ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE
Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy.
Pat Robinson, prezident křesťanské koalice „Současné hlavní přírodní
katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa a můžeme očekávat, že
se budou stupňovat, dokud se nevrátíme zpět k Bohu.“
Klíče jeho krve 656 – autor Malachias Martin je teolog a bývalý jezuita – „toto
je důvod proč Jan Pavel stále vyčkává. Dříve než bude moci nastat jeho služba
všem lidem, musí nejprve zasáhnout Bůh formou katastrof světového měřítka,
které již přicházejí.“
Vítězství lásky 370 „Satan působí prostřednictvím přírodních živlů, aby sklidil žeň
nepřipravených duší. Studuje tajemství přírodních dějů a nasazuje všechnu svou
moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bůh dovolí. V neštěstích a pohromách na moři
i na souši, ve velkých požárech, pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích,
v bouřích, záplavách, zemětřeseních na všech místech a tisícerými způsoby
projevuje svou moc. Tyto katastrofy budou stále častější. (Iz 24,4-5 „Zhanobena je
země, neboť přestoupili zákony a věčnou smlouvu“.) Nakonec původce zla lidem
namluví, že všechno zlo způsobují ti, kdo slouží Bohu. Právě lidé, kteří vyvolávají
nelibost nebe, budou tvrdit, že nesvěcením neděle lidé urážejí Boha, a že tento
hřích přivolává pohromy. Budou prohlašovat, že ti, kteří zachovávají 4. Přikázání,
se staví proti uctívání neděle a brání tomu, aby Bůh znovu projevil svou přízeň a
jim se znovu dobře dařilo.“
Jsme připraveni na tak silný vnější tlak? Na to, že budeme nepopulární ,
zavržení a tříbeni?
Přesto však bude evangelium kázáno celému světu.
Jak? Izaiáš 60, 1-5 Budeme odrážet Boží slávu.
Možnosti se nám uzavřou, zdravotní misie však bude mít stále dveře otevřené.
CH 506: „Jak se bude stupňovat náboženská agrese a vymizí náboženská
svoboda národa, ti kteří budou bojovat za svobodu svědomí, budou postaveni na
nepříznivou pozici. Pro jejich dobro by se měli, dokud mají příležitost, seznámit
se způsobem léčby, příčinami i prevencí nemocí. Všichni ti, kteří takto budou
pracovat, najdou příležitost k práci kdekoli. Vždy bude spousta trpících, kteří
potřebují pomoc, nejen mezi námi, ale obzvláště mezi těmi, kteří neznají pravdu.
Krátkost času vyžaduje energii, která – mezi těmi, kdo prohlašují, že věří přítomné
pravdě - dosud nebyla vynaložena.“
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Jaký je význam zdravotní misijní práce v poslední době?
1) OSLOVENÍ ztracených LIDÍ - Proč se Ježíš musel zpozdit ?
2) UČÍ NÁS JEŽÍŠOVĚ SOUCITNÉ LÁSCE
Všechno naše kázání a učení nebude mít takovou sílu, jako když bude
jasně představeno v praktickém životě lidí, S LÁSKOU pečujících o potřeby a
bolesti druhých. Být zdravotním misionářem znamená umřít sám sobě, aby nás
Ježíš mohl naplnit svou láskou.
3) JE TESTEM PRO SBORY
Trojandělské poselství produkuje lidi, kteří mají trpělivost svatých. Ta je
výsledkem Boží milosti, která působí v lidech, jenž vzali Boha vážně ve všech
oblastech života. Bez ovládání se v jídle a životním stylu, nemohou jinak lidé mít
takové ovládání i ve svých emocích.
1 T 618-619 „ubližování žaludku, tím že uspokojujeme své chutě, je příčinou
mnoha konfliktů v církvi. Ti, kteří jedí a pracují nestřídmě, hovoří
nerozumně. Nestřídmý člověk nemůže být trpělivý. Nemusíme pít alkohol,
abychom byli nestřídmí. Stačí jíst příliš mnoho, nebo často a mnoho bohatého
a tučného jídla, aby byla zničena správná funkce trávících orgánů a mozku.
Mozek je pak ovlivněn k nesprávným soudům. Tak je zabráněno rozumnému,
jasnému a klidnému myšlení a jednání.“ EGW - Protože je před námi posvátné
a nesmírně důležité dílo. Máme připravovat lidi pro nebeský Kanán. Bůh vyžaduje,
aby Jeho lidé se očistili od veškeré špíny těla, ducha a pracovali na svatosti v Boží
bázni.
Vy jste ve sboře katalizátorem.
4. PŘIPRAVUJE NÁS NA KRIZE PŘED NÁMI
Vidění 1863 - Pokud chceme obstát v těžkostech, které jsou před námi,
musíme jít zpět k originálnímu plánu pro zdraví člověka, který Bůh dal
v Ráji. Bůh přímo dává obraz toho, co je NEJLEPŠÍ.
Žalm 106, 13-15 Pokud zavrhujeme jasné rady Bible a Ježíšovo svědectví, příjde
do našich srdcí Duch „vzpoury“ a pak neobstojíme (1Kor 3,17).
„Velký závěrečný test příjde na závěr doby soužení, ale tehdy již bude příliš pozdě
k obstarání oleje a přípravě duše.“ Doba k přípravě je DNES.
5) PŘIVÁDÍ NÁS BLÍŽE K JEŽÍŠI
3 Jan 2 - existuje úzký vztah mezi prosperitou duše a zdravím. Proto je zdravý
životní styl součástí křesťanství i víry. „Cokoli, co oslabuje tělesné síly, oslabuje
také mysl, která je pak otupená a nemůže tak jasně rozlišovat mezi dobrem a
zlem. Má to být vyloučeno.“ HL 38
Můžeme znát lépe Ježíše i Jeho plán pro náš život.
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JAKÝ MÁ BÝT ZDRAVOTNÍ MISIONÁŘ?
1) BUDE ŽÍT, CO UČÍ. Mat 4,4 – každým slovem z Božích úst,
Zach 4,6 – Božím Duchem, Zj 12,17 – zachovávají B. přikázání i
Svědectví, Jan 8,32 – nechají se osvobodit pravdou, motivuje
příkladem.
2) ŽÍT PRO JEŽÍŠE - Nejhlubší motivace - CHTÍT SE MU LÍBIT.
3) ŽÍT V NEUSTÁLÉ BOŽÍ PŘITOMNOSTI - komunikují
4) ŽIJÍ JAKO JEŽÍŠ
Ospravedlnění z víry = nejen očištění, ale i uschopnění.
5) NECHAT JEŽÍŠE ŽÍT CELE V NÁS (Jan 15)
Máme být chrámem v němž přebývá Bůh i Jeho oživující energie.
6) MÍT KRISTŮV POKOJ A VÍRU- Zj 14, 12 – zde je trpělivost
svatých… Nejsou vystresovaní, hyperaktivní… Nedávají pocítit
své zaneprázdění, vždyť Kristus vše řídí.
7) NEODDĚLUJÍ ZDRAVÍ OD EVANGELIA
Cílem není vychovávat zdravé hříšníky. Vždy duchovní návaznost.
8) NEPOUŽÍVAJÍ KRITICKÝ PŘÍSTUP - To není dobré…
Nabízí něco lepšího – zvou k sobě domů, rozdávají recepty, pomáhají,
když má někdo bolest. CDF 169 Nevěříme, že by bylo správné plně
odstraňovat pokušení od dětí a dospívajících. Před každým z nás
budou zápasy a musíme se učit stát proti satanovým pokušením.
9) REFORMÁTOŘI JSOU LASKAVÍ
CD 460 Reformátoři by měli být ze všech lidí na světě ti
nejméně sobečtí, nejlaskavější a nejzdvořilejší. V jejich životě
musí být vidět pravá zbožnost a nesobecké skutky. Pracovník,
který manifestuje nedostatek zdvořilosti, který projevuje
netrpělivost, neznalost, lhostejnost, který mluví bez promyšlení
nebo jedná hrubě může zavřít dveře k srdcím, které již nikdy
nemusí být znovu získány.
10) NESOU ZVLÁŠTNÍ POSLÁNÍ Co je zvláštního na ASD poslání?
Mat 28, 18-20 Věčné evangelium, které je specificky vyjádřeno v
trojandělském poselství. Zahrnuje život k Boží slávě. Ohlašuje
následek odmítnutí pravé bohoslužby. A ukazuje také následek přijetí
znamení šelmy.
