
„Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; ... Světlo spravedlivých 
bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne.“

Židům 10:37; Přísloví 13:9;

Šalomoun se snažil  sepsat moudrost,  kterou během života získal. Moudrost,  že světlo
spravedlivých  bude  zářit  a  lampa  ničemů  zhasne  není  jen  moudrost,  ale  i  proroctví.
Vyslovil je prorok Malachiáš:

„Tehdy ti, kdo se bojí Hospodina, mluvili jeden s druhým a Hospodin dával pozor a slyšel. Pamětní
kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí Hospodina a kdo si váží jeho jména. Budou mým
vlastnictvím — praví Hospodin zástupů — v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má
člověk  soucit  se  svým synem,  který  mu slouží.  Znovu  budete  vidět  rozdíl  mezi  spravedlivým a
ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží. Neboť hle, přichází den planoucí jako
pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den
je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého
jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. “ Malachiáš 3:16-20;

Král i prorok vidí budoucnost optimisticky, ale prorok přidává víc podrobností. Ještě před
tím optimistickým závěrem popisuje proces dělení Božích služebníků:

„Protivili jste se mi svými slovy, praví Hospodin. Ptáte se: Co jsme mluvili proti tobě? Říkáte: Sloužit Bohu je k 
ničemu! Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před Hospodinem zástupů ve 
smutku? Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými — nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale 
provokovali Boha, a unikli.“ Malachiáš 3:13-15;

Takový proces pochybování o smyslu služby Bohu probíhá. Nejen dnes, ale v celé dvou a 
půl tisícileté epoše lidských vlád.

Každý z nás se střetává se zkutečnosti, v níž se musí rozhodovat, jak se zachovat v dané 
situaci. Jednat spravedlivě nebo s respektem k přirozenému Božímu řádu je čím dál víc 
nebezpečnější. Narodili jsme se a vyrostli v prostředí, kde respekt k přirozenému Božímu 
řádu nahradila lidská pýcha a zaslepenost z mocí, kterou člověku dal technický pokrok. 
Proto pochopit, co je respekt k přirozenému Božímu řádu musíme znovu postupně 
objevovat. Bohužel jednou oblastí, kde se lidé úplně zbavili zábran vůči dílu Stvořitele je 
část vědy a vědců. Nejvíce je to vidět v oblasti oborů souvisejících s genovým 
inženýrstvím. Nejenže jsou k pokusům zneužíváni a týráni živí tvorové mnoha zvířecích 
druhů , ale čím dál víc i lidé. V zájmu vědy jsou zabíjení dokonce tří měsiční lidské plody. 
To už je za hranou přirozené lidské etiky. Máme přijímat výsledky takových pokusů a 
považovat to za správné? Je tohle správná cesta, jak ovládnout zemi podle Boží vůle? 
Boží vůli bylo (a stále je) rozšířit zahradu v Edenu po celé zemi a ne vyvíjet v laboratořích 
nebezpečné patogeny, pouštět je mezi lidi a pak pod záminkou ochrany zdraví, nám 
vnucovat experimentální látky, které ani nesplňují definici pro vakcíny. Tohle všechno se 
děje podporované lží a klamem. Až sem dospěla lidská spravedlnost. Spravedlnost, o níž 
se píše v Bibli je Boží spravedlnost, která je nadřazená všem zákonům světa. Je založená 
na víře v to, že Bůh je věrný a pravdivý, splní, co slíbil a odplatí každému po zásluze. On 
pozorně sleduje jednání každého. 

„Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; můj spravedlivý bude žít z
víry, ale kdyby ustoupil, nebude v něm mít moje duše zalíbení.‘ “ Židům 10:37,38;



Odcizení  křesťanských  národů  od  přirozeného  řádu  i  jeho  Stvořitele  pokročilo  za
uplynulých sto let tak, že lidé většinou považují současný stav civilizace za normální a o
původ světa, o jeho Stvořitele a o naději na mnohem lepší a trvalý život, díky našemu
Spasiteli  se příliš  nezajímají.  Jejich mysl  se ocitla ve tmě. Proto nevnímají  varování v
Ježíšových slovech:

„O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za
dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli,
pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa
a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24:36-39;

Kdo si  uchová víru a vytrvá až do konce bude spravedlivý před Bohem díky své víře.
Mnohé naznačuje, že ten čas se rychle blíží.

„Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ten, který má přijít, přijde a nebude otálet; ... Světlo 
spravedlivých bude jasně zářit, avšak lampa ničemů zhasne.“
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