu.
Apoštol Pavel napsal: "Není-li vzkøíšení z mrtvých, nebyl vzkøíšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus
vzkøíšen, je vaše víra marná, ještì jste ve svých høíších, a jsou ztraceni i ti, kteøí zesnuli v Kristu." (1 K
15,16-18) Kdyby po ètyøi tisíce let spravedliví mrtví odcházeli pøi smrti do nebe, nemohl by Pavel øíct,
že kdyby nebylo vzkøíšení, byli by "ztraceni i ti, kteøí zesnuli v Kristu"? Vzkøíšení by totiž nebylo
tøeba.
Muèedník Tyndale o stavu lidí po smrti prohlásil: "Otevøenì pøiznávám, že nejsem pøesvìdèen o tom, že
již žijí ve slávì, v jaké žije Kristus nebo v jaké žijí Boží andìlé. Takové uèení není èlánkem mého
vyznání víry; nebo• kdyby tomu tak bylo, musel bych kázání o vzkøíšení tìla považovat za
zbyteènost." (William Tyndale, Úvod k Novému zákonu, 1534)
Nelze popøít, že uèení o nesmrtelnosti, do které èlovìk pøechází okamžitì po smrti, vedlo k pøehlížení
biblického uèení o vzkøíšení. Všiml si toho také dr. Adam Clarke, který prohlásil: "Zdá se, že uèení o
vzkøíšení mìlo pro první køes•any mnohem vìtší význam, než má dnes. Proè tomu tak je? Apoštolové je
soustavnì zdùrazòovali a jím povzbuzovali Kristovy následovníky k pilnosti, poslušnosti a radostné
mysli. A jejich následovníci se dnes o nìm zmiòují jen výjimeènì. Tak kázali apoštolové a v to vìøili
první køes•ané, tak kážeme my a v to vìøí i naši posluchaèi. Na žádné uèení v evangeliu není kladen
vìtší dùraz a žádné uèení není v dnešních kázáních tak zanedbáváno." (Adam Clarke, Komentáø k
Novému zákonu, poznámky k 1 K 15)
Tento stav trvá již tak dlouho, že jedineèná pravda o vzkøíšení se témìø vytratila a køes•anský svìt na ni
zapomnìl. Proto jistý pøední náboženský spisovatel ve svých poznámkách ke slovùm apoštola Pavla v 1
Te 4,13-18 napsal: "Pro poskytování útìchy je pro nás uèení o nesmrtelnosti výhodnìjší než nejisté uèení

o druhém pøíchodu. Pán si pro nás pøijde v okamžiku naší smrti. Na to máme èekat a pøipravovat se.
Zemøelí už vešli do slávy. Neèekají na hlas Boží polnice, která ohlásí jejich soud a blaženost."
Než Pán Ježíš opustil své uèedníky, neøekl jim, že za ním brzy pøijdou. Slíbil jim: "Jdu, abych vám
pøipravil místo, a odejdu-li, abych vám pøipravil místo, opìt pøijdu a vezmu vás k sobì. (J 14,2.3) Také
apoštol Pavel napsal, že "zazní povel, hlas archandìla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti,
kdo zemøeli v Kristu, vstanou nejdøíve; potom my živí, kteøí se toho doèkáme, budeme spolu s nimi
uchváceni v oblacích vzhùru vstøíc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem." A k tomu praví: "Tìmito
slovy se vzájemnì potìšujte." (1 Te 4,16-18) Tato slova útìchy se zásadnì rozcházejí s výše uvedenými
výroky duchovního, který zastává univerzální spasení. Duchovní utìšoval pozùstalé, že Pán pøijal
zesnulého mezi své andìly ihned poté, co vydechl naposled, bez ohledu na to, jak byl høíšný. Apoštol
Pavel odkazoval své spoluvìøící na budoucí pøíchod Pána Ježíše, až bude zlomena moc smrti a hrobu "a
ti, kdo zemøeli v Kristu," budou vzkøíšeni k vìènému životu.
Døíve než nìkdo bude moci vstoupit do vìèných pøíbytkù, musí být jeho pøípad prošetøen a Bùh musí
posoudit jeho povahu a skutky. Všichni lidé budou souzeni podle záznamù v nebeských knihách a
všichni dostanou odmìnu podle svých skutkù. Tento soud se nekoná pøi smrti jednotlivého èlovìka.
Všimnìme si slov apoštola Pavla: "Ustanovil den, v nìmž bude spravedlivì soudit celý svìt skrze muže,
kterého k tomu urèil. Všem lidem o tom poskytl dùkaz, když jej vzkøísil z mrtvých." (Sk 17,31) Apoštol
zde jasnì øíká, že pro soud svìta je pevnì stanoven konkrétní den v budoucnosti.
Apoštol Juda odkazuje na stejnou dobu: "Také andìly, kteøí si nezachovali své vznešené postavení, ale
opustili urèené místo, drží" Hospodin "ve vìèných poutech v temnotì pro veliký den soudu." Dále cituje
slova Enocha: "Hle, pøichází Pán s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi." (Ju
6.14.15) Apoštol Jan zaznamenal, že uvidìl "mrtvé, mocné i prosté, jak stojí pøed trùnem, a byly
otevøeny knihy ... a mrtví byli souzeni podle svých èinù zapsaných v tìch knihách." (Zj 20,12)
Kdyby se mrtví už tìšili v nebeské blaženosti nebo kdyby se svíjeli v pekelných plamenech, k èemu by
byl soud? Boží slovo dává na tyto dùležité otázky jasné a jednoznaèné odpovìdi, kterým mohou
porozumìt i prostí lidé. Mùžeme však najít nìco moudrého nebo spravedlivého v bìžnì rozšíøené nauce?
Mohli by spravedliví po vyšetøení svých pøípadù pøed soudem pøijmout pochvalu: "Správnì, služebníku
dobrý a vìrný, ... vejdi a raduj se u svého pána" (Mt 25,21), kdyby už žili v Boží pøítomnosti po celá
staletí? Povolá snad Soudce nebe a zemì bezbožné z místa muk, aby nad nimi vynesl rozsudek: "Jdìte
ode mne, prokletí, do vìèného ohnì!" (Mt 25,41) To je rouhání, hanebné zesmìšòování Boží moudrosti a
spravedlnosti.
Uèení o nesmrtelnosti duše patøí mezi falešné nauky, které Øím pøevzal z pohanství a zanesl do
køes•anského náboženství. Martin Luther je pøiøadil k onìm "nehorázným výplodùm, které patøí na
smetištì øímských dekretù" (E. Petavel, Problém nesmrtelnosti, str. 255). Ve svých poznámkách ke
slovùm Šalomouna, že mrtví nevìdí nic, reformátor uvedl: "Tu je další dùkaz, že mrtví nic nevìdí.
Nemají povinnosti, ani dùmysl, ani umìní, ani moudrost. Šalomoun tvrdí, že mrtví spí a necítí vùbec nic,
nebo• leží, nepoèítají ani dny ani roky. Když se však probudí, bude se jim zdát, že spali sotva
okamžik." (Martin Luther, Výklad Šalomounovy knihy zvané Kazatel, str. 152)

Nikde se v Písmu nenajde tvrzení, že spravedliví dostanou odmìnu a bezbožní budou potrestáni okamžitì
po smrti. Patriarchové a proroci nic takového nezaznamenali. Kristus a jeho apoštolové nic podobného
neøekli. Bible jasnì uèí, že mrtví neodcházejí hned do nebe, ale že spí až do vzkøíšení (1 Te 4,14; Jb
14,10-12). V ten den, když "se pøetrhne provaz støíbrný a než se rozrazí èíše zlatá" (Kaz 12,6), zmizí
myšlení èlovìka. Ti, kdo vcházejí do hrobu, již nepromluví. Nevìdí o nièem, co se dìje pod sluncem (Jb
14,21), Je to blažený odpoèinek pro unavené spravedlivé. Èas, a• dlouhý nebo krátký, je pro nì jen
okamžikem. Spí, a probudí je Boží polnice k slavné nesmrtelnosti. "Až se naposled ozve polnice, ...
mrtví budou vzkøíšeni k nepomíjitelnosti... A když pomíjitelné obleèe nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: Smrt je pohlcena vítìzstvím!" (1 K 15,52.54) Až budou
povoláni z hlubokého spánku, zaènou pøemýšlet o tom, na co pøestali myslet, než zemøeli. Posledním
pocitem byl strach ze smrti, poslední myšlenkou to, že propadají moci hrobu. Až povstanou z hrobu,
jejich první radostnou myšlenku vyjádøí vítìzné zvolání: "Kde je, smrti, tvé vítìzství? Kde je, smrti, tvá
zbraò?" (1 K 15,55)
Pøedmluva vydavatelù
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34. Mohou s námi mluvit zemøelí lidé?
Služba andìlù, jak o ní mluví Boží slovo, je pro každého Kristova následovníka mimoøádnì potìšující a
drahocenná pravda. Toto biblické uèení však zatemòují a pøevracejí bludy populární teologie. Uèení o
pøirozené nesmrtelnosti, pøevzaté z pohanské filozofie a v dobì temna a velkého odpadnutí pøièlenìné
ke køes•anské vìrouce, zatlaèilo pravdu, kterou tak jasnì uèí Písmo, že "mrtví nevìdí zhola nic" (Kaz
9,5). Mnoho lidí vìøí, že andìlé vysílaní "k službì tìm, kdo mají dojít spasení," (Žd 1,14) jsou duchové
mrtvých, pøestože Písmo vysvìtluje, že nebeští andìlé existovali ještì pøed tím, než zemøel první èlovìk.
Nauka, že èlovìk i po smrti existuje ve stavu vìdomí, zvláštì víra, že duchové mrtvých se vracejí, aby
sloužili živým lidem, pøipravila cestu modernímu spiritizmu. Jestliže mrtví mohou pøijít do pøítomnosti
Boha a andìlù a jestliže jejich poznání zdaleka pøesahuje poznání, které mìli za živa na zemi, proè by se
nemohli vrátit na zem, aby pouèovali žijící? Jestliže se duchové mrtvých, jak uèí populární teologové,
vznášejí nad svými pøáteli na zemi, proè by s nimi nemohli komunikovat, varovat je pøed zlem nebo je
tìšit v jejich zármutku? Jak mohou lidé, kteøí vìøí ve stav vìdomí èlovìka po smrti, zavrhovat to, co jim
oslavení duchové sdìlují jako poznání pocházející od Boha? Tímto zpùsobem, který je pokládan za
posvátný, uskuteèòuje satan své úmysly. Jako poslové ze svìta duchù pøicházejí padlí andìlé a provádìjí
rozkazy satana. Kníže zla pøedstírá, že umožòuje komunikaci mezi živými a mrtvými, ve skuteènosti
však pùsobí na jejich mysl okouzlujícím vlivem on sám.
Satan má moc pøedvést lidem podobu jejich zesnulých pøátel. Podvod je dokonalý - jejich vzhled, slova,
hlas - všechno napodobuje s podivuhodnou pøesností. Mnozí lidé se nechávají potìšit ujištìním, že jejich
milovaní se tìší v radosti nebes a - aniž si uvìdomují nebezpeèí - poskytují sluch "svùdným duchùm a
naukám ïábla".
Když lidé uvìøí, že mrtví se opravdu vracejí, aby s nimi mluvili, pøedvede jim satan takové lidi, kteøí
zemøeli nepøipraveni. Duchové však tvrdí, že jsou v nebi š•astni, že tam dokonce zaujímají vznešené
postavení, a tak se šíøí blud, že mezi spravedlivými a bezbožnými není žádný rozdíl. Domnìlí
návštìvníci ze svìta mrtvých pronášejí nìkdy výstrahy a varování, které se pak prokáží jako správné. Tím
si získají dùvìru a pak šíøí uèení, které pøímo podkopává víru v Písmo. Pøedstírají hluboký zájem o
blaho svých pøátel na zemi a namlouvají jim nejnebezpeènìjší bludy. To, že nìkdy øíkají pravdu a nìkdy
mohou pøedpovìdìt budoucí události, dává jejich výpovìdím zdání spolehlivosti. Proto tolik lidí ochotnì
pøijímá jejich falešné uèení a slepì mu vìøí, jako by to byla nejsvìtìjší pravda. Zapomínají na Boží
zákon, pohrdají Duchem milosti, krev smlouvy pokládají za nìco nesvatého. Duchové popírají Kristovo
božství a Stvoøitele srovnávají se sebou. Tak pokraèuje starý buøiè v nové masce ve svém boji proti
Bohu, který zaèal v nebi a vede ho na zemi již témìø šest tisíc let.
Nìkteøí lidé se pokoušejí vysvìtlit spiritistické projevy tím, že je pokládají za podvod a pøipisují je
obratnosti média. Je sice pravda, že nìkteøí lidé pøedvádìli rùzné triky, existují však také jednoznaèné
projevy nadpøirozené moci. Tajemné klepání, jímž zaèal moderní spiritizmus, nebylo výsledkem lidské
obratnosti nebo klamu, ale pøímé dílo zlých andìlù. Zavedli tím jeden z nejúspìšnìjších klamù, které nièí
lidské duše. Nìkteøí lidé jsou svedeni právì proto, že spiritizmus považují pouze za lidský podvod. Když

se pak blíže seznámí s nìkterými projevy, které musí pokládat za nadpøirozené, jsou svedeni, a považují
je za projev Boží moci.
Tito lidé pøehlížejí výroky Bible o divech, které pùsobí satan a jeho spoleèníci. Satanova pomoc
umožnila faraonovým kouzelníkùm, aby napodobili Boží dílo. Apoštol Pavel napsal, že pøed druhým
pøíchodem Ježíše Krista satan podobnì projeví svou moc. Pøed pøíchodem Pána Ježíše se díky satanu
projeví "kdejaký mocný èin, klamná znamení a zázraky a všemožná nepravost" (2 Te 2,9.10). A apoštol
Jan líèí moc konající divy, jež se projeví v posledních dnech, a øíká: "Èiní veliká znamení, dokonce i
oheò s nebe nechá pøed zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dìlat znamení ... a svádìt jimi obyvatele
zemì." (Zj 13,13.14) Proroctví nepøedpovídá jen podvody. Lidé budou podvedeni zázraky, které
satanovi pomocníci mohou konat a ne je jen pøedstírat.
Kníže temnosti, který tak dlouho vìnoval síly svého mistrovského ducha podvodnému dílu, obratnì
pøizpùsobuje svá pokoušení lidem všech skupin a tøíd. Lidem vzdìlaným a kultivovaným pøedkládá
spiritizmus v jemnìjší a rozumnìjší formì, a tím se mu daøí vtáhnout mnohé do svých sítí. Apoštol Jakub
napsal, že moudrost, kterou dává spiritizmus, "není moudrost pøicházející shùry, ale pøízemní,
živoèišná, ïábelská" (Jk 3,15). To ovšem pokušitel skrývá, když se to hodí jeho zámìrùm. Satan, který se
mohl objevit ve slávì nebeského serafína pøed Kristem na poušti pokušení, pøichází k lidem v podobì
krásného andìla svìtla. Pùsobí na rozum tím, že pøedkládá povznášející námìty. Dokáže nadchnout
obrazotvornost strhujícími pøedstavami a získat si náklonnost výmluvným líèením lásky a lidumilnosti.
Podnìcuje fantazii k rozletu a svádí lidi k tomu, aby byli pyšní na svou vlastní moudrost a v srdci
pohrdali Bohem. Mocná bytost, která mohla Vykupitele svìta vynést na vysokou horu a ukázat mu
všechna království zemì i jejich slávu, pøichází k lidem se svými pokušeními zpùsobem, který zmate
smysly každého, koho nechrání Boží moc.
Satan nyní klame lidi, jako oklamal Evu v ráji, když jí lichotil a vzbudil v ní touhu po zakázaném
poznání a po sebepovýšení. To je zlo, kterému sám podlehl a které zpùsobilo jeho pád. Proto se nyní
pokouší stejným zlem pøivést do záhuby lidi. Slibuje: "Budete jako Bùh znát dobré i zlé." (1 M 3,5)
Spiritizmus uèí, "že èlovìk je tvor pokroku a je urèen, aby se od narození až do vìènosti vyvíjel k
božství." Uèí také, že "každý duch bude soudit sám sebe, nebude ho soudit nikdo jiný... Soud bude
spravedlivý, protože jde o vlastní soud... Každý máte v sobì trùn." Jeden uèitel spiritizmu, když se v nìm
probudilo "duchovní vìdomí", prohlásil: "Všichni moji bližní jsou nepadlí polobozi." Jiný øekl: "Každá
spravedlivá a dokonalá bytost je Kristem."
Tak na místo spravedlnosti a dokonalosti vìèného Boha, jemuž náleží úcta, na místo dokonalé
spravedlnosti Božího zákona, pravého mìøítka lidských projevù, dosadil satan høíšnou, omylnou
pøirozenost samého èlovìka jako jediný pøedmìt uctívání, jediné kritérium soudu, jediné mìøítko
povahy. Je to pokrok, nikoli však vzhùru, ale dolù.
V oblasti intelektuální i duchovní platí zákon, že zabýváme-li se nìèím blíže, mìníme se podle toho.
Mysl se postupnì pøizpùsobuje pøedmìtùm, kterými se zabývá. Pøipodobòuje se tomu, co se nauèila
milovat a uctívat. Èlovìk se nikdy nedostane nad své mìøítko èistoty, dobroty nebo pravdy. Je-li jeho
nejvyšším ideálem vlastní já, nedosáhne nikdy nìèeho vznešenìjšího. Spíše bude klesat hloubìji a
hloubìji. Pouze Boží milost má moc povznést èlovìka. Pokud je èlovìk ponechán sám sobì, vede jeho
cesta nevyhnutelnì dolù.

Smyslným lidem, kteøí prosazují sebe a ženou se za požitky, pøedkládá satan spiritizmus v hrubší
podobì než lidem vzdìlaným a na vyšší úrovni, protože hrubí lidé v jeho hrubších formách nachází to, co
odpovídá jejich sklonùm. Satan sleduje každý projev lidské køehkosti a všímá si, k jakým høíchùm má
kdo sklon. A pak se snaží, aby èlovìku nescházely pøíležitosti uspokojovat sklony ke zlému. Svádí lidi,
aby pøehánìli to, co je jinak samo o sobì správné a dobré, a aby nestøídmostí oslabovali své tìlesné,
duševní i duchovní síly. Satan znièil a stále nièí tisíce lidí tím, že je svádí, aby uspokojovali své vášnì, a
tím se stávali stále hrubší. A aby dokonal své dílo zkázy, prohlašuje prostøednictvím duchù, že "pravé
poznání pozvedá èlovìka nad každý zákon," že "vše, co existuje, je správné," že "Bùh nikoho
neodsuzuje" a že "všechny høíchy jsou neškodné". Když lidi svede, aby uvìøili, že nejvyšším zákonem
je žádost, že svoboda je nevázanost a èlovìk je odpovìdný pouze sobì a jen sám sobì bude skládat úèty,
nedivme se, že se šíøí zkaženost a mravní úpadek. Tisíce lidí rády pøijímají uèení, které jim dovoluje
hovìt tìlesným žádostem. Uzdu sebeovládání svìøují svým choutkám, duchovní a duševní síly podøizují
animálním skonùm a satan s uspokojením nachází ve svých léèkách tisíce lidí, kteøí se považují za
následovníky Ježíše Krista.
Lživá tvrzení spiritizmu nemusí nikoho oklamat. Bùh dal lidem dostatek informací, aby mohli podvod
odhalit. Jak jsme si již ukázali, uèení, které tvoøí vlastní základ spiritizmu, naprosto odporuje jasným
výrokùm Písma. Bible øíká, že mrtví nevìdí nic, že jejich myšlení vymizelo, že se neúèastní nièeho, co
se dìje pod sluncem, a nevìdí nic o radostech a starostech lidí, kteøí jim byli na zemi nejdražší.
Navíc, Bùh výslovnì zakázal jakýkoli styk s duchy zesnulých. V dobì starého Izraele nìkteøí lidé tvrdili,
podobnì jako dnes spiritisté, že se stýkají s mrtvými. Avšak "vìštecké duchy", jak nazývali tyto
návštìvníky z jiných svìtù, prohlašuje Bible za "démony" (Srov. 4 M 25,1-3; Ž 106,28; 1 K 10,20; Zj
16,14). Komunikaci s takovými duchy Hospodin oznaèil jako ohavnost a zakázal ji pod trestem smrti (3
M 19,31; 20,27). Dnes se lidé usmívají i názvu èarodìjnictví. Názor, že lidé mohou komunikovat s
démony, pokládají za støedovìkou bajku. Spiritizmus, který má statisíce, ba miliony pøívržencù, však
pronikl i do vìdeckých kruhù, vkradl se do církví, do zákonodárných sborù i na dvory panovníkù, není
nic jiného než èarodìjnictví ve starých dobách odsouzené a zakázané, a dnes oživené v nové podobì.
I kdybychom nemìli žádný jiný dùkaz o podstatì spiritizmu, mìlo by køes•anu staèit to, že duchové
nerozlišují mezi spravedlností a høíchem, mezi nejušlechtilejším a nejèistším následovníkem Ježíše
Krista a nejzkaženìjším sluhou satana. Když satan namlouvá svìtu, že i nejhorší lidé jsou v nebi a mají
tam vysoká postavení, øíká tím: "Nezáleží na tom, jak jste bezbožní, zda vìøíte nebo nevìøíte v Boha a v
Bibli. Žijte, jak se vám líbí, do nebe se stejnì dostanete." Hlasatelé spiritizmu ve skuteènosti øíkají:
"Každý, kdo se dopouští zlého, líbí se Hospodinu, takovým on pøeje. Anebo: Kde je Bùh zastávající
právo?" (Mal 2,17) Boží slovo varuje: "Bìda tìm, kdo øíkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za
svìtlo a svìtlo za tmu." (Iz 5,20)
Tito lživí duchové pøedstavují také apoštoly a vkládají jim do úst výroky, které naprosto protiøeèí tomu,
co apoštolové napsali pod vlivem Ducha svatého, když žili na zemi. Popírají Boží pùvod Bible, a tím
boøí základ køes•anské nadìje a nièí svìtlo, které ukazuje cestu do nebe. Satan pøesvìdèuje lidi, aby
uvìøili, že Bible je výmysl nebo snad kniha, která se hodila pro naše pøedky, dnes ji však nemusíme brát
vážnì a mùžeme ji odložit jako nìco zastaralého. Jako náhradu za Boží slovo pøedkládá satan projevy

duchù. To je prostøedek, který dokonale ovládá, jím pøesvìdèí lidi o všem, co chce. Knihu, která
odsuzuje jej i jeho následovníky, odsouvá stranou - právì tam, kde ji chce mít - a Spasitele svìta
pøedstavuje jako obyèejného èlovìka. A jako øímští vojáci, hlídající Ježíšùv hrob, šíøili lživou zprávu,
kterou jim našeptali knìží a starší lidu, aby popøeli zprávy o vzkøíšení Ježíše Krista, tak se pøívrženci
spiritistických projevù pokouší vzbudit zdání, že v životì našeho Spasitele není nic mimoøádného. Snaží
se zatlaèit Pána Ježíše do pozadí, aby mohli upoutat pozornost na své divy, a prohlašovat, že jejich
zázraky zdaleka pøekonávají èiny Ježíše Krista.
Spiritizmus nyní mìní své formy. Zakrývá nìkteré své pochybné rysy a halí se do pláštíku køes•anství.
Jeho prohlášení veøejnost zná již mnoho let z øeènických projevù a z tiskovin, z nichž je patrná jeho
pravá podstata. Toto uèení nelze popøít ani zakrýt.
Ani v jeho dnešní podobì nelze tento podvod nadále tolerovat. Ve skuteènosti je nebezpeènìjší než
døíve, protože je záludnìjší. Døíve spiritizmus odmítal Ježíše Krista a Bibli, nyní pøedstírá, že je pøijímá
a uznává. Bibli však vykládá tak, aby to vyhovovalo neobrácenému srdci, znehodnocuje její životnì
dùležité pravdy. Mluví o lásce jako o hlavní Boží vlastnosti, ale snižuje ji na pouhou sentimentalitu,
která témìø nerozlišuje mezi dobrem a zlem. Boží spravedlnosti, odsouzení høíchu a požadavkùm
Božího svatého zákona nevìnuje pozornost. Uèí lidi, aby Desatero pøikázání považovali za mrtvou
literu. Zmocòuje se smyslù lidí pøíjemnými, klamnými pohádkami a svádí je, aby odmítali Bibli jako
základ své víry. Tím vlastnì lidé zapírají Krista jako kdysi. Satan zaslepuje jejich oèi tak, že si toho
klamu nejsou vìdomi.
Jen málo lidí si plnì uvìdomuje klamnou moc spiritizmu a nebezpeèí, které vytváøí. Mnozí se
spiritizmem zabývají jen ze zvìdavosti. Ve skuteènosti v nìj nevìøí a zdìsili by se pøi pomyšlení, že se
mohou dostat pod nadvládu satanských duchù. Mají však odvahu vkroèit na zakázanou pùdu, a nepøítel
proti nim použije svou moc navzdory jejich vùli. Pokud dovolí, aby jednou ovládl jejich myšlení,
zmocní se jich. Pak už se vlastními silami èarovného omámení nedokážou zbavit. Jedinì Boží moc,
vyprošená opravdovou modlitbou víry, mùže tyto zajatce vysvobodit.
Lidé, kteøí vìdomì trpí høíšné sklony ve své povaze nebo se dobrovolnì poddávají høíchu, pøivolávají
satanovo pokušení. Oddìlují se od Boha a pøipravují se o ochranu jeho andìlù. Když pak k nim pøijde
satan se svými podvody, jsou bezbranní a snadno se stanou jeho koøistí. Ti, kdo se poddávají jeho moci,
si sotva uvìdomují, kde jejich cesta skonèí. Až se jich pokušitel plnì zmocní, použije je jako své
pomocníky, aby svedl do i další záhuby.
Prorok Izaiáš napsal: "Øeknou vám: 'Dotazujte se duchù zemøelých a jasnovidcù, kteøí sípají a
mumlají.' Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Na živé se má ptát mrtvých? K zákonu a svìdectví!
Což oni neøíkají takové slovo, že mu z nìho nevzejde jitøní záøe?" (Iz 8,19.20) Kdyby lidé uznali
pravdu o pøirozenosti èlovìka a o stavu mrtvých, tak jasnì vyloženou v Písmu svatém, poznali by v
tvrzeních a projevech spiritizmu pùsobení satana, jeho moc, znamení a klamné zázraky. Místo aby se
vzdali nevázanosti, tak pøíjemné neobrácenému srdci, a zøekli se høíchu, jež tak milují, mnozí radìji
zavírají oèi pøed svìtlem a navzdory varování pokraèují dál, zatímco je satan zaplétá do svých sítí a oni
se stávají jeho koøistí. "Nepøijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bùh vydává do
moci klamu, aby uvìøili lži." (2 Te 2,10.11)

Ty, kdo se stavìjí proti uèení spiritizmu, napadají nejen lidé, ale i satan a jeho andìlé. Dali se totiž do
boje proti duchovním vládám a mocnostem i zlým duchùm na výsostech. Satan se nevzdá ani kousku
území, pokud jej nezaženou nebeští poslové. Boží lid mu mùže èelit - podobnì jako Spasitel - slovy: "Je
psáno." Satan dnes umí stejnì jako v dobì Pána Ježíše citovat Písmo a pøekrucovat jeho výroky, aby jimi
podepøel své klamy. Lidé, kteøí chtìjí obstát v této nebezpeèné dobì, musí rozumìt zvìsti Písma.
Mnoho lidí se setká s ïábelskými duchy, kteøí se jim zjeví v podobì jejich zesnulých pøíbuzných nebo
pøátel a budou hlásat naprosté bludy. Tito návštìvníci se budou dovolávat našich citù a konat zázraky,
aby svá tvrzení doložili. Musíme být pøipraveni odolat jim pomocí biblické pravdy, která øíká, že mrtví
nevìdí nic a že tak se zjevují ïábelští duchové.
Pøed námi je hodina "zkoušky, která pøijde na celý svìt a provìøí obyvatele zemì". Lidé, jejichž víra
není pevnì založená na Božím slovu, budou podvedeni a pøemoženi. Satan pùsobí "všemožnou
nepravostí", aby získal nadvládu nad lidmi, a jeho klamy stále porostou. Svého cíle však mùže
dosáhnout jen tehdy, podlehnou-li lidé dobrovolnì jeho svodùm. Kdo chce poznat pravdu a opravdovì ji
hledá, kdo usilují oèistit svou duši poslušností a dìlá všechno, co je v jeho silách, aby byl pøipraven na
zápas, najde v Bohu pravdy bezpeènou ochranu. Spasitel slíbil: "Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval,
zachovám tì i já v hodinì zkoušky." (Zj 3,10) Spíše vyšle všechny andìly z nebe, aby ochránili jeho lid,
než by ponechal jediného èlovìka, který mu dùvìøuje, napospas satanu.
Prorok Izaiáš ukazuje na strašný klam, který zpùsobí, že bezbožní lidé se budou cítit bezpeèni pøed
Božím spravedlností: "Uzavøeli jsme smlouvu se smrtí a sjednali jsme úmluvu s podsvìtím. Valí se
bièující pøíval? Však se pøežene, nás nezasáhne, vždy• jsme si svým útoèištìm uèinili lež a skryli jsme
se v klamu." (Iz 28,15) K popisované skupinì patøí také lidé, kteøí se ve své zatvrzelé nekajícnosti
utìšují myšlenkou, že Bùh nebude høíšníky trestat a všechny lidi - bez ohledu na to, jak jsou zkaženi vezme do nebe, aby žili jako andìlé. Ještì pevnìji se se smrtí a peklem svazují lidé, kteøí odmítají pravdy,
jež Bùh dal jako obranu pro spravedlivé v dobách tísnì, a pøijímají místo nich jako ochranu satanovu lež
- klamné pøedstavy spiritizmu.
Slepota lidí této generace nás pøivádí k úžasu. Tisíce zavrhují Boží slovo jako nevìrohodné a s
dychtivou ochotou pøijímají satanovy klamy. Skeptici a posmìvaèi se vysmívají horlivosti lidí, kteøí
zápasí o víru prorokù a apoštolù, a baví se tím, že zesmìšòují výroky Písma o Kristu, o plánu vykoupení
èlovìka i o odplatì, která postihne ty, kdo odmítají pravdu. Tváøí se, že mají soucit s lidmi, kteøí jsou tak
omezení, slabí a povìrèiví, že uznávají Boží požadavky a øídí se pøíkazy Božího zákona. Projevují
takovou sebejistotu, jako by opravdu uzavøeli smlouvu se smrtí a dohodu s peklem, ba jako by postavili
nepøekroèitelnou, neproniknutelnou hradbu mezi sebe a Boží trest. Nic v nich nemùže vyvolat strach.
Tak dokonale se oddali pokušiteli, tak tìsnì jsou s ním spojeni, tak dùkladnì jsou prostoupeni jeho
duchem, že nemají sílu ani chu• osvobodit se z jeho zajetí.
Satan se dlouho pøipravoval na svùj poslední pokus oklamat svìt. Základ svého pùsobení položil
ujištìním, daným Evì v ráji: "Nikoli, nepropadnete smrti." "V den, kdy z nìho pojíte, otevøou se vám oèi
a budete jako Bùh znát dobré i zlé." (1 M 3,4.5) Postupnì pøipravoval pùdu pro svùj vrcholný podvod
tím, jak rozvíjel spiritizmus. Dosud svého cíle ještì plnì nedosáhl, jeho námaha však bude korunována
úspìchem. Prorok napsal: "Hle ... tøi neèistí duchové, podobní ropuchám. Jsou to duchové ïábelští, kteøí
èiní zázraèná znamení. Vyšli ke králùm celého svìta, aby je shromáždili k boji v rozhodující den

všemohoucího Boha." (Zj 16,13.14) Kromì lidí, které bude chránit Boží moc prostøednictvím víry v
Boží slovo, zachvátí celý svìt satanùv klam. Ïábel ukolébává lidi v pocitu, že jim nehrozí žádné
nebezpeèí, a probudí je teprve pøíchod Božího hnìvu.
Pán Bùh øekl: "Za mìøicí šòùru beru právo, za olovnici spravedlnost. Lživé útoèištì smete krupobití a
skrýši zaplaví vody. Vaše smlouva se smrtí bude zrušena a vaše úmluva s podsvìtím neobstojí. Valí se
bièující pøíval! Až se pøežene, budete po nìm jak zdupaná zemì." (Iz 28,17.18)
Pøedmluva vydavatelù
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35. Ohrožená svoboda svìdomí
Protestanté se dnes dívají na øímský katolicizmus mnohem pøíznivìji než v minulosti. V zemích, kde
katolicizmus není u moci a kde obhájci papežství zaujímají smíølivý postoj, aby získali vliv, lze
pozorovat rostoucí nezájem o rozdíly v uèení mezi reformaèními církvemi a katolicizmem. Stále více se
prosazuje názor, že se vlastnì v nejdùležitìjších bodech pøíliš nelišíme, jak se døíve tvrdilo, a že malý
ústupek ze strany protestantù zlepší vztahy s Øímem. Kdysi protestanté pøikládali velkou cenu svobodì
svìdomí, která byla tak draze vykoupena. Uèili své dìti odporu k papežským zloøádùm a zastávali názor,
že usilovat o soulad s Øímem by znamenalo zpronevìøit se Bohu. Jak rozdílné jsou však dnešní postoje
protestantù.
Obhájci papežství prohlašují, že jejich církev je pomlouvána, a protestanté to ochotnì pøijímají. Mnozí
tvrdí, že je nespravedlivé posuzovat dnešní katolickou církev podle pronásledování a nesmyslností,
kterými se projevovala její vláda ve staletích nevìdomosti a temna. Omlouvají její krutost barbarstvím
tehdejší doby, a tvrdí, že vliv moderní civilizace zmìnil její postoje.
Zapomínají, že papežství si po osm staletí osobovalo nárok na neomylnost? Od tohoto nároku
neupustilo, naopak - v 19. století ho potvrdilo ještì rozhodnìji než døíve. Když Øím tvrdí, že "církev se
nikdy nemýlila, ani se podle Písma svatého nikdy nezmýlí" (John L. von Mosheim, Institutes of
Ecclesiastical History, kniha 3, 11. stol., èást 2, kap. 2, pozn. 17), jak se mùže zøíci principù, kterými se
øídilo její jednání v minulosti?
Papežství se nikdy nevzdá nároku na neomylnost. Trvá na tom, že všechno, co dìlalo pøi pronásledování
lidí, kteøí nepøijali jeho dogmata, bylo správné. Neopakovalo by stejné èiny, kdyby se mu k tomu
naskytla pøíležitost? Kdyby padla omezení vytvoøená svìtskou mocí a Øím znovu získal døívìjší
postavení, znovu by ožil také útlak a pronásledování.
Známý dìjepisec napsal o postoji katolické hierarchie ke svobodì svìdomí a o nebezpeèí, které hrozí
Spojeným státùm jako dùsledek její politiky:
"Mnoho lidí ve Spojených státech by chtìlo strach z øímského katolicizmu považovat za fanatizmus
nebo dìtinskost. Nevidí ani v povaze ani v postojích øímského katolicizmu nic, co by ohrožovalo naše
svobodné zøízení, a nevidí nic zlovìstného v jeho rùstu. Porovnejme tedy nejprve nìkteré základní
principy našeho zøízení se zásadami katolické církve.
Ústava Spojených státù zaruèuje svobodu svìdomí. Není nic cennìjšího a dùležitìjšího. Papež Pius IX. ve
své encyklice z 15. srpna 1854 napsal: 'Nesmyslné a falešné uèení èi blouznìní na obranu svobody
svìdomí je neobyèejnì zhoubný blud, je to mor, pøed kterým je tøeba se mít na pozoru.' Týž papež
vynáší ve své encyklice z 8. prosince 1864 klatbu "nad tìmi, kdo prosazují svobodu svìdomí a
náboženského vyznání," jakož i "nad tìmi, kdo jsou toho názoru, že církev by nemìla používat násilí".
Smíølivý tón Øíma ve Spojených státech neznamená, že se Øím zmìnil. Je tolerantní tam, kde nemá
moc. Biskup O'Connor prohlásil: 'Náboženskou svobodu trpíme jen do doby, než mùžeme prosadit opak,