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ZDRAVOTNÍ MISIJNÍ PRÁCE V DOBĚ KONCE
(záznam z přednášky bratra ThDr.Downsteghta, profesora Andrewsovy univesity, Michigen)
Doba ve které žijeme je stále více naplněna tíživými událostmi: zemětřesení, letecké a jiné dopravní katastrofy, záplavy,
požáry, laviny, větrnné smrště, stále přetrvávající vojenské konflikty; na jedné straně blahobytem zhýralá společnost a na
druhé straně lidé umírající na podvýživu, hlad a přenosné nemoci.
Matouš 24,7-14 Ježíš předpovídá katastrofy. Jako jejich příčinu určí svět Boží věrné, proto pokračuje předpovědí o jejich
zavržení a nepopularitě. Dříve věřící – budou zrazovat a láska mnohých v církvi ochladne. Přesto však zůstanou až
dokonce, ti, kteří budou věrní. Ti mají jít a kázat evangelium celému světu.
Pat Robinson, prezident křesťanské koalice (protestant)– má záměr umístit křesťany do vlády, aby svět musel
poslouchat B. přikázání. „Současné hlavní přírodní katastrofy jsou důkazy, že Bůh je uražen hříšností národa a můžeme
očekávat, že se budou stupňovat, dokud se nevrátíme zpět k Bohu.“
Klíče jeho krve 656 – autor Malachias Martin je teolog a bývalý jezuita – „toto je důvod proč Jan Pavel stále
vyčkává. Dříve než bude moci nastat jeho služba všem lidem, musí nejprve zasáhnout Bůh formou katastrof světového
měřítka, které již přicházejí.“
Vítězství lásky 370 „Satan působí prostřednictvím přírodních živlů, aby sklidil žeň nepřipravených duší. Studuje
tajemství přírodních dějů a nasazuje všechnu svou moc, aby živly ovládl, pokud mu to Bůh dovolí. V neštěstích a
pohromách na moři i na souši, ve velkých požárech, pustošivých vichřicích, v hrozných krupobitích, v bouřích,
záplavách, zemětřeseních na všech místech a tisícerými způsoby projevuje svou moc. Tyto katastrofy budou stále
častější. (Iz 24,4-5 „Zhanobena je země, neboť přestoupili zákony a věčnou smlouvu“.) Nakonec původce zla lidem
namluví, že všechno zlo způsobují ti, kdo slouží Bohu. Právě lidé, kteří vyvolávají nelibost nebe, budou tvrdit, že
nesvěcením neděle lidé urážejí Boha, a že tento hřích přivolává pohromy. Budou prohlašovat, že ti, kteří zachovávají 4.
Přikázání, se staví proti uctívání neděle a brání tomu, aby Bůh znovu projevil svou přízeň a jim se znovu dobře dařilo.“
Ať už jsou to tedy protestanté nebo katolíci, všichni ohlašují nástup nového světového řádu, jako následek
rozsáhlých celosvětových katastrof. V této době
Znamení doby ukazují, že Ježíš příjde velmi brzo a to, že my žijeme v této době není jistě náhodné. Bůh nás do
ní stvořil, protože má pro nás zvláštní poslání. To, že známe Ježíše a chodíme s Ním v úzkém spojení se odrazí v tom, že
se naše zájmy spojí s Jeho zájmy na této Zemi. Nemá smysl utíkat před našim úkolem, jako to udělal Jonáš. To, že nám
dal Bůh více světla, než běžní lidé znají, nás nemá vést k nadřazenosti, ale k touze podělit se s těmi, kteří pro nedostatek
tohoto světla umírají či strádají. Využijme tedy každou příležitost.
Zdravotní misijní práce je totiž jednou nekončící příležitostí, jak lidi oslovit a říct jim „Dobrou zprávu“ o Ježíši.
Luk 13,29 přesně vystihuje dnešní situaci – lidé jsou zoufalí. Potřebují Někoho, kdo dokáže sejmout všechny jejich
problémy, strach a odpovědět na každou jejich potřebu. Potřebujeme jasně cítit, že vše, co se kolem nás dnes děje, jsou
jasné znaky, ukazatele přicházejícího Krále. Nemůžeme si myslet, že Jeho příchod je nějaká vzdálená budoucnost, a
proto nemá smysl zdůrazňovat ony "ADVENTNÍ pravdy“. Pokud potřebujeme „reorganizaci, změnu myšlení –
„Paradigm shift“, pak je to ohledně vyjití ze stavu Laodicey a ještě hlubšího přesvědčení, že Ježíš již klepe na dveře.
Pomalu, nepozorovaně ale jistě přichází na svět závěrečná krize. Jaký vlastně bude její důsledek? Bible hovoří o
tom, že Boží lid bude rozdělen do 2 skupin (Mat 25,1-13), tedy že proběhne tříbení. Možná vidíme kolem sebe lidi
přicházet a odcházet od Boha a zdá se nám to nepochopitelné, že lidé víru opouští, ale to vše je stále nic v porovnání
s tím, co má být. Čeká nás tříbení „každého z nás“ a výsledek bude buď to, že zůstanem s Kristem a Jeho církví nebo
odejdeme. Bez toho, že bychom netrávili čas u Ježíšova kříže, nemůžeme obstát.
To, že se všechny tyto katastrofy budou dít ve stále větší intenzitě lidé přiřknou „sektě Adventistů“ (Mat 24,9)
Jsme připraveni na to, že nás čeká společenské zavržení a spousta pomluv? Asi nám nepomohou ani tituly, ani kariéra –
bez ohledu na to co se budeme snažit dělat budeme nepopulární… Přesto je jedna práce, která bude pokračovat a to je
zdravotní misijní práce.CH 506: „Jak se bude stupňovat náboženská agrese a vymizí náboženská svoboda národa, ti
kteří budou bojovat za svobodu svědomí, budou postaveni na nepříznivou pozici. Pro jejich dobro by se měli, dokud mají
příležitost, seznámit se způsobem léčby, příčinami i prevencí nemocí. Všichni ti, kteří takto budou pracovat najdou
příležitost k práci kdekoli. Vždy bude spousta trpících, kteří potřebují pomoc, nejen mezi námi, ale obzvláště mezi těmi,
kteří neznají pravdu. Krátkost času vyžaduje energii, která – mezi těmi, kdo prohlašují, že věří přítomné pravdě - dosud
nebyla vynaložena.“
Pokud tedy uvažujete o kariéře a nechcete být těmi, kteří mají být nezaměstnaní, pak jste na správném místě –
jako zdravotní misionáři. Přes tento význam zdravotní misijní práce – ona nepatří ke slovům běžného denního slovníku.
Ještě hodně je toho třeba udělat. Závěrečné události se mají postarat o vykořenění struktury církevních institucí.
Kazatelský úřad již nebude více placen, modlitebny nám budou uzavřeny a lidé se budou stěhovat z měst na venkov.
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Tehdy si budeme přát, abychom zase byli spolu, jako ty soboty, které jsme bez obtíží a právě díky tomu trochu nevděčně
trávili s Božím lidem. Budeme si přát jít na modlitební ve středu, ale žádné nebude. Osobní tlak na každého z nás se bude
stupňovat. Každý z nás bude prožívat „Jákobovo soužení“ – pochybnost o sama sobě, strach, deprese… Budeme si klást
otázky, je tohle skutečně Boží vyvolená církev ostatků, je tohle skutečně zkušenost Jeho lidu?

Jak zdravotní misijní práce pro poslední dobu ovlivní mě, církev a naše poslání?
Zdravotní misijní služba – není poslání, které by vymysleli lidé. Celá tato představa o zvláštním druhu evangelizace
vznikla již dávno v Boží mysli. Je to totiž velice zvláštní služba. Jejím cílem je oslovení lidí. A Kristus sám byl náš 1.
Předchůdce.
COL 412(Mat 25) podobenství o 10 družičkách – ony všechny čekaly na ženicha, měly stejné vybavení – proto když
byste je pozorovali nenašli byste mezi nimi rozdíl. Obě skupiny čekaly a ženich se opozdil (v.5) a tak všechny usnuly. (A
je to skutečně pravda, že se Ježíš opozdil.) Všeobecná tendence tedy byla „ospalost“. To, kdy bylo teprve vidět rozdíl
byla doba volání, že ženich přichází. Najednou se vše změnilo – proběhlo protřídění. „V krizích se zjeví charakter“ říká
COL. Obě skupiny byly totiž nepřipraveny. A tak nehledě na to, jak každý z nás cítí blízkost Ježíšova příchodu, stále nás
překvapí dříve, než jsme Jej očekávali. Pokud bychom znali Boží časování -–jistě bychom měli dnes změněné priority.
