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ZÁKLADY NAŠÍ VÍRY 

Pán vnese novou, vitální sílu do Svého díla až 

človék uposlechne příkazu vyjít a hlásat pravdu. 

Ten, který prohlásil, že Jeho pravda bude zářit 

navéky, bude tuto pravdu zvěstovat 

prostřednictvím věrných poslů, kteří propůjčí 

trumpetě jistý zvuk. Pravda bude kritizována, 

opovrhována a zesměšňována; čím blíže však 

bude prozkoumána a přezkoušena tím jasnéji bude 

zářit. 

Jako lid máme pevně stát na základech věčné 

pravdy, která obstála ve zkouškách a útrapách. 

Máme se držet pevných pilířů naší víry. Zákony 

pravdy, kterou nám Bůh ukázal jsou naším 

jediným skutečným základem. Učinily nás tím, 

čím jsme. Časový odstup nesnížil jejich hodnotu.  

Je neustálou snahou nepřítele tyto pravdy odstranit 

a na jejich místo dosadit falešné teorie. Vyzkouší 

vše možné, aby uskutečnil svůj podvodný záměr. 

Bůh však pozvedne lidi bystrého vnímání, kteří 

tyto pravdy uvedou zpět na místo, které jim náleží 

v Božím  plánu. Posel nebes mi ukázal, že některé 
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úvahy v knize „Živoucí  chrám“ jsou nezdravé a 

že takové uvažovaní přivede na scestí mysl těch, 

kteří nejsou důkladně zakotveni v základních 

principech přítomné pravdy. Předkládá, co není 

ničím jiným než spekulací ohledné Boží osobnosti 

a jeho přítomnosti. Nikdo na této zemi nemá právo 

spekulovat o téchto otázkách. Čím bizarnější 

teorie budou projednávány, tím méně budou lidé 

vědět o Bohu a o pravdě, která posvěcuje duši. 

Jeden za druhým za mnou přicházejí a žádají mě o 

vysvětlení názorů vyslovených v „Živoucím 

chrámu“ (Living Temple). Odpovídám, že jsou 

nevysvětlitelné. Tyto názory nevyjadřují pravé 

poznání Boha. Kniha obsahuje mnoho pasáží 

z Písma. Písmo je zde podáno takovým způsobem, 

aby se omyl jevil jako pravda. Chybné teorie jsou 

předkládány tak příjemným způsobem, že 

nebudou-li obezřetní, mnozí budou svedeni. 

Mysticismus obsažený v této knize nám není 

zapotřebí. Ti, kteří se zabývají témito 

rafinovanostmi se brzy ocitnou v situaci, kdy 

s nimi nepřítel bude moci rozmlouvat a odvést je 

pryč od Boha. Bylo mi ukázáno, že pisatel této 
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knihy je na nesprávné cestě. Ztratil z dohledu 

rozlišující pravdy pro tuto dobu. Neví kam vedou 

jeho kroky. Cesta pravdy leží blízko vedle cesty 

omylu a obě cesty se mohou jevit jako jedna 

myslím, které nejsou vedeny Duchem svatým, a 

které tudíž nejsou pohotové v rozpoznání rozdílu 

mezi pravdou a omylem. 

Zhruba v době, kdy byl „Živoucí chrám“ 

publikován mi během noci byly presentovány 

skutečnosti nasvědčující, že se blíží nějaké 

nebezpečí a že se na ně musím připravit sepsáním 

toho, co mi Bůh zjevil ohledně základních 

principů naší víry.  

Byla mi poslána kopie „Živoucího chrámu,“ 

zůstala však v mé knihovně nepřečtena. Ze světla, 

které mi Pán dal, vsem věděla, že některé 

z názorů, které kniha prezentuje nenesou Boží 

pečeť a že jsou pastí, kterou nepřítel připravil pro 

poslední dny. Myslela jsem, že toto bude zajisté 

rozeznáno, a že nebude nutné, abych o tom něco 

říkala.  
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Ve sporu, který vyvstal mezi našimi bratry 

ohledně učení této knihy, ti, kteří byli pro její 

rozšíření do oběhu, prohlásili, že obsahuje stejné 

názory, kterým učí sestra Whiteová. Toto tvrzení 

mě zasáhlo přímo do srdce. Pocítila jsem hluboký 

zármutek, neboť jsem věděla, že takové chápání 

této záležitosti nebylo pravdivé. 