aniž bychom ohrozili katolický svìt.'... Arcibiskup ze St. Louis kdysi øekl: 'Kacíøství a nevíra jsou
zloèiny. V køes•anských zemích, jako napøíklad v Itálii a ve Španìlsku, kde je všechno obyvatelstvo
katolické a kde katolické náboženství tvoøí podstatnou èást zákonù zemì, jsou trestány jako jiné
zloèiny.'...
Každý kardinál, arcibiskup a biskup v katolické církvi skládá pøísahu vìrnosti papeži, která obsahuje
tato slova: 'Kacíøe, rozkolníky a odbojníky proti našemu pánu (papeži) nebo proti jeho urèeným
následníkùm budu ze všech svých sil pronásledovat a potírat'." (Josiah Strong, Our Country, kap. 5, odd.
2-4)
V katolické církvi jsou ovšem také opravdoví køes•ané. Tisíce pøíslušníkù této církve slouží Bohu podle
svého nejlepšího vìdomí. Nemají pøístup k Božímu slovu, a proto nemohou znát pravdu. Nepoznali
rozdíl mezi živou službou srdce a pouhými formami a obøady. Bùh sleduje s laskavým soucitem tyto
lidi, kteøí byli vychováni v nesprávné a neuspokojující víøe, a zpùsobí, že temnotou, která je obklopuje,
proniknou paprsky svìtla. Odhalí jim pravdu, která je v Pánu Ježíši, a mnozí se pak pøipojí k jeho lidu.
Katolicizmus jako náboženský systém neodpovídá Kristovu evangeliu dnes o nic více, než v kterémkoli
období svých dìjin. Protestantské církve žijí ve velké temnotì, jinak by rozpoznaly znamení èasu.
Øímská církev má dalekosáhlé plány a promyšlené zpùsoby jednání do daleké budoucnosti. Využívá
všechny prostøedky k rozšíøení svého vlivu a ke zvýšení své moci. Pøipravuje se na usilovný a
rozhodný boj o znovunabytí vlády nad svìtem, na zavedení nového pronásledování i na znièení všeho, co
vytvoøil protestantizmus. Katolicizmus všude získává pozice. Všimnìme si, jak roste poèet katolických
kostelù a kaplí v protestantských zemích, jak roste obliba katolických vysokých škol a kolejí v Americe
a jak jsou u protestantù oblíbené. Sledujme, jak roste obøadnictví v anglikánské církvi a jak èasto
dochází k pøestupùm protestantù do katolické církve. Tyto jevy by mìly znepokojit všechny, kdo si váží
ryzích zásad evangelia.
Protestanté zaèali s papežstvím spolupracovat a hájit ho. Uzavírají dohody a èiní ústupky, jež pøekvapují
samotné katolíky, kteøí je jen stìží dokáží pochopit. Lidé zavírají oèi pøed pravou povahou øímské
církve a pøed nebezpeèím, kterým hrozí její nadvláda. Lidé musí být varováni, aby dokázali èelit tomuto
nebezpeènému nepøíteli obèanské a náboženské svobody.
Mnozí protestanté se domnívají, že katolické náboženství není pøitažlivé a že jeho bohoslužba je øadou
nudných a nesmyslných obøadù. V tom se však mýlí. Katolicizmus je sice založen na nesprávném uèení,
není to však naivní a nešikovný podvod. Bohoslužby katolické církve jsou velice pùsobivé obøady.
Okázalost a slavnostnost upoutávají smysly a umlèují hlas rozumu a svìdomí. Okouzlují oèi. Nádherné
chrámy, okázalá procesí, zlaté oltáøe, svatostánky zdobené drahokamy, vzácné malby a sochy
upoutávají smysl pro krásu a umìní. Jedineèná hudba upoutává také sluch. Zvuk slavnostnì znìjících
varhan doplnìný mnohohlasým zpìvem, rozléhající se prostornými chrámy musí nutnì zapùsobit na mysl
a vzbudit posvátnou úctu.
Vnìjší nádhera, okázalost a obøady se jen posmívají touhám høíchem naplnìného lidského srdce a
dokládají vnitøní zkaženost. Kristovo náboženství se nepotøebuje prosazovat takovými lákadly. Ve
svìtle záøícím z køíže se jeví køes•anství tak èisté a krásné, že žádné vnìjší ozdoby nemohou zvýšit jeho
hodnotu. Bùh oceòuje jen krásu svatosti, pokorného a tichého ducha.
Brilantnost stylu není dùkazem èisté, vznešené mysli. Vyvinutý smysl pro umìní a jemný kultivovaný

vkus nacházíme èasto u lidí pøízemních a smyslných. Takové lidi èasto používá satan k svádìní jiných,
aby zapomínali na potøeby svých duší, na budoucnost a vìèný život, aby se odvrátili od svého vìèného
Pomocníka a žili výluènì pro tento svìt.
Okázalé vnìjší náboženství je pøitažlivé pro neobrácené srdce. Nádhera a obøadnost katolické
bohoslužby jsou pøitažlivé a okouzlující. Na mnohé lidi pùsobí tak, že se na øímskou církev dívají jako
na opravdovou bránu do nebe. Její vliv neohrožuje pouze ty, kdo se postavili pevnì na základ pravdy,
jejichž srdce promìnil Boží Duch. Tisíce lidí, kteøí nemají živou zkušenost s Kristem, budou svedeni
zdánlivou zbožností, která nemá žádnou úèinnost. Právì takové náboženství si ovšem mnoho lidí pøeje.
Tvrzení církve, že má právo odpouštìt høíchy, vede katolíky k pocitu, že mohou svobodnì høešit. Také
zpovìï, bez níž se neudìluje rozhøešení, vede k høešení. Ten, kdo kleká pøed høíšným èlovìkem a ve
zpovìdi mu vyznává myšlenky a pohnutky svého srdce, ponižuje svou lidskou dùstojnost a snižuje
všechny ušlechtilé pohnutky svého nitra. Kdo odhaluje své høíchy knìzi - chybujícímu, høíšnému
èlovìku, zkaženému èasto alkoholizmem a prostopášností - snižuje úroveò svého charakteru a zneèis•uje
se. Jeho pojetí snižuje Boha na úroveò høíšného èlovìka, protože v knìzi vidí Božího zástupce. Zpovìï
èlovìku je pramen, ze kterého vytéká mnoho zla, vede svìt k neèistotì a koneèné záhubì. Èlovìku, který si
libuje v høíchu, je však pøíjemnìjší zpovídat se èlovìku než otevøít srdce Bohu. Èlovìk pøirozenì radìji
høích vyznává než opouští. Snazší je týrat tìlo žínìným odìvem, kopøivami a øetìzy než se vzdát
høíšných choutek. Neobrácené srdce je ochotné radìji nést tìžké bøemeno než poslouchat Pána Ježíše.
Øímskokatolická církev se nápadnì podobá židovské spoleènosti v dobì Ježíše Krista. Židé tajnì
pošlapávali všechny zásady Božího zákona, navenek však horlivì zachovávali jeho pøedpisy, které
zatížili nároènými požadavky a tradicemi. To zpùsobilo, že zachovávat zákon bylo bolestné a obtížné.
Tak jako Židé pøedstírali, že ctí zákon, tak øímská církev tvrdí, že ctí køíž. Oslavuje sice symbol
Kristova utrpení, v praxi však zapírá Ukøižovaného.
Symbol køíže dávají na své kostely, na oltáøe a roucha. Køíže jsou všude. Navenek ctí a vyvyšují køíž.
Kristovo uèení však pohøbili pod nános nesmyslných tradic, falešných výkladù a pøísných pøedpisù.
Spasitelova slova na adresu bigotních Židù: "Svazují tìžká bøemena a nakládají je lidem na ramena, ale
sami se jich nechtìjí dotknout ani prstem," (Mt 23,4) se ještì lépe hodí na hodnostáøe øímskokatolické
církve. Lidi s citlivým svìdomím udržují ve strachu pøed Božím hnìvem, zatímco mnozí církevní
hodnostáøi žijí v pøepychu a smyslných radovánkách.
Uctívání obrazù a relikvií, vzývání svatých a vyvyšování papeže jsou satanovy klamy k odvedení
pozornosti od Boha a jeho Syna. Aby lidi znièil, snaží se satan odvrátit jejich pozornost od Spasitele,
který je mùže jako jediný zachránit. Vede je, aby se zabývali èímkoli, co jim nahradí Pána, který øekl:
"Pojïte ke mnì všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi bøemeny, a já vám dám odpoèinout." (Mt 11,28)
Satan se stále snaží nesprávnì pøedstavovat Boží charakter, podstatu høíchu i to, oè vlastnì ve velkém
sporu jde. Jeho falešné závìry snižují závaznost Božího zákona a vedou lidi k tomu, že neberou høích
vážnì. Souèasnì vedou lidi k falešným pøedstavám o Bohu, takže se na nìj dívají spíše se strachem a
nenávistí než s láskou. Satan pøipisuje svou vlastní krutost Stvoøiteli. To se také odráží v náboženských
soustavách i ve formách bohoslužby. Satan tím zaslepuje mysl lidí a získává je jako spojence v boji proti
Bohu. Zvrácenými pøedstavami o Božích vlastnostech svádìl pohanské národy k pøesvìdèení, že pro

získání Boží pøíznì jsou nutné lidské obìti. Proto v rùzných formách modláøství lidé páchali hrozné
ukrutnosti.
Øímskokatolická církev spojuje rùzné pohanské projevy s køes•anstvím a podobnì jako pohanství
zkresluje Boží charakter a dopouští se neménì krutých a hrozných èinù. Øím v dobì své vlády používal
muèící nástroje, aby pøinutil lidi pøijmout své uèení. Pro ty, kdo se nechtìli podvolit jeho požadavkùm,
nechal postavit hranice. Nechal vraždit lidi v rozsahu, který odhalí až poslední soud. Církevní
hodnostáøi pod vlivem satana vymýšleli zpùsoby co nejkrutìjšího muèení, které obì• neusmrtí. V mnoha
pøípadech vystupòovali tyto ïábelské metody až k hranicím toho, co èlovìk mùže vydržet, až pøíroda
sama vzdává zápas a trpící pøijímá smrt jako vysvobození.
Tak dopadali odpùrci Øíma. Pro své poddané mìl Øím jako kázeòský prostøedek dùtky, hladovìní,
pokoøující tìlesné tresty všeho druhu. Aby získali pøízeò nebes, pøestupovali kajícníci Boží zákony tím,
že pøestupovali pøírodní zákony. Byli uèeni, že musí zpøetrhat svazky, kterými Bùh chtìl zpøíjemnit
èlovìku pobyt na zemi. Na høbitovech leží miliony lidí, kteøí strávili život marným úsilím pøekonat své
pøirozené city, potlaèit každou myšlenku a projev soucitu k jiným lidem jako nìco, co Boha uráží.
Chceme-li pochopit satanovu krutost projevovanou po staletí nejen mezi lidmi, kteøí nikdy o Bohu
neslyšeli, ale uprostøed køes•anstva, staèí sledovat dìjiny katolicizmu. Prostøednictvím obrovské
soustavy klamù dosahuje kníže zla svého cíle - zneuc•uje Boha a nièí èlovìka. Když si uvìdomíme, jak
se satan maskuje a jak uskuteèòuje své zámìry prostøednictvím církevních hodnostáøù, mùžeme lépe
pochopit, proè má takový odpor vùèi Bibli. Èetbou této knihy lidé objeví Boží milost a lásku. Poznají, že
Bùh nám neukládá taková bøemena jako lidé. Bùh nežádá nic než pokorné a kající srdce, skromného,
poslušného ducha.
Ježíš Kristus nedal svým životem pøíklad mužùm ani ženám, aby se zavírali do klášterù, a tak se
pøipravovali pro nebe. Nikdy neuèil, že máme v sobì potlaèovat lásku a soucit. Spasitelovo srdce
pøekypovalo láskou. Èím více se èlovìk blíží k mravní dokonalosti, tím je citlivìjší, tím více vnímá høích
a tím plnìji cítí s trpícím. Papež tvrdí, že je zástupcem Ježíše Krista, projevuje však charakter podobný
Spasiteli? Poslal Kristus nìkoho do vìzení nebo na muèení proto, že ho neuctíval jako Vládce nebes?
Odsoudil k smrti ty, kdo ho neuznávali? Když se obyvatelé jedné samaøské vesnice k nìmu zachovali
neuctivì, apoštol Jan se rozzlobil a žádal: "Pane, máme pøivolat oheò s nebe, aby je zahubil, jako to
uèinil Eliáš?" Pán Ježíš se soucitnì podíval na své uèedníky, pokáral jejich tvrdost a øekl: "Syn èlovìka
nepøišel lidi zahubit, ale zachránit." (Lk 9,54.56) Jaký rozdíl mùžeme sledovat mezi postoji Ježíše Krista
a toho, kdo se vydává za jeho zástupce.
Dnes øímská církev ukazuje svìtu èistý štít, protože se omluvila za minulost plnou krutostí. Oblékla si
šat podobný Kristu, v podstatì se však nezmìnila. Základní principy papežství, které platily v uplynulých
staletích, platí i dnes. Pouèky vydané v nejtemnìjších dobách, platí dodnes. Nepøesvìdèujme sami sebe.
Papežství, jaké jsou dnes protestanté ochotni uznávat, je totéž papežství, které vládlo svìtu v dobì
reformace, kdy povstávali Boží muži, aby s nasazením života odhalili jeho nepravosti. Dnes je právì tak
pyšné a opovážlivé, jako když vládlo nad králi a knížaty a osobovalo si práva, která náleží jen Bohu.
Podstata papežství je dnes neménì krutá a tyranská, než tomu bylo v dobì, kdy pošlapávalo lidskou
svobodu a vraždilo Boží vìrné. (viz Dodatek è. 40)

Papežství je právì to, co proroctví popisuje jako odpadnutí posledních dnù (viz 2 Te 2,3.4). Souèástí jeho
strategie je brát na sebe vždy takovou podobu, která nejlépe poslouží jeho cílùm. Chameleónská
promìnlivost kryje stále stejný hadí jed. Prohlašuje: "Nejsme vázáni dodržovat slovo dané kacíøùm, ani
osobám podezøelým z kacíøství." (Lenfant, díl 1, str. 516) Mùžeme tuto moc, jejíž tisícileté dìjiny jsou
psány krví vìrných Božích následovníkù, nyní uznávat za souèást Kristovy církve?
Protestanté tvrdí, a ne bezdùvodnì, že katolicizmus se dnes již tak neliší od protestantizmu jako døíve.
Øada vìcí se jistì zmìnila, nezmìnila se však podstata papežství. Katolicizmus se skuteènì velmi podobá
dnešnímu protestantizmu, protože se protestantizmus od èasù reformace podstatnì zmìnil k horšímu.
Protože protestantské církve usilují o pøízeò svìta, zaslepuje jejich oèi falešná láska k bližnímu.
Domnívají se, že z každého zla vzejde dobro, a nakonec zákonitì dojdou k pøesvìdèení, že z každého
dobra vzejde zlo. Místo aby hájily "víru jednou provždy odevzdanou Božímu lidu" (Ju 3), bezmála se
omlouvají Øímu za to, že jej posuzovaly nepøíznivì, a prosí o prominutí, že jsou tak pøehnanì horlivé.
Mnoho lidí, dokonce i mnozí z tìch, kdo øímskokatolickou církev posuzují kriticky, nedoceòuje
nebezpeèí její moci a jejího vlivu (viz Dodatek è. 41). Mnozí lidé tvrdí, že šíøení jejích dogmat, povìr a
útlaku podporovala duchovní a mravní temnota støedovìku a že osvícenost naší doby, všeobecné
rozšíøení znalostí a rostoucí náboženská a obèanská svoboda znemožòují, aby se obnovila náboženská
nesnášenlivost a tyranie. Za smìšné považují pouhé pomyšlení na to, že by takový stav mohl nastat v této
osvícené dobì. Je pravda, že dnešní generace dostává mnoho informací z oblasti duchovní, morální i
náboženské. Ze stránek Božího slova záøí na svìt nebeské svìtlo. Nezapomínejme však, že èím vìtší je
svìtlo, tím vìtší temnota halí lidi, kteøí je pøevracejí a odmítají.
Jen opravdové studium Písma spolu s modlitbou ukáže protestantùm pravou povahu papežství a zpùsobí,
že si je budou ošklivit, a budou se mu vyhýbat. Mnozí z nich jsou však podle vlastního názoru dostateènì
moudøí a necítí potøebu pokornì hledat Boha, aby poznali pravdu. I když se chlubí svým vzdìláním,
neznají ani Písmo ani Boží moc. Potøebují nìco, èím by uklidnili své svìdomí, vyhledávají to, co je
nejménì duchovní a nejménì èlovìka pokoøuje. Hledají metodu jak na Boha zapomenout, ovšem
takovým zpùsobem, aby se zdálo, že na nìho myslí. Odpadlé køes•anství vhodnì plní tuto roli. Zamìøilo
se na dvì kategorie lidí, a tím vlastnì zahrnulo takøka celý svìt: na ty, kdo chtìjí být spaseni svými
zásluhami, a na ty, kdo chtìjí být spaseni i se svými høíchy. V tom je tajemství jeho moci.
Ukázalo se, že doba duchovního temna byla pro papežství výhodná. Nyní se ukáže, že i období velkého
intelektuálního poznání je pro jeho úspìch pøíznivé. V minulosti, kdy lidé nemìli Boží slovo a neznali
pravdu, byli zaslepeni a mnozí z nich, aniž si to uvìdomovali, skonèili v nastražené síti. V této generaci
mnoha lidem zaslepil oèi lesk lidských výmyslù, nesprávnì nazývaných "vìda". Nerozeznají satanovu
léèku a ochotnì se do ní ženou, jako by mìli zavázané oèi. Bùh si pøál, aby lidé považovali rozum za dar
Stvoøitele a aby ho využívali pro vìc pravdy a spravedlnosti. Tam, kde vládne pýcha a ctižádost a lidé
kladou své názory nad Boží slovo, tam mùže rozum zpùsobit vìtší zkázu než nevìdomost. Souèasná
falešná vìda, která podkopává víru v Písmo, napomáhá právì tak úèinnì k pøijetí papežství s jeho
líbivými formami, jako ve støedovìku pøispìlo k zvìtšení jeho moci to, že lidé nemìli pøístup k
vìdomostem.

Protestanté ve Spojených státech kráèejí nyní ve stopách katolíkù tím, že se snaží získat pro církevní
instituce a zvyky podporu státu. Navíc, otevírají tím katolicizmu cestu, aby mohl v protestantské
Americe získat moc, kterou v Evropì ztratil. Ještì závažnìjší je skuteènost, že toto hnutí sleduje jako cíl
prosadit všeobecné zachovávání nedìle. To je nìco, co pochází z Øíma, protože Øím považuje nedìli za
symbol své autority. Protestantské církve tak prostupuje duch papežství - duch pøizpùsobování se
svìtským zvykùm, uctívání lidských tradic místo Božích pøikázání - a tento duch je vede k tomu, aby
vyvyšovaly nedìli, jako to kdysi dìlala øímská církev.
Chceme-li pochopit, jaké prostøedky budou použity v zápasu, který brzy vypukne, staèí, abychom se
seznámili s prostøedky, které k dosažení stejného cíle použil v minulosti Øím. Chceme-li vìdìt, jak
budou katolíci spolu s protestanty jednat s lidmi, kteøí odmítají jejich názory, povšimnìme si, jak
postupoval Øím proti zachovávání soboty a proti jejím obhájcùm.
Císaøské dekrety, všeobecné koncily a církevní ustanovení podporované svìtskou mocí byly stupnì, po
nichž vystoupil pohanský svátek až na èestné místo v køes•anském svìtì. Prvním veøejným opatøením
vynucujícím zachovávání nedìle byl zákon vydaný roku 321 po Kristu císaøem Konstantinem (viz
Dodatek è. 5). Zákon naøizoval, aby obyvatelé mìst odpoèívali v "ctihodný den slunce", dovoloval však
venkovanùm konat zemìdìlské práce. Aèkoli to vlastnì byl pohanský svátek, císaø jej naøídil poté, co
formálnì pøijal køes•anství.
Protože se ukázalo, že císaøský pøíkaz není dostateènou náhradou za Boží autoritu, zasáhl biskup
Eusebius, který se ucházel o pøízeò knížat a snažil se zalichotit Konstantinovi. Šíøil názor, že Kristus
pøeložil den odpoèinku ze soboty na nedìli. Neuvedl ani jediný text z Písma jako dùkaz pro nové uèení.
Eusebius sám bezdìènì potvrdil nesmyslnost svého uèení, když prozradil, kdo je ve skuteènosti
pùvodcem zmìny. Prohlásil: "Všechno, co se mìlo konat v sobotu, pøenesli jsme na den Pánì." (Robert
Cox, Sabbath Laws and Sabbath Duties, str. 538) Argumenty pro zavedení nedìle byly nesmyslné,
pøesto posloužily k tomu, že se lidé osmìlili pošlapávat Boží sobotu. Všichni, kdo usilovali o pøízeò
svìta, pøijali tento populární lidový svátek.
Nakolik papežství zapouštìlo pevnìjší koøeny, stupòovalo se prosazování nedìle. Po urèitou dobu mohli
ještì lidé pracovat na polích a nechodit v nedìli do kostela. Za sedmý den i nadále pokládali sobotu.
Pomalu a jistì se však prosazovala zmìna. Všichni, kdo zastávali církevní úøady, nesmìli v nedìli
projednávat soukromé soudní spory. O nìco pozdìji církev naøídila, že všichni - bez ohledu na stav nesmìjí v nedìli konat všední práci. Pøíslušníci svobodného stavu mìli být trestáni penìžitými pokutami a
poddaní ranami holí. Pozdìji bylo naøízeno, že bohatí budou trestáni propadnutím poloviny majetku a
pokud se nepodøídí, stanou se z nich otroci. Pøíslušníci nižších tøíd mìli být navždy porobeni.
Jako jedna z dalších zbraní byly použity povìsti o zázracích. Napøíklad se vyprávìlo o jednom rolníkovi,
který chtìl v nedìli zorat své pole, a když si chtìl oèistil pluh kusem železa, zùstalo mu železo vìzet v
ruce a po dva roky je musel stále nosit "za velkých bolestí a k velké hanbì" (Francis West, Historical and
Practical Discourse on the Lord's Day, str. 174).
Pozdìji vydal papež naøízení, aby každý knìz ve své farnosti napomínal pøestupníky zákona o
zachovávání nedìle a vedl je, aby chodili v nedìli do kostela a modlili se, jinak údajnì pøivolají na sebe a

ostatní nìjakou pohromu. Jeden z církevních koncilù použil dùkaz, od té doby èasto používaný - a to i
protestanty - že nedìle je pravou sobotou, protože kohosi, kdo v tento den pracoval, zasáhl blesk. Preláti
tvrdili: "Je zøejmé, že nesvìcení tohoto dne vzbuzuje velkou Boží nelibost." Potom byla vydána výzva,
aby knìží a kazatelé, králové a knížata a všichni vìrní poddaní "vynaložili nejvìtší úsilí, aby se tomuto
dni dostalo plné cti a aby byl k chvále køes•anstva v budoucnu svìcen nábožnìji" (Thomas Morer,
Discourse in Six Dialogues on the Name, Notion and Observation of the Lord's Day, str. 271).
Když se ukázalo, že rozhodnutí církevních koncilù jsou nedostateèná, vyzvala církev svìtské úøady, aby
vydaly naøízení, které by vyvolalo v lidech strach a pøinutilo je, aby v nedìli nepracovali. Na synodu,
který se konal v Øímì, pak všechna døívìjší rozhodnutí dùraznì a slavnostnì potvrdila. Vtìlila je do
církevního zákona a svìtské úøady vynucovaly jejich plnìní v celém køes•anském svìtì (Viz Heylyn,
History of the Sabbath, 2. díl, kap. 5, odd. 7).
Nedostatek biblických dùkazù pro svìcení nedìle však vyvolával nemalé rozpaky. Vìøící pochybovali,
zda jejich uèitelé mají právo dát stranou jasný Boží výrok: "Sobota je den odpoèinutí Hospodina, tvého
Boha" (2 M 20,10), a prosazovat uctívání dne slunce. Nedostatek biblické podpory bylo tøeba nahradit
nìèím jiným. Jeden horlivý zastánce nedìle navštívil koncem dvanáctého století církevní obce v Anglii a
musel èelit odporu vìrných svìdkù pravdy. Jeho úsilí bylo marné, a tak odjel na nìjaký èas ze zemì, aby
hledal zpùsoby jak své uèení prosadit. Když získal, co potøeboval, vrátil se a bìhem dalšího pùsobení
dosáhl mnohem vìtšího úspìchu. Pøinesl s sebou svitek se spisem, pocházejícím údajnì pøímo od Boha,
obsahující potøebný pøíkaz o zachovávání nedìle a také pohrùžky, které mìly zastrašit neposlušné. O
této vzácné listinì, která byla podlým podvrhem, se tvrdilo, že spadla z nebe a byla nalezena v
Jeruzalémì, na oltáøi v kostele svatého Simeona na Golgotì. Ve skuteènosti tento podvrh vznikl v
papežském paláci. Podvrhy a podvody, které sloužily k posílení moci a autority církve, pokládala
knìžská moc ve všech dobách za legitimní.
Svitek zakazoval veškerou práci od tøí hodin v sobotu odpoledne do východu slunce v pondìlí. Tvrdilo
se, že jeho pravost potvrdila øada zázrakù. Lidé, kteøí pracovali bìhem vymezené doby, byli údajnì
postižení mrtvicí. Mlynáø, který chtìl mlít obilí, vidìl, že místo mouky vytéká proud krve a mlýnské kolo
se zastavilo, pøestože voda tekla silným proudem. Žena, která dala do pece tìsto, je po èase vyndala
syrové, pøestože pec byla roztopená. Jiná žena si pøipravila tìsto k peèení, ale v sobotu ve tøi hodiny se
rozhodla, že je nechá stát až do pondìlí. Následujícího dne však zjistila, že se Boží mocí pøetvoøilo v
upeèené bochníky chleba. Jeden muž, který si upekl chleba po tøetí hodinì v sobotu, pøíštího rána - když
chléb rozkrojil - zjistil, že z nìho vytéká krev. Takovými výmysly a povìrami se obhájci nedìle pokoušeli
odùvodnit její svatost (Viz Roger de Hoveden, Annals, díl II, str. 528-530).
Ve Skotsku a v Anglii získala církev vìtší respekt pro nedìli tím, že k ní pøidala èást starobylé soboty.
Doba, kdy se mìla svìtit, se však lišila. Skotský král vydal pøíkaz, že "za svatou se má pokládat sobota
od dvanácti hodin v poledne" a že nikdo se od této hodiny až do pondìlního rána nesmí zabývat
svìtskými záležitostmi (Morer, str. 290.291).
Pøestože se pøedstavitelé církve usilovnì snažili prosadit svìcení nedìle, sami veøejnì uznávali, že sobota
byla dána Boží autoritou, a nedìle je lidské ustanovení, které má sobotu nahradit. V šestnáctém století
prohlásila papežská rada: "Nech• všichni køes•ané mají na mysli, že sedmý den je posvìcen Bohem a je
uznáván a zachováván nejen Židy, nýbrž všemi ostatními, kteøí uctívají Boha, aèkoli jsme my, køes•ané,

zmìnili jejich sabat na Den Pánì." (Morer, str. 281.282) Lidé, kteøí zmìnili Boží zákon, dobøe vìdìli, co
dìlají. Opovážlivì se vyvýšili nad Boha.
Názornou ukázkou postoje Øíma vùèi tìm, kdo s ním nesouhlasili, je dlouhotrvající krvavé
pronásledování valdenských, z nichž nìkteøí zachovávali sobotu. Nìkteøí další lidé trpìli za svou vìrnost
ètvrtému pøikázání podobným zpùsobem. Z tohoto hlediska jsou zvláš• významné dìjiny církve v
Etiopii. V temnu støedovìku totiž svìt zapomnìl na køes•any ve støední Africe, kteøí proto po mnoho
staletí mohli svobodnì vyznávat svou víru. Koneènì se Øím o nich dovìdìl, a vyvinul na etiopského
císaøe nátlak, aby uznal papeže jako Kristova zástupce. Pak následovaly další ústupky. Nakonec císaø
vydal naøízení, zakazující zachovávání soboty pod pohrùžkou nejpøísnìjších trestù (Viz Michael
Geddes, Church History of Ethiopia, str. 311.312). Papežská tyranie se však záhy stala tak tíživým
bøemen, že se Etiopané rozhodli setøást je se svých ramen. Po hrozné válce byli katolíci vyhnáni ze
svých pozic a byla obnovena stará víra. Etiopská církev se tìšila opìt bývalé svobodì a nikdy
nezapomnìla na pouèení o podvodech, fanatizmu a despotické vládì Øíma. Byla ráda, že žije v odlehlé
zemi a ostatní køes•ané o ní neví.
Církevní obce v Africe zachovávaly sobotu tak, jak ji zachovávala katolická církev pøed úplným
odpadnutím. Jejich èlenové zachovávali sedmý den podle Božího pøíkazu, ale podle církevního zvyku se
zdržovali práce také v nedìli. Když Øím dosáhl vrcholu své moci, zaèal pošlapávat Boží sobotu, aby
vyvýšil svùj vlastní den odpoèinku. Církevní obce v Africe, skryté témìø po celé tisíciletí, se toho
odpadlictví nezúèastnily. Když se dostaly pod nadvládu Øíma, byly nuceny upustit od zachovávání
pravé soboty a ctít nepravou. Jakmile však znovu dosáhly nezávislosti, vrátily se k poslušnosti ètvrtého
pøikázání (viz Dodatek è. 42).
Dìjinné záznamy dokládají nepøátelský postoj Øíma vùèi pravé sobotì i jejím obhájcùm. Ukazují také,
jaké prostøedky Øím používal, aby prosadil uctívání nedìle, kterou sám zavedl. Boží slovo uèí, že stejná
situace se bude opakovat, až se katolíci a protestanté spojí, aby prosadili nedìli.
Proroctví ve Zjevení 13. kapitole øíká, že moc znázornìná šelmou se dvìma beránèími rohy pøinutí
"zemi a její obyvatele", aby se klanìli papežství - které v proroctví pøedstavuje šelma podobná levhartu.
Šelma se dvìma rohy také navede "obyvatele zemì, aby postavili sochu té šelmì". Navíc pøinutí všechny,
"malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky," aby pøijali cejch (znamení) šelmy (Zj 13,11-16). Jak
jsme si již uvedli, moc pøedstavená v proroctví šelmou s beránèími rohy jsou Spojené státy. Proroctví se
vyplní, až Spojené státy budou vynucovat zachovávání nedìle, kterou Øím pokládá za zvláštní uznání
své svrchovanosti. Spojené státy nebudou pøisluhovat papežské moci samy. Vliv Øíma v zemích, které
kdysi uznávaly jeho nadvládu, ještì zdaleka nepominul. Proroctví pøedpovídá obnovu moci Øíma: "Vidìl
jsem, že jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelnì ranìná, ale ta rána se zahojila. A celá zemì v obdivu
šla za tou šelmou." (Zj 13,3) Zasazení smrtelné rány ukazuje na úpadek papežství v roce 1798. Po této
události, jak øíká prorok, "se ta rána zhojila. A celá zemì v obdivu šla za tou šelmou." Apoštol Pavel
výslovnì uvádí, že "èlovìk nepravosti" bude pùsobit až do doby druhého pøíchodu Ježíše Krista (2 Te
2,3-8). Až do konce èasu bude pokraèovat ve svém díle klamu. Jan o této moci øíká: "Budou pøed ní
klekat všichni obyvatelé zemì, jejichž jména nejsou od stvoøení svìta zapsána v knize života." (Zj 13,8)
Jak ve Starém, tak v Novém svìtì bude papežství poctìno tím, že lidé budou uctívat nedìli, a budou tedy
uznávat zaøízení vycházející plnì z autority církve.