Víte, čí je to vina, že se Ježíš musel zpozdit ? Pokud bychom to studovali na stránkách písma i EGW, zjistili
bychom, že na vině jsme my. Pokud rozumíme tomu, že každodenní utrpení tohoto světa bodá do srdce našeho
Vykupitele a čím déle tedy pokračuje, tím více Ježíš trpí, co to s námi dělá, pokud skutečně milujeme Pána? Bůh nám
dává poslání a s ním i odpovědnost. Petr říká, že můžeme „urychlit“ příchod Pána a to, jak se o to snažíme, odráží, jak
skutečně Ježíše milujeme. Čím více Ho milujeme a On je na 1. místě tím více se lákadla světa, kariéra, pohodlí a vlastní
zájmy, nehledě na to jak dobré samy o sobě jsou, stávají bezvýznamné. Čeká nás přece více, než nám tento svět může
nabídnout -–nekonečné poznávání v prostředí nezištné lásky. Jsme připraveni? Žijeme životem Ježíše? Naší hlavní
touhou by mělo být „ Pane přijď“. Čím více jsme zamilovaní do Ježíše, tím více záříme a čím více záříme, tím méně
musíme mluvit. Ale tím více lidé vidí, že jsme byli s Ježíšem. Myslíte si, že lidé budou chtít přijít do naší církve protože
umíme hezky vysvětlit naši věrouku? Snad někteří… Ale většina to udělá, protože budou cítit, že Ježíš je tady. Můžete to
dnes říct o svém sboru? Pokud ne, Ježíš Vás chce dnes zapálit svým Duchem, aby každý z Vás mohl být nakažlivým
příkladem. Kéž je toto začátek nového života s Kristem.
Závěrečné krize jasně ukáží čí charakter máme. EGW – „Velký závěrečný test příjde na závěr doby soužení, ale
tehdy již bude příliš pozdě k obstarání oleje a přípravě duše.“ Kdy je tedy doba k přípravě? DNES. A pokud se den za
dnem zapomeneme soustředit na to co nás čeká, nebudeme mít sílu obstát. Jak tedy můžeme projít tou dobou, která je
před námi? 1) Musíme být jasně zakořeněni v celé pravdě – to je v podstatě ono zapečetění. Naši průkopníci to řekli
jasně (J. Bates, ten který to prve pochopil a popsal v knize – Pečeť živého Boha. Zapečetění není jen zachovávání soboty.
I když sobota je pečetí… Mnoho lidí ví o sobotě, ale to je nezapečetí. Je to celkové přijetí pravdy, tak jak je v Ježíši. 4
BC 1161 „tehdy, když budou Boží lidé zapečetěni na jejich čelech, budou připraveni na tříbení a tehdy taky příjde“. To
skutečně příjde, EGW již viděla znaky, že to přichází.
Lidé kteří jsou zapečetěni, kteří cele přijali pravdu, jsou posvěceni. Co znamená slovo „Posvěcený“?
Oddělený, jiný, jasně rozdílný. Jejich životní styl v čemkoli co dělají, bude jiný. A oni si nepřipadají, že
je to břemeno. My se někdy bojíme toho, že budeme jiní než druzí. Ale tito lidé na to nebudou myslet, oni budou myslet
na Krista, na Jeho charakter. Oni prosí Ježíše, aby byl součástí jejich života. Jsou to lidé, kteří žijí podle Božích rad,
protože ony jsou míněny pro naše blaho. 3 Jan 2 – „milovaný já se modlím, aby se ti dobře dařilo ve všem a abys byl
zdráv, tak jako se dobře daří tvé duši“. Přátelé, existuje úzký vztah mezi prosperitou duše a zdravím. Věříte tomu? Je
třeba to neoddělovat. Proto je zdravý životní styl součástí křesťanství i víry. Proto tito lidé budou jíst a pít to, co jim radí
Bůh. „Cokoli, co oslabuje tělesné síly, oslabuje také mysl, která je pak otupená a nemůže tak jasně rozlišovat mezi
dobrem a zlem. Má to být vyloučeno.“ Healthful living 38 Proto nemáme ne s přesvědčením, že když toto nebudeme
dělat nebo jíst, budeme žít déle, nebo budeme vypadat krásně… Ne, děláme to proto, že chceme znát Ježíše lépe. Chceme
lépe rozumět Jeho plánu pro náš život. Nechceme, aby cokoli bylo mezi námi Ním. Našim cílem není ani dělat „zdravější
hříšníky“, kteří by žili déle a déle tak hřešili. Proto kdykoli představujeme zdravotní poselství má to být v jasném spojení
s evangeliem. Nemáme přece nic, co by nám nezjevil Bůh. Nemáme se za co stydět. A pokud jsou tam lidé, kterým se to
nezamlouvá, nechejte je odejít. Ale nezapomeňte se podělit o celé evangelium s těmi, kteří příjdou, poslouchají a mají
zájem. Zdravotní organizace ve světě dělají výbornou práci, ale nás Bůh povolává v Jeho síle zachránit hříšníky. Většina
statistik hodnotících úspěšnost našich zdravotních evangelizací je velmi nízká. Nejsme úspěšní, protože používáme
modifikace přístupu a spoustu jiných zdravotních principů, které jsou samy o sobě dobré, ale zapomeneme jim dát klíč
k pravému vítězství.
I. ) A tak lidé, kteří se připravují pro zdravotní misijní práci pro poslední dny budou lidé, kteří toto poselství sami
žijí a dokáží ho předávat v plnosti i druhým. Mimo to, že budou posvěceni, oni budou žít z každého slova, které výjde
z Božích úst.(Mat 4,4) Budou to lidé, kteří by raději zemřeli, než zradili Ježíše nevěrou a hříchem. Je to vysoké měřítko
– ale Bůh předpovídá, že je to možné ne v našich silách, v naší dobrotě, „ani mocí, ani silou, ale Duchem svatým“
(Zachariáš 4,6) . Tito lidé budou pečlivými studenty Božího slova. Budou chtít vědět co říká Bůh, ne co říká nějaký
kazatel či učitel. Nezáleží na tom, jak inspirované poselství přináší který člověk, vy sami musíte studovat, zda je tomu
tak. Někdy se ve sborech objevují nové názory, a bude to stále více. Otázkou je zda jsou Biblické a podloženy Duchem
proroctví. Pokud ne, hovořte o tom se svým kazatelem, modlete se za to, používejte Ježíšovu metodu.
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Přátelé, máme být misionáři, kamkoli půjdeme. Dnes se ani nemůžeme řídit podle stavu jednotlivců v církvi.
Jediná naše naděje – postupovat v před na vlastních kolenou. A Ježíš odpoví, věříte tomu?
Zj 12,17 Ostatek je zvláštní objekt satanových útoků. Jejich charakteristika je, že zachovávají Boží přikázání a
drží se svědectví Ježíšova. Satan je rozhodnut více než kdy jindy vést nás k přesvědčení, kdy řekneme – žel, jsme hříšní a
musíme pokračovat v hříších. Což je úžasná lež, které věří spousta našich lidí. A pokud on nemůže umlčet Ježíšovo
svědectví, kterým je Duch Proroctví, způsobí v lidech předem negativní postoj a předsudky. Ale přátelé, pokud milujeme
Ježíše, milujeme také Jeho svědectví. Pokud je Vám Jeho svědectví nepříjemné, hodně se modlete a čtěte. Uvidíte, že se
Vaše oči otevřou a budete milovat Ježíše více, než kdy jindy. Prožijete, že Ježíšovo svědectví, skutečně svědčí o Něm.
Budete litovat, že jste to nepoznali dříve. Toto poselství tu není aby nás omezovalo, ale aby nás osvobozovalo. Ježíš říká
: „Pravda vás osvobodí“. A onen pocit radosti a jistoty v Kristu přichází jako výsledek Jeho osvobození, jako odložení
všeho, co nás od Něj oddalovalo. Proto, pokud toto osvobození odmítáme, jsme na cestě k věčnému „poutu“. Myslíte, že
někteří naši lidé směřují tím směrem? Jak jim pomoci? Jedině vlastním, nakažlivým, zářivým příkladem s Ježem v srdci.
Jedině tak můžete lidem ukázat onu přeměnu, kterou ve Vás Ježíš udělal – skrze Bibli a Jeho svědectví. To je
nejmocnější argument, o který se můžete podělit a lidé budou rozumět.