Nakonec mi můj syn řekl, „Matko, měla by sis 

přečíst aspoň některé části knihy, abys věděla, 

jestli jsou v  souladu se světlem, které ti Bůh dal.” 

Sedl si vedle mne a společně jsme přečetli 

předmluvu a většinu první kapitoly a též některé 

odstavce v dalších kapitolách. Během čtení jsem 

rozpoznala přesně ty názory, proti kterým mi bylo 

přikázáno varovat během ranných, dnů mé veřejné 

práce. Když jsem poprvé opustila stát Maine, měla 

jsem jet přes Vermont a Massachusetts přinášet 

svědectví proti těmto názorům. „ Živoucí chrám“ 

obsahuje alfu těchto teorií. Věděla jsem, že omega 

bude následovat v krátké době; a strachovala jsem 

se o naše lidi. Věděla jsem, že musím varovat naše 

bratry a sestry, aby nevstupovali do sporu o Boží 

osobnosti a přítomnosti. Výroky uvedené v 
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„Živoucím chrámu“ ohledně této problematiky 

jsou nesprávné. Výroky Písma použité k dokázání 

zde předloženého učení jsou Písmem nesprávně 

použitým. 

Jsem nucena popřít tvrzení, že učení obsažene v 

„Živoucím chrámu“ může být potvrzeno výroky 

z mých spisů. V této knize mohou být vyjádření a 

názory, které jsou v souladu s mými spisy. A 

v mých spisech mohou být mnohé výroky, které 

vytrženy z kontextu a vyloženy podle smýšlení 

pisatele „Živoucího chrámu“ mohou zdánlivě být 

v souladu s učením této knihy. To může zdánlivě 

potvrzovat prohlášení, že názory v „Živoucím 

chrámu“ jsou v souladu s mými spisy. Bůh chraň 

aby tento názor převládl. 

Málokdo si dokáže uvědomit důsledek přijetí 

těchto rafinovaných teorií, které v současnosti 

někteří zastávají. Hospodin však zvedl oponu a 

ukázal mi, co by následovalo. Spiritualitické teorie 

ohledně Boží osobnosti, vedoucí ke svým 

logickým následkům, smetou veškeré křesťanské 

hodnoty. Nebudou mít žádnou úctu ke světlu, 

které Kristus přinesl z nebe Janovi, aby je předal 
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Jeho lidu. Budou učit, že události, které jsou právě 

před námi, nejsou dostatečně důležité, aby jim 

byla věnována mimořádná pozornost. Způsobí, 

aby pravda nebeského původu pozbyla svůj účinek 

a okradou Boží lid o jejich dřívější poznání, 

nahrazujíc je falešnou naukou. 

V nočním vidění mi bylo zřetelně ukázáno, že na 

tyto názory bude některými pohlíženo jako na 

významné pravdy, které mají být zavedeny a 

učiněny předními v naší době. Bylo mi ukázáno 

pódium podepřené pevnými trámy – pravdami 

Božího Slova. Někdo vysoce postavený lékařské 

profese dával pokyny tomu muži a tamtomu muži, 

aby uvolnili trámy podpírající toto pódium. Pak 

jsem uslyšela hlas řkoucí, „Kde jsou hlídači, kteří 

by měli stát na hradbách Sionu? Oni spí? Tyto 

základy byly vybudovány Mistrem Stavitelem a 

obstojí v bouři a vichřici. Dovolí tomuto muži 

předkládat učení, které popírá dřívejší poznání 

Božího lidu? Přišel čas rozhodně jednat.“  

Nepřítel spasení se snažil přinést domněnku, že 

má mezi Adventisty sedmého dne dojít k velké 

reformě, a že tato reforma bude spočívat 
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v zavržení učení, které tvořilo pilíře naší víry a 

v nástupu procesu reorganizace. Pokud k této 

reformě dojde, co bude jejím výsledkem? Zásady 

pravdy, kterou dal Bůh ve Své moudrosti církvi 

ostatků, budou odhozeny. Naše náboženství bude 

proměněno. Základní pravidla, na kterých byla 

naše práce postavena v posledních padesáti letech 

budou považovány za omyl. Bude založena nová 

organizace. Budou napsány knihy nového řádu. 