Od poloviny devatenáctého století pøedkládají lidé ze Spojených státù, kteøí studují proroctví, toto
svìdectví svìtu. Souèasné události svìdèí, jak rychle se naplnìní pøedpovìdi blíží. Protestanté mluví o
tom, že si Bùh pøeje, abychom svìtili nedìli, a nemají pro to žádný dùkaz z Písma, stejnì jako kdysi
pøedstavitelé katolické církve, kteøí vymýšleli zázraky, aby jimi nahradili Boží pøikázání. Budou se
opakovat pohrùžky, že Bùh potrestá ty, kdo pøestupují nedìli. Do urèité míry se to už dìje. Hnutí, které
chce prosadit zachovávání nedìle, získává podporu.
Udivující je chytrost a obratnost øímské církve, která umí odhadnout, co bude následovat. Klidnì
vyèkává, až pøijde její hodina. Sleduje, jak protestantské církve uznávají její autoritu tím, že pøijímají
falešný den odpoèinku a chystají se vynutit jeho dodržování stejnými prostøedky, které kdysi používala
øímská církev. Lidé, kteøí odmítají svìtlo pravdy, budou vyhledávat pomoc u mocnosti, která se
považuje za neomylnou, aby prosadili naøízení, které vydala. Jak ochotnì pøijde tato moc protestantùm v
této vìci na pomoc, není tìžké uhádnout. Kdo se dokáže lépe než pøedstavitelé katolické církve
vypoøádat s tìmi, kdo neposlouchají církev?
Øímskokatolická církev se všemi svými poboèkami po celém svìtì tvoøí obrovskou organizaci pod
vládou papežské stolice. Slouží jejím zájmùm. Miliony jejích èlenù ve všech zemích svìta jsou vedeny,
aby se cítili zavázáni vìrností papeži. A• jsou jakékoli národnosti, a• žijí v kterékoli formì státního
zøízení, mají autoritu církve považovat za nejvyšší. I když pøísahali vìrnost státu, slib vìrnosti církvi je
nadøazený nad tuto pøísahu, a zproš•uje je všech závazkù, které odporují zájmùm Øíma.
Dìjiny svìdèí o jejích obratných a vytrvalých snahách vmìšovat se do záležitostí národù. Kdykoli se jí to
podaøilo, sledovala vlastní cíle bez ohledu na prospìch vlád èi národù. V roce 1204 si papež Inocenc III.
vynutil na aragonském králi Petru II. tuto zvláštní pøísahu: "Já Petr, král aragonský, vyznávám a slibuji,
že budu svému pánu, papeži Inocencovi, jeho katolickým následníkùm a øímské církvi vždy vìrný a
poslušný, že své království zachovám vìrnì v poslušnosti, budu bránit katolickou víru a potírat kacíøskou
zvrhlost." (John Dowling The History of Romanism, 5. díl, kap. 6, odd. 55) To odpovídá tvrzení o moci
øímského veleknìze, že "mu podle zákona pøísluší sesazovat císaøe" a že "mùže poddané zproš•ovat
vìrnosti jejich vládcùm" (Mosheim, 3. díl, 11. století, odd. 2, kap. 2, pozn. 17).
Nezapomeòme ani na to, jak se Øím pyšní tím, že se nemìní. Zásady Øehoøe VII. a Inocence III.
zùstávají stále zásadami katolické církve. Kdyby dnes mìla církev moc, prosadila by je stejnì ráznì jako
v minulých staletích. Protestanté si neuvìdomují, co dìlají, když chtìjí pøijmout pomoc Øíma pøi
prosazování nedìlního odpoèinku. Zatímco se snaží uskuteènit svùj zámìr, snaží se Øím obnovit svou
moc, aby znovu získal ztracenou svrchovanost. Až jednou Spojené státy pøijmou zásadu, že církev smí
používat nebo ovládat státní moc, náboženské svátky mohou být vynucovány státními zákony, zkrátka
že církev a stát mají vládnout nad svìdomím, tehdy bude zajištìno vítìzství Øíma v této zemi.
Boží slovo upozoròuje na blížící se nebezpeèí. Pokud protestanté toto upozornìní nepøijmou, poznají,
jaké jsou skuteèné zámìry Øíma. Pak už ale bude pozdì vymanit se z léèky. Moc papežství tiše roste.
Jeho uèení má vliv na zákonodárné sbory, na církve i na myšlení lidí. Staví krásné a mohutné budovy, v
jejichž tajných místnostech se bude zase osnovat staré pronásledování. Skrytì a nenápadnì sbírá své síly,
aby dosáhla svých cílù, až nastane vhodný okamžik. Snaží se získat výhodné výchozí postavení, a
vlastnì ho už dosáhla. Brzy uvidíme i pocítíme, kam Øím míøí. Kdo bude vìøit Božímu slovu a bude se

jím øídit, pøivolá na sebe pohanu a pronásledování.
Pøedmluva vydavatelù
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36. Nastávající boj
Od samého zaèátku velkého sporu v nebi se satan snaží odstranit Boží zákon. Aby dosáhl tohoto cíle,
vzbouøil se proti Stvoøiteli, a od doby, kdy byl vyhnán z nebe, pokraèuje ve svém boji na zemi. Stále
sleduje stejný zámìr: oklamat lidi a svést je k pøestupování Božího zákona. V posledku je jedno, zda
toho cíle dosáhne tím, že lidé odmítnou celý zákon, nebo zavrhnou jen jedno pøikázání. Kdo pøestupuje
"jedno pøikázání", zavrhuje tím celý zákon. Svým vlivem a pøíkladem se postavil na stranu høíchu,
"provinil se proti všem" (Jk 2,10).
Ve snaze znehodnotit Boží pøikázání pøevrací satan uèení Bible, a tím tisíce lidí vìøí bludùm, i když
tvrdí, že vìøí Písmu. Poslední velký zápas mezi pravdou a bludem je jen posledním bojem
dlouhotrvajícího sporu o Boží zákon. Právì nyní vstupujeme do tohoto zápasu, do boje mezi lidskými
naøízeními a Hospodinovými pøíkazy, mezi náboženstvím Bible a náboženstvím bájí a tradic.
Síly, které se spojí v boji proti pravdì a spravedlnosti, již nyní aktivnì pùsobí. Boží slovo, které jsme
dostali za cenu velkého utrpení a krveprolití, lidé neberou vážnì. Všichni mohou dnes Bibli snadno
získat, ale jen málokdo ji pøijímá za prùvodce životem. Nevìra nabývá povážlivých rozmìrù, a to nejen
ve svìtì, ale i v církvích. Mnozí køes•ané zaèínají popírat uèení, které je vlastním základem køes•anství.
Znaèná èást køes•anù prakticky èásteènì nebo úplnì odmítá body uèení, jako je skuteènost stvoøení, jak
ji zaznamenali pisatelé vedení Božím Duchem, pád èlovìka do høíchu, smíøení a vìèná platnost Božího
zákona. Tisíce lidí, kteøí jsou hrdí na své vìdomosti a na svou nezávislost, pokládají bezvýhradnou
dùvìru Bibli za projev slabosti. Kritiku Bible a zlehèování jejích nejdùležitìjších pravd považují za dùkaz
uèenosti a svého nadání. Mnozí kazatelé uèí své posluchaèe a mnozí profesoøi a uèitelé vštìpují svým
studentùm, že Boží zákon byl zmìnìn nebo zrušen, a lidé, kteøí považují jeho požadavky za stále platné a
doslovnì závazné, si zaslouží jen posmìch a pohrdání.
Odmítáním pravdy lidé odmítají jejího Pùvodce. Pošlapáváním Božího zákona popírají autoritu
Zákonodárce. Vytvoøit si modlu z falešného uèení a z falešných názorù je stejnì snadné jako vyøezat
modlu ze døeva nebo ji vytesat z kamene. Satan pøedstavuje lidem Boží vlastnosti v nesprávném svìtle,
a tím v nich vytváøí nesprávnou pøedstavu o charakteru Stvoøitele. Mnozí lidé povýšili na trùn místo
Boha jakýsi filozofický idol, ale živého Boha, který se zjevil ve svém Slovu, v Ježíši Kristu, uctívá jen
málokdo. Tisíce zbožš•ují pøírodu, ale popírají Boha pøírody. Modláøství v rùzné podobì existuje v
dnešním køes•anstvu, právìtak jako existovalo ve starém Izraeli za dnù proroka Eliáše. Bùh mnoha
domnìlých uèencù, filozofù, básníkù, politikù èi novináøù - bùh moderních kruhù, mnoha vysokých škol
a univerzit, dokonce i nìkterých teologických uèiliš• - není o mnoho lepší než byl Baal, fénický bùh
slunce.
Žádný jiný blud pøijatý køes•any nepopírá opovážlivìji Boží autoritu, nepopírá tak jednoznaènì rozum a
není ve svých dùsledcích zhoubnìjší než moderní, rychle se šíøící uèení, že Boží zákon už není pro lidi
závazný. Každý národ má své zákony, které vyžadují respekt a poslušnost, bez nich nemùže existovat
žádné státní zøízení. Je možné, aby Stvoøitel nebe a zemì nemìl zákon, kterým by se mìly øídit stvoøené
bytosti? Pøedstavme si, že by význaèní kazatelé veøejnì tvrdili, že zákony jejich zemì, které chrání práva
obèanù, nejsou závazné, omezují svobodu lidí, a proto je není tøeba respektovat. Jak dlouho by byli

takoví kazatelé trpìni na kazatelnách? Je však vìtším pøeèinem nerespektovat zákony státu a zemì než
pošlapávat Boží pøikázání, která jsou základem každého lidského zøízení?
Spíše by se dalo pochopit, kdyby státy zrušily své zákony a dovolily lidem, aby dìlali, co se jim zlíbí,
než aby Vládce vesmíru zrušil svùj zákon a ponechal svìt bez mìøítka, jímž mùže odsuzovat viníky a
ospravedlòovat poslušné. Mùžeme vìdìt, jaké dùsledky by mìlo zrušení Božího zákona? Jednou se už o
to lidé pokusili. Když se ve Francii dostal ateizmus k moci, odehrávaly se tam strašné výjevy. Tehdy se
pøed celým svìtem ukázalo, že zrušit Bohem stanovená omezení, znamená pøijmout vládu nejkrutìjších
tyranù. Kdykoli lidé odstraní mìøítko spravedlnosti, dávají knížeti zla možnost, aby ovládl zemi svou
mocí.
Tam, kde lidé zavrhují Boží pøedpisy, pøestává høích vypadat høíšnì a spravedlnost pøestává být
pøáníhodná. Lidé, kteøí se odmítají podøídit Boží vládì, jsou naprosto neschopni vládnout si sami. Svým
destruktivním postojem vštìpují neukáznìnost do srdcí dìtí i mladých lidí, kteøí pøirozenì neradi snášejí
omezování, a výsledkem pak je protizákonné, mravnì nevázané jednání spoleènosti. Mnoho lidí se
posmívá tìm, kdo respektují Boží požadavky, pøitom však ochotnì pøijímají satanovy klamy. Pouštìjí
uzdu svým choutkám a dopouštìjí se høíchù, které kdysi pøivodily trest na pohany.
Kdo lidi uèí, aby nebrali vážnì Boží pøikázání, zasévá neposlušnost, a neposlušnost také sklidí. Kdyby
se úplnì odstranila omezení stanovená Božím zákonem, pøestali by lidé brzy respektovat i lidské
zákony. Protože Bùh zakazuje neèestné jednání, závist, lež a podvody, lidé rádi pošlapávají Boží zákon
jako pøekážku na cestì k životnímu úspìchu. Nedokáží si však vùbec pøedstavit, jaké následky by mìlo
odstranìní Božích pøedpisù. Kdyby zákon neplatil, proè by se mìl nìkdo bát jej pøestupovat? Majetek by
už nebyl v bezpeèí. Lidé by se zmocòovali majetku svých bližních násilím a nejsilnìjší by se nutnì stali
nejbohatšími. Nikdo by nerespektoval ani lidský život. Manželská vìrnost by pøestala být pevností na
ochranu rodiny. Kdo by mìl patøièné prostøedky, vzal by si ženu svého bližního násilím, kdykoli by se
mu zachtìlo. Lidé by nebrali vážnì páté pøikázání stejnì jako ètvrté. Dìti by neváhaly pøipravit své
rodièe o život, kdyby tím mohly uspokojit svá zvrhlá pøání. Z civilizovaného lidstva by se stala tlupa
lupièù a vrahù, ze zemì by zmizel mír a štìstí.
Názor, že lidé nemusí poslouchat Boží požadavky, už oslabil sílu mravních závazkù a otevøel stavidla
nepravosti, která zaplavuje svìt. Nezákonnost, rozmaøilost a zvrhlost se na nás valí jako záplava. Satan
pùsobí v rodinách. Jeho prapor vlaje i nad údajnì køes•anskými domovy. Projevuje se v nich závist,
podezøívání, pokrytectví, odcizení, spory, hádky, zklamání dùvìry, uspokojování smyslných žádostí.
Celý systém náboženských zásad a nauk, který má tvoøit základ a páteø spoleèenského života, se otøásá
a hrozí mu zhroucení. Nejhorší zloèinci, kteøí se dostávají za své zloèiny do vìzení, se èasto tìší
takovému zájmu a pozornosti, jako kdyby vykonali nìco závidìníhodného. Jejich zloèinùm i povahám se
dostává velké publicity. Tisk podrobnì popisuje jejich zloèiny, a povzbuzuje tak další lidi k páchání
podvodù, loupeží a vražd, a satan jásá nad úspìchem svých plánù. Zahrávání si s neøestmi, lehkovážné
zabíjení, hrozivý rùst nestøídmosti a nepravosti všeho druhu a všech stupòù - to by mìlo vyburcovat lidi,
kteøí se bojí Boha, aby pøemýšleli, co mohou udìlat, aby zabránili pøívalu zla.
Soudy jsou úplatné. Vládce motivuje touha po zisku a náklonnost k smyslným radovánkám.
Nestøídmost ochromila schopnosti mnoha lidí tak, že satan nad nimi získal témìø úplnou nadvládu.

Právníci jsou zkaženi, podpláceni, klamáni. Mezi strážci zákona se projevuje opilství a hýøení, vášnì,
závist a neèestnost všeho druhu. "Spravedlnost stojí nìkde v dáli, pravda klopýtá po námìstí, a co je
správné, nemùže vstoupit." (Iz 59,14)
Zlo a duchovní temno, které panovalo za vlády Øíma, bylo zákonitým dùsledkem potlaèování Božího
slova. Kde však hledat pøíèinu rozšíøené bezbožnosti, odmítání Božího zákona, a z toho pocházející
zkaženosti v dobì náboženské svobody, kdy plnì záøí svìtlo evangelia? Nyní už satan nemùže udržovat
svìt pod svou vládou tím, že mu odnímá Boží slovo, proto se uchyluje k jiným prostøedkùm, aby dosáhl
svého cíle. Nièí víru v Bibli, a to slouží jeho zámìrùm právì tak dobøe, jako když nièil Bibli samu.
Šíøením názoru, že Boží zákon není závazný, svádí lidi právì tak úèinnì, aby jej pøestupovali, jako
kdyby o požadavcích zákona vùbec nic nevìdìli. I v souèasné dobì, právìtak jako kdysi, pùsobí satan
prostøednictvím køes•anských církví, aby prosadil své zámìry. Dnešní církve odmítají nepopulární
pravdy, i když je Písmo pøedstavuje naprosto jasnì. Bojují proti nim a pøijímají takové výklady a
zaujímají taková stanoviska, která zasévají semeno pochybností. Drží se starovìkých bludù o pøirozené
nesmrtelnosti i o stavu vìdomí èlovìka po smrti, a zavrhují tím jedinou obranu proti klamùm spiritizmu.
Uèení o vìèném utrpení svedlo mnohé lidi k tomu, že pøestali vìøit Bibli. Když pak lidem vysvìtlujeme
závaznost ètvrtého pøikázání a ukazujeme na povinnost svìtit sedmý den, sobotu, mnozí populární
køes•anští uèitelé prohlašují, že Boží zákon není závazný, protože jen tak se mohou zbavit povinnosti,
kterou nechtìjí plnit. Odmítají obojí, zákon i sobotu. Nakolik se šíøí zvìst o závaznosti soboty, stává se
odmítání Božího zákona témìø všeobecným, protože tak se lidé zbavují odpovìdnosti plnit požadavky
ètvrtého pøikázání. Nauky køes•anských teologù otevírají dveøe pro nevìru, spiritizmus a opovrhování
Božím zákonem. Tito vedoucí nesou hroznou odpovìdnost za bezbožnost, která vládne mezi køes•any.
Právì tito lidé však tvrdí, že rychle se šíøící zkaženost je do znaèné míry zpùsobena znesvìcováním
takzvané "køes•anské soboty" a že vynucené zachovávání nedìle by zlepšilo mravní stav spoleènosti.
Toto tvrzení slyšíme zvláštì v Americe, kde nejvýraznìji zaznìlo uèení o pravé sobotì. Hnutí usilující o
abstinenci, které patøí mezi nejvýznamnìjší a nejdùležitìjší reformní hnutí v mravní oblasti, se èasto
spojuje s hnutím o zavedení nedìle. Jeho obhájci vystupují tak, jako kdyby hájili nejvyšší blaho
spoleènosti. Všechny, kdo se odmítají s nimi spojit, oznaèují za odpùrce zdravého životního stylu a
morální obnovy. To, že hnutí, které prosazuje blud, se spojuje se správnou myšlenkou, není dùkazem ve
prospìch bludu. Jed mùžeme zamaskovat tím, že jej pøimícháme do potravy, to ovšem nezmìní jeho
podstatu. Naopak, stane se tím ještì nebezpeènìjší, protože ho nìkdo mùže sníst nedopatøením. Jedním
ze satanových trikù je spojovat se lží právì tolik pravdy, aby lež vypadala vìrohodnì. Vedoucí èinitelé
hnutí za zavedení nedìle mohou hájit a prosazovat reformy, které jsou pro lid potøebné, a zásady, které
odpovídají Bibli. Jestliže však pøitom prosazují požadavek, který odporuje Božímu zákonu, Boží
následovníci se s nimi nemohou spojovat. Nic nemùže ospravedlnit nahrazení Božích pøikázání
lidskými pøedpisy.
Satan dostane lidi na svou stranu pomocí dvou podvodù - lži o nesmrtelnosti duše a lži o posvátnosti
nedìle. První podvod pøipravuje pùdu pro spiritizmus, druhý vytváøí náklonnost k Øímu. Protestanté ze
Spojených státù jako první napøáhnou ruku pøes propast, aby uchopili ruku spiritizmu, a podají ruku
pøes propast, aby si jí potøásli s Øímem. Pod vlivem toho trojnásobného spojenectví pùjdou Spojené
státy ve stopách Øíma a pošlapou svobodu svìdomí.

Spiritizmus se dnes velmi pøizpùsobuje køes•anství, proto má i vìtší moc lidi oklamat a podvádìt. Satan
se pøizpùsobuje moderní situaci. Ukazuje se lidem jako andìl svìtla. Pomocí spiritizmu bude konat
zázraky, uzdravovat nemocné a pøedvádìt nespornì nadpøirozené úkazy. A protože duchové budou
ujiš•ovat, že vìøí v Bibli, a budou projevovat úctu k církevním institucím, budou lidé jejich pùsobení
pøijímat jako projev Boží moci.
Dnes se dá velmi tìžko stanovit dìlicí èára mezi køes•any a nevìøícími. Èlenové církví mají rádi to, co
miluje svìt, a rádi se spojují se svìtem. Satan je odhodlán spojit je všechny vzájemnì, a posílit svou vìc
tím, že všechny zavede do náruèe spiritizmu. Katolíci, kteøí v zázracích vidí znamení pravé církve,
budou snadno oklamáni mocí, která koná zázraky. Protestanté, kteøí odmítli štít pravdy, propadnou
rovnìž klamu. Katolíci, protestanté i nevìøící lidé pøijmou formu zbožnosti, v níž není žádná moc. Tuto
jednotu budou považovat za velké hnutí, které obrátí svìt a nastolí dlouho oèekávané tisícileté království
Ježíše Krista.
Pomocí spiritizmu se satan pøedstaví jako dobrodinec lidstva. Bude uzdravovat lidské nemoci a tvrdit,
že pøináší nové, vyšší náboženství, pøitom však bude pùsobit jako zhoubce. Svými pokušeními strhne
mnoho lidí do záhuby. Nestøídmost otupuje rozum, pak pøichází požitkáøství, sváry a krveprolévání.
Satan má rád války, protože války vyvolávají v lidech nejhorší vášnì, a pak strhává své obìti, které se
utápìjící v neøestech a v krvi, do vìèného zahynutí. Snaží se štvát národy do vzájemných válek, protože
tak mùže odvést pozornost lidí od pøípravy, aby obstáli v den Božího soudu.
Satan pùsobí také prostøednictvím pøírodních živlù, aby sklidil žeò nepøipravených duší. Studuje
tajemství pøírodních dìjù a nasazuje všechnu svou moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bùh dovolí. Když
mu bylo dovoleno, aby udeøil na Joba, Job okamžitì pøišel o stáda, služebnictvo, domy, dìti; stíhalo ho
jedno neštìstí za druhým. Bùh chrání svá stvoøení pøed mocí zhoubce. Køes•anský svìt však pohrdá
Božím zákonem a Pán uèiní pøesnì to, co prohlásil, že uèiní; odejme ze zemì svá požehnání, pøestane
chránit ty, kdo se bouøí proti jeho øádu a kdo uèí a nutí druhé, aby èinili totéž. Satan vládne nad všemi,
které Bùh pøestal chránit. Nìkteré z takových lidí zahrne pøízní, bude jim všemožnì pomáhat, aby tím
prosadil své zámìry. Na jiné zase sesílá utrpení, a pøitom je klame, aby uvìøili, že to na nì seslal Bùh.
Satan se lidem pøedstavuje jako velký lékaø, který umí vyléèit všechny jejich nemoci, pøitom však
nemoci a neštìstí pøináší, až se celá velká mìsta mìní v trosky a pouš•. Pùsobí i dnes. V neštìstích a
pohromách na moøi i na souši, ve velkých požárech, v pustošivých vichøicích, v hrozných krupobitích, v
bouøích, zátopách, záplavách, zemìtøeseních, na všech místech a tisícerými zpùsoby projevuje svou
moc. Nièí úrodu, což má za následek hlad a bídu. Zneèiš•uje vzduch smrtelnou nákazou a tisíce lidí pak
umírají. Tyto katastrofy budou stále èastìjší a rozsáhlejší. Rány pøijdou na lidi i zvíøata. "Truchlit,
vadnout bude zemì... Nejvznešenìjší z lidu zemì budou chøadnout. Zhanobena je zemì svými obyvateli,
nebo• pøestoupili zákony, zmìnili naøízení, porušili vìènou smlouvu." (Iz 24,4.5)
Nakonec pùvodce zla lidem namluví, že všechno zlo zpùsobují ti, kdo slouží Bohu. Právì lidé, kteøí
vyvolávají nelibost nebe, obviní za všechno své neštìstí ty, jejichž poslušnost Božích pøikázání je pro nì
trvalou výèitkou. Budou tvrdit, že nesvìcením nedìle lidé urážejí Boha a že tento høích pøivolává
pohromy, které neustanou, dokud nebude pøísnì vyžadováno zachovávání nedìle. Stejnì tak budou
prohlašovat, že lidé, kteøí plní požadavky ètvrtého pøikázání, a tím se staví proti uctívání nedìle, pùsobí
lidem nesnáze, a brání tomu, aby Bùh znovu projevil svou pøízeò a aby se jim znovu dobøe daøilo.

Zopakuje se tak obvinìní vznesené kdysi ze stejných dùvodù proti Božím služebníkùm: "Když Achab
uvidìl Elijáše, øekl mu: Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele? Ten odvìtil: Izraele neuvádím do zkázy
já, ale ty a dùm tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova pøikázání a ty že chodíš za baaly." (1 Kr
18,17.18) Až falešná obvinìní vzbudí hnìv lidu, obrátí se proti Božím následovníkùm, podobnì jako se
kdysi hnìv odpadlého Izraele obrátil proti Eliášovi.
Zázraèná moc projevovaná ve spiritizmu bude pùsobit proti lidem, kteøí radìji poslouchají Boha než
èlovìka. Padlí duchové budou ve svých poselstvích prohlašovat, že je poslal Bùh, aby pøesvìdèili
všechny, kdo odmítají nedìli, že podléhají klamu a mají zachovávat zákony zemì stejnì jako Boží zákon.
Budou bìdovat nad zlem, které na svìtì vládne, a budou se stavìt za výroky náboženských uèitelù, kteøí
tvrdí, že pokles mravnosti je zpùsoben znesvìcováním nedìle. Proti všem, kdo odmítnou pøijmout jejich
svìdectví, se zvedne velký odpor.
V závìreèném boji proti Božímu lidu bude satan postupovat stejnì, jako postupoval na poèátku velkého
sporu v nebi. Tehdy pøedstíral, že se snaží upevòovat Boží vládu, pøitom však skrytì dìlal všechno, aby
ji svrhl. Z toho, èeho se snažil dosáhnout, obviòoval vìrné andìly. Podobným klamem se vyznaèují dìjiny
øímské církve. Pøedstírá, že jedná jako pøedstavitel a zástupce Boha na zemi, pøitom se však snaží
vyvýšit nad Boha a zmìnit jeho zákon. Za vlády Øíma muselo mnoho lidí zaplatit svou vìrnost evangeliu
vlastním životem. Byli oznaèováni za zloèince, tvrdilo se o nich, že se spolèili se satanem, a byli
hanobeni všemi zpùsoby, aby v oèích lidí a dokonce ve vlastních oèích vypadali jako nejhorší zloèinci.
Podobnì tomu bude i nyní. Satan se snaží znièit všechny, kdo respektují Boží zákon, pøitom však
manipuluje vìci tak, aby byli obvinìni, že pøestupují zákony, zneuc•ují Boha, a pøivolávají tím na svìt
pohromy.
Bùh neznásilòuje vùli ani svìdomí, satan se však stále uchyluje k násilí a zastrašování, aby dostal pod
svou moc ty, které nemùže svést jinak. Zastrašováním nebo násilím se snaží ovládnout svìdomí a zajistit
si úctu. Své zámìry uskuteèòuje prostøednictvím náboženské i svìtské moci, které navádí, aby
vynucovaly poslušnost lidských zákonù a zanedbávání Božího zákona.
Ti, kdo budou zachovávat biblickou sobotu, budou oznaèeni za nepøátele zákona a poøádku, kteøí boøí
mravní zábrany spoleènosti, pùsobí anarchii a zkázu a pøivolávají na svìt Boží tresty. Jejich svìdomité
dodržování Božích zásad bude oznaèováno za umínìnost a pohrdání statní mocí. Budou obviòováni z
nepøátelství proti vládì. Kazatelé, kteøí popírají závaznost Božího zákona, budou z kazatelen hlásat, že
jsme povinni poslouchat naøízení svìtských úøadù, jako by to byla Boží naøízení. Lidé, kteøí respektují
Boží pøikázání budou pomlouváni a odsuzováni v zákonodárných sborech a pøed soudy. Jejich slova
budou pøekrucována a jejich èinùm budou podsouvány nejhorší pohnutky.
Až protestantské církve odmítnou jasné biblické dùkazy o platnosti Božího zákona, budou chtít umlèet
lidi, jejichž víru nemohou vyvrátit Biblí. I když si to nepøipouštìjí, vydávají se na cestu, která povede k
pronásledování tìch, kdo vìdomì odmítají dìlat to, co dìlá ostatní køes•anský svìt, a odmítají papežský
požadavek svìcení nedìle.
Pøedstavitelé církví a státu se spojí, aby pøemlouvali, pøesvìdèovali nebo donutili všechny lidi uctívat
nedìli. Nedostatek Boží moci nahradí restriktivní opatøení. Politická korupce podkopává lásku k
spravedlnosti a úctu k pravdì. I ve svobodné Americe se vláda a zákonodárci podrobí žádosti a vydají

zákon, který bude vynucovat svìcení nedìle, aby si zachovali pøízeò lidu. Pøestanou respektovat
svobodu svìdomí, které stála tolik obìtí. V zápasu, který brzy nastane, uvidíme naplnìní prorockých slov:
"Drak v hnìvu vùèi té ženì rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti tìm, kdo zachovávají
pøikázání Boží a drží se svìdectví Ježíšova." (Zj 12,17)
Pøedmluva vydavatelù
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37. Naše jediná ochrana
"K zákonu a svìdectví! Což oni neøíkají takové slovo, že mu z nìho nevzejde jitøní záøe?" (Iz 8,20) Pán
vede svùj lid k Písmu jako k ochranì pøed vlivem falešných uèitelù a pøed klamnou mocí démonských
duchù. Satan se všemi prostøedky snaží lidem zabránit poznat Bibli, protože její výroky odhalují jeho
klamy. Pøi každém oživení Božího díla se kníže zla vzchopí k vìtší aktivitì; nyní se usilovnì pøipravuje
k poslednímu útoku proti Kristu a jeho následovníkùm. Brzy se pøed námi rozprostøe poslední velký
klam. Antikrist rozvine pøed našimi zraky úžasné zázraky. Klam se bude tak podobat pravdì, že jej bude
možné rozeznat jen pomocí Písma. Písmem musíme provìøovat každé tvrzení a každý zázrak.
Lidé, kteøí se budou snažit dodržovat všechna Boží pøikázání, pocítí nepøátelství a výsmìch. Mohou
tomu èelit jen v Boží síle. Aby mohli obstát ve zkoušce, která je èeká, musí poznat Boží vùli, jak ji
zjevuje Boží slovo. Uctívat Boha mohou, chápou-li správnì Boží charakter, vládu a zámìry, a jednají-li
podle toho. Pouze lidé, kteøí opevní svou mysl pravdami Bible, obstojí v posledním velkém boji. Každý
bude vyzkoušen, zda poslouchá Boha více než lidi. Rozhodná chvíle je už velmi blízko. Stojíme pevnì
na skále nemìnného Božího slova? Jsme pøipraveni stát pevnì na stranì Božích pøikázání a víry v Ježíše
Krista?
Pøed svým ukøižováním Spasitel vysvìtloval svým uèedníkùm, že bude zabit, a znovu vstane z hrobu.
Pøítomní andìlé se snažili vštípit Kristova slova do myslí a srdcí uèedníkù. Uèedníci však oèekávali
vysvobození z øímské poroby, a nemohli snést pomyšlení, že by ten, v nìhož skládali všechny nadìje,
mìl zemøít potupnou smrtí. Slova, která si mìli pøipomínat, se vytratila z jejich mysli, a když pøišla doba
zkoušky, nebyli pøipraveni. Smrt Pána Ježíše úplnì znièila jejich nadìje, jako by je Pán na to nikdy
nepøipravoval. Proroctví nám zjevují budoucnost stejnì jasnì jako slova Pána Ježíše uèedníkùm.
Srozumitelnì nám pøibližují události spojené s ukonèením doby milosti a s pøípravou na dobu soužení.
Mnoho lidí však tìmto dùležitým pravdám nerozumí, jako by je Pán nikdy nezjevil. Satan se snaží
zmaøit každý vliv, který by je uèinil moudrými ke spasení; doba soužení je zaskoèí nepøipravené.
Když Bùh posílá lidem tak dùležitá upozornìní, že je symbolicky ohlašují andìlé letící støedem nebe, pak
od každé rozumné bytosti vyžaduje, aby tato poselství brala vážnì. Popsané tresty urèené ctitelùm šelmy
a její sochy (Zj 14,9-11) by mìly vést všechny lidi ke studiu proroctví, aby poznali, co to je cejch
(znamení) šelmy a jak se mu vyhnout. Vìtšina lidí si však zacpává uši, aby neslyšela pravdu, a radìji
poslouchá bajky. Apoštol Pavel o posledních dnech napsal: "Pøijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé
uèení." (2 Tm 4,3) Tato doba už nastala. Vìtšina lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda
odporuje pøáním høíšného srdce a lásce ke svìtu. Satan jim ochotnì poskytuje klamy, které se jim líbí.
Bùh však bude mít na zemi lid, který pøijal Bibli a pouze Bibli za mìøítko každého uèení a za základ
všech reforem. Názory vzdìlancù, vìdecké teorie, vyznání víry a rozhodnutí církevních snìmù, která jsou
tak poèetná a rozmanitá, jak poèetné a odlišné jsou církve, hlas vìtšiny - nic z toho, a ani všechno
dohromady nemùžeme pokládat za dùkaz pro nebo proti kterémukoli èlánku víry. Døíve než pøijmeme
nìjaké uèení nebo zásadu, musíme jako dùkaz požadovat jasný výrok: "Toto praví Panovník Hospodin."
Satan se stále snaží upoutat pozornost na èlovìka místo na Boha. Vede lidi, aby vzhlíželi k biskupùm, k