II. ) Budou to především lidé, kteří žijí pro Ježíše. Jejich nejhlubší motivace bude – líbit se Ježíši. Protože,
cokoli co dělají, je nasměřováno k Němu. Pokud máme s Ježíšem trávit věčnost a těšíme se na to, pokud jsme Mu vděční
za to co pro nás na kříži udělal a stále dělá v nebeské svatyni i ve Vašem každodenním životě, chceme Mu vším co
děláme dělat radost. A to nás také přenese přes poslední krizi.
III.) Dalším krokem je žití v neustálé Boží přítomnosti. Milovat někoho znamená s Ním komunikovat. A
nepřichází to přirozeně, stále si s Ním povídat. Ano, my víme, on je tam někde, ale je nám bližší hovořit s lidmi. Ale
vytvořte si zvyk hovořit s Ježíšem, vysvětlete Mu vše, hned jako první věc ráno, ještě dříve než budete hovořit ke
komukoli z lidí. Žádejte Ho o radu, a uvidíte, že se spoustou z toho, co jste Mu svěřili, už nemusíte zatěžovat ostatní lidi.
Velký Rádce je přímo u Vás. Někdy chceme všechny své obavy a negativní emoce vypovídat lidem, ale tím je jen
stahujeme dolů. Jděte raději k Ježíši a Bibli. A tak raději, než byste při práci poslouchali rádio nebo hudbu, zkuste to
začít si povídat s Ježíšem. A zjistíte, že se z toho stane návyk. Za chvíli se Vám to pak stane „modlitbou bez přestání“.
Potom Váš život bude vyzařovat to, co hlásáte i když nikdo kolem Vás nebude. Děti jsou citlivé na to, když je něco
učíme, a pak my sami to děláme jinak. Váš život bude natolik spjat s Ježíšem, že Ho rádi pozveme ke všemu, co budeme
dělat. Je někdy těžké odmítnout spoustu jídla, které druzí dlouho připravovali, ale ať se to zdá jakkoli lákavé, vždy se
můžeme držet Božích principů a zvolit si alespoň to, o čem víme, že je nejméně škodlivé. I tím dáváme příklad.
IV. ) Do poslední doby budeme také potřebovat zkušenost „Žití jako Ježíš“ nejen „v Jeho přítomnosti“, ale jako
On. Je to vůbec možné, jak bychom mohli žít jako Ježíš? My jsme přece slabí a nemůžeme se s Kristem srovnávat. Zde
je ale místo, kde přichází ono nádherné poselství „Ospravedlnění z víry“. Ti, kteří skutečně rozumějí oné nádherné
hloubce tohoto poselství – Kristovy spravedlnosti, kterou nám skrze víru v Něj nabízí, si uvědomují, že je nám dáno ne
jen k tomu, aby přikrylo naše špinavé skutky, ale i to co právě teď děláme. Kristova spravedlnost, kterou nám nabízí nám
umožňuje nový začátek bez ohledu na to, co jsme udělali. Ale za 2) nám také Jeho spravedlnost dává MILOST,
USCHOPŇUJE nás. My se někdy tváříme jako stále prohrávající křesťané, kteří vědí, že zítra zase padnou. Ale kříž a
Kristova krev nám nabízí MOC. Ne jen moc vymazat minulost, ale také moc zachránit přítomnost. Dává nám vítězný
život. Toto je naše největší potřeba. Jak to ale udělat?
V. ) Musíme nechat Ježíše žít cele v nás. Ne jen s námi, ale uprostřed každého z nás. – Jan 15. Kapitola.
Kristus může být uprostřed nás, protože jsme Jeho živým chrámem. Ne nějaké mrtvé místnosti, kterými se někdy
můžeme cítit. Pavel o tom jasně hovoří. Máme být chrámem ve kterém přebývá Boží milost a dokonce i Jeho oživující
energie. Naše energie totiž není jen určité bankovní konto, které se jednou vyčerpá. Ježíš nás chce oživovat svou energií
skrze modlitbu. Lidé ve světě to nevědí, ale adventisté to vědí. To přece vysvětluje, proč se Ježíš mohl modlit celou noc a
byl občerstven. My bychom řekli, musím si vzít den volna, jsem totálně vyčerpán. Ale pokud známe tajemství modlitby,
stane se nám časem oživení a zmocnění. Věříte tomu? Proto „Kristus v nás“ – to je recept pro závěrečné krize. On nás
nikdy nenechá padnout.
Dnes se stále více setkáváme s problémem závislostí. Vědci hovoří o tom, že dnes téměř každý člověk je
nějakým způsobem závislý a téměř nenajdeme člověka, který by byl psychicky plně zdráv. A tak pokud chceme pomoci
jejich problémům, potřebujeme vytvořit malinké skupinky a pomáhat jeden druhému. Jedině totiž „Kristus v nás“ může
zlomit jakoukoli závislost. A zdravotní misijní práce je k tomu prostředkem. Nebojte se o tom hovořit, dokonce i s lidmi,
kteří jsou zkušenější než vy. Nestačí přece dát lidem jen lék. Máme je seznámit také s tajemstvím modlitby. Nehledě na
to, co jim poradíte o zdraví, zkuste jim k tomu dát nějaký verš k zapamatování. Pěkné zaslíbení, které je povzbudí. A
příště se jich ptejte, zda si to zapamatovali. A pokud ne, vytrvejte a opět jim ho zopakujte. Nevzdávejte to. Výsledek 3
anděl.poselství říká Zj 14, 12 – zde je trpělivost svatých… Oni nejsou vystresovaní, hyperaktivní, mají Kristův pokoj.
Ježíš má ve svých rukou vše co se děje ve tvé rodině, na tvém pracovišti… A pokud jsi vedoucí, nedávej nikomu pocítit
své zaneprázdění, buď klidný, vždyť Kristus vše řídí. On Ti ukáže, jak zvládat rodinu i ostatní jednání s lidmi…
V tomto verši vidíme také dimenzi poslušnosti. „Zde se ukáže trpělivost svatých, kteří zachovávají Boží
přikázání a víru v Ježíše.“ Poslušnost všech Božích příkazů je vyvažována vírou v Ježíše. Jak ale můžeme zachovávat
vše, co jsme v životě slyšeli? Lidsky vzato je to nemožné. Náš text ale hovoří, že je to možné vírou v Ježíše. To je klíč
6

k úspěchu v době konce. Víra je DAREM. Žádali jste již o něj? Aby Vám Bůh dal Ježíšovu víru. To je úplně nová
dimenze života.
Nezapomeňme tedy, připravit se na dobu konce bude od nás vyžadovat – žít každým slovem, které výjde
z Božích úst, žít pro Krista- jako nejhlubší motivace, ale také žít v neustálé Boží přítomnosti, to nás přivádí k žití jako
Ježíš, ale to nezvládneme bez Kristovy spravedlnosti – ta nás totiž očišťuje a zmocňuje. Pak bude Ježíš nejen navenek
naší bytosti ale i cele uvnitř. Staneme se živým chrámem a na závěr – žít skrze víru Ježíše. To je návod jak můžeme čelit
budoucnosti den za dnem v jakkoli těžké době.
A s naší zdravotní evangelizací začněme hned. Když půjdeme domů, nehledejme příklady. Největší příklady
máme v Bibli a v Božím návodu z proroctví. Ježíš sám nám dal největší příklad – vyváženého houlistického života.
Ježíšovým přáním je, abychom s Ním takto spolupracovali a zjevili světu jeho něžnou lásku. Bůh nám ukázal spoustu
způsobů, jak mu sloužit, a pokud k Vám dnes Ježíš hovořil a cítili jste opět Jeho poslání sloužit potřebám trpících lidí –
řekněte mu své „ano“ v tiché modlitbě.
Zdravotní evangelizace , Církev a poslední dny
Žalm 106, 4-5 „Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl
spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě
s chloubou mluvil.“ Bible zde hovoří o Božím lidu. Žalmista se zde modlí, aby směl spatřit slávu v Božím lidu. Často
jsme naučení dívat se na samé chyby kolem nás, že ani nemůžeme oslavovat Boha. Díváme se na Boží hněv, který příjde.
Ale zde nacházíme modlitbu k Bohu o pomoc. Verš 44. Když lidé se od Boha vzdálili a trpěli, i přesto „On slyšel jejich
křik a rozpomenul se na smlouvu s nimi podle množství svého milosrdenství.“ Není náš Bůh úžasný? Že i přes to, co my
uděláme ze všech požehnání, která nám Bůh dává, On je milostivý. My bychom to takhle asi nedokázali. Bůh nám dává
úžasné zaslíbení:
7 BC 983 „Příjde doba, ve které budeme vidět opakování letnic.“ V té době byl Kristus oslaven „úžasným způsobem“.
„Tak, jako byl Kristus oslaven v době letnic, bude opět oslaven v závěrečném čase dějin evangelia.“ Jak se to stane?