Bude zaveden systém intelektuální filozofie. 

Zakladatelé tohoto systému půjdou do měst a 

budou vykonávat úžasnou práci. Sobota bude 

samozřejmě brána na lehkou váhu stejně jako Bůh, 

který ji ustanovil. Nic nebude moci stát v cestě 

novému hnutí. Jehu představitelé budou vyučovat, 

že ctnost je lepší než neřest, odstraníce však Boha, 

upnuli svou závislost na lidskou sílu, která je bez 

Boha bezcenná. Základy budou postaveny na 

písku a bouře a vichřice strhnou celou stavbu. 

Kdo je oprávněn začít takové hnutí? Máme své 

Bible. Máme své poznání doložené zázračným 

působením Ducha svatého. Máme pravdu, která 

nepřipouští kompromis. Není naší povinností 
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odmítnout vše, co není v souladu s touto pravdou? 

Váhala jsem a odkládala odeslání článku, k jehož 

napsání mé podnítil Duch Páně. Nechtéla jsem 

přistupovat k těmto rafinovanostem nepatřičným 

způsobem. V Boží prozřetelnosti však musí být 

šíření tohoto omylu zastaveno. 

Krátce předtím, než jsem odeslala svědectví 

ohledně úsilí nepřítele podkopávat základy naší 

víry skrze rozšiřování podvodných teorií, četla 

jsem příhodu o lodi plující v mlze vstříc ledovci. 

Po několik nocí jsem spala jen málo. Pociťovala 

jsem velikou tíhu, která mě tlačila k zemi. Jednou 

v noci mi byla zřetelně ukázána scéna. Loď plula 

po vodě v husté mlze. Náhle zvolal muž ze 

stožáru, „Před námi je ledovec!” Před lodí čněl 

vysoko k nebi gigantický ledovec. Autoritatiuní 

hlas zvolal, „Najeďte do něj!“ Nedošlo k žádnému 

zaváhání. Bylo potřeba okamžitě reagovat. 

Strojvůdce vyjel na plnou páru a kormidelník 

obrátil loď přímo na ledovec. S rachotem narazila 

do ledu. Došlo ke strašnému nárazu a ledovec byl 

roztříštěn na mnoho kusů dopadajících s 

hromovým rachotem na palubu. Pasažeři byli 
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prudce otřeseni silou nárazu, nedošlo však ke 

ztrátě na životech. Loď byla poškozena, ne však 

neopravitelně. Odrazila se nárazem, otřásajíc se od 

přídě až na záď jako živoucí organismus. Pak se 

pohnula na své cestě kupředu.  

Věděla jsem dobře, co toto zobrazení znamená. 

Měla jsem svá nařízení. Slyšela jsem slova 

pronesená hlasem našeho Kapitána, „Vyjeďte mu 

vstříc!“ Věděla jsem, co je mou povinností a že 

není času nazbyt. Přišel čas rozhodného činu. 

Musím bezodkladně uposlechnout příkazu, 

„Vyjeďte mu vstříc!“  

Tu noc jsem vstala v jednu hodinu a psala tak 

rychle, jak stačila moje ruka kmitat po papíru. 

Během několika následujících dní jsem pracovala 

od časného rána až pozdě do noci, abych mohla 

našim lidem předat pokyny, které jsem dostala 

ohledně omylů, které se mezi námi šířily. 