duchovním, k profesorùm teologie jako ke svým vùdcùm, místo toho, aby studovali Písmo a sami se
seznámili se svými povinnostmi. Když pak ovládne mysl tìch vùdcù, mùže si s masami dìlat, co chce.
Když Pán Ježíš pøišel, aby zvìstoval slovo života, prostí lidé ho rádi poslouchali. Mnozí v nìho uvìøili a
byli mezi nimi i knìží a vládci. Vedoucí knìží a pøední muži národa se rozhodli Kristovo uèení odsoudit
a zmaøit. I když všechny jejich snahy najít proti Kristu nìjaké obvinìní vyšly naprázdno, i když museli
cítit vliv Boží moci a moudrosti, která provázela jeho slova, pøesto se zatvrzele drželi svých pøedsudkù.
Odmítli nejjasnìjší dùkazy jeho mesiášství, aby se nemuseli stát jeho uèedníky. Tyto odpùrce Pána
Ježíše se ostatní lidé uèili od dìtství ctít, jejich autoritu byli zvyklí bezpodmíneènì respektovat. Proto se
pak ptali: "Je možné, aby naši vládci a vzdìlaní zákoníci nevìøili v Ježíše, kdyby to byl Mesiáš?" Vliv
takových uèitelù svedl židovský národ k tomu, že zavrhl svého Vykupitele.
Stejné pohnutky, které tehdy motivovaly židovské knìze a vládce, se stále projevují u mnoha lidí, kteøí
umí velice krásnì mluvit o zbožnosti. Odmítají studovat texty Písma, které pøedstavují zvláštní pravdy
pro tuto dobu. Pøipomínají, že je jich mnoho, že jsou bohatí a oblíbení, a s pohrdáním ukazují na
zastánce pravdy, kterých je málo, jsou chudí, nepopulární a mají víru, která je izoluje od svìta.
Pán Ježíš pøedvídal, že nepøístojné nároky na autoritu, kterou projevovali zákoníci a farizeové, neskonèí
rozptýlením Židù. Prorockým zrakem vidìl, jak se budou lidé vyvyšovat, aby ovládli svìdomí ostatních,
což se stalo kletbou pro církev ve všech dobách. Jako varování pro další generace Bible zaznamenala
jeho odsudek zákoníkù a farizeù i napomenutí, aby lidé nenásledovali tyto "slepé vùdce".
Øímská církev vyhradila duchovenstvu možnost vykládat Písmo, proto upírala prostým lidem právo
Bibli èíst. I když reformace dala Písmo do rukou všem, zásada uplatòovaná Øímem brání mnoha èlenùm
protestantských církví, aby sami studovali Bibli. Jsou vedeni k tomu, aby pøijímali uèení, které
pøedkládá církev. Tisíce lidí se neodvažují pøijmout nic, co by odporovalo vìrouce nebo zvykùm jejich
církve, i kdyby to Písmo øíkalo naprosto jasnì.
Aèkoli Bible mnohokrát varuje pøed falešnými uèiteli, pøenechávají mnozí lidé péèi o své spasení
duchovním. Tisíce uèitelù køes•anství nemohou pro svou víru uvést žádný jiný dùvod, než že je tomu
tak uèili jejich pøedchùdci. Uèení Spasitele pøecházejí takøka bez povšimnutí a bezvýhradnì dùvìøují
slovùm duchovních. Jsou však duchovní neomylní? Jak mùžeme svìøit svùj vìèný údìl do jejich rukou,
jestliže nemáme na základì Božího slova jistotu, že jsou nositeli svìtla? Nedostatek mravní odvahy
vystoupit z vyšlapané cesty vede mnohé lidi k tomu, že následují uèené muže. Jejich nechu• studovat
Písmo je nechává beznadìjnì spoutané v okovech bludu. Vidí, že Bible jasnì pøedstavuje aktuální pravdu
pro tuto dobu, cítí, že její hlásání provází moc Ducha svatého, pøesto se nechávají odvést od svìtla
negativním postojem duchovenstva. I když jejich rozum a svìdomí jsou pøesvìdèeny, neodvažují se tito
zaslepení lidé myslet jinak než jejich duchovní. Svùj vlastní úsudek, svùj vìèný prospìch obìtují nevìøe,
pýše a pøedsudkùm druhých lidí.
Satan využívá mnoha zpùsoby vliv lidí, aby spoutal své zajatce. Získává pro sebe tisíce lidí tím, že je
jemnými nitkami náklonnosti pøipoutává k nepøátelùm Kristova køíže. Nezáleží na tom, ke komu svou
obì• poutá, zda k rodièùm, dìtem, manželovi nebo k pøátelùm, výsledek je vždy stejný. Odpùrci pravdy
se snaží ovládnout jejich svìdomí, a ti, které ovládají, nemají dost odvahy nebo nezávislosti, aby se øídili

vlastním vìdomím povinnosti.
Boží pravda a sláva jsou neoddìlitelné. Není možné Boha uctívat bludnými názory, jestliže máme po
ruce Bibli. Nìkteøí lidé prohlašují, že nezáleží na tom, èemu èlovìk vìøí, jen když žije spravedlivì. Víra
však utváøí náš život. Jestliže máme svìtlo a pravdu na dosah ruky, a my nevyužíváme možnost,
abychom je slyšeli a vidìli, pak je vlastnì zavrhujeme, volíme radìji tmu než svìtlo.
"Nìkdy se èlovìku zdá cesta pøímá, ale nakonec pøivede k smrti." (Pø 16,25) Nevìdomost není omluvou
pro blud nebo høích, když èlovìk má možnost poznat Boží vùli. Poutník dorazí na rozcestí, odkud
vychází nìkolik cest, a je tam ukazatel, který vysvìtluje, kam každá z nich vede. Jestliže ukazatel
ignoruje a vybere si jednu z cest, která se mu zdá pravá, pak - i když je sebeupøímnìjší - pravdìpodobnì
zvolí nesprávnou cestu.
Bùh nám dal své slovo, abychom se mohli seznámit s jeho uèením a abychom vìdìli, co od nás požaduje.
Když za Pánem Ježíšem pøišel znalec zákona s dotazem: "Co mám dìlat, abych mìl podíl na vìèném
životì?", Spasitel ho odkázal na Písmo a øekl: "Co je psáno v Zákonì? Jak to tam èteš?" Nevìdomost
nebude omluvou pro mladé ani staré, nezprostí je trestu za pøestupování Božího zákona, protože mají v
rukou znìní toho zákona, jeho zásad a požadavkù. Nestaèí mít dobré úmysly, nestaèí konat to, co èlovìk
pokládá za správné nebo co mu kazatel øekne, že je správné. Jde o vìèný život a každý by mìl sám
studovat Písmo. Mùže mít sebepevnìjší pøesvìdèení a sebevìtší jistotu, že kazatel ví, co je pravda, na
tom však nemùže stavìt. V rukou má mapu, která mu pøesnì ukazuje cestu do nebe, v nièem nemusí
tápat.
První a nejvyšší povinností každé rozumné bytosti je nauèit se z Písma, co je pravda, pak podle toho žít
a povzbuzovat druhé, aby to dìlali také. Mìli bychom každý den pilnì studovat Bibli, uvažovat o každé
myšlence a porovnávat jedno místo v bibli s ostatními. S Boží pomocí si musíme utvoøit svùj názor,
protože pøed Bohem budeme odpovìdni každý sám za sebe.
Vzdìlaní lidé, kteøí se považují za velmi moudré, zatemnili a zpochybnili i ty nejjasnìji vyjádøené
biblické pravdy. Uèí, že Písmo má mystický, tajemný, duchovní smysl, který nelze z vlastního textu
vyèíst. Jsou to falešní uèitelé. Takovým lidem Pán Ježíš øekl: "Mýlíte se, neznáte Písma ani moc
Boží!" (Mk 12,24) Biblický text má být vykládán podle svého zøejmého smyslu, pokud nejde o symbol
nebo obraz. Ježíš Kristus slíbil: "Kdo chce èinit jeho vùli, pozná, zda je mé uèení z Boha, nebo mluvímli sám za sebe." (J 7,17) Kdyby lidé brali Písmo tak, jak je napsáno, kdyby je nemátli falešní uèitelé,
uskuteènilo by se dílo, které by potìšilo andìly a pøivedlo do Kristovy církve tisíce lidí, kteøí dnes tápou
v bludu.
Pøi studiu Písma bychom mìli uplatnit všechny své duševní síly a plnì zapojit svùj rozum, abychom
pochopili Boží zámìry tak, jak toho jsou smrtelní lidé jen schopni. Pøitom však nezapomínejme, že
èlovìk, který opravdu studuje Boží pravdy, projevuje poddajnost a pokoru dítìte. Obtížná místa
biblického textu nelze øešit takovými metodami, jakými se øeší filozofické problémy. Ke studiu Bible
nemùžeme pøistupovat s takovým zakládáním si na sobì, s jakým mnozí lidé vstupují na pole vìdy. Bibli
musíme studovat s modlitbou, s vìdomím závislosti na Bohu a s upøímnou touhou poznat jeho vùli.
Musíme pøicházet s pokorou a ochotou nechat se pouèit, abychom mohli získat poznání od velkého "Já

Jsem". V opaèném pøípadì padlí andìlé zaslepí náš rozum a zatvrdí naše srdce, aby na nás pravda
nezapùsobila.
Mnohé èásti Písma, které teologové považují za tajemství nebo pøecházejí jako nepodstatné, pøinášejí
èlovìku, který se uèí v Kristovì škole, mnoho útìchy a pouèení. Jednou z pøíèin, proè mnozí teologové
nerozumìjí lépe Božímu slovu, je to, že zavírají oèi pøed pravdami, podle nichž nechtìjí žít. Pochopení
biblické pravdy nezávisí ani tolik na intelektuálních schopnostech, ale spíše na cílevìdomém úsilí, na
opravdovosti touhy po pravdì.
Nestudujme Bibli nikdy bez modlitby. Jedinì Duch svatý nám mùže ukázat dùležitost vìcí, které
mùžeme snadno pochopit, a zabránit tomu, abychom nepøekroutili nesnadno pochopitelné pravdy. Boží
andìlé mimo jiné pøipravují srdce lidí, aby pochopili Boží slovo, uchvátila je jeho krása, brali vážnì jeho
výstrahy a aby je povzbudila a posílila jeho zaslíbení. Mìli bychom se modlit jako žalmista: "Otevøi mi
oèi, a• mám na zøeteli divy ze Zákona tvého." (Ž 119,18) Pokušení nám èasto pøipadají nepøekonatelná,
protože se nemodlíme a nestudujeme Bibli, neumíme si okamžitì vzpomenout na Boží zaslíbení a èelit
satanu biblickými zbranìmi. Andìlé obklopují lidi, kteøí chtìjí poznat Boží vùli. V kritických chvílích
jim pøipomínají pravdy, které právì potøebují. A tak, "když se pøivalí jako øeka nepøítel, Duch
Hospodinùv jej zažene" (Iz 59,19 Kral.).
Pán Ježíš svým uèedníkùm slíbil: "Pøímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás
nauèí všemu a pøipomene vám všecko, co jsem vám øekl." (J 14,26) Nejdøíve si musíme Kristovo uèení
vštípit do pamìti, aby nám je Boží Duch mohl ve chvíli nebezpeèí pøipomenout. "Tvou øeè uchovávám
v srdci, nechci proti tobì høešit," volal David (Ž 119,11).
Všichni, kdo berou vážnì svùj vìèný údìl, by si mìli dávat pozor na pochybnosti. Budeme svìdky útokù
na nejvlastnìjší pilíøe pravdy. Není možné neslyšet zesmìšòování, pøekroucené názory na pravdu,
zrádné a zhoubné uèení moderního ateizmu. Satan pøizpùsobuje svá pokušení každé skupinì lidí.
Nevzdìlané lidi ovlivòuje pošklebky a výsmìchem, vzdìlaným pøedkládá vìdecké námitky a filozofické
dùkazy, které v nich mají vzbudit vùèi Písmu nedùvìru nebo pohrdání. I mladí lidé, kteøí nemají
pøehled, se pak odvažují projevovat pochybnosti o základních køes•anských zásadách. Nevìrectví
mládeže, i když je velmi povrchní, má pøece jen svùj vliv. Mnohé to vede, aby žertovali o víøe svých
otcù a vysmívali se Duchu milosti (Žd 10,29). Nejeden mladý život, který mohl být Bohu ke cti a svìtu
požehnáním, byl znehodnocen jedem nevìry. Všichni, kdo vìøí pyšným výrokùm lidského rozumu a
namlouvají si, že mohou vysvìtlit všechna Boží tajemství a bez Boží moudrosti poznat pravdu, už padli
do satanovy léèky.
Žijeme v nejslavnìjším období dìjin tohoto svìta. Brzy bude rozhodnuto o údìlu milionù dnes žijících
lidí. Naše záchrana i spasení ostatních závisí na tom, jak se dnes rozhodujeme. Potøebujeme se nechat
vést Duchem pravdy. Každý Kristùv následovník by se mìl opravdovì ptát: "Pane, co chceš, abych
èinil?" Musíme se pøed Pánem pokoøovat s postem a modlitbou, musíme pøemýšlet o Božím slovu,
zvláštì o soudu. Nyní se musíme snažit opravdovì prožívat Boží pravdy. Neztrácejme ani okamžik.
Kolem nás se odehrávají velmi významné události a my žijeme na území ovládaném satanem. Nespìte,
Boží strážci, nepøítel èíhá nedaleko. Je stále pøipraven vás napadnout a porazit, jen co ochabnete nebo
zaènete døímat.

Mnozí lidé posuzují nesprávnì svùj stav pøed Bohem. Jsou rádi, že se nedopustili urèitých pøestupkù, a
pøitom zapomínají a zanedbávají dobré a ušlechtilé èiny, které od nich Bùh požaduje. Nestaèí být
stromem v Boží zahradì. Ten musí plnit Boží oèekávání tím, že ponese ovoce. Bùh bude lidi volat k
odpovìdnosti za to, že nevykonali dobro, které mohli vykonat, protože je posilovala Boží milost.
Nebeské knihy o nich øíkají, že "zhodnocují zemi". Ale ani jejich stav není beznadìjný. Trpìlivá láska
volá i ty, kdo neberou vážnì Boží milosrdenství a zneužívají jeho milost. "Probuï se, kdo spíš, vstaò z
mrtvých a zazáøí ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete... Nepromarnìte tento èas, nebo•
nastaly dny zlé." (Ef 5,14-16)
Až pøijde doba zkoušek, ukáže se, kdo se v životì øídí Božím slovem. V létì není rozdíl mezi stále
zelenými a ostatními stromy tak zøejmý. Když však nastanou zimní bouøe, zùstanou stále zelené stromy
beze zmìny, ostatní o svou zeleò pøijdou. Ani formální køes•an není dnes k rozeznání od pravého, blíží
se však doba, kdy se rozdíl ukáže. Jen co se projeví nepøátelství, zavládne fanatizmus a nesnášenlivost,
zaène pronásledování, malovìrní a pokrytci zakolísají a vzdají se své víry. Praví køes•ané však odolají a
zùstanou pevní jako skála, jejich víra bude silnìjší a nadìje jasnìjší než v dobì pohody.
Žalmista prohlásil: "Pøemýšlím o tvých svìdectvích." "Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto
nenávidím každou stezku klamu." (Ž 119,99.104)
"Blaze èlovìku, jenž našel moudrost." "Bude jako strom zasazený u vody; své koøeny zapustil u vodního
toku, nezakusí pøicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se nièeho neobává, nepøestává nést
plody." (Pø 3,13; Jr 17,8)
Pøedmluva vydavatelù
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38. Poslední varování
"Potom jsem vidìl jiného andìla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a zemì byla ozáøena jeho slávou.
Zvolal mohutným hlasem: Padl, padl veliký Babylón a stal se doupìtem démonù, skrýší všech neèistých
duchù a každého zlovìstného a nenávidìného ptáka." "A slyšel jsem jiný hlas z nebe: Vyjdi, lide mùj, z
toho mìsta, nemìjte úèast na jeho høíších, aby vás nestihly jeho pohromy." (Zj 18,1.2.4)
Uvedený text Písma poukazuje na budoucí dobu, kdy bude opakováno ohlášení pádu Babylóna, které
uèinil druhý andìl ze Zjevení 14 (verš 8). Ve druhém pøípadì však bude poselství doplnìno zmínkou o
dalším úpadku náboženských organizací, které tvoøí Babylón, k nìmuž došlo od roku 1844, kdy bylo
poselství ohlášeno poprvé. Poselství popisuje žalostný stav náboženských spoleèností. Každé odmítnutí
pravdy zatemòuje rozum a zatvrzuje srdce, až se lidé stanou zatvrzele nevìøícími. Pøes výstrahy, které
jim Bùh dává, pošlapávají dále pøikázání Desatera, až nakonec zaènou pronásledovat ty, kdo pøikázání
Desatera respektují jako svatá. Neváží si Ježíše Krista, protože pohrdají jeho slovem a lidem. Pokud
køes•anské církve pøijímají uèení spiritizmu, padají zábrany proti tìlesným sklonùm a náboženství se
stává pláštíkem, který má zakrývat nejhrubší nepravosti. Víra ve spiritistické projevy otevírá dveøe
svádìjícím duchùm a ïábelskému uèení, a v církvích se projeví vliv padlých andìlù.
O Babylónu v dobì, o níž proroctví mluví, se øíká: "Jeho høíchy se navršily až k nebi a Bùh nezapomnìl
na jeho viny." (Zj 18,5) Babylón naplnil míru své nepravosti a brzy na nìj padne zkáza. Bùh však má v
Babylónu ještì stále svùj lid. Døíve než na Babylón dopadnou ohlášené tresty, musí být tito vìrní
vyvoláni, aby se nepodíleli na høíchu Babylóna a "nestihly" je "jeho pohromy". Proroctví proto hovoøí o
náboženském hnutí znázornìném andìlem, který pøichází z nebe, osvìtluje zemi svou slávou, volá silným
hlasem a ohlašuje høíchy Babylóna. Spolu s jeho poselstvím zaznívá také volání: "Vyjdi, lide mùj, z
toho mìsta!" Tyto výzvy spolu s poselstvím tøetího andìla jsou posledním varováním obyvatelùm této
planety.
Svìt spìje k strašnému konci. Mocnosti, které budou spoleènì bojovat proti Božím pøikázáním, naøídí,
aby se "všichni, malí i velcí, bohatí i chudí, svobodní i otroci" (Zj 13,16) øídili tradicí církve, a
zachovávali nesprávný den odpoèinku. Všichni, kdo nebudou chtít pøijmout tato naøízení, budou
vystaveni trestùm, až bude nakonec vyhlášeno, že zaslouží trest smrti. Boží zákon, který zahrnuje také
pravý den Božího odpoèinku, vyžaduje poslušnost a varuje, že jeho pøestupníky stihne Boží trest.
Když bude lidem celá záležitost takto vyložena, každý - kdo nebude respektovat Boží zákon a bude se
øídit lidskými pøíkazy - pøijme znamení šelmy, znamení poddanosti mocnosti, kterou se rozhodne
poslouchat více než Boha; pak zazní z nebe varování: "Kdo kleká pøed šelmou a pøed její sochou, kdo
pøijímá její cejch na èelo èi na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bùh nalévá neøedìné do èíše
svého hnìvu." (Zj 14,9.10)
Boží hnìv však pocítí jen lidé, kteøí mìli možnost poznat a pochopit pravdu, ale odmítli ji. Mnoho lidí
ještì nemìlo pøíležitost slyšet aktuální pravdu pro tuto dobu. Nikdo je neseznámil se závazností ètvrtého
pøikázání. Pán, který ví, co je v lidských srdcích, a zná každou pohnutku, nenechá nikoho, kdo chce

poznat pravdu, v nejistotì, oè ve velkém sporu jde. Nežádá, aby lidé pøijímali pøikázání slepì. Každý
obdrží dostatek informací, aby se mohl rozumnì rozhodnout.
Sobota bude velkým zkušebním kamenem vìrnosti, protože je to zvláš• popíraný èlánek pravdy. Až
budou lidé podrobeni závìreèné zkoušce, bude jasnì vymezena hranice mezi tìmi, kteøí Bohu slouží, a
kdo mu neslouží. Zachovávání nesprávného dne odpoèinku v souladu se zákony státu, ale proti ètvrtému
pøikázání, bude projevem vìrnosti moci, která je Bohu nepøátelská. Zachovávání pravé soboty jako
výraz poslušnosti Božího zákona bude dùkazem vìrnosti Stvoøiteli. Jedna èást lidí pøijetím znamení
podøízenosti svìtské moci pøijme znamení šelmy, druhá, která se rozhodne, že zùstane vìrná Boží
autoritì, pøijme Boží peèe•.
Lidé, kteøí hlásali poselství tøetího andìla, byli èasto považováni za panikáøe. Jejich pøedpovìdi, že se
ve Spojených státech projeví náboženská nesnášenlivost, že se církev spojí se státem a spoleènì budou
pronásledovat všechny, kdo budou zachovávat Boží pøikázání, byly považovány za nesmyslné a smìšné.
Amerièané sebejistì tvrdili, že tato zemì nebude nikdy nièím jiným, než èím byla - tedy obhájcem
náboženské svobody. Když se však zaène mluvit o vynuceném zachovávání nedìle, bude zøejmé, že se
blíží událost, o níž lidé tak dlouho pochybovali a v níž nevìøili. Poselství tøetího andìla pak vyvolá
úèinek, jaký nikdy døíve nemìlo.
V každé dobì Bùh posílá své služebníky, aby kárali høích - jak ve svìtì, tak v církvi. Lidé však chtìjí
slyšet pøíjemné øeèi, nepøijímají èistou a nepøikrášlenou pravdu. Mnozí reformátoøi se na poèátku
svého pùsobení snažili vytýkat høíchy církve a lidí velmi opatrnì. Doufali, že pøíkladem èistého
køes•anského života pøivedou lidi zpìt k biblickému uèení. Když je však naplnil Boží Duch, museli
hlásat jasné výroky Bible - uèení, které pùvodnì nechtìli zvìstovat, podobnì jako když byl naplnìn
Duchem Eliáš, který pak vytýkal høíchy bezbožného krále a odpadlého lidu. Byli nuceni šíøit pravdu a
mluvit o nebezpeèí, které ohrožuje život lidí. Bez strachu z následkù kázali zvìst, kterou jim Pán svìøil, a
lidé museli varování vyslechnout.
Tak bude také hlásáno poselství tøetího andìla. Až nastane doba, kdy bude tøeba, aby bylo šíøeno s
nejvìtší silou, bude Pán pùsobit prostøednictvím prostých lidí. On povede ty, kdo se oddali jeho službì.
Boží pracovníci získají kvalifikaci spíše pomazáním Ducha než studiem ve vìdeckých ústavech. Tím
povede muže víry a modlitby, aby se svatým nadšením hlásali poselství, které jim Bùh svìøil. Odhalí
høíchy Babylóna, tragické následky vynuceného zachovávání církevních tradic, vliv spiritizmu,
nenápadný, ale rychlý postup papežské moci. Budou burcovat lid vážnými výstrahami. Varování
vyslechnou tisíce a desetitisíce lidí, kteøí ještì nikdy nic takového neslyšeli. S úžasem budou poslouchat,
že Babylónem je církev, která padla díky svým bludùm a høíchùm, protože zavrhla Boží pravdu. Když
se pak lidé obrátí na své døívìjší uèitele s naléhavou otázkou, zda je to pravda, budou jim kazatelé
pøedkládat bajky, budou pøedpovídat pøíjemné vìci, aby uklidnili jejich obavy a utišili jejich probuzené
svìdomí. Protože se však nìkteøí lidé nebudou chtít spokojit pouze s lidskou autoritou a budou žádat
jednoznaèné dùkazy z Písma, jejich duchovní se rozzlobí jako kdysi farizeové, protože bude
zpochybnìna jejich autorita, oznaèí poselství za ïábelské a budou podnìcovat davy lidí, kteøí milují
høích, aby odmítali a pronásledovali hlasatele poselství.
Až se spor pøenese do nových oblastí a pozornost lidí bude upoutána na pošlapávaný Boží zákon, satan
se rozzlobí. Moc, která provází poselství, odpùrce jen rozzuøí. Duchovní se budou témìø s nadlidským

úsilím snažit zastøít svìtlo, aby nezáøilo na èleny jejich církví. Všemi dosažitelnými prostøedky se
budou snažit potlaèit diskuse o tìchto životnì dùležitých otázkách. Církve budou žádat o pomoc stát, aby
jim pomohl. V tom úsilí se katolíci spojí s protestanty. Až hnutí, vynucující zachovávání nedìle, zesílí,
budou vydávány zákony proti lidem, kteøí zachovávají Boží pøikázání. Bude jim vyhrožováno
penìžitými tresty a vìzením, budou jim nabízena vlivná místa, rùzné odmìny a výhody, jen aby se zøekli
své víry. Oni však budou vytrvale odpovídat: "Dokažte nám z Božího slova, že bloudíme." Obdobnì
reagoval za podobných okolností Luther. Lidé, kteøí budou pøedvádìni k soudùm, výraznì obhájí
pravdu. Mnoho z tìch, kdo je uslyší, se rozhodne zachovávat všechna Boží pøikázání. Tak se s pravdou
seznámí tisíce lidí, kteøí by o ní jinak neslyšeli.
Dùsledná poslušnost Božího slova bude pokládána za vzpouru. Zaslepeni satanem budou rodièe jednat
tvrdì s vìøícími dìtmi, nadøízení budou utlaèovat své podøízené zachovávající pøikázání. Láska a
náklonnost ochabnou. Rodièe budou vyhánìt dìti z domova. Splní se do písmene slova apoštola Pavla:
"Všichni, kdo chtìjí zbožnì žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování." (2 Tm 3,12) Protože zastánci
pravdy odmítnou uctívat nedìli jako sobotu, budou mnozí z nich uvìznìni, jiní vypovìzeni ze zemì, další
budou trpìt jako otroci. Dnes nám nìco takového pøipadá nemožné. Až bude však lidem odòat Boží
Duch, který je chrání, a až budou ponecháni pod mocí satana, který nenávidí Boží pøikázání, budou se
dít neobvyklé vìci. Lidské srdce umí být velice kruté, když se z nìj vytratí Boží láska a úcta.
Až se bude blížit bouøe, mnozí z tìch, kdo sice pøijali poselství tøetího andìla, ale nenechali se posvìtit
poslušností pravdy, se vzdají svého názoru a pøidají se k odpùrcùm. Spojí se se svìtem a budou sdílet
stejné názory. Nakonec se budou na všechno dívat stejnì jako svìt. Až budou postaveni pøed zkoušku,
rozhodnou se pro snazší cestu. Lidé nadaní, pøíjemného vystupování, kteøí se kdysi hlásili k pravdì,
použijí všechny své schopnosti, aby oklamali a svedli další. Stanou se nejrozhodnìjšími nepøáteli svých
bývalých spoluvìøících. Až se svìtitelé soboty dostanou pøed soudy, aby se odpovídali ze své víry,
stanou se tito odpadlíci nejúèinnìjšími nástroji satana, budou je pomlouvat a obžalovávat a vymyšlenými
informacemi budou proti nim podnìcovat pøedstavitele státní moci.
V dobì pronásledování bude zkoušena víra Božích následovníkù, kteøí vìrnì hlásali Boží poselství a
respektovali Boha a jeho slovo. Na jejich srdce pùsobil Boží Duch a nutil je mluvit. Svatá horlivost a
vliv Božího Ducha je vedly k splnìní svìøeného úkolu, aniž mysleli na následky, které jim mùže hlásání
Bohem svìøeného poselství pøinést. Nebudou sledovat svìtské zájmy, myslet na svou povìst nebo se
snažit zachovat si život. Když se proti nim rozpoutá bouøe pronásledování, když budou obviòováni ze
všeho možného, nìkteøí z nich zdìšenì zvolají: "Kdybychom vìdìli, jaké následky budou naše slova mít,
radìji bychom mlèeli." Dostanou se do tìžkostí. Satan na nì bude dotírat velkým pokušením. Budou mít
pocit, že dílo, které zaèali, je nad jejich síly. Bude jim hrozit záhuba. Jejich pùvodní nadšení se vytratí,
ale už se nebudou moci vrátit. Tehdy, když pocítí naprostou bezmocnost, budou žádat o posilu
Všemohoucího. Budou si pøipomínat, že nemluvili svoje slova, ale to, co jim pøikázal Bùh, který je
poslal, aby varovali ostatní. Bùh vštípil pravdu do jejich srdcí a oni ji musí hlásat.
Podobné zkoušky prožili také Boží lidé v minulosti. Viklef, Hus, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley
žádali, aby jejich uèení bylo provìøeno Biblí. Byli ochotni odvolat všechno, co odporuje Božímu slovu.
Zakusili nemilosrdné pronásledování, a pøesto hlásali Boží pravdu dál. V každém dìjinném údobí bylo
tøeba lidem zvìstovat aktuální poselství pro onu dobu - podle toho, co Boží lid v daném èase potøeboval.

Každá nová pravda si musela razit cestu nenávistí a odporem. Lidé, kterým pøinesla požehnání, byli
pokoušeni a zkoušeni. Pán dává novou pravdu svému lidu tehdy, když ji potøebuje. Kdo se odváží Boží
pravdu nehlásat? Bùh pøikazuje svým následovníkùm, aby svìtu pøedložili poslední nabídku milosti.
Nemohou mlèet, protože by tím ohrozili svou vlastní záchranu. Kristovi vyslanci nenesou odpovìdnost
za následky. Musí konat svou povinnost a ostatní pøenechat Bohu.
Až se bude odpor stupòovat, budou Boží následovníci znovu zmateni. Pocítí, že nastala rozhodující
situace. Jejich svìdomí a Boží slovo je bude ujiš•ovat, že jednají správnì. I když zkoušky neustanou,
budou mít stále více síly, aby je mohli snášet. Zápas bude stále tvrdší a urputnìjší, ale jejich víra a
odvaha porostou úmìrnì nebezpeèí. Budou prohlašovat: "Neodvažujeme se mìnit Boží slovo, dìlit svatý
Boží zákon na èást podstatnou a nepodstatnou, abychom tím získali pøízeò svìta. Pán, kterému sloužíme,
nás mùže vysvobodit. Kristus pøemohl svìt, a my bychom se mìli bát poraženého svìta?"
Pronásledování v rùzných podobách je vlastnì projevem urèitého principu, který bude platit, dokud bude
existovat satan a životaschopné køes•anství. Nikdo nemùže sloužit Bohu, aniž by proti sobì nevyvolal
nepøátelství mocností zla. Budou na nìj útoèit zlí andìlé, znepokojení tím, že by jim mohl svým vlivem
vyrvat z rukou jejich obìti. K nim se pøipojí zlí lidé, zahanbení dobrým pøíkladem, a budou se snažit
odlouèit ho rùzným pokoušením od Boha. Když se to nepodaøí, použijí ke znásilnìní jeho svìdomí
donucovací prostøedky.
Dokud Pán Ježíš slouží jako Pøímluvce v nebeské svatyni, na vládce i lid pùsobí Duch svatý. Mírní je a
do urèité míry ovlivòuje státní zákony. Bez takových zákonù by na svìtì bylo ještì mnohem hùøe. Mnozí
pøedstavitelé státù jsou aktivními nástroji satana, ale i Bùh má své nástroje mezi pøedními muži národù.
Nepøítel pùsobí na své sluhy, aby vymýšleli opatøení, která by maøila Boží dílo, avšak na státníky, kteøí
mají úctu k Bohu, pùsobí andìlé, aby taková opatøení maøili nespornými argumenty. Nìkolik mužù tak
zadržuje mohutný pøíliv zla. Odpor nepøátel pravdy bude zadržen, aby poselství tøetího andìla mohlo
splnit své poslání. Až bude znít poslední varování, upoutá pozornost také tìch pøedních mužù, jejichž
prostøednictvím Bùh nyní pùsobí, mnozí z nich je pøijmou a v dobì soužení se postaví na stranu Božího
lidu.
Andìl, který se spojí s hlásáním poselství tøetího andìla, osvítí celou zemi svou slávou. Bible tím
pøedpovídá neobyèejnì silné pùsobení, které zasáhne celý svìt. Adventní hnutí z let 1840 až 1844 bylo
slavným projevem Boží moci. Poselství prvního andìla bylo zaneseno do všech misijních stanic na svìtì
a v nìkterých zemích vzbudilo nejvìtší náboženské hnutí od doby protestantské reformace šestnáctého
století. Avšak hnutí vyvolané poselstvím tøetího andìla bude ještì mohutnìjší.
Jeho pùsobení se bude podobat tomu, co se odehrálo o letnicích. Tak jako Pán seslal "raný déš•" ve
vylití Ducha svatého na poèátku kázání evangelia, aby drahocenné semeno vzklíèilo, tak dá na závìr
"pozdní déš•", aby úroda uzrála. "Poznávejme Hospodina, usilujme ho poznat. Jako jitøenka, tak jistì on
vyjde. Pøijde k nám jako pøívaly deš•ù a jako jarní déš•, jenž svlažuje zemi." (Oz 6,3) "Jásejte, synové
Sijónu, radujte se z Hospodina svého Boha, nebo• vám dá uèitele spravedlnosti a jako na zaèátku vám
sešle hojnost deš•ù podzimních i jarních." (Jl 2,23) "Stane se v posledních dnech, praví Bùh, sešlu svého
Ducha na všechny lidi." "A každý, kdo vzývá jméno Pánì, bude zachránìn." (Sk 2,17.21)