„Tehdy On sám připraví lid, aby obstál v závěrečném testu velkého sporu.“ Kdo připravuje tyto lidi? Ježíš. Ať to vidíme
nebo ne, On to dělá. Není to úleva, tohle vědět? Je to v harmonii z Jeho zkušeností z dějin. Je dobré se dívat jak vedl
učedníky… Proto i „my se nemáme čeho obávat, jedině toho, že zapomeneme, jak s námi Bůh jednal v minulosti.“ To
jak v nás pracoval Jeho Duch. Tato kapitola to krásně vystihuje. Jsme na cestě do zaslíbené země a máme jít stále
kupředu. Nezáleží na tom zda skok za skokem, krok za krokem nebo dokonce cm za cm. Důležité je to nevzdávat.
Nezapomeňte do zaslíbené země se nedostaneme sezením na jednom místě, ale zkušeností růstu. Žalmista říká, „Pane
navštiv mě svou spásou“, i on postupoval, ale na kolenou. Toto je stav pravého modlitebníka. Jak můžeme vidět
spasení mezi Božím lidem, když jsme sami neprožili zkušenost spasení? Dívejte se na to, co Bůh dělal ve Vašem
životě a neznepokojujte se kvůli církvi. A když uvidíte tu spoustu Jeho zázraků, přeměny a spasení v sobě, pak budete
mít důvěru. Vzpomeňte si, Eliáš byl také zoufalý, a přesto se kolem něj našlo ještě 7000 věrných. V každém sboru je
směsice lidí. Jsou tam lidé, kteří si zakládají na pocitech, jiní zase kritičtí, kteří sbírají všechnu špínu a prach, co jen
potkají a my pak trpíme. Nejvíce však trpí oni sami, protože když foukáte do prachu, sami to pak odnesete. Kdykoli totiž
Boží jméno je pošpiněno, nás samotných se to negativně dotkne. Zkušenost Izraelců putujících do zaslíbené země v sobě
zahrnovala několik zvláštních kroků. Jsou identické s tím, co prožíváme my. 1)Oni byli v odpadnutí a museli být
vyvedeni. Proto je Bůh vyvedl z Egypta. Byla to ale jednoduchá zkušenost? Určitě ne! Byla to hrozná, bolestivá
zkušenost se spoustou konfliktů. Ale Bůh to učinil. A kdykoli, kdy Izraelité znovu reptali a chtěli to vzdát, Bůh učinil
zázrak. Tak také my musíme opustit Egypt, protože bez toho abychom opustili hříšný způsob života neexistuje cesta, jak
se dostat do zaslíbené země. Proto asi před 150 lety Byl Bůh tak přesycen stagnující reformací, a nejednotou všech
denominací protestantů, že chtěl skrze adventní hnutí probudit své lidi. A jaká byla odpověď na Adventní poselství?
Začalo to v Evropě, Británii a pak v dalších zemích. V Evropě – země za zemí se uzavřela, ve Švédsku chtěli vše zavřít a
tak Duch svatý působil přes děti, které kázaly. 6 ti až 10 ti leté děti stály a kázaly v restauracích. A nikdo je nemohl
zavřít do vězení. A tak důvod, proč Adventismus přežil ve Spojených Státech, byl právě on jedinečný bod ústavy, který
zaručuje náboženskou svobodu a oddělení státu od církví. Listina práv byla úžasným požehnáním. A tak Boží Duch
působil na církve v USA. William Müler a jeho spolupracovníci tak mocně kázaly, že přivedli sbor za sborem
k rozhodnutí. Buď pro Kristův příchod nebo proti. A toto rozdělilo celé křesťanství. A tak některé sbory se připojily, ale
mnohé uzavřely dveře. A tak pád Babylonu ve skutečnosti byl v roce 1843. Duch našich předchůdců je pro nás úžasným
vzorem. Začali dílo v bídě a za velkých obětí. Nečekali až bude líp. A tak před 150 lety Bůh vyvedl svůj lid z Egypta a
když ostatní protestanté zavrhly adventní poselství, Bůh musel začít novou církev. Tak vznikla církev ostatků. Není to
právě pád Babylonu, který je ospravedlněním vzniku Adventistické církve? 2. Andělské poselství je Biblickým
odůvodněním našeho vzniku. A přesto pro každého z nás je obtížné opustit Babylon.
2) A pak Izraelci museli projít Rudým mořem, přišli na poušť a přiblížili se k zaslíbené zemi, ovšem nebyli pro ni
připraveni. Proto museli znovu putovat a přišli k hoře Sinaj a tam obdrželi od Boha Zákon – nejlepší návod na šťastný
život. Brzo na to pak dostávají další instrukce o zdravotních zásadách. A tak také my, po vyjití z Egypta prožíváme
setkání s Božím zákonem a tak prožíváme zkušenost spasení a následně nás Bůh učí další principy království. Dává nám
zdravotní zákony. Ale to nebylo vše, oni byly vystaveni mnoha zkouškám a problémům. Proč? Pro budování jejich
charakteru. A někteří také odpadli. Když jdeme zpět – před 150 lety, po tom, co naši předchůdci opustili Babylon a
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ostatní církve se jim uzavřely, po velkém zklamání, přišlo 1. Světlo o zákonu a Sobotě. Byl to obraz ze Zjevení 11,19 –
Josef Bates viděl nebeskou svatyni a tam otevřenou truhlu a zákon. Nikdy před tím lidé neviděli svatyni svatých. Co to
znamenalo? Že toto je poselství posvátné důležitosti. A tak Adventisté pochopili, že zákon, který je uvnitř truhly
smlouvy v nebi musí být stejný také i na zemi. Musí tam být všechna přikázání. A následně probuzenecké úsilí Babtistů
7.dne vykonalo svou práci. Adventisté pochopili, že oni sami dosud přestupovali Boží zákon – 4. Přikázání. A tak
porozuměli proč Ježíš nemohl v roce 1844 přijít. Musela být vykonána ještě důležitá práce. Ano, oni byli zamilovaní do
Ježíše, ale nevědomky stále přestupovali Boží zákon. Bůh si tak chtěl připravit zvláštní lid. Nikdo nevejde do Božího
království, kdo přestupuje Boží přikázání. Nikdo tam nevstoupí, kdo bude jednat prostě jen podle sebe. Od Josefa Batese
přijali toto poselství o sobotě také James a Ellen Whiteovi a následně Hiram Edson, který vše pochopil ve světle svatyně.