Doufala jsem, že dojde k úplné nápravě a že 

principy, za které jsme bojovali v začátcích a které 

nám byly ukázány mocí Ducha svatého budou 

zachovány. 
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Mnozí z našich lidí si neuvědomují jak pevně byly 

základy naší víry položeny. Joseph Bates, Otec 

Pierce, Bratr Edson, můj muž a další, kteří byli 

nadšení, ušlechtilí a pravdiví, byli mezi těmi, kdo 

po uplynutí času r. 1844 hledali pravdu jako 

skrytý poklad. Setkávala jsem se s nimi a usilovně 

jsme studovali a modlili se. Často jsme spolu 

zůstali pozdě do noci a někdy po celou noc, 

modlíc se o světlo a studujíc Boží slovo. Znovu a 

znovu se tito bratři scházeli ke studiu Bible, aby 

znali její význam a byli připraveni ji vyučovat 

s přesvědčivostí. Když ve svém studiu dospěli do 

bodu, kdy řekli, „Nemůžeme již více učinit,“ Duch 

Páně na mne sestoupil a ukázal mi ve vidění jasné 

vysvětlení pasáží, které jsme studovali s pokyny 

jak máme účinně pracovat a vyučovat. Takto nám 

bylo dáno světlo, které nám pomohlo porozumět 

Písmu ohledně Krista, jeho poslání a kněžství. 

Byla mi jasně ukázána linie pravdy, sahající od 

tohoto času až po dobu, kdy vejdeme do Božího 

města, a předala jsem ostatním pokyny, které mi 

Pán dal. Během celé této doby jsem nemohla 

pochopit uvažování bratří. Moje mysl byla jakoby 

uzamčena a nechápala jsem význam Písma, které 



11 
 

jsme studovali. Toto bylo jedním z největších 

zármutků mého života. V tomto stavu mysli jsem 

zůstala dokud nebyly v souladu s Božím Slovem 

jasně stanoveny všechny hlavní body naší víry. 

Bratři věděli, že pokud jsem neměla vidění, 

nerozuméla jsem těmto otázkám a daná zjevení 

přijali jako světlo přímo z nebe. 

Po dva či tři roky zůstala má mysl uzamčena vůči 

porozumění Písma. Během naší práce jsme 

s manželem navštívili bratra Andrewse, který 

velmi trpěl revmatickou horečkou. Modlili jsme se 

za něj. Položila jsem ruce na jeho hlavu a řekla, 

„Otče Andrewsi, Pán Ježíš tě uzdravuje.“ Byl 

okamžité uzdraven. Vstal a chodil po pokoji, 

chválíc Boha a prohlásil, „Nikdy předtím jsem 

něco takového neviděl. V tomto pokoji jsou 

přítomni Boží andělé. Boží sláva byla zjevena, 

světlo prozářilo celý dům a ruka anděla spočinula 

na mojí hlavě. Od toho okamžiku jsem byla 

schopna rozumět Božímu Slovu. 

Jaký vliv povede lidi v této fázi naší historie 

lstivým a účinným způsobem usilovat o stržení 

základů naší víry – základů, které byly položeny 
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na začátku naší práce studiem Slova v modlitbách 

a Božím zjevením? Na těchto základech jsme 

budovali v poslednich padesáti letech. Podivujete 

se, že musím protestovat, když vidím počátek 

činnosti, která odstraní některé z pilířů naší víry? 

Musím uposlechnout příkaz „Střetni (utkej) se 

s ním!“ 

Chovám nejvroucnější sympatie k Dr. Kellogovi. 

Po mnoho let jsem se snažila pevně ho podržet. 

Boží Slovo ke mně vždy znělo, „Můžeš mu 

pomoci.“ Někdy jsem se v noci probudila, vstala a 

šla do pokoje modlit se: „Ó Pane, drž Dr. Kelloga 

pevně. Nedovol mu odejít. Zachovej jej věrným. 

Pomaž jeho oči nebeským balzámem, aby 

prohlédnul a viděl všechno jasně.“ Noc za nocí 

jsem ležela a byla vzhůru, rozjímajíc, jak bych mu 

mohla pomoci. Opravdově a často jsem se 

modlila, aby mu Pán nedovolil odvrátit se od 

posvěcující pravdy. Moje touha, aby byl ochráněn 

před děláním chyb, které ublíží jeho duši a 

poškodí přítomnou pravdu, byla pro mne 

skličujícím břemenem. Po nějakou dobu však jeho 

jednání prozrazovalo, že je pod kontrolou 
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podivného ducha. Pán vezme tento problém do 

svých vlastních rukou. Já musím nést varovné 

poselství, které mi Bůh dal a výsledek ponechat na 

Pánu. Musím nyní vysvětlit tuto záležitost se 

všemi jejími dopady, neboť Boží lid nesmí být 

oloupen. 