Velké dílo evangelia neskonèí menším projevem Boží moci, než jakým se vyznaèoval jeho zaèátek.
Proroctví, která se splnila pøi seslání raného deštì na poèátku køes•anských dìjin, se znovu splní v
pozdním dešti na konci køes•anských dìjin. Bude to "èas odpoèinutí", rozvlažení, které pøedpovìdìl
apoštol Petr, když prohlásil: "Èiòte pokání a obra•te se, aby byly smazány vaše høíchy a pøišel èas
Hospodinùv, èas odpoèinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám urèil." (Sk 3,19.20)
Boží sluhové s tváøí záøící svatým nadšením budou spìchat z místa na místo, aby všude ohlásili Boží
poselství. Po celém svìtì budou varování šíøit tisíce hlasù. Budou se dít zázraky, nemocní budou
uzdravováni, vìøící budou provázet znamení a zázraky. Také satan bude pùsobit lživé zázraky, dokonce
nechá pøed zraky lidí sestoupit oheò z nebe na zem (Zj 13,13). Obyvatelé zemì se budou muset
rozhodnout.
Poselství nebude šíøeno ani tak pomocí argumentù jako hlubokým pøesvìdèováním Božího Ducha.
Dùkazy už byly podány. Semeno bylo zaseto, nyní klíèí a pøináší plody. Tiskoviny rozšíøené
evangelisty zapùsobily svým vlivem. Mnozí lidé, na které mìly vliv, však nemohli plnì porozumìt pravdì
nebo se jí øídit. Nyní pronikají paprsky svìtla všude, pravdu lze vidìt v její plné kráse a upøímné Boží
dìti lámou pouta, která je svazovala. Rodinné svazky a církevní vztahy je už nebudou moci zadržet.
Pravda pro nì bude mít vìtší cenu než všechno ostatní. Navzdory silám, které se spojí proti pravdì,
postaví se velký poèet lidí na Boží stranu.
Pøedmluva vydavatelù
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39. Doba soužení
"V oné dobì povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát pøi synech tvého lidu. Bude to doba soužení,
jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné dobì bude vyproštìn tvùj lid, každý, kdo je zapsán
v Knize." (Da 12,1)
Až skonèí poselství tøetího andìla, pøestane se Kristova milost pøimlouvat za høíšné obyvatele svìta.
Boží lid splnil svùj úkol, obdržel "pozdní déš•", "èas odpoèinutí", rozvlažení od Hospodina, a je
pøipraven pro nastávající dobu zkoušky. Andìlé spìchají sem a tam. Andìl, vracející se ze zemì,
ohlašuje, že jeho úkol skonèil. Na svìt pøišla závìreèná zkouška a všichni, kdo zùstali vìrni Božím
pøikázáním, dostali "peèe• živého Boha". Tehdy Pán Ježíš ukonèí svou prostøednickou službu v nebeské
svatyni. Pozvedne ruce a pronese silným hlasem: "Dokonáno jest!" Zástupy andìlù složí své koruny,
když Ježíš Kristus slavnostnì oznámí: "Kdo køivdí, a• køivdí dál, kdo je pošpinìn, a• zùstane ve špínì kdo je spravedlivý, a• zùstane spravedlivý, kdo je svatý, a• setrvá ve svatosti." (Zj 22,11) Pøípad
každého èlovìka již bude rozhodnut, buï k životu, nebo k smrti. Ježíš Kristus vykonal smíøení za svùj lid
a vymazal jeho høíchy. Doplnil se poèet obèanù jeho království. "Království, panství a velikost
království pod celým nebem" budou dány dìdicùm spasení a Pán Ježíš bude vládnout jako Král králù a
Pán pánù.
Až opustí nebeskou svatyni, zahalí obyvatele zemì temnota. V té dobì budou muset vìøící muset žít pøed
svatým Bohem bez pøímluvce. Moc, která dosud zadržovala bezbožné, pøestane pùsobit, a satan bude
mít neomezenou nadvládu nad zatvrzelými lidmi. Boží trpìlivost skonèí. Svìt odmítl Boží milost, pohrdl
Boží láskou a pošlapal Boží zákon. Bezbožní lidé zašli za hranici Boží milosti. Boží Duch, kterému
tvrdošíjnì vzdorovali, od nich nyní odešel. Nebude je chránit Boží milost a budou vydáni napospas
satanu. Satan pak zavleèe obyvatele svìta do závìreèné velké doby soužení. Boží andìlé pøestanou
zadržovat vichøice lidských vášní, najednou se projeví všechno zadržované napìtí. Celý svìt bude
zatažen do strašnìjší zkázy, než byla zkáza starého Jeruzaléma.
Jediný andìl usmrtil všechny prvorozené v Egyptì a naplnil zemi smutkem a náøkem. Když David
pøestoupil Boží pøíkaz tím, že nechal seèíst lid, zpùsobil jediný andìl strašnou zkázu, jako trest za jeho
høích. Stejnou moc, kterou projevili Boží andìlé, projeví - až to Bùh dovolí - také zlí andìlé. Tyto síly
jsou již pøipraveny a èekají jen na Boží svolení, aby všude šíøili zkázu.
Lidé, kteøí zachovávali Boží zákon, budou obvinìni, že zapøíèinili rány, které dopadly na svìt a budou
považováni za pøíèinu strašných pøírodních pohrom, válek a krveprolévání mezi lidmi, které naplní svìt
bídou. Moc, provázející poslední varovné poselství, vyvolává zlobu bezbožných. Jejich záš• se projeví
proti všem, kdo pøijmou toto poselství, a satan ještì více rozdmýchá nenávist a pronásledování.
Když Bùh opustil židovský národ, nepoznali to ani knìží, ani lid. I když je ovládl satan a propadli
nejodpornìjším vášním, stále se považovali za Bohem vyvolené. Knìží pokraèovali dál v chrámové
službì, na poskvrnìném oltáøi pøinášeli dále obìti, dennì svolávali požehnání na národ, který nesl vinu za
smrt drahého Božího Syna a pokoušel se znièit jeho služebníky a apoštoly. Stejnì nebudou obyvatelé
zemì vìdìt, až bude v nebeské svatyni vyhlášeno neodvolatelné rozhodnutí, a tím navždy urèen údìl

svìta. Lidé, které nakonec Boží Duch opustí, budou dále dodržovat náboženské formy. Satanská
horlivost, kterou jim vdechne kníže zla, aby dokonèil své zhoubné plány, bude vypadat jako horlivost
pro Boha.
Protože se sobota stane pøedmìtem sporu v celém køes•anstvu a protože se církve spojí se svìtskými
úøady, aby vynutily uctívání nedìle, stane se pøedmìtem všeobecného zatracování malá menšina, která
bude vytrvale odmítat podvolit se názoru vìtšiny. Zazní požadavek, aby nebyla tolerována menšina,
která se staví proti naøízení církví a státnímu zákonu, protože je lepší, aby trpìlo nìkolik lidí, než aby
celý národ upadl do zmatku a nezákonnosti. Stejnì argumentovali pøed více než 1900 lety pøedstavitelé
židovského národa proti Kristu. Prohnaný Kaifáš prohlásil: "Je pro vás lépe, aby jeden èlovìk zemøel za
lid, než aby zahynul celý národ." (J 11,50) To bude rozhodující argument. Nakonec bude proti svìtitelùm
pravé soboty vydáno naøízení, které urèí, že si zaslouží nejpøísnìjší trest a po urèité dobì budou moci být
odsouzeni k smrti. Katolicizmus ve Starém svìtì a odpadlý protestantizmus v Novém svìtì budou
postupovat spoleènì proti lidem, kteøí dodržují všechna Boží pøikázání.
Pak pro Boží lid nastane doba soužení a utrpení, kterou popsal prorok Jeremiáš jako dobu Jákobova
soužení: "Toto praví Hospodin: Slyšeli jsme dìsuplný hlas. Strach a nikde pokoj... Všechny tváøe byly
zsinalé. Bìda, bude to veliký den bez obdoby, èas soužení pro Jákoba, ale bude z nìho zachránìn." (Jr
30,5-7)
Jákobova noc úzkosti, když v modlitbì bojoval o vysvobození z rukou Ezaua (1 M 32,24-30), je obrazem
toho, co prožije Boží lid v dobì soužení. Jákob podvedl svého otce, aby získal požehnání urèené
Ezauovi. Protože mu Ezau hrozil, že ho zabije, Jákob utekl z domu, aby se zachránil. Prožil mnoho let v
cizinì a pak se na Boží rozkaz vydal na zpáteèní cestu do rodné zemì se svými ženami a dìtmi, se svými
stády dobytka a ovcí. Když dorazil k hranicím zemì, vydìsila ho zpráva, že se Ezau blíží v èele oddílu
bojovníkù a nepochybnì se mu chce pomstít. Zdálo se, že Jákob a jeho družina, neozbrojení a bezbranní,
musí padnout za obì• násilí a krveprolití. S tou úzkostí a strachem se ještì pojilo tísnivé vìdomí vlastní
viny, protože do takového nebezpeèí ho pøivedl jeho vlastní høích. Jedinou nadìjí pro nìj byla Boží
milost, jedinou obranou modlitba. Neopomnìl na nic, èím by sám mohl usmíøit svého bratra za køivdu,
které se proti nìmu dopustil, a èím by odvrátil hrozící nebezpeèí. Podobnì by mìli také Kristovi
následovníci nyní, když se blíží doba soužení, vynaložit všechno své úsilí, aby se lidem pøedstavili v
pravém svìtle a rozptýlili pøedsudky i odvrátili nebezpeèí, které hrozí svobodì svìdomí.
Jákob se vzdálil od své rodiny, aby nevidìla jeho úzkost, a sám rozmlouval s Bohem. Vyznával své
høíchy a dìkoval za milost, kterou mu Bùh projevil. V hluboké pokoøe se dovolával smlouvy uzavøené s
otci, i slibù, které mu Bùh dal v noèním vidìní v Bételu i v zemi jeho vyhnanství. Nadešel rozhodující
okamžik jeho života, v sázce bylo všechno. Obklopen tmou a sám se dále modlil a pokoøoval pøed
Bohem. Náhle pocítil, jak se jeho ramene dotkla nìèí ruka. Domníval se, že nìjaký nepøítel usiluje o jeho
život, a ze všech sil zoufale s útoèníkem zápasil. Když zaèalo svítat, projevil cizinec nadlidskou sílu a po
jeho dotyku se zdálo, že silný muž je ochromen. Jako bezmocný, plaèící prosebník padl svému
tajemnému protivníku kolem krku. Jákob nyní pochopil, že bojoval s andìlem smlouvy. I když nebyl
schopen dalšího boje a trpìl hroznou bolestí, nevzdal se svého úmyslu. Dlouho trpìl neklidem a
výèitkami svìdomí, dlouho trpìl za svùj høích. Nyní musí získat ujištìní, že mu Bùh odpustil. Zdálo se,
že ho návštìvník chce opustit. Jákob se však na nìho povìsil a úpìnlivì prosil o požehnání. Andìl na nìj

naléhal: "Pus• mne, vzešla jitøenka." Patriarcha však zvolal: "Nepustím tì, dokud mi nepožehnáš." (1 M
32,27) Jaká se tu projevila dùvìra, odhodlanost a vytrvalost. Kdyby to byl drzý, opovážlivý požadavek,
Jákob by byl okamžitì znièen. Jákob však mluvil s dùvìrou èlovìka, který vyznává svou slabost a
nehodnost, a pøitom vìøí v milost Boha, který vìrnì dodržuje smlouvu.
"Jako kníže se utkal s andìlem a obstál." (Oz 12,5) Pokorou, lítostí a odevzdaností pøemohl tento høíšný,
bloudící smrtelník Vládce nebes. S chvìním se držel Božích slibù a srdce Vìèné lásky nemohlo
odmítnout prosbu høíšníka. Na dùkaz jeho vítìzství a pro povzbuzení dalších, aby následovali jeho
pøíkladu, mu Bùh zmìnil jméno, které pøipomínalo jeho høích, na jméno, které bylo svìdectvím o jeho
vítìzství. To, že Jákob bojoval s Bohem a zvítìzil, bylo zárukou, že zvítìzí i nad lidmi. Už se nebál setkat
se s hnìvem svého bratra, protože Bùh bude jeho obranou.
Satan Jákoba obvinil pøed andìly a tvrdil, že má právo zahubit ho za jeho høíchy. Navedl Ezaua, aby
vytáhl proti Jákobovi a za dlouhé noci zápasu se snažil vnutit patriarchovi pocit viny. Tím ho chtìl
odradit, aby pøestal spoléhat na Boha. Pøivedl Jákoba na pokraj zoufalství. Jákob vìdìl, že bez pomoci z
nebe musí zahynout. Upøímnì prosil o odpuštìní svého høíchu a dovolával se Boží milosti. Nedal se
odvrátit od svého úmyslu, držel se pevnì andìla, prosil ho s úpìnlivým pláèem, až zvítìzil.
Jako satan zapùsobil na Ezaua, aby vytáhl proti Jákobovi, tak bude pùsobit na bezbožníky, aby zahubili
Boží lid v èase soužení. A jako obvinil Jákoba, tak bude obviòovat Boží lid. Pokládá svìt za své panství,
avšak malá skupina lidí, kteøí zachovávají Boží pøikázání, se postaví proti jeho nadvládì. Kdyby je mohl
znièit, bylo by jeho vítìzství úplné. Vidí, že je støeží svatí andìlé a vyvozuje z toho, že jim byly
odpuštìny høíchy. Neví však, že o jejich pøípadech bylo rozhodnuto v nebeské svatyni. Zná podrobnì
høíchy, k jejichž spáchání je svedl; pøedkládá je Bohu v nejnepøíznivìjším svìtle a tvrdí, že tento lid si
zaslouží právì tak jako on, aby byl vylouèen z Boží pøíznì. Prohlašuje, že Pán nemùže ve své
spravedlnosti odpustit jejich høíchy, a pøitom jej a jeho andìly zahubit. Tvrdí, že jsou jeho koøistí a
požaduje, aby mu byli vydáni, aby je mohl znièit.
Satan obviòuje Boží lid za høíchy, které spáchali, a Bùh mu dovoluje, aby jeho lid do krajnosti zkoušel.
Jejich víra a dùvìra v Boha i jejich vytrvalost bude tvrdì zkoušena. Když sledují svou vlastní minulost,
jejich nadìje se tenèí. V celém svém životì vidí totiž jen málo dobrého. Plnì si uvìdomují svou slabost a
nehodnost. Satan se je snaží dìsit pomyšlením, že jejich pøípad je beznadìjný, že jejich neèistotu nelze
nikdy odstranit. Doufá, že se mu tak podaøí znièit jejich víru, že pak podlehnou jeho pokušením, a
pøestanou být vìrní Bohu.
I když Boží vìrní budou obklopeni nepøáteli, kteøí je budou chtít znièit, nebudou se bát utrpení pro
pravdu, ale toho, že nevyznali všechny høíchy a zda kvùli nìjakému jejich nedostatku se na nich bude
moci splnit Spasitelovo zaslíbení: "Zachovám tì v hodinì zkoušky, která pøijde na celý svìt." (Zj 3,10)
Kdyby Boží následovníci mìli jistotu, že jim Pán odpustil všechny høíchy, nebáli by se muèení a smrti.
Ukáže-li se však, že nejsou hodni Boží pøíznì, a ztratí-li život díky svým povahovým nedostatkùm, bude
tím zneuctìno svaté Boží jméno.
Na všech stranách budou narážet na zrádné úklady, všude vidí projevy vzpoury. To v nich vyvolává
velké pøání, opravdovou touhu srdce, aby velké odpadnutí skonèilo a pøestala bezbožnost bezbožných.

Prosí Boha, aby vzpouru zastavil, a pøitom si vyèítají, že sami nemají více síly èelit pøívalu zla. Cítí, že
kdyby vždycky dali všechny síly do služby Kristu, byli by silnìjší a satan by nemìl tolik moci, aby nad
nimi vítìzil.
Pláèí pøed Bohem, pøipomínají, že už prosili o odpuštìní mnoha svých høíchù a dovolávají se
Spasitelova zaslíbení: "A• se chopí mé záštity a uzavøe se mnou pokoj, a• se mnou uzavøe pokoj." (Iz
27,5) Jejich víra nezakolísá, i když nedostanou okamžitì odpovìï na své modlitby. Navzdory úzkosti,
hrùzám a tìžkostem se nepøestávají modlit. Chytají se Boží síly, jako Jákob se chytil andìla, a jejich
srdce také volá: "Nepustím tì, dokud mi nepožehnáš."
Kdyby Jákob už pøedtím nelitoval svého høíchu, že získal prvorozenství podvodem, Bùh by jeho
modlitbu nevyslyšel a nezachoval by milostivì jeho život. Podobnì by byli pøemoženi v dobì soužení
Boží vìrní, které bude trápit strach a úzkost, kdyby mìli nìjaké nevyznané høíchy. Zoufalství by je
zbavilo víry a nemìli by jistotu, že mohou prosit Boha o vysvobození. Budou si plnì uvìdomovat svou
nehodnost, nebudou však muset odhalovat žádné skryté nepravosti. Jejich høíchy se už døíve dostaly
pøed soud a byly vymazány, Bùh na nì už více nevzpomene.
Satan svádí lidi k tomu, aby vìøili, že Bùh bude pøehlížet jejich nevìrnost v drobných záležitostech
života. Pán však jednáním s Jákobem ukazuje, že v žádném pøípadì nebude schvalovat nebo trpìt zlo.
Satan pøemùže všechny, kdo se pokoušejí omlouvat nebo skrývat své høíchy, kdo dovolují, aby jejich
høíchy zùstávaly v nebeských knihách nevyznané a neodpuštìné. Èím lépe znají Boží vùli a èím vyšší
postavení zastávají, tím více jejich nesprávné chování Boha rmoutí, a tím snáze nad nimi nepøítel
zvítìzí. Lidé, kteøí odkládají pøípravu na Boží den, ji nedoženou v dobì soužení ani kdykoli pozdìji. Stav
takových lidí je beznadìjný.
Formální køes•ané, kteøí nastoupí do posledního strašného boje nepøipraveni, budou v zoufalství
vyznávat své høíchy s velkou úzkostí, zatímco satan bude nad jejich zármutkem jásat. Jejich vyznání se
svou podstatou øadí k vyznání Ezaua nebo Jidáše. Tito lidé totiž naøíkají nad následky svého
pøestoupení, nikoli nad samotným høíchem. Necítí pravou lítost, zlo se jim neoškliví. Vyznávají svùj
høích ze strachu pøed trestem, ale podobnì jako kdysi egyptský faraon znovu by se postavili proti Bohu,
kdyby byl trest odvolán.
Jákobùv pøíbìh je také ujištìním, že Bùh neodvrhne lidi, kteøí byli podvedeni, pokoušeni a svedeni k
høíchu, ale vrátili se k Bohu s opravdovou lítostí. Satan se bude snažit tyto lidi znièit, Bùh však vysílá
své andìly, aby je tìšil a chránil v dobì nebezpeèí. Satan útoèí prudce a rozhodnì, jeho lži jsou záludné,
Bùh však sleduje svùj lid, jeho ucho slyší jejich volání. Jsou vystaveni velikému soužení, zdá se, že
plameny ohnivé pece Boží lid stráví. Nakonec však vyjdou z ruky toho, kdo je oèistí, jako zlato
vyzkoušené v ohni. Láska, kterou Bùh projevuje svým dìtem v dobì jejich nejtìžší zkoušky, je právì tak
silná a vøelá jako láska, kterou k nim projevuje ve dnech, kdy se jim daøí nejlépe. Potøebují však projít
ohnivou pecí, aby byla odstranìna jejich svìtskost a se mohla v nich dokonale zrcadlit podoba Ježíše
Krista.
Doba soužení a úzkosti, která nás èeká, bude vyžadovat víru, která dokáže pøekonat námahu, èekání a
hlad - víru, která neochabne ani v nejtìžších zkouškách. Bùh dává všem èas milosti, aby se pøipravili na
dobu soužení. Jákob zvítìzil, protože byl vytrvalý a odhodlaný. Jeho vítìzství je dùkazem moci vytrvalé

modlitby. Všichni, kdo se budou držet Božích zaslíbení jako Jákob, budou stejnì opravdoví a vytrvalí
jako on, budou mít takový úspìch, jaký mìl on. Lidé, kteøí nejsou ochotni vzdát se svého egoizmu, prosit
Boha o odpuštìní, dlouze a opravdovì se modlit o požehnání, požehnání neobdrží. Jak málo lidí ví, co to
znamená "zápasit s Bohem". Jak málo lidí opravdovì z duše volalo k Bohu s touhou, jež odpovídá všem
jejich silám. Jak málo lidí se s neochvìjnou vírou drží Božích slibù, když je zalévá pøíval nevýslovného
zoufalství.
Lidem, kteøí nyní projevují málo víry, hrozí nejvìtší nebezpeèí, že podlehnou satanským podvodùm a
naøízením znásilòujícím svìdomí. Pokud ve zkoušce obstojí, budou v dobì soužení prožívat hlubší
utrpení a octnou se ve vìtší úzkosti, protože se nenauèili spoléhat na Boha. Nenauèili se vìøit a budou se
tomu muset uèit v hrozných podmínkách strachu.
Mìli bychom se nyní seznámit s Bohem tím, že vyzkoušíme jeho zaslíbení. Andìlé zaznamenávají
každou opravdovou a upøímnou modlitbu. Mìli bychom se radìji vzdát uspokojování sobeckých požitkù
nežli zanedbávat spoleèenství s Bohem. Chudoba, odpírání, provázené Boží pøízní, je lepší než
bohatství, pocty, snadný život a pøátelství bez Boha. Musíme si najít èas k modlitbì. Jestliže dovolíme,
aby naši mysl zaujaly svìtské zájmy, mùže nám Pán poskytnout èas tím, že nám odejme naše modly zlato, domy, výnosné pozemky.
Mladí lidé nebudou svedeni k høíchu, pokud budou ochotni vstoupit pouze na cestu, na níž mohou žádat
o Boží požehnání. Kdyby lidé, kteøí nesou svìtu poslední varovné poselství, neprosili o Boží požehnání
chladnì, lhostejnì a nezúèastnìnì, ale opravdovì a s vírou jako Jákob, èasto by mohli øíci: "Vidìl jsem
Boha tváøí v tváø a byl mi zachován život." (1 M 32,31) Pán by je pokládal za knížata, mìli by sílu
zvítìzit v zápasu s Bohem i s lidmi.
Brzy nastane doba soužení, jaké dosud nebylo. Proto budeme potøebovat zkušenost, již dosud nemáme a
kterou mnozí ani pøíliš netouží získat. Èasto bývá soužení daleko vìtší v pøedstavách než ve skuteènosti.
O závìreèné zkoušce, která je pøed námi, to však neplatí. Ani nejživìjší obrazotvornost si nedokáže
pøedstavit velikost této zkoušky. V ní bude v muset každý èlovìk stát pøed Bohem sám. "Noe, Daniel a
Jób," kdyby byli na zemi, "je výrok Panovníka Hospodina, nevysvobodí ani syna ani dceru. Svou
spravedlností vysvobodí jen sami sebe." (Ez 14,20)
Nyní, kdy náš Veleknìz koná dílo smíøení za nás, musíme usilovat o dokonalost v Kristu. Náš Spasitel
se ani myšlenkou nepoddal moci pokušení. Satan hledá v lidských srdcích slabá místa, která mùže
využít. Když nìkdo pìstuje høíšnou náklonnost, satan ji zužitkuje pro svá pokušení. Pán Ježíš o sobì
øekl: "Pøichází vládce tohoto svìta. Proti mnì nic nezmùže." (J 14,30) Satan nedokázal najít na Božím
Synu nic, èím by nad ním mohl zvítìzit. Boží Syn zachovával pøikázání svého Otce a nebylo v nìm
høíchu, kterého by satan mohl využít ve svùj prospìch. V takovém stavu musí být lidé, kteøí chtìjí obstát
v dobì soužení.
V tomto životì se musíme vírou v oèiš•ující krev Ježíše Krista zbavit høíchu. Náš drahý Spasitel nás zve,
abychom se spojili s ním, abychom spojili svou slabost s jeho silou, svou nevìdomost s jeho moudrostí,
svou nehodnost s jeho zásluhami. Boží prozøetelnost je školou, v níž se máme uèit tichosti a pokoøe
Pána Ježíše. Pán pøed nás stále staví skuteèné životní cíle, nikoli cestu, kterou bychom si vybrali my,

protože se nám zdá snazší a pøíjemnìjší. Je na nás, abychom spolupracovali s prostøedky, které používá
Pán, aby pøetvoøil naše povahy podle nebeského vzoru. Kdo zanedbává nebo odkládá tento úkol, vážnì
ohrožuje své spasení.
Apoštol Jan uslyšel ve vidìní silný hlas volající z nebe: "Bìda však zemi i moøi, nebo• sestoupil k vám
ïábel, plný zlosti, protože ví, jak málo èasu mu zbývá." (Zj 12,12) Nebeský hlas vyvolává hrùzostrašné
scény. Satanùv hnìv roste, jak se krátí jeho èas; jeho dílo podvodu a zkázy dosáhne svého vrcholu v dobì
soužení.
Brzy se na nebi objeví nadpøirozené úkazy jako znamení moci démonù, kteøí konají zázraky. Ïábelští
duchové budou navštìvovat vládce zemì i celý svìt, zahrnou je klamy a budou na nì naléhat, aby se
pøidali k satanovi v jeho posledním boji proti Boží vládì. Tito satanovi pomocníci oklamou vládce i
jejich poddané. Objeví se osoby, které se budou vydávat za Krista a budou vyžadovat tituly a pocty,
které patøí Vykupiteli svìta. Budou konat zázraky uzdravování a budou tvrdit, že mají zjevení z nebe,
která budou odporovat výrokùm Písma.
Vrcholným èinem velkého podvodného dramatu bude satanovo napodobení Ježíše Krista. Církev dlouho
tvrdí, že oèekává pøíchod Spasitele jako splnìní svých nadìjí. Boží nepøítel zdánlivì napodobí Kristùv
pøíchod. V rùzných èástech svìta se satan lidem ukáže jako vznešená bytost oslòující krásy, podobající
se Božímu Synu, jak ho popisuje Jan ve Zjevení (Zj 1,13-15). Slávu, která ho bude obklopovat,
nepøekoná nic, co dosud spatøilo lidské oko. Zazní vítìzoslavné volání: "Kristus pøichází! Kristus
pøichází!" Lidé budou padat pøed ním v úctì na zem, on pozvedne ruce a bude jim žehnat jako Kristus
žehnal svým uèedníkùm, když žil na zemi. Jeho hlas bude mìkký a podmanivý a pøitom melodický.
Laskavým hlasem zopakuje nìkteré z pravd, které kdysi vyslovil Spasitel, bude uzdravovat lidské
nemoci a pak bude lidem tvrdit, že zmìnil sobotu na nedìli, a bude všem pøikazovat, aby svìtili den,
kterému on požehnal. Bude prohlašovat, že lidé, kteøí stále zachovávají sedmý den, se rouhají jeho
jménu tím, že neposlouchají jeho andìly, které k nim poslal se svìtlem a pravdou. To bude klam, kterému
takøka nebude možné odolat. Jako Samaritáni, kteøí byli podvedeni Šimonem Kouzelníkem, budou lidé,
od nejvyššího do nejprostšího, brát vážnì tyto klamy a budou øíkat: "On je ta božská moc, která se
nazývá Veliká." (Sk 8,10)
Boží lid však nebude sveden. Uèení tohoto falešného Krista nebude souhlasit s Písmem. Bude žehnat
ctitelùm šelmy a jejího obrazu, tedy lidem, o nichž Bible øíká, že na nì bude vylit Boží hnìv.
Navíc, Bùh satanu nedovolí, aby pøesnì napodobil zpùsob Kristova pøíchodu. Spasitel upozornil své
následovníky, že budou v této oblasti vystaveni podvodùm, proto jednoznaènì popsal zpùsob svého
druhého pøíchodu: "Vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou pøedvádìt veliká znamení a zázraky,
že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné... Když vám øeknou: Hle, je na poušti, nevycházejte! Hle,
v tajných úkrytech, nevìøte tomu! Nebo jako blesk ozáøí oblohu od východu až na západ, takový bude
pøíchod Syna èlovìka." (Mt 24,24-27.31; 25,31; Zj 1,7; 1 Te 4,16.17) Skuteèný pøíchod Pána Ježíše
nebude možné napodobit. Budou o nìm vìdìt všichni lidé, celý svìt ho uvidí.
Pouze lidé, kteøí opravdovì studují Písmo a zamilovali si pravdu, budou chránìni pøed velkým klamem,
který ohrozí celý svìt. Pomocí biblického svìdectví odhalí zamaskovaného podvodníka. Každý èlovìk

bude vyzkoušen. Pravý køes•an se projeví tím, jak bude odolávat pokušením. Je dnes Boží lid tak pevnì
zakotven v Božím slovu, že odmítne spoléhat na své smysly? Bude v kritické chvíli spoléhat výhradnì na
Bibli? Satan se bude snažit všemi prostøedky zabránit tomu, aby se na tento den pøipravili a aby v nìm
pak obstáli. Zaøídí vìci tak, aby jim k tomu uzavøel cestu, omámí je pozemským bohatstvím, naloží jim
tìžká bøemena, aby jejich srdce byla pøetížena starostmi o tento život a aby je pak den zkoušky zaskoèil
jako zlodìj.
Protože dekrety vydané rùznými pøedstaviteli køes•anstva proti vìøícím, kteøí budou zachovávat Boží
pøikázání, zruší ochranu, kterou jim poskytuje vláda, budou vydáni napospas lidem, kteøí je budou chtít
znièit. Proto Boží lid uteèe z mìst a vesnic a spoleènì odejde na nejpustší a nejosamìlejší místa. Mnozí
najdou útoèištì v horách. Jako køes•ané v údolí Piemontu uèiní také oni vysoká místa zemì svými
svatynìmi a budou dìkovat Bohu za "vrcholky skal" (Iz 33,16). Avšak mnoho lidí ze všech národù a tøíd,
vysoce postavených i prostých, zámožných i chudých, èerných i bílých, upadne do nespravedlivého a
krutého otroctví. Tìžké dny nastanou pro lidi, které Bùh miluje. Budou zajímáni, vsazováni do vìzení,
odsuzováni na smrt, nìkteøí budou ponecháváni v odporných vìzeòských kobkách, aby tam zahynuli
hlady. Nikdo nebude chtít slyšet jejich náøek, nikdo nebude ochoten podat jim pomocnou ruku.
Zapomene Bùh na svùj lid v této tìžké hodinì? Zapomnìl snad na vìrného Noema, když svými soudy
navštívil pøedpotopní svìt? Zapomnìl snad na Lota, když sestoupil s nebe oheò, aby znièil mìsta v
rovinì? Zapomnìl snad na Josefa, žijícího mezi modláøi v Egyptì? Zapomnìl snad na Eliáše, když mu
Jezábel pøísahala, že ho stihne osud Bálových prorokù? Zapomnìl snad na Jeremiáše, trpícího v tmavé
studni ve vìznici? Zapomnìl snad na tøi stateèné mládence v rozpálené peci nebo na Daniela v jámì lvù?
"Sijón øíkával: Hospodin mì opustil, Panovník na mì zapomenul. Cožpak mùže zapomenout žena na své
pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby nìkteré zapomnìly, já na tebe
nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tì do dlaní." (Iz 49,14-16) Hospodin zástupù øíká: "Kdo se vás dotkne,
dotkne se zøítelnice mého oka." (Za 2,8)
Nepøátelé je mohou vsadit do vìzení, vìzeòské zdi však nemohou pøerušit jejich spojení s Ježíšem
Kristem. Pán, který vidí každou jejich slabost a zná každou jejich zkoušku, stojí nad všemi pozemskými
silami. V pustých vìzeòských celách je navštíví andìlé a pøinesou jim nebeské svìtlo a pokoj. Vìzení se
stane palácem, protože v nìm budou lidé bohatí ve víøe, a jeho temné stìny se rozzáøí nebeským jasem
jako tehdy, když se Pavel a Síla modlili a zpívali chvalozpìvy o pùlnoci ve vìzení ve Filipis.
Boží tresty dopadnou na ty, kdo budou chtít utlaèovat a znièit Boží lid. Velká Boží shovívavost s
bezbožnými nìkteré lidi povzbuzuje k páchání zla. Jejich trest však jistì pøijde a bude proto hrozný, že
byl tak dlouho odkládán. "Jako na hoøe Perasímu povstane Hospodin, chvìt se bude zemì jak v dolinì
Gibeónské. Vykoná své dílo, dílo jemu nevlastní, udìlá svou práci, práci jemu cizí." (Iz 28,21) Trestat je
pro našeho milosrdného Boha nezvyklá vìc. "Jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, nechci,
aby svévolník zemøel." (Ez 33,11) Pán je "plný slitování a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný a
vìrný, ... odpouští vinu, pøestoupení a høích." Avšak viníka nenechává bez trestu. "Hospodin je
shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá." (2 M 34,6.7; Na 1,3) Pøísným trestem ve své
spravedlnosti Bùh obhájí autoritu svého pošlapávaného zákona. Jak pøísný trest èeká pøestupníky, to
ukazuje skuteènost, že Pán oddaluje projev spravedlnosti. Lid, který tak dlouho snášel, jemuž tak dlouho
projevoval trpìlivost a který nepostihl trestem, dokud nenaplnil míru své nepravosti, nakonec stihne hnìv