A mezi všemi adventisty, ti praví, kteří zůstali byli ti, kteří přijali sobotu ve světle svatyně. Všichni ostatní, kteří
oponovali svými teoriemi o zrušení Božího zákona, postupně odcházeli. A tak po tom, co opustili Egypt jim Bůh dal vzor
svatého života – Sobotu. A po této zkušenosti jim dává zdravotní poselství - vidění o Zdravotní misijní práci. Protože
Bůh věděl, že všechno to kázání a učení nebude mít takovou sílu, jako když bude jasně představeno v praktickém
životě lidí, pečujících o potřeby a bolesti druhých. Tam je totiž ukázáno co může učinit moc evangelia. Původně
v roce 1848 dostává Ellen Whiteová zdravotní vidění. Byli jsme varování proti zlu tabáku, kávy a čaje. Po tom o několik
let později jsou to vidění o čistotě a hygienických opatřeních. A na chvíli to bylo vše. A tak jsme si vytvořili představu,
že zdravotní zákony jsou dobré, můžeme je zachovávat, ale není to nepostradatelné. A tak lidé z toho nechtěli dělat
důležitou otázku, protože byli nadšeni kázáním trojandělského poselství. Až do roku 1863, kdy Ellen Whiteová dostává
vidění o Zdravotní Reformě. A najednou se objevuje obraz toho, co si Bůh přeje, aby Jeho lidé dělali – jako přípravu na
Jeho Nebeský Kanán. Bůh zjevuje, že pokud chceme obstát v těžkostech, které jsou před námi, musíme jít zpět
k originálnímu plánu pro zdraví člověka, který Bůh dal v Ráji. Bůh má pro nás připravený znovuobnovený ráj a cesta
k němu je návrat k ráji, který tu již byl. Je to jednoduché. Bůh v té době nezjevil, že se máme soustředit na rozlišování
mezi čistým a nečistým – On přímo hovoří o stravě z ráje. Samozřejmě vedoucí církve usoudili, že tento skok je příliš
náhlý pro většinu z nás, proto se postavili pouze za zásadu čisté nečisté. Ale Bůh přímo dává obraz toho, co je
NEJLEPŠÍ. A přitom příliš našich lidí chce jít do oné prostřední verze. Ale přátelé, pokud jste někdy ochutnali Boží
lásku a prožili ono posilnění a energii, kterou nabízí strava s vysokým obsahem karbohydrátů a nízkým množstvím tuku,
pak již nebudete chtít jít zpět. Čím se přibližujeme konci, tím více živočišné stvoření musí trpět. Proto jednoduchá strava,
kterou nám Bůh nabízí, je ta nejlepší. Ale jaká je odpověď Božího lidu? Žalm 106, 13-15 Oni brzy zapoměli na Jeho
činy a nečekali na Jeho rady, ale řídili se vlastními žádostmi. Bůh je zkoušel a co jim dal? Vše, co se jim zachtělo…
Potom je však stihly úbytě. To byla krize tehdejší doby. Také v dnešní době v církvi jsou lidé stále nerozhodnuti. Je
zajímavé číst statistiky z Andrewsovy University publikované v R a H. o tom kolik našich lidí pije kávu, čaj, alkohol a
jiné drogy, pak máme těžkosti rozeznat, že se vůbec jedná o naši církev. Říkáme si, co se děje? Je to téměř pochopitelné,
když si uvědomíme, že nás televize neustále bombarduje lákavými reklamami… Museli bychom být superlidé,
kdybychom tomu všemu chtěli odolat. Já jsem to nedokázal, proto je ta krabice pryč z mého domu. Proč bych měl stále
dráždit mé chuťové buňky? Já totiž rád ochutnám spoustu věcí… a pak znovu poznám jak jsem slabý. Nedávno jsme
probírali v sobotní škole zdravotní poselství. Bylo tam jasně vyjádřeno, že jsme totální abstinenti na základě Biblických
principů. A přitom se mi dostal do rukou časopis „Ministry“, kde pisatel zdůvodňuje naši abstinenci nikoli jako biblickou
zásadu, nýbrž jako výsledek vědeckého zkoumání. Co ale tento názor udělá s lidmi, kteří jsou učeni žít podle Bible a
jedině podle ní? Řeknou si, mě je jedno, co říká věda, já se budu řídit Biblí. A pokud to není v Bibli zapovězeno, já raději
přehodnotím svůj postoj k alkoholu. Samozřejmě já jsem přesvědčen, že Bible učí totální abstinenci a tak se divím, proč
naši pisatelé zveřejňují takové věci. Mě to neublíží, ale co ta spousta lidí, kteří čtou ty časopisy?
Mrzí nás to, protože chceme vidět Boží spasení, Jeho slávu v Jeho církvi, a přitom vidíme tyto věci. Co dělat?
Nejjednodušší je podívat se na konečný výsledek. Jaký byl výsledek Izraelských žádostí – stali se lidmi „rebélie vzpoury“ a nakonec kulmilovali k zavrhnutí Spasitele. Přátelé, pokud my zavrhujeme jasné rady Bible a Ježíšovo
svědectví, příjde do našich srdcí Duch „vzpoury“ a pak v poslední krizi neobstojíme. Ano navenek můžeme vypadat
stejně, jako těch 10 družiček s lampami plnými oleje. Ale když příjde volání, najednou bude jasný ten rozdíl. Pro co se
rozhodneme?
Mnoho rozhodnutí v církvi se děje na důležitých výborech. Všechna tato rozhodnutí jsou ovlivněna spoustou
faktorů a jedním z nich je to jak my sami žijeme a jíme. A ze zkušenosti vím že 3andělské poselství produkuje lidi, kteří
mají trpělivost svatých. A ona trpělivost a vnitřní pokoj je výsledkem Boží milosti, která působí v lidech, jenž vzali Boha
vážně ve všech oblastech života. Bez ovládání se v jídle a životním stylu nemohou jinak lidé mít takové ovládání i ve
svých emocích. Proto nám Bůh radí 1 T 618-619, abychom si uvědomili, že „ubližování žaludku, tím že uspokojujeme
své chutě, je příčinou mnoha konfliktů v církvi. Ti, kteří jedí a pracují nestřídmě, hovoří nerozumně. Nestřídmý
člověk nemůže být trpělivý. Nemusíme pít alkohol, abychom byli nestřídmí. Stačí jíst příliš mnoho, nebo často a
mnoho bohatého a tučného jídla, aby byla zničena správná funkce trávících orgánů a mozku. Mozek je pak
ovlivněn k nesprávným soudům. Tak je zabráněno rozumnému, jasnému a klidnému myšlení a jednání.“ To je
jeden z největších problémů v církvi. Proto pokud nejíme a nepijeme na základě zásad – takový je výsledek. Zde se nám
začíná rýsovat význam zdravotní misijní práce. Ona může pomoci našim sborům. Jednoduše je jedním z nástrojů ke
spasení našich sborů. Každý z nás ve sboru je přece částí církví ostatků, nemáme mít ostatky v církvi. Všichni jsou přece
zahrnutí. Není to jen otázka zdravého životního stylu. Ale ti, kteří žijí zdravě mohou být citlivější ke všemu, co výjde
8

z Božích úst. Proto je tato práce velmi důležitá. Ellen White jasně prorokuje, že „Zdravotní misijní práce bude testem
pro sbory.“ Bůh vyžaduje, aby všichni, kteří věří pravdě, dělali maximum proto, aby měli co nejlepší zdraví. Proč?
Protože je před námi posvátné a nesmírně důležité dílo. Máme připravovat lidi pro nebeský Kanán. Bůh vyžaduje, aby
Jeho lidé se očistili od veškeré špíny těla, ducha a pracovali na svatosti v Boží bázni. Nejsem to jen já, nebo ty. Jsou to
všichni Boží lidé. Všichni, kteří se k tomu stavějí lhostejně, budou nalezeni nepřipraveni v krizích před námi. Ale
nezapomeňme, je to Bůh, kdo činí toto dílo očištění. Na nás je, abychom Mu byli otevření. Protože nezáleží na tom, co já
dokážu, ale co Bůh dokáže ve mně i ve vás.
Když se vrátíme do našich sborů a poznáme, že oni takto neuvažují, nezapomeňte, že vy jste pro ně tím
katalizátorem. Máte tam být pro ně, nehledě na to, co oni dělají. Ve zdravotní práci nebudeme mít možná takové uznání a
ocenění. Ale to nás nemusí zmalomyslňovat. Proč ji děláme? Jednoduše proto, že to Ježíš řekl a protože On ji dělal. Já to
mám také dělat. Bůh nás nevolá k tomu, abychom čekali na potlesk, ale máme tuto práci dělat nehledě na výsledky.
Zároveň jsme povoláni Božím Duchem, abychom jako starozákonní proroci plakali mezi oltářem a východem.
Když vidíme, že se v církvi děje něco, z čeho Bůh nemá radost, nemáme být lhostejní, ale máme to vzít k Bohu na
modlitbu. Dělejme to, co Daniel. On byl nevinný, a přesto se tak necítí, ztotožňuje se s hříchy lidí kolem a vyznává je.
Když vidíme ve sboru smutné věci, nemáme se nad to povyšovat a distancovat, ale modlit se k Bohu: Co máme dělat?
Prosit Ho, aby na ty lidi působil On sám. A Přítelé, pokud jste ve sboru alespoň 2, kteří máte touhu lidem pomoci, Bůh
může dělat skrze vás zázraky. Neočekávejte, že obrátíte celý sbor, ale ti, kteří jsou vůči Bohu opravdoví, ti příjdou.
Musíme budovat církev. 1Kor 3 Pavel hovoří k církvi jako k tělu. Vy i já máme budovat tento živý chrám. Ale
z čeho stavíme? Je to Božský materiál? Ne, ale Bůh ho přetaví. Verš 17. v říká že, kdokoli znečišťuje chrám Boží, toho
Bůh zničí. A říká – vy jste ten chrám. Jsme ti, kteří budují Sion nebo ti, kteří boří. Tato práce je Boží způsob očištění
církve, proto nás k ní volá.