Jsme lidem zachovávajícím Boží přikázání. 

Během posledních padesáti let jsme se museli 

vypořádat se všemi možnými podobami 

bludařství, které měly zamlžit naši mysl ohledně 

učení Písma – obzvlášť pokud jde o Kristovu 

službu v nebeské svatyni a nebeské poselství pro 

tyto poslední dny, nesené anděly čtrnácté kapitoly 

Zjevení. Názory všeho druhu byly vnucovány 

Adventistům sedmého dne, aby nahradily  pravdu, 

která byla bod po bodu vyhledána studiem na 

modlitbách a dosvědčena zázrakypůsobící mocí 

Pána. Avšak ukaza-tele cesty, které nás učinily 

tím, čím jsme, mají být zachovány a budou 

zachovány jak Bůh ukázal skze Své Slovo a 

svědectví Svého Ducha. Povolal nás, abychom se 

drželi pevným stiskem víry základních principů, 

které jsou založeny na nepopiratelné autoritě. 
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Pán Ježíš bude vždy mít vybrané lidi, kteří mu 

budou sloužit. Když Židé zavrhli Krista, Prince 

života, odebral jim Boží království a předal je 

nežidům. Bůh bude pokračovat v činnosti na 

základé tohoto principu v každé fází svého díla. 

Pokud se církev prokáže nevěrnou Božímu Slovu, 

nehledě na její postavení, vznešenost a svatost 

jejího poslání, Pán s ní nemůže nadále 

spolupracovat. Další jsou pak vybrání, aby nesli 

důležitá poselspví. Když však ani tito neočistí své 

životy od veškerého zlého počínání a nenastolí 

ryzí a svaté zásady ve veškerém svém konání, Pán 

ve bolestně zasáhne a pokoří a pokud nebudou 

činit pokání, zbaví je jejich postavení a zahanbí. 

(Ellen G. White - Pohled vzhůru, str. 131) 
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PŘÍLOHA 

Zvláštní Vatikánský dokument 1997-2002 – 

Katolický plán k evangelizováni adventisů 

sedmého dne. 

Hlavní cíl: „Evangelizování Adventistů sedmého 

dne s pravým evangeliem je největší cil Katolické 

církve, aby se protestanté vrátili do Říma.“ 

1. Navrhnout dobré nápady a připravit projekty 

mezi adventisty, které mají napomoci 

k vypěstování úzkého vztahu mezi katolíky a 

adventisty. 

2. Udělat určité ústupky, aby zdomácněli 

katolické způsoby myšlení mezi adventisty. 

3. Promyslet a přezkoumat možnost společných 

evangelizačnich projektů s adventisty. 

4. Odstranit bludné věroučné názory, které mají 

adventisté k římsko-katolické církvi. 

5. Poukázat adventistům sedmého dne, že původ 

jejich cirkve nemá žádné biblické oprávnění. 

6. Poukázat na to, že spisy Ellen Gould Whiteové 

jsou falešné. 
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7. Poukázat adventistům sedmého dne, že jejich 

stanovisko k papeži, panně Marii a k neděli, 

jako dni odpočinku, je zničující / nebezpečné / 

vzhledem na celosvětový mir. 

8. Adventistům sedmého dne dát na vědomí, že 

jejich církev má mezi protestanty nejvyšší míru 

odpadnutí, což dokazují teologické rozdíly 

mezi nimi. 

9. Zveřejnit před světem kroky, které podnikla 

adventní církev prostřednictvím jejich 

představitelů ve směru ke katolictví a ekumenii. 

10. Adventistů sedmého dne vysvětlit, že pokud 

se nesjednotí s katoliky a protestanty v úsilí o 

zachování světového miru, budou považováni 

za vinné ve všech neštěstich a v každém zlu, 

které přijde na zemi. 

Vyňato z The End Times newsletter, volume 5 No. 

4 by Dr Samuele Bacchiocchi. 
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