"neøedìný milostí".
Až Kristus skonèí svou prostøednickou službu ve svatyni, dopadnou tresty na ty, kdo uctívají šelmu a
pøijali její znamení (Zj 14,9.10). Rány, které dopadly na Egypt, když Bùh chtìl vysvobodit Izrael, dávají
tušit, jaké rány - co do podstaty, ale ještì vìtší síly - dopadnou na svìt tìsnì pøed koneèným
vysvobozením Božího lidu. Pisatel knihy Zjevení o tìch strašných ranách napsal: "Zlé, zhoubné vøedy
padly na lidi oznaèené znamením dravé šelmy a klekající pøed jejím obrazem." Moøe "se zmìnilo v krev
jako krev zabitého a všechno živé v moøi zahynulo". Tyto hrozné rány jen obhajují Boží spravedlnost.
Andìl prohlásil: "Spravedlivý jsi, Bože, svatý..., že jsi vynesl tento rozsudek: tìm, kdo prolili krev
svatých a prorokù, dal jsi pít krev; stalo se jim po zásluze!" (Zj 16,2-6) Tím, že odsuzovali Boží lid k
smrti, zaslouží si trest, jako kdyby je vlastníma rukama zabili. Podobnì Pán Ježíš prohlásil o Židech své
doby, že nesou vinu za krev všech Božích vìrných lidí od Ábela, protože projevovali stejné postoje jako
vrahové prorokù a chtìli konat stejné dílo.
V následující ránì bude slunci dána "moc spalovat lidi svou výhní" (Zj 16,8.9). Proroci líèí, jak bude
zemì vypadat v této dobì: "Pole je poplenìno, truchlí role... Všechno polní stromoví je suché. Lidským
synùm vyschl zdroj veselí." "Zrno vyschlo pod hroudami, sklady jsou zpustošené... Jak tìžce oddychuje
dobytek! Stáda skotu se plaší, nemají pastvu... V potocích vyschla voda, stepní pastviny pozøel oheò."
"V onen den se obrátí chrámové zpìvy v kvílení, je výrok Panovníka Hospodina, mnoho mrtvých tìl
bude pohozeno na všech místech." (Jl 1,10-12.17-20; Am 8,3)
Tyto pohromy nepostihnou celou zemi, protože by zahynuli všichni obyvatelé svìta. Budou to však tak
strašné rány, jaké lidé ještì nikdy nezažili. Všechny tresty, které postihnou lidi pøed ukonèením doby
milosti, mírní Boží milosrdenství. Kristova krev nabízí odpuštìní a chrání høíšníka, aby na nìj nedopadla
plná odplata za jeho vinu. Pøi koneèném soudu však trest nebude mírnìn milosrdenstvím.
V onen den bude mnoho lidí toužit po ochranì Boží milosti, kterou tak dlouho odmítali. "Hle, pøicházejí
dny, je výrok Panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad, ne hlad po chlebu ani žízeò po vodì, nýbrž
po slyšení slov Hospodinových. Budou vrávorat od moøe k moøi a ze severu na východ; budou pobíhat
a hledat slovo Hospodinovo, ale nenajdou." (Am 8,11.12)
Boží lid nebude ušetøen utrpení. Bude pronásledován a trápen, bude trpìt nedostatkem a strádat hladem,
Pán ho však nenechá, aby zahynul. Bùh, který se postaral o Eliáše, nezapomene ani na jediné své dítì,
které pøináší obìti. Pán, který zná poèet vlasù na jejich hlavách, o nì bude peèovat i v dobì hladu a
nedostatku. Zatímco bezbožní lidé budou umírat hladem a morem, andìlé budou chránit a sytit
spravedlivé. Pro každého, kdo "žije spravedlivì", platí zaslíbení: "Bude mu dán chléb, vody mu poteèou
neustále." "Utištìní ubožáci hledají vodu, ale žádná není; jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin jim
odpovím, já, Bùh Izraele, je neopustím." (Iz 33,15.16; 41,17)
"I kdyby fíkovník nevypuèel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady
zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha,
který je má spása." (Abk 3, 17.18)
"Hospodin je tvùj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tì nezasáhne slunce ani za noci
mìsíc. Hospodin tì chrání ode všeho zlého, on chrání tvùj život." "Vysvobodí tì z osidla lovce, ze

zhoubného moru. Pøikryje tì svými perutìmi, pod jeho køídly máš útoèištì; pavézou a krytem je ti jeho
vìrnost. Nelekej se hrùzy noci ani šípu, který létá ve dne, moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíøí
zhoubu za poledne. By• jich po tvém boku padlo tisíc, by• i deset tisíc tobì po pravici, tebe nestihne nic
takového. Na vlastní oèi to spatøíš, uzøíš odplatu, jež stihne svévolníky. Máš-li útoèištì v Hospodinu, u
Nejvyššího svùj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepøiblíží." (Ž 121,5-7; 91,310)
Z lidského pohledu to bude vypadat tak, že Boží lid bude muset brzy zpeèetit své svìdectví vlastní krví,
jako kdysi muèedníci. I Boží lid se zaène obávat, že je Pán zanechal, aby padli rukou svých nepøátel.
Bude to doba velkého vnitøního zápasu. Ve dne i v noci budou volat k Bohu, aby je vysvobodil.
Bezbožní budou jásat a posmívat se jim: "Kde je teï vaše víra? Proè vás Bùh nevysvobodí z našich
rukou, když jste jeho lid?" Boží vìrní si však vzpomenou, jak knìží a pøedstavitelé národa volali s
posmìchem na Ježíše umírajícího na køíži: "Jiné zachránil, sám sebe zachránit nemùže. Je král izraelský
- a• nyní sestoupí s køíže a uvìøíme v nìho!" (Mt 27,42) Jako kdysi Jákob, budou zápasit s Bohem. Bude
na nich vidìt, že vnitønì bojují, budou bledí. Nepøestanou však volat k Bohu.
Kdyby se lidé mohli dívat nebeským zrakem, vidìli by zástupy mocných andìlù, jak peèují o ty, kdo
zachovávají Kristovo slovo. Se soucitem sledují andìlé jejich soužení a naslouchají jejich modlitbám.
Èekají na rozkaz svého Velitele, aby je mohli vysvobodit z hrozícího nebezpeèí. Musí však ještì chvíli
èekat. Boží lid musí vypít pohár a být pokøtìn køtem. Právì toto prodlení, které jim pùsobí soužení, je
nejlepším vyslyšením jejich modliteb. Když se snaží ve víøe èekat na Pána, projevují takovou víru,
nadìji a trpìlivost, jakou ve svém náboženském životì dosud neprojevili. Kvùli vyvoleným bude však
doba soužení zkrácena. "Což teprve Bùh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteøí k nìmu dnem i
nocí volají? ... Ujiš•uji vás, že se jich brzo zastane." (Lk 18,7.8) Konec pøijde rychleji, než budou lidé
oèekávat. Pšenice bude sebrána a svázána do snopù pro Boží sýpku, plevel bude svázán do otepí pro
znièující oheò.
Nebeští strážci, vìrni svìøenému úkolu, nepøestanou být na stráži. I když všeobecné naøízení stanoví
dobu, kdy mají být lidé vìrní Božím pøikázáním odsouzeni k smrti, nebudou jejich nepøátelé v mnoha
pøípadech èekat na stanovenou dobu a budou se pokoušet pøipravit je o život ještì døíve, než zákon
vstoupí v platnost. Nikdo však nebude moci pøekonat mocné strážce hlídající každého vìrného Kristova
následovníka. Nìkteøí vìrní budou napadáni pøi svém útìku z mìst a vesnic, ale zbranì pozdvižené proti
nim se zlomí a klesnou bezmocnì k zemi jako stébla slámy. Jiné ochrání andìlé v podobì vojákù.
Ve všech dobách Bùh pomáhal svému lidu a vysvobozoval jej prostøednictvím svých andìlù. Nebeské
bytosti mají aktivní úèast na lidských záležitostech. Objevovaly se v rouchu záøícím jako blesk, jindy
pøicházely jako lidé v poutnickém odìvu. Andìlé v lidské podobì se ukazovali Božím dìtem. Odpoèívali
v poledne pod duby, jako by byli unaveni. Pøijímali pozvání, aby se stali hosty v lidských domovech.
Sloužili jako prùvodci poutníkù, kteøí museli cestovat v noci. Vlastníma rukama zapalovali oheò na
oltáøi. Otevírali dveøe vìzení a vysvobozovali Boží služebníky. Odìni nebeskou výzbrojí pøišli odvalit
kámen od Spasitelova hrobu.
V lidské podobì se andìlé èasto úèastní shromáždìní vìøících. Navštìvují ovšem také shromáždìní
bezbožných lidí, jako kdysi navštívili Sodomu, a sledují jejich projevy, aby se ukázalo, zda pøekroèili
hranici Boží shovívavosti. Pán rád projevuje milosrdenství a kvùli tìm nìkolika lidem, kteøí mu opravdu

slouží, zadržuje pohromy a prodlužuje pokoj všech ostatních. Jak málo si uvìdomují lidé, jež høeší proti
Bohu, že vdìèí za svùj život malé skupinì vìrných, kterým se tak rádi vysmívají a které utlaèují.
I když si to vládci svìta neuvìdomují, promlouvají andìlé èasto v jejich radách. Lidé se na nì dívali,
poslouchali jejich výzvy, odporovali jejich návrhùm a zesmìšòovali jejich rady. Svýma rukama je uráželi
a bili. V poradních shromáždìních a pøed soudy prokázali nebeští poslové, že znají dobøe dìjiny lidstva.
Prokázali, že umìjí hájit utlaèované lépe než nejschopnìjší a nejvýmluvnìjší obhájci. Pøekazili zlé zámìry
a zastavovali špatnosti, které by velmi zabrzdily Boží dílo a pùsobily by Božímu lidu velké utrpení. V
hodinì nebezpeèí a soužení "Hospodinùv andìl se položí táborem kolem tìch, kteøí se bojí Boha, a bude
je bránit" (Ž 34,8).
Boží lid s velkou touhou vyhlíží znamení pøicházejícího Krále. Když se zeptají strážcù: "Strážce, kolik
zbývá z noci?" dostanou okamžitì odpovìï: "Pøichází jitro, ale ještì je noc." (Iz 21,11.12) První paprsky
svìtla prosvìcují oblaky nad vrcholy hor. Brzy vysvitne Slunce spravedlnosti. Blíží se jitro i noc zaèátek nekoneèného dne pro spravedlivé, zaèátek vìèné noci pro bezbožné.
Když bojující vìrní vysílají své prosby k Bohu, zdá se, že je témìø stržen závoj, který je oddìluje od
neviditelného svìta. Nebe se rozhoøívá úsvitem vìèného dne a jako píseò andìlského sboru znìjí slova:
"Vytrvejte ve své vìrnosti. Pøichází pomoc." Kristus, všemocný Vítìz, pøipravil pro své unavené
bojovníky korunu nesmrtelné slávy. Z pootevøených dveøí zní jeho hlas: "Hle, jsem s vámi. Nebojte se.
Znám všechny vaše starosti. Zakoušel jsem váš zármutek. Nebojujete s neporazitelným nepøítelem.
Vybojoval jsem vítìzství za vás a v mém jménu slavnì zvítìzíte."
Drahý Spasitel nám pošle pomoc právì vèas, když ji budeme potøebovat. Cestu do svého království
posvìtil svými šlépìjemi. Každý trn, který zraní naše nohy, zranil také jeho. Každý køíž, který máme
nést, nesl pøed námi. Dopouští zápasy, abychom se pøipravili na pokoj. Doba soužení je tìžká zkouška
ohnìm pro Boží lid. Je to ale také doba, kdy má každý vìøící vzhlížet vzhùru a vírou hledìt na duhu
zaslíbení, která se na ním klene.
"Ti, za nìž Hospodin zaplatil, se vrátí, pøijdou na Sijón s plesáním a vìèná radost bude na jejich hlavì.
Dojdou veselí a radosti, na útìk se dají starosti a náøek. Já, já jsem váš utìšitel. Proè se tedy bojíš
èlovìka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva? ... Proè máš neustále, po celé dny, strach ze vzteku
utiskovatele, který ti chystal zkázu? Kde je ten utiskovatel i se svým vztekem? Brzy se spoutanému
otevøe žaláø; nezemøe v jámì, ani chléb mu nebude scházet. Já Hospodin, tvùj Bùh, vzdouvám moøe, až
jeho vlny hluèí. - Hospodin zástupù je jeho jméno. - Vložil jsem ti do úst svá slova, pøikryl jsem tì
stínem své ruky." (Iz 51,11-16)
"Proto slyš toto, ty utištìná, opojená, ne však vínem: Toto praví tvùj Panovník Hospodin, tvùj Bùh, jenž
vede spor svého lidu: Hle, beru ti z rukou ten pohár závrati, ten kalich, pohár mého rozhoøèení; už nikdy
z nìho nebudeš pít. Vkládám jej do ruky tìm, kdo tì sužovali, kteøí ti porouèeli: 'Skloò se, když
pøecházíme kolem.' A ty jsi musela nastavovat záda, byla jsi jako zemì, jak ulice tìm, kdo po ní
chodí." (Iz 51,21-23)
Boží oko, které pozoruje vìky, sleduje pøednì rozhodnou chvíli, která èeká jeho lid, až se proti nìmu
spiknou pozemské mocnosti. Jako vyhnanci se budou strachovat, že zahynou hlady nebo násilnou smrtí.

Svatý Bùh, který rozdìlil Rudé moøe pøed Izraelem, projeví svou nesmírnou moc a ukonèí jejich
otroctví. "Ti budou, praví Hospodin zástupù, v den, který pøipravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu
k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží." (Mal 3,17) Kdyby krev Kristových
vìrných svìdkù byla prolita v té dobì, nebyla by - jako kdysi krev muèedníkù - semenem, které by
pøineslo pro Boha úrodu dalších vìøících. Jejich vìrnost by nepøesvìdèila ostatní o pravdì, protože
zatvrzelé srdce tak dlouho odmítalo projevy milosti, že už na nì nepùsobí. Kdyby Bùh nechal
spravedlivé, aby padli za koøist svým nepøátelùm, bylo by to vítìzství knížete zla. Žalmista volá: "On mì
v neblahý den schová ve svém stánku, ukryje mì v skrýši svého stanu." (Ž 27,5) Pán Ježíš øekl: "Nuže,
lide mùj, již vejdi do svých komnat a zavøi za sebou dveøe. Skryj se na chvilièku, dokud hrozný hnìv se
nepøežene. Hle, Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel zemì." (Iz 26,20.21)
Vysvobození vìrných, kteøí trpìlivì èekají na jeho pøíchod a jejichž jména jsou zapsána v knize života,
bude slavné.
Pøedmluva vydavatelù
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40. Vysvobození Božího lidu
Až bude zrušena ochrana, kterou dnes poskytují státní zákony lidem, kteøí respektují Boží zákon,
vznikne souèasnì v rùzných zemích hnutí usilující o jejich záhubu. Až se pøiblíží naøízením stanovená
doba, lidé se spojí, aby znièili nenávidìnou sektu. Rozhodnou se zasadit jí jedné noci rázný úder, který
umlèí jejich projevy nesouhlasu a kritiky.
Boží lidé - nìkteøí ve vìzeòských celách, jiní v osamìlých úkrytech v lesích a v horách - budou prosit o
Boží ochranu, zatímco skupiny vojákù, podnìcované padlými andìly, se je budou snažit znièit. Právì ve
chvíli nejvìtšího nebezpeèí Bùh zakroèí, aby vysvobodil své vyvolené. Pán slíbil: "Dáte se do zpìvu jako
v noci, kdy se zasvìcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde ... na Hospodinovu horu, ke
Skále Izraele. Hospodin se ohlásí svým velebným hlasem, dá pocítit svou dopadající paži v prudkém
hnìvu, v plameni sžírajícího ohnì, blýskáním a prùtrží mraèen a kamenným krupobitím." (Iz 30,29.30)
Davy zlých lidí se budou chystat vrhnout se na své obìti s vítìzoslavným pokøikem, s posmìchem a
proklínáním, ale vtom padne na zemi hustá mlha, èernìjší než nejtemnìjší noc. Pak se na nebi objeví
duha, záøící slávou Božího trùnu, a bude se zdát, že obklopuje každý hlouèek modlících se lidí.
Rozzuøené davy se náhle zastaví. Jejich posmìšný køik ustane. Zapomenou, proti komu smìøovalo jejich
vražedné bìsnìní. S hroznými pøedtuchami budou sledovat znamení Boží smlouvy a budou se chtít skrýt
pøed její pronikavou záøí.
Boží lid uslyší jasný a pøíjemný hlas: "Pohleïte!" Když vzhlédnou k nebi, uvidí duhu zaslíbení. Èerné,
zlovìstné mraky zastírající oblohu se rozdìlí a Boží lid se bude upøenì dívat do nebe jako kdysi Štìpán,
Uvidí Boží slávu a Syna èlovìka sedícího na Božím trùnu. Na jeho tìle postøehnou známky jeho
pokoøení a stejnì jako andìlé uslyší prosbu urèenou Otci: "Otèe, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se
mnou tam, kde jsem já." (J 17,24) Znovu zazní lahodný a vítìzoslavný hlas: "Pøicházejí! Pøicházejí!
Svatí, nevinní a neposkvrnìní. Zachovali mé slovo a vytrvali, proto budou žít mezi andìly." Z bledých a
tøesoucích se rtù lidí, kteøí se pevnì drželi své víry, zazní vítìzoslavné zvolání.
Uprostøed noci Bùh projeví svou moc a vysvobodí svùj lid. Objeví se slunce a rozzáøí se v plné síle. V
rychlém sledu se budou ukazovat znamení a divy. Bezbožní budou hledìt s hrùzou a zdìšením na to, co
se bude dít, zatímco spravedliví lidé budou sledovat se slavnostní radostí znamení svého vysvobození.
Bude se zdát, jako by se celá pøíroda vyšinula ze svého øádu. Voda pøestane téct. Tìžká temná mraèna
budou stoupat vzhùru a narážet na sebe. Uprostøed rozbouøeného nebe se objeví jedno místo
nepopsatelného jasu. Z nìho zazní silný Boží hlas a prohlásí: "Stalo se!" (Zj 16,17)
Tento hlas otøese nebem i zemí. Nastane "hrozné zemìtøesení, jaké nebylo, co je èlovìk na zemi," tak
silné to bude zemìtøesení (Zj 16,17.18). Bude to vypadat, jako by se obloha otvírala a zavírala a jako
kdyby jí probleskovala sláva od Božího trùnu. Hory se budou tøást jako tøtina ve vìtru a rozervané skály
budou padat na všechny strany. Bude znít burácení, jako kdyby pøicházela bouøe. Moøe se bude
bouølivì vzdouvat. Bude znít jekot uragánu jako hlas démonù pøi nièení. Celá zemì se bude kymácet a
vzdouvat jako moøské vlny. Její povrch bude pukat. Bude to vypadat, jako by se hroutily její základy.

Celá horstva se budou propadat do zemì. Obydlené ostrovy zmizí. Pøístavy, které se bezbožností
podobaly Sodomì, pohltí rozbìsnìné moøe. "Bùh se rozpomenul na veliký Babylón a dal mu pít z poháru
vína svého trestajícího hnìvu." Veliké kroupy, tìžké "jako cent", vykonají dílo zkázy (Zj 16,19.21).
Nejpyšnìjší mìsta se ocitnou v troskách. Nádherné paláce, pro které velcí muži svìta obìtovali své
majetky, aby se proslavili, se zhroutí pøed jejich oèima. Zdi vìzení se rozestoupí a Boží lid, který v nich
byl vìznìn pro svou víru, bude vysvobozen.
Hroby se otevøou a "mnozí z tìch, kteøí spí v prachu zemì, procitnou; jedni k životu vìènému, druzí k
pohanì a vìèné hrùze" (Da 12,2). Všichni, kdo zemøeli s vírou v poselství tøetího andìla, vyjdou z hrobu
oslaveni, aby slyšeli Boží smlouvu pokoje spolu s tìmi, kdo zachovávali Boží zákon. Také "ti, kdo ho
probodli" (Zj 1,7), kdo se vysmívali smrtelnému zápasu Ježíše Krista a zesmìšòovali jej, i nejzarputilejší
odpùrci jeho pravdy a jeho lidu budou vzkøíšeni, aby ho spatøili v jeho slávì a aby uvidìli, jakou odplatu
dostanou vìrní a poslušní.
Oblohu budou stále pokrývat husté mraky, obèas však prorazí mraènou clonu slunce podobné
trestajícímu oku Hospodina. Z nebe budou vyšlehovat oslnivé blesky a celá zemì bude v jednom ohni.
Dunìní hromu budou pøehlušovat ještì tajemné a hrùzu nahánìjící hlasy, které budou ohlašovat údìl
bezbožných lidí. Všichni nebudou rozumìt pronášeným slovùm, dobøe jim však porozumí falešní
uèitelé. Pøed krátkou chvílí byli tak bezstarostní, pyšní, projevovali tolik odporu a horlivosti v krutém
pronásledování lidí, kteøí zachovávali Boží pøikázání, a teï jsou úplnì ohromeni a tøesou se strachy.
Jejich náøek bude pøehlušovat bìsnìní živlù. Padlí andìlé uznají Kristovo božství a budou se tøást pøed
jeho mocí. Lidé budou žádat o milost a padat na zem v nevýslovné hrùze.
Když starozákonní proroci ve vidìní sledovali den Božího soudu, volali: "Kvilte, blízko je den
Hospodinùv, pøijde od Všemocného jak zhouba." (Iz 13,6) "Zalez do skal, schovej se v prachu ze
strachu pøed Hospodinem, pøed jeho velebnou dùstojností! Ponížen bude zpupný pohled èlovìka,
sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedinì Hospodin. Nebo• den Hospodina
zástupù pøijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší - to bude sníženo." "V onen
den èlovìk pøedhodí potkanùm a netopýrùm své bùžky støíbrné i bùžky zlaté, které mu vyrobili, aby se
jim klanìl. Zaleze do skalních rozsedlin a do strží ve skaliskách ze strachu pøed Hospodinem, pøed jeho
velebnou dùstojností, až povstane, aby nahnal zemi strach." (Iz 2,10-12.20.21)
Prùrvou v oblacích proniká záøe hvìzdy, jejíž jasnost roste ve tmì ètyønásobnì. Pro vìrné je to svìdectví
o nadìji a radosti, pro pøestupníky Božího zákona o pøísnosti a hnìvu. Lidé, kteøí obìtovali pro Ježíše
Krista všechno, budou nyní v bezpeèí, jako by byli schováni v úkrytu Božího paláce. Prošli zkouškou a
pøed svìtem i pøed lidmi, kteøí odmítli pravdu, dosvìdèili svou vìrnost Spasiteli, který za nì zemøel.
Lidé, kteøí zùstali vìrní i tváøí v tváø smrti, prožijí podivuhodnou zmìnu. Najednou budou vysvobozeni
z hrozné krutovlády lidí podobných démonùm. Jejich tváøe, pøed chvílí bledé, úzkostné a vyhublé,
budou nyní záøit úžasem, vírou a láskou. Z jejich úst zazní vítìzoslavný chvalozpìv: "Bùh je naše
útoèištì, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvìdèená. Proto se bát nebudeme, by• se pøevrátila
zemì a základy hor se pohnuly v srdci moøí. A• si jejich vody huèí, a• se pìní, a• se hory pro jejich
zpupnost tøesou!" (Ž 46,1-3)
Zatímco bude k nebi znít projev jejich dùvìry, mraky ustoupí a objeví se hvìzdné nebe, nevýslovnì záøící
v porovnání s èernou a zlobnou oblohou po obou stranách. Z otevøených bran bude záøit sláva

nebeského mìsta. Pak se na obloze ukáže ruka držící dvì kamenné desky složené na sobì. Prorok
prohlásil: "Nebesa hlásají jeho spravedlnost, Bùh sám bude soudcem." (Ž 50,6) Svatý zákon, projev
Boží spravedlnosti, byl vyhlášen ze Sinaje jako pravidlo života za hromù a v ohni, nyní je lidem
pøedstaven jako mìøítko soudu. Ruka desky otevøe a lidé na nich uvidí pøikázání Desatera,
zaznamenaná jakoby ohnivým perem. Slova budou tak zøetelná, že je bude moci pøeèíst každý. Pamì• se
oživí, temno povìr a falešných nauk bude z myslí lidí odstranìno a všichni obyvatelé svìta uvidí deset
krátkých, výstižných a pádných Božích výrokù.
Není možné popsat, jakou hrùzu a zoufalství budou prožívat lidé, kteøí pošlapávali Boží požadavky. Pán
jim dal svùj zákon, mohli jím posuzovat své povahy a poznat své nedostatky, když ještì mìli pøíležitost k
pokání a nápravì. Chtìli však získat pøízeò svìta, proto nerespektovali požadavky zákona a uèili druhé
jak je pøestupovat. Snažili se pøimìt Boží lid, aby zneuctíval Boží sobotu. Nyní budou odsouzeni
zákonem, kterým pohrdali. Naprosto jasnì pochopí, že se nemají na co vymlouvat. Vybrali si, komu
chtìjí sloužit a koho uctívat. "Potom uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo
Bohu slouží, a tím, kdo mu sloužit nechce." (Mal 3,18)
Nepøátelé Božího zákona, duchovními poèínaje a posledním èlenem konèe, pak novì pochopí, co je
pravda a povinnost. Pøíliš pozdì poznají, že sobota ètvrtého pøikázání je peèetí živého Boha. Pøíliš
pozdì poznají pravou podstatu svého falešného dne odpoèinku, pøíliš pozdì poznají, na jak vratkém
základu stavìli. Zjistí, že bojovali proti Bohu. Náboženští uèitelé vedli lidi do záhuby, ale tvrdili, že je
vedou do Božího ráje. Teprve v den koneèného úètování bude zøejmé, jak velkou odpovìdnost mìli
pøedstavitelé a duchovní rùzných církví a jak hrozné následky pøinesla jejich nevìra. Teprve ve vìènosti
budeme schopni správnì docenit ztrátu jediného života. Lidé, kterým Pán øekne: "Odejdi ode mne, zlý
služebníku!", budou v hrozném postavení.
Z nebe zazní Boží hlas, oznamující den a hodinu druhého pøíchodu Ježíše Krista a vyhlašující Božímu
lidu vìènou smlouvu. Jeho slova se budou po zemi rozléhat jako dunìní nejsilnìjšího hromu. Boží lid
bude stát a naslouchat s oèima upøenýma vzhùru. Jejich tváøe bude osvìcovat Boží sláva a budou záøit
podobnì, jako záøila tváø Mojžíše, když sestoupil ze Sinaje. Bezbožní lidé se na nì nebudou moci dívat.
A když Bùh vysloví požehnání nad lidmi, kteøí jej ctili tím, že zachovávali jeho svatou sobotu, ozve se
mohutné vítìzoslavné zvolání.
Brzy poté se na východì objeví malý èerný obláèek velikosti asi poloviny mužské dlanì. Bude to oblak,
který obklopuje Spasitele a z dálky se jeví jako zahalený ve tmì. Boží lid bude vìdìt, že je to znamení
Syna èlovìka. V uctivém tichu budou lidé sledovat, jak se pøibližuje k zemi, jak je stále svìtlejší a
nádhernìjší, až z nìj bude velký bílý oblak, jehož základem je sláva podobná stravujícímu ohni, nad nímž
se klene duha úmluvy. Pán Ježíš pøijde jako mocný dobyvatel. Už ne jako "Muž bolesti", aby pil trpký
pohár hanby a utrpení, ale jako vítìz na nebi i na zemi, aby soudil živé a mrtvé. "Ten, který má jméno
Vìrný a Pravý, ... soudí a bojuje spravedlivì." A "nebeská vojska" (Zj 19, 11.14) ho následují. S nebesky
krásnými chvalozpìvy ho na jeho cestì bude doprovázet nespoèetný zástup andìlù. Bude se zdát, že celá
obloha je plná záøících postav, "deseti tisíci desetitisícù a tisíci tisícù". Lidský jazyk nedokáže tento
obraz popsat, mysl smrtelníka není schopna vnímat takovou nádheru. "Nebesa pøikrývá velebnost jeho,
zemì je plná chvalozpìvù. Záøí jako svìtlo." (Abk 3,3.4) Když se živý oblak pøiblíží, všichni lidé uvidí
Pána života. Jeho svatou hlavu nebude trýznit trnová koruna, jeho èelo bude zdobit diadém slávy. Jeho

tváø bude záøit oslòujícím jasem poledního slunce. "Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králù a
Pán pánù." (Zj 19,16)
V jeho pøítomnosti jsou "všechny tváøe sinalé". Na ty, kdo odmítli Boží milost, padne hrùza vìèného
zoufalství. "Ztratili odvahu, kolena se tøesou..., tváøe všech zbledly." (Jr 30,6; Na 2,11) Spravedliví
budou s chvìním volat: "Kdo obstojí?" Andìlé pøestanou zpívat a nastane chvíle posvátného ticha. Pak
zazní hlas Pána Ježíše: "Má milost vám staèí." Tváøe spravedlivých se rozjasní a jejich srdce naplní
radost. Andìlé se budou ještì více pøibližovat k zemi a zaènou znovu zpívat.
Král králù bude sestupovat na oblaku, zahalen v plameny ohnì. Nebe se svine jako svitek, zemì se bude
pøed ním tøást, všechny hory a ostrovy se budou pohybovat. "Pøichází Bùh a nehodlá mlèet. Pøed ním
jde oheò sžírající, vichøice bìsní kolem nìho. Nebesa shùry i zemi volá, povede pøi se svým lidem." (Ž
50,3.4)
"Králové zemì i velmoži a vojevùdci, boháèi a mocní - jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor,
aby se ukryli v jeskyních a skalách, a volali k horám a skalám: 'Padnìte na nás a skryjte nás pøed tváøí
toho, který sedí na trùnu, a pøed hnìvem Beránkovým!' Nebo• pøišel veliký den jeho hnìvu; kdo bude
moci obstát?" (Zj 6,15-17)
Utichne posmìch, lživá ústa zmlknou. Ustane øinèení zbraní a bitevní vøava, zmizí "každý pláš•
vyválený v prolité krvi" (Iz 9,4). Není slyšet nic jiného než modlitby a pláè a naøíkání. Z úst tìch, kteøí
se krátce pøedtím posmívali, zní volání: "Pøišel veliký den Božího hnìvu a kdo bude moci obstát?"
Bezbožníci prosí, aby je skály a hory pohøbily, aby se nemuseli setkat s Bohem, kterým pohrdali a
kterého odmítali.
Znají ten hlas, který proniká sluchem mrtvých. Jak èasto je laskavì a naléhavì volal k pokání. Jak èasto
ho slyšeli v úpìnlivých prosbách pøítele, bratra, Vykupitele. Pro ty, kdo odmítli Boží milost, je to hlas
odsouzení, i když je tak dlouho žádal: "Odvra•te se, odvra•te se od svých zlých cest! Proè byste mìli
zemøít?" (Ez 33,11) Jak by si pøáli, aby tento hlas nikdy døíve neslyšeli! Pán Ježíš jako ztìlesnìná
moudrost øíká: "Volala jsem, a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala, a nikdo na to nedbal, každé mé
radì jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání." (Pø 1,24.25) Jeho hlas v nich vyvolává vzpomínky,
které by rádi vymazali, výstrahy, kterými pohrdli, pozvání, jež odmítli, pøíležitosti, které nevyužili.
Budou mezi nimi lidé, kteøí se posmívali Ježíši Kristu v jeho ponížení. S neodolatelnou mocí k nim
znovu promluví slova, která trpící Spasitel pronesl, když ho veleknìz podrobil pøísaze: "Uzøíte Syna
èlovìka sedìt po pravici Všemohoucího a pøicházet s oblaky nebeskými." (Mt 24,64) Nyní ho vidí v jeho
slávì a uvidí ho sedìt po Boží pravici.
Lidé, kteøí se vysmívali jeho tvrzení, že je Boží Syn, nyní úplnì onìmí. Bude tu stát nadutý Herodes,
který se posmíval královskému titulu Ježíše Krista a pøikázal posmívajícím se vojákùm, aby ho
korunovali za krále. Budou tu stát vojáci, kteøí ho bezbožnýma rukama oblékli do rudého pláštì, vložili
mu na hlavu trnovou korunu, do ruky mu dali tøtinu jako žezlo a s rouháním se mu klanìli. Muži, kteøí
týrali Pána života a plivali po nìm, se nyní budou odvracet od jeho pronikavého pohledu a budou se
snažit utéct z jeho pøítomnosti. Lidé, kteøí zabíjeli høeby do jeho rukou a nohou, voják, který probodl

jeho bok, budou nyní hledìt na jeho jizvy s hrùzou a výèitkami.
Se strašnou pøesností si budou knìží a pøedstavitelé lidu vzpomínat na to, co se odehrálo na Golgotì. S
hrùzou a dìsem si vzpomenou, jak se ïábelsky radovali, potøásali hlavami a volali: "Jiné zachránil, sám
sebe zachránit nemùže. Je král izraelský - a• nyní sestoupí s køíže a uvìøíme v nìho! Spolehl na Boha, a•
ho vysvobodí, stojí-li o nìj!" (Mt 27,42.43)
Živì si vzpomenou na Spasitelovo podobenství o nájemcích vinice, kteøí odmítli odevzdat svému pánu
výnos vinice, zbili jeho sluhy a zabili jeho syna. Vzpomenou si také, že sami nad sebou vynesli
rozsudek. Pán vinice "zlé bez milosti zahubí". V høíchu a trestu onìch nevìrných mužù poznávají knìží a
pøedstavitelé lidu své vlastní jednání a své vlastní spravedlivé odsouzení. Nyní bude z jejich úst znít
volání smrtelné úzkosti. Hlasitìji než køik "Ukøižuj ho! Ukøižuj ho!", který se nesl ulicemi Jeruzaléma,
bude se nyní ozývat zoufalý náøek: "Je to Boží Syn! Je to pravý Mesiáš!" Budou se pokoušet utéct z
pøítomnosti Krále králù. Marnì se však budou pokoušet ukrýt v dutinách zemì, které vytvoøily zuøící
živly.
V životì všech lidí, kteøí odmítají pravdu, pøicházejí chvíle, kdy se probouzí jejich svìdomí, kdy se jim v
pamìti vybaví trapné vzpomínky na pokrytectví a v srdci cítí chvilkovou lítost. Co je to ale v porovnání s
výèitkami, které pocítí v den, kdy "pøijde strach jako nièivá bouøe", kdy "bída se pøižene jako
vichøice" (Pø 1,27). Ti, kdo chtìli znièit Ježíše Krista a vìrný Boží lid, uvidí nyní slávu, která jej
zahaluje. V hrùze budou poslouchat jásot vykoupených, kteøí budou radostnì volat: "Hle, to je náš Bùh.
V nìho jsme skládali nadìji a on nás spasil." (Iz 25,9)
Zatímco se zemì bude otøásat, blesky šlehat oblohou a dunìt hrom, hlas Božího Syna zavolá mrtvé
vìøící. Boží Syn pohlédne na hroby spravedlivých, pozvedne ruce k nebi a zvolá: "Probuïte se, probuïte
se, probuïte se, vy kdo spíte v prachu, a vstaòte!" Mrtví na celé zemìkouli uslyší jeho hlas a ožijí. Celá
zemì zaduní krokem neobyèejnì velkého zástupu ze všech národù, ras, kmenù a jazykù. Vyjdou z vìzení
smrti odìni nesmrtelnou slávou a zvolají: "Kde je, smrti, tvé vítìzství? Kde je, smrti, tvá zbraò?" (1 K
15,55) Živí a vzkøíšení vykoupení spojí své hlasy v dlouhém, radostném, vítìzném volání.
Všichni vyjdou ze svých hrobù tak velcí, jak velcí do nich byli uloženi. Mezi vzkøíšenými bude
mohutný a vznešený Adam, jen o málo menší než Boží Syn. Výraznì se bude lišit od lidí pozdìjších
generací, z toho bude patrné, jak velice lidstvo degenerovalo. Všichni však vstanou se svìžestí a silou
vìèného mládí. Na poèátku byl èlovìk stvoøen k Božímu obrazu, a to nejen povahou, ale i postavou a
rysy. Høích znetvoøil a témìø vymazal Boží obraz v èlovìku. Ježíš Kristus však pøišel, aby ztracené
obnovil. Pøetvoøí naše høíchem zasažená tìla a pøetvoøí je podle své oslavené podoby. Naše smrtelná,
pomíjitelná tìla, zbavená pùvabu a zasažená høíchem, se znovu stanou dokonalými, krásnými a
nesmrtelnými. Všechny nedostatky a vady zùstanou v hrobì. Vykoupení budou mít opìt pøístup ke
stromu života z dávno ztraceného ráje a "porostou" (Mal 4,2 - Kral.) tak, že dosáhnou plné postavy
lidského rodu v jeho pùvodní podobì. Poslední dùsledky høíchu budou odstranìny a Kristovi vìrní se
ukážou "v kráse Hospodina, našeho Boha", jejich tìlo, duch i duše budou dokonalým obrazem našeho
Pána. Jak podivuhodné je vykoupení. Jak dlouho o nìm lidé mluvili, jak dlouho v nì vìøili, jak nadšenì, s
jakými nadìjemi o nìm pøemýšleli, a pøesto je nikdy plnì nepochopili.