A co naše instituce? CTS 56 my se rychle blížíme době konečných krizí. Výchovné instituce našich škol mají být
odlišné od světských škol. Mají vést k pravé pokoře v projevu, stravě, oděvu a celkovém vlivu. Má být cítit vliv skutečné
zbožnosti. Je tedy jednoznačný vztah mezi našim jednáním a zbožností. A proto, kdokoli se snaží odsunovat jednání,
nerozumí spasení. Je vztah mezi tím, co Kristus činí uvnitř nás a tím, co zjevujeme na venek. To, že naši lidé odchází a
uchylují se k nerozumným věcem, je ve valné míře zapříčiněno selháním rodičů, kteří svým dětem nevtiskli pevný
základ. Takové děti pak žádná lákadla nesvedou. Musí je sice testovat – ale neakceptují je, pokud nejsou jasně v souladu
s „psáno je“. Valdenští, když šli do škol, šli tam ne aby se učili myslet, jako oni, ale proto, aby je získali pro Krista, aby
poznali jejich myšlení a tak jim mohli předat Boží poselství s větší aktuálností.
Úžasným požehnáním jsou také selfsupporting instituce. Jsou nabídkou ryzího a praktického vzdělání.
Když se vrátíme na místo, kam nás Bůh povolal, nepoužívejme kritický přístup. To není dobré… CDF 169
Nevěříme, že by bylo správné plně odstraňovat pokušení od dětí a dospívajících. Není to totiž řešení, před každým
z nás budou zápasy a musíme se učit stát proti satanovým pokušením.Chceme vědět, že je tu síla, díky které můžeme
zvítězit. Máme následovat Kristovu metodu. Jak jednal Ježíš s ženou u studny? Vždy jí dal něco lepšího (živou vodu).
Nemá smysl fanaticky vnucovat jedinou cestu… Cílem je krok za krokem lidem nabízet něco lepšího. Pozvěte je k sobě
domů, sblížíte se, oni ochutnají zdravé a chutné jídlo a uvidíte, že budou chtít recept. Když často budete zvát lidi k vám
domů, pak Vás ve sboru vyberou, abyste se staralali o Agapé. Pak máte úžasný vliv na to, co mají lidé přinést.
Nestěžujme si, ale raději se podívejme na to jak s námi trpělivě pracoval Ježíš, než nás přesvědčil a důvěřujme, že
pracuje i v životě těchto lidí. Mnoho našich lidí čeká na to, aby je to někdo naučil a uvidíte, že to bude nakažlivé. Proto
nekritizujme, ani se nestavějme jako kritérium pro druhé. EGW jedla velmi jednoduchou stravu, ale její rodina to nejedla.
Ona nechala každého, aby si zvolil, co má rád. Nemá smysl druhým vnucovat to, či ono. Nejúspěšnější bude náš vlastní
příklad.
Zdraví bude jedním z hlavních poselství posl. Doby. Ale nemysleme si, že když jsme zdravotní misionáři, že
budeme v tříbení automaticky zařazeni k ostatku. Vzpomeňme si na Kelloga. Nejdůležitější je vztah s Mistrem zdravotní
misijní práce, mít Jeho soucit s lidmi a touhu jim pomoci. CD 460 Reformátoři by měli být ze všech lidí na světě ti
nejméně sobečtí, nejlaskavější a nejzdvořilejší. V jejich životě musí být vidět pravá zbožnost a nesobecké skutky.
Pracovník, který manifestuje nedostatek zdvořilosti, který projevuje netrpělivost, neznalost, lhostejnost, který
mluví bez promyšlení nebo jedná hrubě může zavřít dveře k srdcím, které již nikdy nemusí být znovu získány.
Můžeme být buď vůní života k životu nebo smrti ke smrti. Jaký bude náš vliv? Pokorně se navraťme ke kříži,
tam poznáme jak trpělivý a laskavý On byl k nám a pochopíme jací máme být k druhým. S Biblí v ruce, zjevením
Božího svědectví a lékařskou vědou můžeme být my, jako zdravotní misionáři katalizátory, které ve sborech přinesou
nové oživení a připraví lidi na poslední testy.
Zdravotní misijní práce a naše poslání
Už jste si někdy dělali koncept toho, jak si představujete Vaše poslání? Skuste si ho udělat po návratu z tohoto semináře.
Je to vzrušující být ASD. Vždyť věříme v nekonečný život stálého rozvoje. Vzpomeňme si, kde jsme byli, když jsme
poznali Ježíše. A Bůh má stále více, co nám chce zjevit. My jako Adventisté jsme ti nejšťastnější lidé v tomto světě.
Vždyť my známe řešení ze všech těch katastrof, strachu a znepokojení lidí dneška.
Mat 24,14 – když bude kázáno evangelium všem, pak Ježíš příjde. Konec všeho bude oheň, proto, pokud v nás
zůstane cokoli hříšného – to bude hořet. Kdo bude na svaté hoře Boží? Ti, kteří mají na svém čele napsáno Jméno Otce
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(Zjevení 14), budou zpívat novou píseň, kterou mohou zpívat pouze oni. Je to zvláštní zkušenost. Neznečistí se se
ženami, následují Beránka kamkoli jde. To jsou praví Ježíšovi následovníci.
Když si naši členové dělali onen koncept vlastního poslání, byly to většinou cíle, které by si mohli dát babtisté,
metodiste a jiní protestanté. Co je zvláštního na poslání nás adventistů? Dělat si takový koncept podle vlastního
názoru, může být zajímavé, ale to co je autoritativní, je poslání, které nám Kristus předurčil pro tuto dobu. Lidské
nápady a plány mohou být dobré, ale pokud nejsou tím, co radí Bůh, neobstojí. Kolikrát studujeme způsoby práce
organizací a církví ve světě a uvažujeme o tom, co bychom mohli přebrat. Ale co je tajemstvím našich předchůdců
reformátorů? Oni byli přesycení systémem a tak se rozhodli nejednat podle toho co tvrdí lidé (byť to byli i nejvyšší
církevní hodnostáři), ale podle toho, co říká Bůh. Po tom, co jsme se seznámili s Boží vůlí v Jeho slově a proroctví máme
sami přemýšlet a hodnotit. Nezapomeňme tedy na modlitby, studium a posty – kdykoli budeme cokoli pořádat, protože
to je základ, na kterém máme stavět, pokud chceme být úspěšní. Nehledě na to, kde jsi, jaký máš kolem sebe sbor,
nezapomeň, že jsi Boží spolupracovník. Jemným a laskavým způsobem můžeš vždy prezentovat Boží slovo a Jeho
svědectví. Protože pokud to nebude „podle B. slova a jeho svědectví“ (Iz8,20), neuspěje to. Tato rada není jen
starozákonní praktikou, ale je to i charakteristika poslední církve.
Satan je rozhněvaný, protože ví, že pokud nás nedostane, bude on muset trpět při posledním soudu za naše
vyznané hříchy. Budou na něho přemístěny, když Kristus opustí svatyni svatých. Velekněz je obrazně v SZ vložil na
kozla Azazela, který je jeho předobrazem. Proto, čím více nás satan získá, tím lehčí bude jeho břemeno v budoucnosti.
Budeme tedy dělst radost jemu tím, že odpovíme na jeho pokušení nebo zůstaneme s Ježíšem? V tomto kontextu vidíme,
že poslední poselství je Ježíšova nabídka milosti. Věčné Evangelium pro poslední dny zahrnuje i Mat 28 ono velké
poslání, které je specificky vyjádřeno v 1.,2. a 3. Andělském poselství. Zahrnuje v sobě život k Boží slávě (vzdejte Bohu
slávu), který zahrnuje také zdravotní poselství. Ohlašuje tragický následek, toho kdo odmítne pravou bohoslužbu. A
ukazuje také následek přijetí znamení šelmy. Toto poselství produkuje lidi, kteří jsou jedineční, jiní a to jsou Boží
zvláštní misionáři pro poslední dny. Dostali jsme spoustu světla, které snad ani nejsme schopní do konce života celé
prozkoumat. Zjevení 15 – pokud světlo je zavrženo, následují rány. Pak už nebude žádná milost. Dovedete si představit,
že všechno to utrpení bude bez možnosti spásy. Lidé budou křičet, trápit se a dívat se na nás – vy jste to věděli, proč jste
nám to neřekli? Naše poslání je Jděte, kažte, křtěte. Racionálně je těžké si představit, že zasáhneme celý svět. Naše
jediná naděje je věřit v Boha, který může dělat nemožné. Našim problémem, je, že se to snažíme dělat ve vlastních
silách. Bůh ale zaslibuje, že použije nadpřirozené způsoby. Do té doby než se vzdáme myšlenky, že to zvládneme sami,
tak nejsme pro tento úkol připraveni.
Soudců 7, 12 – Boží lidé jsou obklopeni nepřáteli a Bůh povolává Gedeona a on přichází pouze s hrstkou lidí. Byl to test
pro Jeho lid. Další úkol byl lidsky nepochopitelný – sežeňte si pochodeň a džbán. Nepochopitelné, a přesto byl nepřítel
poražen. Trumpeta – symbolizovala hlasité volání. Zdravotní misijní práce je dílo – ustanovené samotným Bohem – ne
člověkem. Zdraví a Zdrav. Misijní práce je Boží nástroj – ale není to hlavní poselství – je to pouze „pravá ruka“. Je to
Boží způsob jak odstranit předsudky. Odstraňuje bariéry k lidem. Boží jednoduché léky jsou jako Gedeonovy
jednoduché zbraně. Máme se je naučit používat. Oni fungují bez vedlejších účinků a to je také tajemstvím, proč budou
fungovat do konce, kdy si lidé vytvoří rezistence vůči všem chemickým lékům. Bůh těmto jednoduchým lékům zaslíbil
nadpřirozené účinky, pokud je používáme s vírou. Proto bude hodně příležitostí, jak tuto práci dělat a nezanedbejme
dobu přípravy, protože to bude v budoucnu jediná otevřená cesta k lidem. Bůh Ti se postará o příležitosti.
1888 4 letter 10 „Pravda pro tuto dobu – 3and.poselství má být hlasitě kázáno se stále zvětšující se mocí, tak jak
se blížíme k závěrečnému testu. Tento test musí přijít ke sborům ve spojení s opravdovou zdravotní misijní prací. Pod
vedením velkého Lékaře máme prezentovat Boží slovo podle něhož máme žít.“ Tato práce nejen odstraní předsudky lidí
díky nesobeckému zájmu o druhé, ale zároveň rozdělí nás členy církve, protože demonstruje Boží způsob práce. Čím se
budeme blížit konci, tím více budou lidé kolem nás trpět a náš velký úkol je připravit se na to. Začněme jednoduše, Bohu
se líbí rodinná centra, kde se osobně věnujeme pacientům. Nemá smysl začínat něco velkého s velkými náklady a
neosobním přístupem.
Nastal čas nové reformace, modlitby a postu. 3 SM 36 Jak se budeme blížit konci máme být více systematičtí.
Naše práce má být vedena podle správně definovaných plánů. Šťastný je kazatel, který může spolupracovat s lidmi,
zapálenými pro toto dílo. Našim cílem má být spojení zdravotního díla s Evangeliem, nikdy je neoddělujme. Využívejte
všechny společenské příležitosti. Bůh vám dá příležitosti mluvit nejen o zdraví, ale i o Něm. Buďte zapojeni ve vašem
okolí. A pokud máte těžkosti překlenout od zdravotního k duchovnímu – používejte Bibli již k učení zdravotních
principů. Pokračujte pak s přednáškami, které budou zahrnovat jak duchovní, tak duševní i tělesnou oblast. 2 Kor 5,17
Pokud jste v Kristu, jste nové stvoření. Bůh nám dal službu smíření. Vše může být nové. Vezměme Boha za slovo a
počítejme s Jeho vedením v této práci.
Toto poselství produkuje lidi, kteří jsou jedineční, jiní a to jsou Boží zvláštní misionáři pro poslední dny. Dostali jsme
spoustu světla, které snad ani nejsme schopní do konce života celé prozkoumat. Zjevení 15 – pokud světlo je zavrženo,
následují rány. Pak už nebude žádná milost. Dovedete si představit, že všechno to utrpení bude bez možnosti spásy. Lidé
budou křičet, trápit se a dívat se na nás – vy jste to věděli, proč jste nám to neřekli? Naše poslání je Jděte, kažte, křtěte.
Racionálně je těžké si představit, že zasáhneme celý svět. Naše jediná naděje je věřit v Boha, který může dělat nemožné.
Našim problémem, je, že se to snažíme dělat ve vlastních silách. Bůh ale zaslibuje, že použije nadpřirozené způsoby. Do
té doby než se vzdáme myšlenky, že to zvládneme sami, tak nejsme pro tento úkol připraveni.
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Soudců 7, 12 – Boží lidé jsou obklopeni nepřáteli a Bůh povolává Gedeona a on přichází pouze s hrstkou lidí. Byl to test
pro Jeho lid. Další úkol byl lidsky nepochopitelný – sežeňte si pochodeň a džbán. Nepochopitelné, a přesto byl nepřítel
poražen. Trumpeta – symbolizovala hlasité volání. Zdravotní misijní práce je dílo – ustanovené samotným Bohem – ne
člověkem. Zdraví a Zdrav. Misijní práce je Boží nástroj – ale není to hlavní poselství – je to pouze „pravá ruka“. Je to
Boží způsob jak odstranit předsudky. Odstraňuje bariéry k lidem. Boží jednoduché léky jsou jako Gedeonovy
jednoduché zbraně. Máme se je naučit používat. Oni fungují bez vedlejších účinků a to je také tajemstvím, proč budou
fungovat do konce, kdy si lidé vytvoří rezistence vůči všem chemickým lékům. Bůh těmto jednoduchým lékům zaslíbil
nadpřirozené účinky, pokud je používáme s vírou. Proto bude hodně příležitostí, jak tuto práci dělat a nezanedbejme
dobu přípravy, protože to bude v budoucnu jediná otevřená cesta k lidem. Bůh Ti se postará o příležitosti.
1888 4 letter 10 „Pravda pro tuto dobu – 3and.poselství má být hlasitě kázáno se stále zvětšující se mocí, tak jak
se blížíme k závěrečnému testu. Tento test musí přijít ke sborům ve spojení s opravdovou zdravotní misijní prací. Pod
vedením velkého Lékaře máme prezentovat Boží slovo, podle něhož máme žít.“ Tato práce nejen odstraní předsudky lidí
díky nesobeckému zájmu o druhé, ale zároveň rozdělí nás členy církve, protože demonstruje Boží způsob práce. Čím se
budeme blížit konci, tím více budou lidé kolem nás trpět a náš velký úkol je připravit se na to. Začněme jednoduše, Bohu
se líbí rodinná centra, kde se osobně věnujeme pacientům. Nemá smysl začínat něco velkého s velkými náklady a
neosobním přístupem.
Nastal čas nové reformace, modlitby a postu. 3 SM 36 Jak se budeme blížit konci máme být více systematičtí.
Naše práce má být vedena podle správně definovaných plánů. Šťastný je kazatel, který může spolupracovat s lidmi,
zapálenými pro toto dílo. Našim cílem má být spojení zdravotního díla s Evangeliem, nikdy je neoddělujme. Využívejte
všechny společenské příležitosti. Bůh vám dá příležitosti mluvit nejen o zdraví, ale i o Něm. Buďte zapojeni ve vašem
okolí. A pokud máte těžkosti překlenout od zdravotního k duchovnímu – používejte Bibli již k učení zdravotních
principů. Pokračujte pak s přednáškami, které budou zahrnovat jak duchovní, tak duševní i tělesnou oblast. 2 Kor 5,17
Pokud jste v Kristu, jste nové stvoření. Bůh nám dal službu smíření. Vše může být nové. Vezměme Boha za slovo a
počítejme s Jeho vedením v této práci.
ZÁVĚR:
Znamení doby ukazují, že Ježíš příjde velmi brzo a to, že my žijeme v této době není jistě
náhodné. Bůh nás do ní stvořil, protože má pro nás zvláštní poslání. To, že známe Ježíše a chodíme s Ním v úzkém
spojení se odrazí v tom, že se naše zájmy spojí s Jeho zájmy na této Zemi. Nemá smysl utíkat před našim úkolem, jako to
udělal Jonáš. To, že nám dal Bůh více světla, než běžní lidé znají, nás nemá vést k nadřazenosti, ale k touze podělit se
s těmi, kteří pro nedostatek tohoto světla umírají či strádají. Využijme tedy každou příležitost a s naší zdravotní
evangelizací začněme hned. Ježíš nám dal největší příklad – vyváženého holistického života. Ježíšovým přáním je,
abychom s Ním takto spolupracovali a zjevili světu jeho něžnou lásku. Bůh nám ukázal spoustu způsobů, jak mu sloužit,
a pokud k Vám dnes Ježíš hovořil a cítili jste opět Jeho poslání sloužit potřebám trpících lidí – řekněte mu své „ano“
v tiché modlitbě.
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