Žijící spravedliví budou promìnìni "naráz, v okamžiku". (1 K 15,52) Až zazní Boží hlas, budou oslaveni.
Stanou se nesmrtelní a spolu se vzkøíšenými vykoupenými budou "uchváceni v oblacích vzhùru vstøíc
Pánu" (1 Te 4,17). Andìlé "shromáždí vyvolené od ètyø úhlù svìta, od nejzazších koncù zemì po nejzazší
konce nebe" (Mk 13,27). Andìlé pøinesou malé dìti jejich matkám. Pøátelé, které smrt dávno rozdìlila,
se znovu setkají, aby se už nikdy neodlouèili, a s radostným zpìvem budou spoleènì vystupovat do
Božího mìsta.
Na každé stranì oblakového vozu budou køídla a pod nimi živá kola. Když bude vùz stoupat vzhùru,
kola budou volat: "Svatý" a køídla, když se budou pohybovat, budou volat: "Svatý" a prùvod andìlù
bude volat: "Svatý, svatý, svatý, Pán Bùh Všemohoucí". Také vykoupení budou volat "Haleluja", když
se bude vùz pohybovat smìrem k Novému Jeruzalému.
Pøed vstupem do Božího mìsta pøedá Spasitel svým následovníkùm symboly vítìzství a oblékne jim
královský odìv. Záøící øady se seøadí do otevøeného ètverce kolem svého Krále, jeho postava bude
majestátnì vévodit nad vykoupenými i andìly a z jeho tváøe bude vyzaøovat na všechny nezmìrná láska.
Nespoèetné zástupy vykoupených se budou na nìho dívat, každé oko bude hledìt na slávu Spasitele,
jehož "vzezøení bylo tak znetvoøené, že nebyl podoben èlovìku, jeho vzhled takový, že nebyl podoben
lidem" (Iz 52,14). Pán vloží vlastní rukou korunu slávy na hlavu každého vítìze. Pro každého bude
pøipravena koruna. Bude na ní napsáno jeho "nové jméno" (Zj 2,17) a nápis "Svatost Hospodinu".
Každý dostane palmu vítìzství a tøpytící se harfu. Když pak velící andìlé udají tón, zaznít z každé harfy
krásná a bohatá melodie. Každé srdce naplní nevýslovné nadšení a z každých úst zazní vdìènost a
chvála. "Jemu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil høíchù a uèinil nás královským knìžstvem Boha,
svého Otce - jemu sláva i moc navìky" (Zj 1,5.6).
Zástupy vykoupených budou stát pøed Svatým mìstem. Pán Ježíš otevøe doširoka perlové brány a
zástupy, které zachovávaly pravdu, vstoupí. Uvidí tam Boží ráj, domov Adama pøed pádem do høíchu.
Pak zazní hlas - krásnìjší než všechna hudba, kterou kdy slyšely lidské uši - , jenž prohlásí: "Váš zápas
skonèil." "Pojïte, požehnaní mého Otce, ujmìte se království, které je vám pøipraveno od založení
svìta." (Mt 25,34)
Tehdy se splní to, oè Spasitel žádal pro své uèedníky: "Otèe, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se
mnou tam, kde jsem já." (J 17,24) "Neposkvrnìné a v radosti pøed tváø své slávy" (Ju 24) pøedstavuje
Pán Ježíš Otci ty, které vykoupil svou krví, a øíká: "Hle, já a dìti, které mi dal Hospodin." "Zachovával
jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal." (Iz 8,18; J 17,12) To je zázrak zachraòující lásky. Jak úžasná to
bude chvíle, kdy vìèný Otec pohlédne na vykoupené a uvidí svùj obraz. Tam již nebude nesoulad
zpùsobený høíchem, prokletí høíchu. Èlovìk bude znovu žít v souladu s Bohem.
Pán Ježíš s nevýslovnou láskou pøivítá své vìrné, aby se radovali "u svého Pána". Spasitel se bude
radovat, protož v království slávy uvidí ty, které zachránil svým utrpením a ponížením. A vykoupení
budou sdílet jeho radost, když mezi zachránìnými uvidí ty, které pøivedli ke Kristu svými modlitbami,
svým vlivem a obìtí lásky. Až se shromáždí kolem velkého, bílého trùnu, naplní jejich srdce nevýslovné
štìstí, protože uvidí nejen lidi, které sami získali pro Pána Ježíše, ale poznají, že oni získali další a ti opìt
další a Pán všechny pøivedl do pøístavu pokoje, aby tam složili své koruny k nohám Pána Ježíše a po
nekoneèné vìky mu vzdávali chválu.

Až budou vykoupení uvítáni v Božím mìstì, zazní prostorem jásavé chválení Pána. První Adam se má
setkat s druhým Adamem. Boží Syn èeká s otevøenou náruèí, aby pøijal praotce lidského rodu - bytost,
kterou stvoøil, která se vzbouøila proti svému Tvùrci. Za jeho høích nese Spasitelovo tìlo známky
ukøižování. Když Adam poznává jizvy po strašných høebech, nepadne svému Pánu do náruèe, ale
pokornì padne k jeho nohám a zvolá: "Hoden jest Beránek, ten obìtovaný!" Spasitel ho laskavì pozvedne
a vybídne, aby se znovu podíval na svùj rajský domov, z nìhož musel na tak dlouho odejít.
Život Adama na zemi po vyhnání z ráje byl plný bolesti a zármutku. Každý uschlý list, každé obìtní
zvíøe, každé znehodnocení pøírody, každá skvrna na èistotì èlovìka mu znovu pøipomnìla jeho høích.
Trpìl nesmírnou lítostí, když vidìl, jak se šíøí bezbožnost a když - jako odpovìï na svá varování - musel
poslouchat výèitky, že høích zapøíèinil. Trpìlivì a pokornì snášel témìø tisíc let trest za své pøestoupení.
Upøímnì svého høíchu litoval, vìøil v zásluhy zaslíbeného Spasitele a zemøel s nadìjí na vzkøíšení. Boží
Syn zaplatil za vinu a høích èlovìka. A nyní, díky smíøení v Ježíši Kristu, mùže Adam znovu pøevzít své
pùvodní panství.
Uchvácený radostí znovu uvidí stromy, které mìl kdysi tak rád - právì ty stromy, jejichž plody sám sbíral
v dobì své nevinnosti a radosti. Pohlédne na vinné keøe, které pìstoval vlastníma rukama, na kvìtiny, o
které kdysi s láskou peèoval. Uvìdomí si, že je to skuteènost, že je to opravdu obnovený ráj, nyní ještì
krásnìjší než tehdy, když z nìho musel odejít. Spasitel ho zavede ke stromu života, utrhne nádherné
ovoce a nabídne mu je. Adam se rozhlédne a uvidí v Božím ráji mnoho zachránìných èlenù své rodiny.
Pak položí svou korunu k nohám Pána Ježíše, padne mu do náruèe a obejme Vykupitele. Vezme do
rukou svou zlatou harfu a od nebeské klenby se odrazí vítìzoslavný chvalozpìv: "Hoden, hoden, hoden je
Beránek, jenž byl zabit a znovu žije!" Adamova rodina se ke zpìvu pøipojí, položí své koruny k nohám
Spasitele a v úctì se mu pokloní.
Toto setkání budou sledovat andìlé, kteøí plakali, když Adam padl do høíchu, a radovali se, když Pán
Ježíš po svém vzkøíšení vystoupil na nebesa a vydobyl možnost vzkøíšení pro všechny, kdo uvìøí v jeho
jméno. Nyní vidí, že dílo vykoupení je dokonáno, a pøipojují se k chvalozpìvu.
Na køiš•álovém moøi pøed trùnem, na onom sklenném moøi, které je jako smíchané s ohnìm - tak záøí
Boží slávou - , se shromáždí lidé, "kteøí zvítìzili nad dravou šelmou, nesklonili se pøed jejím obrazem a
nenechali se oznaèit èíslicí jejího jména". Stojí s Beránkem na hoøe Siónu, mají "Boží loutny" a je jich
sto ètyøicet ètyøi tisíc vykoupených z lidí. Zazní hlas jako šum velké vody a jako rachot silného hromu,
"jako když hudebníci rozezvuèí své nástroje". Budou zpívat "novou píseò" pøed Božím trùnem, píseò,
kterou se nikdo kromì sto ètyøiaètyøiceti tisíc nemùže nauèit. Je to píseò Mojžíše a Beránka - píseò
vysvobození. Jen sto ètyøiaètyøicet tisíc vykoupených se mùže nauèit této písni, protože je to píseò
jejich života - života, jaký nikdo jiný neprožil. "To jsou ti, kdo ... následují Beránka, kamkoli jde." Byli
pøeneseni ze zemì živí jako "první z lidstva ... Bohu a Beránkovi" (Zj 15,2.3; 14,1-5). "To jsou ti, kteøí
pøišli z velikého soužení," prošli dobou soužení, jakého nebylo na zemi od doby, kdy na zemi žijí lidé.
Vytrpìli úzkost Jákobova soužení, byli bez pøímluvce pøi koneèném vylití Božích ran. Pán je však
vysvobodil, protože "vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkovì". "V jejich ústech nebyla nalezena
lež; proto jsou bez vady" pøed Bohem. "Proto jsou pøed trùnem Božím a slouží mu v jeho chrámì dnem
i nocí; a ten, který sedí na trùnu, bude jim záštitou." Vidìli zemi zpustošenou hladem a morem, kdy

slunce pálilo lidi velkým horkem a oni sami prožívali utrpení, hlad a žízeò. Avšak "již nebudou hladovìt
ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, nebo• Beránek, který je pøed trùnem, je bude pást a
povede je k pramenùm vod života. A Bùh jim setøe každou slzu s oèí." (Zj 7,14-17)
Ve všech dobách byli vìrní Boží lidé vychováváni a ukázòováni ve škole utrpení. Na zemi chodili úzkou
cestou, byli èištìni v peci soužení. Pro Ježíše Krista snášeli nepøátelství, nenávist, pomluvy. Snášeli
hoøké zápasy jako on, trpìli a prožívali bolestná zklamání. Z vlastní zkušenosti poznávali, jak zlý je
høích, jakou má moc, jakou pøináší vinu a bídu. Hledìli na nìj s odporem. Vìdomí, jak nekoneènou obì•
Pán pøinesl pro jejich záchranu, je pokoøuje v jejich vlastních oèích, a naplòuje jejich srdce vdìèností a
chválou, kterou bezhøíšné bytosti nedokáží plnì ocenit. Milují mnoho, protože jim bylo mnoho
odpuštìno. Úèastnili se Kristova utrpení, proto mohou mít podíl na jeho slávì.
Dìdici Božího království pøicházejí z chatrèí, chýší, vìznic, popraviš•, hor, pouští, zemských i moøských
jeskyní. Na zemi "trpìli nouzi, zakoušeli útisk a soužení" (Žd 11,37). Miliony vìrných zemøely s
potupou, protože neochvìjnì odmítali pøijmout klamná tvrzení satana. Lidské soudy je soudily jako
nejhorší zloèince. Nyní však "Bùh sám bude soudcem" (Ž 50,6). Nyní se rozsudek vynesený na zemi
obrátí. "Panovník Hospodin ... sejme potupu svého lidu z celé zemì." (Iz 25,8) "Nazvou je 'Lid svatý',
'Hospodinovi vykoupení'." Bùh urèil, že dostanou "místo popela na hlavu èelenku, olej veselí místo
truchlení, závoj chvály místo ducha beznadìje" (Iz 62,12; 61,3). Už nebudou slabí, zarmoucení,
rozehnaní a utlaèovaní. Od této chvíle budou stále s Pánem. Budou stát pøed jeho trùnem odìni bohatším
šatem, než jaký kdy na sobì mìli nejvznešenìjší z lidí. Jejich hlavy budou zdobit nádhernìjší koruny, než
jaké kdy zdobily hlavy pozemských vládcù. Dny bolesti a náøku navždy skonèily. Král slávy setøel slzy
s jejich tváøí, skonèily všechny pøíèiny zármutku. Vykoupení budou mávat palmovými ratolestmi,
zpívat èistý, harmonický chvalozpìv. Všechny hlasy se postupnì pøipojí, až celým nebem zazní
chvalozpìv: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trùnu, a Beránkovi." A všichni obyvatelé nebe
odpoví: "Amen! Dobroøeèení i sláva a moudrost, díky a èest i moc a síla Bohu našemu na vìky
vìkù." (Zj 7,10.12)
Zde na zemi pouze zaèínáme chápat úžasné téma vykoupení. S naším nedokonalým rozumem mùžeme
vážnì pøemýšlet o hanbì a slávì, o životì a smrti, o spravedlnosti a milosti, které se pojí v køíži. I když
napneme své duševní síly do krajnosti, nedokážeme pochopit vykoupení v jeho plném významu. Èlovìk
není schopen plnì pochopit nezmìrnou velikost, délku, šíøku, hloubku a výšku zachraòující lásky.
Vykoupení plnì nepochopí plán záchrany ani tehdy, když "uzøí tváøí v tváø" a "poznají plnì, jako Bùh
zná je". Po celou vìènost bude pøekvapená a užaslá mysl stále odhalovat nové pravdy. I když skonèí
pozemské starosti, bolesti i pokušení a budou odstranìny jejich pøíèiny, vykoupení si budou vždy jasnì
uvìdomovat, kolik stála jejich záchrana.
Po celou vìènost budou vykoupení pøemýšlet a zpívat o Kristovì køíži. V oslaveném Kristu budou vidìt
Krista ukøižovaného. Nikdy nezapomenou, že Pán, který svou mocí stvoøil a udržuje nesèíslné svìty v
nekoneèném vesmíru, milovaný Boží Syn, Vládce nebes, kterého radostnì uctívají cherubíni a serafíni,
se ponížil, aby pozvedl èlovìka padlého do høíchu. Nezapomenou, že snášel trest a hanbu za høích, ani
to, že pøed ním Otec skryl svou tváø, až mu bída ztraceného svìta zlomila srdce a ukonèila jeho utrpení
na golgotském køíži. Obdiv a úctu vesmíru bude vždycky vzbuzovat skuteènost, že Stvoøitel všech svìtù
a Soudce všech stvoøených bytostí odložil svou slávu a z lásky k èlovìku se ponížil. Až se zástupy

zachránìných budou dívat na svého Vykupitele a uvidí vìènou slávu Otce záøící v jeho tváøi, až uvidí
Boží trùn, který stojí vìènì, a poznají, že jeho království nebude mít konce, budou nadšenì jásat: "Hoden,
hoden je Beránek, který byl zabitý a smíøil nás s Bohem svou nejdražší krví!"
Tajemství køíže vysvìtluje všechna ostatní tajemství. Ve svìtle, které záøí z Golgoty, vypadají Boží
vlastnosti, které nás plnily strachem a posvátnou bázní, krásné a pøitažlivé. Milost, laskavost a otcovská
láska se pojí se svatostí, spravedlností a mocí. Až budeme pozorovat vznešenost Boha na trùnu, jeho
velikost a vyvýšenost, a poznáme jeho charakter v projevech jeho milosti, pochopíme jako nikdy
pøedtím význam onoho drahého oslovení: "Otèe náš".
Poznáme, že nekoneènì moudrý Bùh nemohl vytvoøit plán pro naši záchranu bez obìti svého Syna.
Odmìnou za tuto obì• mu bude radost, že zemi naplní vykoupené, svaté, š•astné a nesmrtelné bytosti.
Výsledkem Spasitelova zápasu s mocnostmi temna bude radost vykoupených, která bude pøispívat po
celou vìènost k Boží slávì. Hodnota jediného èlovìka je taková, že Otci dává zadostiuèinìní za
zaplacenou cenu. Také Ježíš Kristus pocítí zadostiuèinìní, když uvidí plody své velké obìti.
Pøedmluva vydavatelù
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41. Zemì v sutinách
"Jeho høíchy se navršily až k nebi a Bùh nezapomnìl na jeho viny... V poháru, který pøipravovala,
pøipravte pro ni dvojnásob; kolik si užila slávy a hýøení, tolik jí dejte teï trýznì a žalu. Protože si
namlouvá: Trùním jako královna, vdovou nejsem a neokusím smutku - proto v jediném dni dopadnou na
ni pohromy: smrt i žal a hlad, a bude znièena ohnìm. Nebo• mocný je Hospodin, Bùh, který ji odsoudil.
Pak nad ní budou naøíkat a bìdovat králové svìta, kteøí s ní smilnili a hýøili ... z hrùzy nad jeho zkázou
neodváží se pøiblížit a budou naøíkat: Bìda, bìda, ty veliký Babylóne, mìsto tak mocné, jak v jedinou
hodinu byl nad tebou vykonán soud!" (Zj 18,5-10)
"Kupci zemì" - kteøí "bohatli z její rozmaøilosti" - "z hrùzy nad jeho zkázou neodváží se pøiblížit a
budou plakat a naøíkat: Bìda, bìda, tak veliké mìsto, které se oblékalo do kmentu, purpuru a šarlatu,
které se zdobilo zlatem, drahokamy a perlami - a v jedinou hodinu je znièeno takové bohatství!" (Zj
18,11.3.15-17)
Takový trest postihne Babylón, až se projeví Boží hnìv. Babylón naplnil míru své nepravosti, dozrál.
Babylón je zralý pro zkázu.
Když Boží hlas zmìní údìl vykoupených, lidé, kteøí ztratili všechno ve velkém životním zápasu, prožijí
strašné probuzení. V dobì, kdy Bùh nabízel svou milost, je satan zaslepil svými klamy, a oni omlouvali
svùj høíšný život. Bohatí byli pyšní na to, co mají, víc než lidé, kterým se tak dobøe nedaøilo. Bohatství
však získali pøestupováním Božího zákona. Nesytili hladové, neoblékali nahé, nejednali spravedlivì,
neoblíbili si milosrdenství. Šlo jim o vlastní povyšování a o pocty od ostatních lidí. Nyní jsou zbaveni
všeho, co tvoøilo jejich velikost, jsou chudí a bezmocní. S hrùzou budou sledovat, jak padají modly,
kterým dali pøednost pøed Stvoøitelem. Prodali své duše za pozemské bohatství a svìtské radosti a
nesnažili se zbohatnout v Božích oèích. Proto jejich život skonèil nezdarem. Zábavy jim zhoøknou,
jejich poklady budou bezcenné. To, co celý život budovali, padne bìhem okamžiku. Bohatí budou
oplakávat zkázu svých nádherných domù a ztrátu svého zlata a støíbra. Jejich náøek však pøehluší
obava, že sami zahynou spolu se svými modlami.
Bezbožní budou hoøce litovat, ne toho, že høíšnì zanedbávali Boha a své bližní, ale toho, že Bùh zvítìzil.
Budou naøíkat, že to tak dopadlo, nebudou však litovat toho, že byli bezbožní. Použili by všechny
prostøedky, jen kdyby mohli zvítìzit.
Sledovali, jak právì ti lidé, kterým se posmívali a chtìli je znièit, prošli bez újmy morem, pohromami a
zemìtøesením. Bùh, který je pro pøestupníky svého zákona znièujícím ohnìm, je pro svùj lid bezpeèným
útoèištìm.
Duchovní, kteøí obìtovali pravdu, aby získali pøízeò lidí, nyní poznají, èemu uèili a jaký vliv to mìlo.
Ukáže se, že vševìdoucí oko je sledovalo, když stáli za kazatelnou, když kráèeli po ulicích, když pøi
rùzných pøíležitostech jednali s lidmi. Každý citový projev, každý napsaný øádek, každé pronesené
slovo, každý èin, který ukolébává lidi ve falešné jistotì, byl zasetým semenem. Pak uvidí ve znièených a
ztracených životech lidí kolem sebe, jakou to pøineslo žeò.

Pán prohlásil: "Tìžkou ránu dcery mého lidu léèí lehkovážnými slovy: Pokoj, pokoj! Ale žádný pokoj
není." "Muèíte srdce spravedlivého podvodem, zatímco já jsem ho nechtìl zarmucovat, a posilujete ruce
svévolníka, aby se neodvrátil od své zlé cesty a nebyl zachován naživu." (Jr 8,11; Ez 13,22)
"Bìda pastýøùm, kteøí hubí a rozptylují ovce, které pasu... Hle, já vás za vaše zlé skutky ztrestám."
"Kvilte, pastýøi, a úpìjte, válejte se v prachu, vznešení vùdcové stáda! Vaše dny se naplnily, pùjdete na
porážku, rozpráším vás... Pro pastýøe nebude žádného útoèištì, nebude úniku pro vznešené ochránce
ovcí." (Jr 23,1.2; 25,34.35)
Duchovní i ostatní lidé poznají, že neudržovali správný vztah k Bohu. Poznají, že se vzbouøili proti
Autorovi dokonale spravedlivého a správného zákona. Tím, že nerespektovali Boží pøedpisy, zpùsobili
mnoho zla, nedorozumìní, nenávisti a nepøátelství, až se celá zemì stala jedním velkým bojištìm, jedním
semeništìm zkázy. Takový pohled se naskytne lidem, kteøí zavrhli pravdu a oblíbili si blud. Lidská
mluva nedokáže vyjádøit, jak budou potom neposlušní a nevìrní lidé toužit po tom, co navždy ztratili po vìèném životì. Ti, které svìt ctil, protože byli nadaní a výøeèní, pak pochopí všechno v pravém svìtle.
Uvìdomí si, o co se neposlušností vùèi Bohu pøipravili, padnou k nohám tìch, jejichž vìrností pohrdali a
jimž se vysmívali, a vyznají, že je Bùh miloval.
Lidé poznají, že byli oklamáni. Vzájemnì se budou obviòovat, že se pøivedli do záhuby; všichni budou
ale svornì proklínat své náboženské uèitele. Nevìrní duchovní pastýøi jim pøedpovídali pøíjemné vìci.
Vedli své posluchaèe, aby nebrali vážnì Boží zákon a pronásledovali ty, kdo ho zachovávali. Nyní však
budou tito falešní uèitelé zoufale pøed ostatními lidmi vyznávat, že šíøili bludy. Zástupy lidí budou
zuøit. Budou volat: "Jsme ztraceni, a vy jste zapøíèinili naši záhubu," a obrátí se proti falešným
pastýøùm. Lidé, kteøí je kdysi nejvíce obdivovali, je budou nejvíce proklínat. Stejné ruce, které jim
kdysi kladly na hlavu vavøíny, je budou chtít nyní znièit. Zbranì, které mìly pobít Boží lid, budou
použity k znièení jejich nepøátel. Všude budou zuøit boje a krveprolévání.
"Hukot vøavy dolehne až do konèin zemì, nebo• Hospodin vede spor s pronárody, soudí se sám s
veškerým tvorstvem, svévolníky vydá meèi." (Jr 25,31) Šest tisíc let trval velký spor. Boží Syn a jeho
nebeští poslové bojovali proti knížeti zla, aby lidi varovali, pouèili a zachránili. Všichni se už rozhodli;
bezbožní se spojili se satanem v jeho válce proti Bohu. Nadešla chvíle, aby Bùh obhájil vážnost svého
pošlapaného zákona. Spor už nevede jen se satanem, ale také s lidmi. "Hospodin vede spor s
pronárody; ... svévolníky vydá meèi."
Bùh vložil znamení vysvobození na všechny, "kteøí vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které
se ... páchají". Nyní vystoupí andìl smrti, kterého v Ezechielovì vidìní pøedstavují muži se smrtícími
zbranìmi, a dostává rozkaz: "Starce, mladíka, pannu, dìti i ženy zabíjejte, šiøte zkázu. Nepøistupujte
však k nikomu z tìch, na nichž je znamení. Zaènìte od mé svatynì!" Prorok poznamenává: "I zaèali od
starších, kteøí byli pøed domem." (Ez 9,1-6) Dílo zkázy zaène u lidí, kteøí se vydávali za duchovní
strážce národa. Falešní strážci padnou jako první. Tady už nelze projevovat lítost nebo soucit. Muži,
ženy a dìti, všichni zahynou.
"Hospodin vychází ze svého místa, aby ztrestal nepravost obyvatel zemì. I odhalí zemì krev prolitou na

ní a nebude již pøikrývat povraždìné." (Iz 26,21) "A toto bude porážka, kterou Hospodin pøipraví všem
národùm, jež vytáhly do boje proti Jeruzalému: tìlo jim shnije ještì vstoje, oèi jim shnijí v dùlcích a
jazyk jim shnije v ústech. V onen den je Hospodin uvede do zmatku tak velikého, že jeden bude chytat
druhého za ruku, ale ta ruka se pozvedne proti ruce pøítelovì." (Za 14,12.13) V šíleném boji jejich vášní
a vylitím nezøedìného Božího hnìvu padnou bezbožní obyvatelé zemì - knìží, vládci a lid, bohatí i chudí,
vysoce postavení i prostí. "Ti, které Hospodin v onen den skolí, zùstanou ležet od jednoho konce zemì
ke druhému. Nebude se nad nimi naøíkat, nebudou sebráni, nebudou pohøbeni." (Jr 25,33)
Pøi pøíchodu Ježíše Krista budou bezbožní odstranìni s povrchu celé zemì - Pán je zabije dechem svých
úst a znièí je svým slavným pøíchodem. Pán Ježíš uvede svùj lid do Božího mìsta a zemì zùstane pustá.
"Hle, Hospodin vyplení zemi a zpustoší ji, rozvrátí její tváønost a rozpráší její obyvatele." "Zemì bude
zcela vyplenìna a vyloupena; toto slovo promluvil Hospodin: "Zhanobena je zemì svými obyvateli,
nebo• pøestoupili zákony, zmìnili naøízení, porušili vìènou smlouvu. Proto pozøe zemi prokletí, kdo v ní
pøebývají, budou pykat; proto obyvatelé zemì zajdou v žáru." (Iz 24,1.3.5.6)
Celá zemì bude vypadat jako pouš•. Zøíceniny mìst a vesnic znièených zemìtøesením, vyvrácené
stromy, rozeklané skály vyvržené moøem nebo vytržené ze samé zemì, budou roztroušeny po jejím
povrchu, propasti budou oznaèovat místa, kde byly vyvráceny hory ze svých základù.
Pak nastane událost, na kterou symbolicky ukazoval poslední slavnostní úkon Dne smíøení. Když
skonèila služba ve svatyni svatých a høíchy Izraele byly krví pøinesené obìti ze svatynì odstranìny, byl
pøed Hospodina pøedveden živý kozel a veleknìz vyznal pøed celým shromáždìním "všechny nepravosti
Izraelcù a všechna jejich pøestoupení se všemi jejich høíchy a vložil je na hlavu kozla" (3 M 16,21).
Podobným zpùsobem, až bude ukonèeno dílo smíøení v nebeské svatyni, budou pøed Bohem a
nebeskými andìly a pøed zástupy vykoupených vloženy høíchy Božího lidu na satana. Bùh prohlásí, že
satan zavinil všechno zlo, protože k nìmu navádìl. Jako byl kozel vyhnán do neobydlené zemì, tak bude
satan vypovìzen na neobydlenou a pustou zemi.
Kniha Zjevení pøedpovídá vypovìzení satana a znièení zemì, a øíká, že tento stav potrvá tisíc let.
Proroctví vykresluje druhý pøíchod Pána Ježíše a znièení bezbožných, a pak uvádí: "Tu jsem vidìl, jak s
nebe sestupuje andìl, který má v ruce klíè od propasti a veliký øetìz. Zmocnil se draka, toho dávného
hada, toho ïábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapeèetil, aby již nemohl
klamat národy, dokud se nedovrší tìch tisíc let. Potom musí být ještì na krátký èas propuštìn." (Zj 20,1-3)
Z jiných èástí Písma vyplývá, že výraz "propast" znamená zemi v pustém a temném stavu. Když Bible
popisuje, jak zemì vypadala "na poèátku", øíká, že "byla pustá a prázdná a nad propastnou tùní byla
tma" (1 M 1,2). Proroctví naznaèují, že se do toho stavu alespoò èásteènì vrátí. Pøi pohledu do budoucna
na veliký Boží den, prorok Jeremiáš zvolal: "Vidìl jsem zemi, a hle, je pustá a prázdná, nebesa jsou beze
svìtla. Vidìl jsem hory, a hle, tøesou se, všechny pahorky se otøásají. Vidìl jsem, a hle, nikde žádný
èlovìk, i všechno nebeské ptactvo odletìlo. Vidìl jsem, a hle, z vinice je pouš•, všechna mìsta jsou
podvrácena." (Jr 4,23-26)
Zde bude satan se svými pomocníky žít po tisíc let. Bude omezen jen na zemi a nebude mít pøístup na
jiné svìty, aby tam pokoušel a obtìžoval bytosti, které do høíchu nepadly. V tomto smyslu bude satan
svázán. Nebude mít nikoho, na kom by mohl zkoušet svou moc. Nebude moci nikoho svádìt a nièit, což

bylo po mnoho staletí jeho jediným potìšením.
Prorok Izaiáš, který ve vidìní sledoval satanovo svržení, volal: "Jak jsi spadl z nebe, tøpytivá hvìzdo,
jitøenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotroèovateli pronárodù!... V srdci sis øíkal: Vystoupím na nebesa,
vyvýším svùj trùn nad Boží hvìzdy..., s Nejvyšším se budu mìøit. Teï jsi svržen do podsvìtí, do nejhlubší
jámy! Kdo tì uvidí, budou se dívat a divit: To je ten muž, který zneklidòoval zemi a otøásal
královstvími? Svìt mìnil v pouš•, boøil jeho mìsta, vìznì nikdy nepropouštìl domù." (Iz 14,12-17)
Po šest tisíc let satan svou vzpourou "zneklidòoval zemi". "Svìt mìnil v pouš•, boøil jeho mìsta." A
"vìznì nikdy nepropouštìl domù". Po šest tisíc let zavíral do svého vìzení Boží lid a držel by jej jako
vìznì navždy; Kristus však láme jeho okovy a vìznì osvobozuje.
I bezbožní jsou nyní vyòati ze satanovy moci, takže satan zùstává jen s andìly, kteøí se pøidali na jeho
stranu, aby si uvìdomil, jakou kletbu pøinesl høích. "Všichni králové pronárodù, všichni leží slavnì ve
svých hrobkách, ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek..., nebudeš pøipojen k nim v hrobì.
Vždy• jsi nièil vlastní zemi, vlastní lid jsi vraždil." (Iz 14,18-20)
Po tisíc let bude satan bloudit po zpustošené zemi a pozorovat následky své vzpoury proti Božímu
zákonu. V té dobì bude prožívat hrozné utrpení. Po svém pádu do høíchu horeènatì pracoval a nemìl èas
pøemýšlet. Pak bude zbaven moci a ponechán, aby pøemýšlel, jakou úlohu hrál od chvíle, kdy se
vzbouøil proti Boží vládì, a aby s hrùzou oèekával budoucnost, kdy bude muset trpìt za všechno zlo,
které napáchal, a bude potrestán za høíchy, k jejichž spáchání lidi navedl.
Božímu lidu pøinese zajetí satana štìstí a radost. Prorok napsal: "V den, kdy ti dá Hospodin odpoèinout
od tvého trápení a nepokoje, od tvrdé otroèiny, jíž jsi byl zotroèen, proneseš o babylónském králi (který
zde pøedstavuje satana) poøekadlo: Jak pominul pohánìè...! Hospodin polámal hùl svévolníkù, žezlo
vládcù, jež zbìsile bilo národy ranami bez ustání, hnìvivì vládlo pronárodùm nezkrotným
pronásledováním." (Iz 14,3-6)
Bìhem tìchto tisíci let mezi prvním a druhým vzkøíšením bude probíhat soud nad bezbožnými. Apoštol
Pavel hovoøí o tomto soudu jako o události, ke které dojde po druhém pøíchodu Ježíše Krista.
"Nevyslovujte proto soudy pøedèasnì, dokud Pán nepøijde. On vynese na svìtlo to, co je skryto ve tmì, a
zjeví zámìry srdcí." (1 K 4,5) Prorok Daniel napsal, že když pøišel Vìkovitý, "soud byl pøedán svatým
Nejvyššího" (Da 7,22). V té dobì budou spravedliví panovat jako Boží králové a knìží. Apoštol Jan v
knize Zjevení napsal: "Vidìl jsem trùny a na nich usedli ti, jimž byl svìøen soud." "Bùh a Kristus je uèiní
svými knìžími a budou s ním kralovat po tisíc let." (Zj 20,4.6) Právì v této dobì "Boží lid bude soudit
svìt," jak pøedpovìdìl apoštol Pavel (1 K 6,2).
Vykoupení budou spolu s Kristem soudit bezbožné, jejich èiny budou porovnávat s knihou zákona, s
Biblí, a každý pøípad rozhodnou podle toho, jak onen èlovìk na svìtì žil. Pak každému vymìøí trest
podle jeho èinù a zaznamenají jej k jeho jménu v knize smrti.
Kristus a jeho lid budou soudit také satana a andìly, kteøí se pøidali k satanovi. Apoštol Pavel napsal:
"Nevíte, že budeme soudit andìly?" (1 K 6,3) A Juda prohlásil, že "andìly, kteøí si nezachovali své
vznešené postavení, ale opustili urèené místo, drží ve vìèných poutech v temnotì pro veliký den
soudu" (Ju 6).

Po uplynutí tisíce let nastane druhé vzkøíšení. Tehdy budou vzkøíšeni z mrtvých bezbožní lidé a postaví
se pøed Boha, aby pøijali vynesený rozsudek. Kniha Zjevení popisuje vzkøíšení vykoupených a dodává:
"Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se tìch tisíc let nedovrší." (Zj 20,5) Prorok Izaiáš o
bezbožných lidech napsal: "Budou sebráni, jako je sebrán vìzeò do jámy, a budou zavøeni pod zámek;
po mnohých pak dnech budou potrestáni." (Iz 24,22)
Pøedmluva vydavatelù
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42. Závìr velkého sporu
Po skonèení období jednoho tisíce let se Ježíš Kristus opìt vrátí na Zem. Bude ho doprovázet zástup
vykoupených lidí a andìlù. Sestoupí v úžasné vznešenosti a pøikáže bezbožným mrtvým, aby vstali a
pøijali svùj rozsudek. Povstanou jako mohutný zástup, nespoèetný jako zrnka písku na bøehu moøe.
Budou se podstatnì lišit od tìch, kdo vstali pøi prvním vzkøíšení. Spravedliví byli promìnìni, odìni
nekoneèným mládím a krásou. Bezbožní však ponesou stopy nemocí a smrti.
Oèi všech v obrovském zástupu se obrátí, aby pohlédly na slávu Božího Syna. Zástup bezbožných lidí
jako jedním hlasem zvolá: "Požehnaný, kdo pøichází ve jménu Pánì!" Tato slova nevyvolává láska k
Pánu Ježíši. Síla pravdy je vynutí z neochotných úst. Jak bezbožní odešli do svých hrobù, tak z nich
vycházejí, se stejným nepøátelstvím vùèi Kristu a se stejným postojem vzpoury. Nedostanou už další
dobu milosti, aby mohli napravit chyby svého života. Nemìlo by to žádný smysl. Život prožitý v høíchu
neobmìkèil jejich srdce. Kdyby jim Bùh poskytl druhou dobu milosti, prožili by ji stejnì jako první,
nerespektovali by Boží požadavky a vyvolávali by vzpouru proti Bohu.
Ježíš Kristus sestoupí na Olivovou horu, odkud po svém zmrtvýchvstání vystoupil na nebesa a kde
andìlé opakovali zaslíbení o jeho návratu. Prorok napsal: "Pøijde Hospodin, mùj Bùh, a s tebou všichni
svatí, Bože." "V onen den stanou jeho nohy na hoøe Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová
hora se rozpoltí vpùli ... velmi širokým údolím." "Hospodin bude Králem nad celou zemí; v onen den
bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné." (Za 14,5.4.9) Když Nový Jeruzalém sestoupí s nebe ve své
oslòující nádheøe, spoèine na místì pøipraveném a oèištìném pro jeho pøíchod a Kristus se svým lidem i
andìly vstoupí do Svatého mìsta.
Tehdy se bude satan pøipravovat pro poslední boj o nadvládu. Když byl zbaven své moci a nemohl
provádìt své klamné dílo, byl vládce zla neš•astný a skleslý. Až však bezbožní vstanou z mrtvých a až
uvidí, kolik lidí má na své stranì, jeho nadìje ožije, a rozhodne se, že svùj boj proti Bohu nevzdá. Povolá
pod svùj prapor všechny zástupy ztracených lidí a pokusí se s nimi provést své plány. Bezbožní lidé jsou
satanovými zajatci. Tím, že odmítli Krista, pøijali vládu pùvodce vzpoury. Ochotnì pøijmou jeho návrhy
a vykonají jeho rozkazy. Ještì i pak bude jednat po vzoru své první lsti a nepøizná se, že je satanem.
Bude tvrdit, že je vládce, kterému svìt právem patøí a jehož dìdictví mu bylo nezákonnì odòato. Svým
oklamaným poddaným se pøedstaví jako zachránce, bude je ujiš•ovat, že z hrobù je vyvedla jeho moc a
že je chce zachránit pøed nejkrutìjší tyranií. Satan využije nepøítomnosti Ježíše Krista mezi lidmi na
zemi, a bude konat zázraky, aby podepøel svá tvrzení. Ze slabých udìlá silné a všem vdechne svého
ducha a svou energii. Navrhne, že je povede proti vykoupeným a že se zmocní Božího mìsta. S
ïábelskou radostí bude ukazovat na nesèetné miliony lidí, kteøí byli vzkøíšeni z mrtvých, a prohlásí, že
jako jejich vùdce mìsto dobude a znovu získá svùj trùn a své panství.
V onom ohromném davu budou pøíslušníci dlouhovìkých generací, které žily pøed potopou, muži
statných postav a bystrého rozumu, jež pod nadvládou padlých andìlù vìnovali všechen svùj um a
všechny své schopnosti, aby se vyvyšovali, muži, jejichž podivuhodná umìlecká díla zpùsobila, že
ostatní lidé uctívali jejich nadání, avšak jejichž krutost a zlé zámìry poskvrnily zemi a znehodnotily Boží

obraz v èlovìku, muži, kteøí pøimìli Boha, aby je navždy vymazal ze svého stvoøení. Budou mezi nimi
králové a vojevùdci, kteøí si podmanili národy, silní mužové, kteøí nikdy nebyli poraženi v boji,
ctižádostiví váleèníci, pøed jejichž pøíchodem se tøásla království. Smrtí se nezmìnili. Když vstanou z
hrobu, jejich myšlenky budou pokraèovat tam, kde pøestaly. Bude je ovládat stejná touha po dobývání,
která je ovládala, když umírali.
Satan se bude radit se svými andìly a s vládci, dobyvateli a udatnými váleèníky. Spoèítají, jaká síla a
jaké množství je na jejich stranì, a prohlásí, že v Božím mìstì je málo obyvatel v porovnání s nimi a že je
mohou dobýt. Zosnují plány, jak se zmocní bohatství a nádhery Nového Jeruzaléma. Všichni se hned
zaènou pøipravovat k bitvì. Obratní øemeslníci zhotoví zbranì. Vojenští velitelé, proslulí svými
váleènými úspìchy, zaènou organizovat zástupy bojovníkù do oddílù.
Nakonec zazní rozkaz k útoku a nespoèetné vojsko vyrazí vpøed - vojsko, jaké nedal dohromady žádný
pozemský dobyvatel, jakému se nemohou vyrovnat všechna vojska od doby, kdy na zemi zaèaly války.
Vojsko povede satan, nejmocnìjší váleèník. Jeho andìlé soustøedí všechny své síly na poslední boj. V
satanovì prùvodu budou králové a vojevùdci, budou ho následovat nespoèetné zástupy, každý pod
urèeným vùdcem. Sevøené øady budou s vojenskou pøesností postupovat po rozpukané a nerovné zemi
k Božímu mìstu. Na rozkaz Ježíše Krista budou brány Nového Jeruzaléma uzavøeny. Satanovo vojskou
mìsto obklíèí a bude se pøipravovat k útoku.
Pak se Ježíš Kristus znovu ukáže svým nepøátelùm. Vysoko nad mìstem na podkladì ze záøícího zlata se
ukáže velký a vyvýšený trùn. Na trùn se posadí Boží Syn a kolem nìho se shromáždí obyvatelé jeho
království. Lidská øeè nedokáže popsat Kristovu moc a vznešenost. Sláva vìèného Otce zahalí Syna. Záø
jeho pøítomnosti naplní Boží mìsto, pronikne branami a zaplaví celou zemi svým jasem.
Nejblíže trùnu budou stát lidé, kteøí kdysi horlili pro satanovu vìc, byli však "vychváceni jako oharek z
ohnì" a následovali svého Spasitele s hlubokou vnitøní oddaností. Vedle nich budou stát ti, kdo si
vypìstovali dokonalou køes•anskou povahu v prostøedí klamu a nevìry, lidé, kteøí dodržovali Boží
zákon i tehdy, když jej køes•anský svìt prohlašoval za neplatný, a dále miliony tìch, kdo ve všech
dobách byli muèeni pro svou víru. Za nimi bude stát "tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal seèíst,
ze všech ras, kmenù, národù a jazykù... pøed trùnem a pøed tváøí Beránkovou, obleèeni v bílé roucho,
palmové ratolesti v rukou" (Zj 7,9). Jejich boj skonèil, zvítìzili. Bìželi závod a získali cenu. Palmová
ratolest v jejich rukou je symbolem vítìzství, bílé roucho znakem neposkvrnìné Kristovy spravedlnosti,
kterou pøijali.
Vykoupení budou zpívat chvalozpìv, který se bude rozléhat nebeskou klenbou: "Díky Spasiteli, Bohu
našemu, sedícímu na trùnu, a Beránkovi." (Zj 7,10) Andìlé a serafíni pøipojí své hlasy k tomu
chvalozpìvu. Když vykoupení uvidí moc a zlobu satana, uvìdomí si jako nikdy pøedtím, že zvítìzit mohli
jen v síle Ježíše Krista. V celém tom zástupu vykoupených nebude nikdo, kdo by zásluhu za spasení
pøipisoval sobì, jako by zvítìzil vlastní silou a dobrotou. Nikdo nebude mluvit o tom, co vykonal nebo
vytrpìl. Obsahem každé písnì, tématem každého chvalozpìvu bude: Spasení náleží našemu Bohu a
Beránkovi.
Pøed shromáždìnými obyvateli zemì i nebe se uskuteèní závìreèná korunovace Božího Syna. A pak,
nadán nejvyšší vládou a mocí, vynese Král králù rozsudek nad tìmi, kdo se vzbouøili proti jeho vládì, a

vykoná spravedlnost nad tìmi, kdo pøestupovali jeho zákon a utlaèovali jeho lid. Prorok napsal: "A vidìl
jsem veliký bìlostný trùn a toho, kdo na nìm sedìl; pøed jeho pohledem zmizela zemì i nebe a už pro nì
nebylo místa. Vidìl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí pøed trùnem, a byly otevøeny knihy. Ještì jedna
kniha byla otevøena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých èinù zapsaných v tìch knihách." (Zj
20,11.12)
Jakmile budou otevøeny knihy záznamù a Pán Ježíš pohlédne na bezbožné, všichni si uvìdomí každý
høích, kterého se kdy dopustili. Plnì si uvìdomí, kde sešli z cesty èistoty a nevinnosti, jak je pýcha a
vzpurnost vedla k porušování Božího zákona. Pokušení, která podporovali tím, že si libovali v høíchu,
požehnání, která zneužili, Boží poslové, kterými pohrdli, varování, která odmítli, nabídky milosti, které
jejich vzpurné srdce zavrhlo - to všechno uvidí jakoby napsané ohnivým písmem.
Nad trùnem se ukáže køíž a jako v panoramatu se objeví výjevy Adamova pokušení i pádu a všechna
dìjství plánu vykoupení. Narození Spasitele v prostých pomìrech, jeho dìtství a mládí v prostotì a
poslušnosti, jeho køest v Jordánì, pùst a pokoušení na poušti, jeho veøejná èinnost, pøi níž lidem
pøedstavoval nejdražší Boží požehnání, dny naplnìné èiny lásky a milosrdenství, noci modliteb a bdìní o
samotì v horách, intriky závisti, nenávisti a zloby, kterými mu odpláceli za jeho dobrodiní, strašný a
tajemný duševní zápas v Getsemanské zahradì pod tíhou høíchù celého svìta, zrada, kterou byl vydán do
rukou nenávistného davu, údìsné události oné noci hrùzy - vìzeò nekladoucí odpor, opuštìný
nejmilovanìjšími uèedníky, hrubì vleèený ulicemi Jeruzaléma, Boží Syn vedený za jásotu davu pøed
Annáše, pøed soudem v paláci veleknìze, v soudní síni Piláta, pøed zbabìlým a krutým Herodem,
zesmìšòovaný, urážený, muèený a odsouzený na smrt - všechno bude živì zobrazeno.
A pak se pøed rozechvìlým davem objeví poslední výjevy - tichý Trpitel kráèející cestou na Golgotu,
Vládce vesmíru pøibíjený na køíž, nadutí knìží a vøískající lùza posmívající se jeho smrtelnému zápasu,
nadpøirozená tma, zemìtøesení, pukající skály, otevøené hroby provázející okamžik, kdy Vykupitel svìta
dokonal svùj život.
Hrùzná podívaná zachycuje pøesnì skuteènost. Satan, jeho andìlé a jeho poddaní nebudou mít sílu
odvrátit se od podívané na své vlastní dílo. Každý úèastník si pøipomene to, co vykonal. Herodes, který
nechal vyvraždit nevinné betlémské dìti, aby zahubil izraelského krále, podlá Herodias, která nese vinu
za smrt Jana Køtitele, slabý, servilní Pilát, posmívající se vojáci, knìží, pøedstavitelé lidu a rozbìsnìný
dav, který volal: "Jeho krev na nás a na naše dìti!" - všichni budou sledovat hrùznost svého provinìní.
Marnì se budou snažit skrýt se pøed vznešeností Kristovy tváøe vyzaøující slávu slunce, zatímco
vykoupení budou klást své koruny k nohám Spasitele a budou volat: "Zemøel za mne!"
V zástupu vykoupených budou apoštolové Pána Ježíše, stateèný Pavel, horlivý Petr, milovaný a milující
Jan, jejich vìrní bratøi a s nimi obrovské zástupy muèedníkù, zatímco venku pøed mìstem spolu se vším
odporným a ohavným budou lidé, kteøí je pronásledovali, vìznili a zabíjeli. Nero, ztìlesnìná neøest a
krutost, tam bude hledìt na radost a jásot tìch, které kdysi muèil a jejichž utrpení mu pùsobilo ïábelské
potìšení. Bude tam jeho matka, aby vidìla výsledek svého pùsobení, aby poznala, že špatné povahové
rysy a vášnì - které na nìho pøenesla a dále povzbuzovala a rozvíjela svým vlivem a pøíkladem pøinesly ovoce v zloèinech, které vzbuzovaly hrùzu svìta.
Budou tam øímští knìží a preláti, kteøí tvrdili, že jsou Kristovými vyslanci, a pøitom používali muèidla,

vìzení a hranice, aby ovládli svìdomí lidí. Budou tam také nadutí a pyšní papežové, kteøí se vyvyšovali
nad Boha a opovážili se zmìnit zákon Nejvyššího. Tito falešní církevní otcové se budou muset
zodpovídat Bohu za všechno, co by rádi považovali za prominuté. Pøíliš pozdì poznají, že Vševìdoucí
bere svùj zákon vážnì a v žádném pøípadì nepøehlíží vinu. Tam poznají, že Kristus ztotožòuje své zájmy
se zájmy svého lidu, a pochopí hluboký význam jeho slov: "Cokoliv jste uèinili jednomu z tìchto mým
nepatrných bratøí, mnì jste uèinili." (Mt 25,40)
Celý bezbožný svìt bude stát pøed Božím soudem obvinìný z velezrady proti Boží vládì. Nikdo nebude
obvinìné hájit, nemají se èím omluvit, Pán nad nimi vynese rozsudek vìèné smrti.
Pak už bude všem zøejmé, že mzdou høíchu není svoboda a vìèný život, ale otroctví, zkáza a smrt.
Bezbožní poznají, o co se pøipravili svou vzpourou proti Bohu. Pohrdli vše pøevyšující vìènou slávou,
když jim byla nabízena. Teï by si ji tolik pøáli. Odsouzení budou volat: "To všechno jsme mohli mít,
rozhodli jsme se však tyto skuteènosti ignorovat. Jak jsme byli zaslepeni! Vymìnili jsme pokoj, štìstí a
èest za bídu, hanbu a zoufalství." Všichni uznají, že byli z nebe vylouèeni po právu, protože celým svým
životem vlastnì prohlašovali: "Nechceme, aby tento èlovìk (Ježíš) vládl nad námi."
Jako ve snách budou bezbožní lidé hledìt na korunovaci Božího Syna. V jeho rukou uvidí desky Božího
zákona, zásady, kterými pohrdali a které pøestupovali. Budou sledovat údiv a nadšení spasených, jejich
oslavování Ježíše Krista, a když jejich hlasy dolehnou až k zástupùm pøed mìstem, zvolají všichni
jednohlasnì: "Veliké a podivuhodné jsou tvé èiny, Pane Bože všemohoucí; spravedlivé a pravdivé jsou
tvé cesty, Králi národù." (Zj 15,3) Padnou na zem a pokloní se Knížeti života.
Když satan spatøí Kristovu slávu a vznešenost, bude jako ochromený. Kdysi byl cherubem ochráncem a
teï bude vzpomínat, odkud padl. Jak se zmìnil tento záøící andìl, zvaný "Jitøenka", jak hluboko klesl! Z
rady, ve které byl kdysi ctìn, byl provždy vylouèen. Vidí, stát v blízkosti Otce nìkoho jiného, odìného
jeho slávou. Vidí jak korunu na hlavu Ježíše Krista vkládá andìl vznešené postavy a vzhledu, a ví, že na
tom místì mohl stát on sám.
Bude vzpomínat na domov své nevinnosti a èistoty, pokoje a štìstí, které požíval, dokud nezaèal reptat
proti Bohu a závidìt Ježíši Kristu. Jeho osoèování, jeho vzpoura, jeho lži, kterými získával soucit a
podporu andìlù, jeho tvrdošíjný odpor k jakémukoli pokusu o nápravu, když mu Bùh nabízel odpuštìní to všechno se mu živì vybaví. Bude hodnotit své pùsobení na lidi a jeho výsledky - vzájemné
nepøátelství lidí, hrozné nièení života, poèátky a rozklady království, pády trùnù, dlouhou øadu válek,
sporù a revolucí. Vybaví si, jak se trvale snažil maøit dílo Ježíše Krista a srážet èlovìka níž a níže.
Uvìdomí si, že jeho ïábelské úklady nemohly zahubit lidi, kteøí dùvìøovali Pánu Ježíši. Když pohlédne
na své království, výsledek svého snažení, uvidí jen úpadek a zkázu. Namluvil zástupùm odsouzených,
že Boží mìsto bude snadnou koøistí, sám však bude dobøe vìdìt, že to není pravda. Znovu a znovu byl
bìhem velkého sporu porážen a nucen se vzdát. Zná pøíliš dobøe Boží moc.
Pùvodce vzpoury se ovšem vždycky snažil ospravedlnit a dokázat, že vzpouru zavinila Boží vláda. K
tomu používal všechnu sílu svého rozumu. Pracoval uváženì a systematicky. Podivuhodnì úspìšnì svedl
ohromné zástupy, aby pøijaly jeho výklad velkého dìjinného zápasu. Po tisíce let vydával tento pùvodce
klamu lež za pravdu. Nyní však pøišla doba, kdy Bùh vzpouru definitivnì porazí a odhalí satanovu

èinnost a povahu. Svým posledním velkým pokusem svrhnout Krista s trùnu, zahubit Boží lid a dobyt
Boží mìsto, se pùvodce zla plnì odhalí. Ti, kdo se k nìmu pøidali, poznají, že jeho vìc je naprosto
ztracená. Následovníci Pána Ježíše a vìrní andìlé poznají v plném rozsahu satanovy intriky proti Boží
vládì. Všichni se budou na satana dívat s odporem.
Satan pozná, že se vyøadil z nebe vìdomou vzpourou. Vycvièil své schopnosti pro boj proti Bohu.
Èistota, pokoj a soulad nebe by pro nìho byly hrozným muèením. Jeho námitky proti Božímu
milosrdenství a spravedlnosti nyní umlknou. Obvinìní, které se snažil vznášet proti Hospodinu, dopadla
v plné míøe na nìho samého. I satan se skloní a uzná, že rozsudek nad ním vynesený je spravedlivý.
"Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, nebo• ty jediný jsi Svatý; všechny národy
pøijdou a skloní se pøed tebou, nebo• tvé spravedlivé soudy vyšly najevo." (Zj 15,4) Nyní už bude
vysvìtlena každá otázka pravdy a klamu dlouhého sporu. Všem stvoøeným rozumným bytostem budou
zøejmé následky vzpoury, plody pøestupování Božích naøízení. Celý vesmír mohl porovnat výsledek
satanovy vlády v protikladu s Boží vládou. Satana odsoudily jeho vlastní èiny. Boží moudrost,
spravedlnost a dobrota budou plnì obhájeny. Všichni poznají, že každý Boží èin ve velkém sporu
sledoval trvalé dobro Božího lidu i všech svìtù, které Bùh stvoøil. "Kéž ti vzdají chválu, Hospodine,
veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji vìrní dobroøeèí." (Ž 145,10) Dìjiny høíchu budou pro celou vìènost
dùkazem, že štìstí všech stvoøených bytostí je spojeno s existencí Božího zákona. Pøi pohledu na
všechny skuteènosti velkého sporu celý vesmír, jak vìrný, tak i odbojný, jednohlasnì zvolá: "Spravedlivé
a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národù." (Zj 15,3)
Celý vesmír pozná, jak velkou obì• pøinesl Otec a Syn pro lidstvo. Nastala hodina, kdy Kristus zaujme
své oprávnìné místo a bude oslaven nad všechna panstva, mocnosti a všechna jména. Pro budoucí radost
- aby totiž mohl pøivést k slávì mnoho synù - vytrpìl køíž a podstoupil pohanìní. Jakkoli
nepøedstavitelnì velká to byla bolest a hanba, radost a sláva je ještì vìtší. Kristus pohlédne na
vykoupené, kteøí budou promìnìni k jeho obrazu; všechna srdce ponesou dokonalou peèe• Božího
obrazu, všechny tváøe budou zrcadlit podobu Krále. Uvidí v nich výsledek svého úsilí, a bude spokojen.
Pak pronese hlasem, který uslyší shromáždìné zástupy spravedlivých i bezbožných: "Pohleïte, tyto jsem
vykoupil svou krví! Pro nì jsem trpìl, pro nì jsem zemøel, aby mohli být vìènì se mnou." Od
shromáždìných kolem trùnu, odìných v bílá roucha, bude stoupat vzhùru chvalozpìv: "Hoden je
Beránek, ten obìtovaný, pøijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobroøeèení." (Zj 5,12)
Pøestože satan musel uznat Boží spravedlnost a poklonit se pøed Kristovou svrchovaností, jeho povaha
se nezmìnila. Jako mohutný pøíboj v nìm znovu vybuchne postoj vzpoury. V šílené zuøivosti se
rozhodne, že se nevzdá. Nastává chvíle, kdy naposledy zoufale zaútoèí proti Vládci nebes. Satan bude
spìchat mezi své poddané a pokusí se v nich vyvolat stejnou zlobu, jaká je v nìm, a podnítit je k
okamžitému útoku. Ale tehdy už nikdo ze všech nespoèetných milionù, které kdysi svedl do vzpoury,
jeho vládu neuzná. Jeho moc konèí. Bezbožní lidé budou nenávidìt Boha stejnì jako satan, bude jim však
zøejmé, že jejich pøípad je beznadìjný, že nad Bohem nemohou zvítìzit. Poroste v nich však nenávist
proti satanu a lidem, kteøí sloužili jako nástroje jeho klamu,a se zbìsilostí démonù se obrátí proti nim.
Pán prohlásil: "Protože své srdce vydáváš za srdce božské, hle, pøivedu na tebe cizí, kruté pronárody; na
krásu tvé moudrosti vytasí své meèe, znesvìtí tvou skvìlost. Spustí tì do jámy." "I skolím tì, ... cherube

ochránce, vyhladím tì zprostøedka ohnivých kamenù... Svrhnu tì k zemi, dám tì za podívanou králùm...
Zpùsobím, že z tvého støedu vyšlehne oheò a stráví tì, pohodím tì na zem jako popel pøed oèima všech,
kdo tì spatøí... Staneš se odstrašujícím pøíkladem, zanikneš navìky." (Ez 28,6-8; 16-19)
"Každá bota obouvaná do váleèné vøavy a každý pláš• vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou
potravou ohnì." "Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhoøèen na všechny jejich zástupy.
Znièí je jako klaté, vydá je na porážku." "Sešle na svévolníky déš• žhavého uhlí a hoøící síry, jejich
údìlem se stane žhoucí vichr." (Iz 9,4; 34,2; Ž 11,6) Od Boha z nebe sestoupí oheò. Zemì se otevøe,
ukáží se zbranì ukryté v jejích hlubinách. Z každé propasti vyšlehnou stravující plameny. I skály budou
hoøet. Pøišel den hoøící jako pec. Živly se rozplynou v požáru, zemì a všechno, co je na ní, bude
spáleno (Mal 4,1; 2 Pt 3,10). Povrch zemì bude jako jediná roztavená hmota - obrovské vaøící ohnivé
moøe. Bude to èas soudu a záhuby bezbožných - "den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní pøi
Sijónu" (Iz 34,8).
Bezbožní dostanou odplatu na zemi (Pø 11,31). Stanou se "strništìm a pøicházející den je sežehne, praví
Hospodin zástupù" (Mal 4,1). Nìkteøí zemøou v okamžiku, jiní budou trpìt mnoho dnù. Všichni budou
potrestáni "podle svých skutkù". Protože vina za høíchy spravedlivých byla pøenesena na satana, bude
satan trpìt nejen za svou vzpouru, ale za všechny høíchy, k jejichž spáchání svedl Boží lid. Jeho trest
bude vìtší než trest tìch, které podvedl. Satan bude trpìt, i když už zahynou všichni, které pøivedl k pádu.
V oèistných plamenech nakonec zahynou všichni, kdo se rozhodli pro zlo, koøen i ratolesti - satan je
koøen, jeho následovníci ratolestmi. Trest za pøestoupení zákona na nì dopadne v plné míøe,
požadavkùm spravedlnosti bude uèinìno zadost. Nebe i zemì pøi pohledu na to prohlásí, že Bùh je
spravedlivý.
Satanovo dílo zkázy navždy skonèí. Po šest tisíc let provádìl své zámìry, naplòoval zemi bídou a pùsobil
zármutek v celém vesmíru. Celé stvoøení bolestnì sténalo jako rodièka pøi porodu. Nyní však budou
stvoøené bytosti navždy zbaveny jeho pøítomnosti a jeho pokušení. "V míru odpoèala celá zemì,
všechno zvuènì plesá." (Iz 14,7) Z celého vesmíru bude znít volání chvály a vítìzství. Bude znít "zpìv
jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunìní hromu", který bude volat: "Haleluja,
ujal se vlády Pán Bùh náš Všemohoucí." (Zj 19,6)
Zatímco zemi zachvátí nièivý oheò, budou vykoupení bezpeènì ukryti ve Svatém mìstì. Nad lidmi, kteøí
mìli podíl v prvním vzkøíšení, nemá druhá smrt moci. Zatímco pro bezbožné je Bùh stravujícím ohnìm,
pro svùj lid je sluncem a štítem (Zj 20,6; Ž 84,12).
"Vidìl jsem nové nebe a novou zemi, nebo• první nebe a první zemì pominuly." (Zj 21,1) Oheò, který
stráví bezbožné, oèistí zemi. Odstraní každou stopu prokletí. Nebude vìènì planoucí peklo, které by
vykoupeným pøipomínalo strašné následky høíchu.
Zùstane jediná pøipomínka: Náš Vykupitel navždy ponese stopy po svém ukøižování. Na jeho ranìné
hlavì, v jeho boku, na jeho rukou a nohou zùstanou jediné stopy krutého díla, které pùsobí høích. Prorok
popsal Krista v jeho slávì takto: "Po stranì má rohy, v nichž je skryta jeho síla." (Abk 3,4) Probodený
bok, odkud vytékal proud krve, která smíøila èlovìka s Bohem - tam je Spasitelova sláva, zde "je skryta
jeho síla". "Mocný k spasení" je díky své výkupné obìti. Má moc vykonat spravedlnost nad všemi, kdo
pohrdli Boží milostí. Stopy po jeho pokoøení jsou jeho nejvyšší poctou. Po nekoneèné vìky budou rány
Golgoty Krista chválit a hlásat jeho moc.

"Ty, vìži stáda, návrší dcery sijónské, tobì pøipadne, k tobì se navrátí døívìjší vladaøství." (Mi 4,8)
Tehdy nastane doba, kterou toužebnì vyhlíželi praví vìøící od chvíle, kdy plamenný meè vyhnal první
lidský pár z ráje, doba "vykoupení tìch, které si Bùh vydobyl" (Ef 1,14). Plán vykoupení vydobyl zpìt
zemi, kterou pùvodnì èlovìk dostal od Boha jako své království, ale kterou podvedený vydal do rukou
satana, zemi tak dlouho ovládanou mocným nepøítelem. Vše, co høích znièil, bude napraveno. "Toto
praví Hospodin..., jenž vytvoøil zemi, jenž ji uèinil, ten, jenž ji upevnil..., nestvoøil ji, aby byla pustá,
vytvoøil ji k obývání." (Iz 45,18) Splnil se pùvodní zámìr, který Bùh sledoval pøi stvoøení zemì - stane
se vìèným domovem vykoupených. "Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy." (Ž 37,29)
Nìkteøí lidé z obavy, aby si život vykoupených pøíliš nezhmotnili, všechny biblické zprávy o budoucím
domovì zduchovòují. Ježíš Kristus své uèedníky ujistil, že odchází pro nì pøipravit pøíbytky v Otcovì
domì. Lidé, kteøí pøijímají uèení Božího slova, mají urèité informace o nebeských pøíbytcích. A pøece
"co oko nevidìlo a ucho neslyšelo, co ani èlovìku na mysl nepøišlo, pøipravil Bùh tìm, kdo ho milují" (1
K 2,9). Lidská øeè nedokáže popsat odmìnu, která èeká spravedlivé. Pochopí ji jen lidé, kteøí ji zakusí.
Rozum smrtelného èlovìka nemùže pochopit slávu Božího ráje.
Bible oznaèuje dìdictví spasených slovem "vlast" (Žd 11,14-16). Nebeský Pastýø tam zavede své vìrné k
pramenùm živých vod. Strom života bude každý mìsíc dávat své ovoce a listí stromu bude sloužit pro
zdraví národù. Budou tam vìènì proudící toky, prùzraèné jako køiš•ál, a na jejich bøezích budou šumící
stromy zastiòovat cesty, pøipravené pro Boží vykoupené. Rozsáhlé nížiny tam budou stoupat ke
krásným pahorkùm a Boží hory zdvíhat své majestátné vrcholky. V pokojných rovinách, pøi živých
tocích najde Boží lid, který byl na svìtì tak dlouho poutníkem a cizincem, svùj domov.
"Mùj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpeèných pøíbytcích, v klidných místech odpoèinku." "Nikdy
už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubì a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat
'Spása' a své brány 'Chvála'." "Vystavìjí domy a usadí se v nich, vysázejí vinice a budou jíst jejich plody.
Nebudou stavìt, aby se tam usadil jiný, nebudou sázet, aby z toho jedl jiný... Co svýma rukama vytvoøí,
to moji vyvolení sami spotøebují." (Iz 32,18; 60,18; 65,21.22)
Tam "pouš• i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím." "Místo trní vyroste cypøiš,
místo plevele vzejde myrta." "Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kùzletem odpoèívat ... a malý
hoch je bude vodit." "Nikdo už nebude páchat zlo a šíøit zkázu na celé mé svaté hoøe," praví Pán. (Iz
35,1; 55,13; 11,6.9)
V nebeském prostøedí nemùže existovat bolest. Nebude už slz, pohøebních prùvodù, ani stopy po
smutku. "A smrti již nebude, ani žalu ani náøku ani bolesti už nebude - nebo• co bylo, pominulo."
"Nikdo z obyvatel neøekne: 'Jsem nemocen.' Lidu, který tam bydlí, bude odpuštìna nepravost." (Zj 21,4;
Iz 33,24)
Bude tam Nový Jeruzalém, hlavní mìsto oslavené nové zemì, který je "nádhernou korunou v
Hospodinovì ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha". "Jeho jas jako nejdražší drahokam a
jako prùzraèný køiš•ál." "Národy budou žít v jeho svìtle; králové svìta mu odevzdají svou slávu." Pán
prohlásil: "I já budu nad Jeruzalémem jásat a veselit se ze svého lidu." "Pøíbytek Boží uprostøed lidí,

Bùh bude pøebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bùh, bude s nimi." (Iz 62,3; Zj
21,11.24; Iz 65,19; Zj 21,3)
V Božím mìstì "nebude noci". Nikdo nebude potøebovat odpoèinek, ani po nìm nebude toužit. Nikoho
neunaví konat Boží vùli a chválit jeho jméno. Budeme stále cítit svìžest jitra, které nikdy neskonèí.
"Nebudou potøebovat svìtlo lampy ani svìtlo slunce, nebo• Pán Bùh bude jejich svìtlem." (Zj 22,5)
Sluneèní svit bude nahrazen svìtlem, které nebude nepøíjemnì oslòovat, ale jasem zdaleka pøekoná
polední svìtlo. Boží a Beránkova sláva naplní svaté mìsto neblednoucím svìtlem. Vykoupení budou žít
ve slávì vìèného dne bez slunce.
"Chrám jsem v nìm nespatøil: Jeho chrámem je Pán Bùh všemohoucí a Beránek." (Zj 21,22) Boží lid
bude mít pøednost osobnì se stýkat s Otcem a Synem. "Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance." (1 K
13,12) Zde na zemi vidíme podobu Boha jen jako odraženou v zrcadle - v pøírodì a v Božím jednání s
lidmi. Potom ho však uvidíme tváøí v tváø, žádný závoj nebude zastírat náš pohled. Budeme stát v jeho
pøítomnosti a sledovat nádheru jeho tváøe.
Tam budou vykoupení poznávat tak, "jak Bùh zná je". Láska a soucit, které Bùh vložil do lidského
srdce, se tam projeví nejplnìji a nejušlechtileji. Èisté spoleèenství se svatými bytostmi, harmonický
spoleèenský život se vznešenými andìly i tìmi, kdo byli ve všech dobách Bohu vìrni, kdo vyprali svá
roucha a vybìlili je v krvi Beránkovì, svatá pouta, která spojují "každý nebeský i pozemský rod" (Ef
3,15) - to všechno bude pøispívat ke štìstí vykoupených.
Lidé obdaøení nesmrtelností tam budou nadšenì studovat divy stvoøitelské moci a tajemství zachraòující
lásky. Nebude tam krutý nepøítel, který by je svádìl, aby zapomnìli na Boha. Každá vloha se bude
rozvíjet a každá schopnost zdokonalovat. Pøijímání nových poznatkù neunaví mysl a nevyèerpá tvùrèí
sílu. Bude možno realizovat nejvelkolepìjší díla, uskuteènit nejvznešenìjší tužby, splnit nejkrásnìjší cíle.
Pøesto stále zùstanou nové výšiny, které bude možno zdolávat, nové divy hodné obdivu, nové pravdy,
které bude možno odhalovat, a nové úkoly, které budou rozvíjet síly mysli, duše i tìla.
Boží vykoupení budou moci volnì studovat všechny poklady vesmíru. Neomezeni smrtelností a únavou
poletí na vzdálené svìty, které trpìly pohledem na lidskou bídu a které jásaly štìstím pøi zprávì o každém
vykoupeném èlovìku. S nevýslovnou radostí se dìti zemì pøipojí k radosti a moudrosti nepadlých
bytostí. Budou mít pøístup k vìdìní a poznání nashromáždìnému za vìky studia o Boží stvoøitelské moci.
Nezkreslenì budou pozorovat slávu stvoøení - slunce, hvìzdy a hvìzdné systémy - , jak všechny ve
stanoveném øádu krouží kolem Božího trùnu. Každá vìc, od nejmenší po nejvìtší, nese jméno Stvoøitele
a všechno ukazuje bohatství jeho moci.
Léta vìènosti, jak poplynou, budou pøinášet stále bohatší a stále slavnìjší poznání Boha a Ježíše Krista.
Jak se bude rozšiøovat poznání, poroste láska, úcta a štìstí. Èím více budou lidé poznávat Boha, tím více
budou obdivovat jeho charakter. Když jim Pán Ježíš bude postupnì odhalovat bohatství vykoupení a
úžasné èiny vykonané ve velkém sporu se satanem, budou srdce vykoupených projevovat ještì vìtší
lásku a s ještì vìtší radostí uchopí zlaté harfy a desetitisíce desetitisícù a tisíce tisícù hlasù se spojí v
mohutném chvalozpìvu.
"A všechno stvoøení na nebi, na zemi, pod zemí i v moøi, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat:

'Tomu, jenž sedí na trùnu, i Beránkovi dobroøeèení, èest, sláva i moc na vìky vìkù!'" (Zj 5,13)
Velký spor mezi dobrem a zlem skonèil. Není už høíchu ani høíšníkù. Celý vesmír je èistý. V celém
nezmìrném stvoøení vládne soulad a štìstí. Od Boha, který všechno stvoøil, proudí život, svìtlo a štìstí
do všech stran nekoneèného prostoru. Od nejmenšího atomu až po nejvìtší vesmírná tìlesa, všechno živé
i neživé, v nezkalené kráse a dokonalé radosti hlásá, že Bùh je láska.
Pøedmluva vydavatelù
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