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» Hospodin světlo mé a spasení 
mé, kohož se budu báti? 
Hospodin síla života mého, 
kohož se budu strašiti? «

Žalm 27:1
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ÚVODNÍK

Je třeba se strachovat?

3

	 Je	 třeba	 se	 strachovat,	 že	 Boží	 lid	 není	 připraven	 na	 to,	 co	
přichází	 na	 zem.	 Nemá	 snad	 církev	 dostatek	 energie?	 Nejsme	 na	
zakázané	půdě	a	neusínáme	v	 této	důležité	době?	Příliš	 si	přejeme	žít	
podle	 toho,	 co	 vidíme	 kolem	 nás.	 Musíme	 více	 chodit	 vírou.	 Musíme	
mít	 více	 energie,	 více	 neochvějné	 víry	 a	 důvěry	 v	 Boha.	 Nevplížila	 se	
do	 církve	 pýcha?	 Bdíme	 nad	 svým	 já	 tak	 přísně,	 jak	 bychom	 měli?	
Zkoumejme	každý	své	vlastní	srdce	a	pečlivě	sledujme	svůj	vlastní	život	
a	poznáme,	nakolik	se	podobáme	pravému	Vzoru,	v	jednoduchém	plášti,	
Jeho	 život	 byl	 životem	 oběti;	 konal	 dobro,	 obšťastňoval	 druhé.	 Přísně	
zkoumejme	a	sledujme,	zda	přinášíme	ovoce	Ducha…
	 Mnozí	 mezi	 námi	 doufají,	 že	 příchod	 Hospodina	 je	 ještě	 příliš	
daleko	a	jejich	skutky	odpovídají	jejich	víře…
	 Nechybí	 snad	 Božím	 služebníkům	 a	 církvi	 víra?	 Nenecháváme	
se	příliš	snadno	zmalomyslnět?	Nejsme	příliš	ochotni	uvěřit,	že	náš	úděl	
je	 těžký,	a	nemyslíme	si,	že	nás	Bůh	opustil?	To	není	správné.	Bůh	nás	
miluje	tak,	že	dal	svého	nejmilovanějšího	Syna,	aby	za	nás	zemřel.	O	naši	
záchranu	 se	 zajímá	 celé	 nebe.	 Bude	 nám	 po	 tom	 všem	 ještě	 zatěžko	
důvěřovat	takovému	dobrému	Otci?	On	dá	Ducha	svatého	svým	dětem,	
které	Ho	o	něj	prosí,	mnohem	ochotněji,	 než	dávají	 rodiče	dobré	dary	
svým	 dětem.	 Nebudeme	 malomyslnět,	 ale	 s	 vírou	 a	 důvěrou	 prosit	
našeho	 Otce	 v	 nebi	 o	 věci,	 které	 potřebujeme.	 A	 pokud	 neobdržíme	
okamžitou	odpověď	na	svoje	modlitby,	nesmíme	se	vzdát	odvahy	a	víry	
a	dovolit,	aby	se	nás	zmocnil	duch	reptání.	Ten	nás	pouze	odvádí	dál	od	
Boha,	protože	je	Mu	nepříjemný.
	 Každý,	kdo	přichází	k	Bohu	s	upřímným	srdcem	a	vysílá	k	Němu	
s	vírou	vroucí	prosby,	obdrží	okamžitou	odpověď.	Naše	víra	však	musí	
být	vytrvalá.	Nesmíme	se	zaslíbení	vzdát	ani	na	chvilku…
(RH	12	června	1855)

Ellen	G.	Whiteová
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Hospodin dokoná za mne

Jací jsme my lidé? Abychom se 
přinutili něco dokázat, splnit 
nějaký úkol, řešíme to často 
formou předsevzetí. Jistě s tím 
máme i my zkušenost. Chtěli 
bychom se třeba naučit cizí jazyk, 
hrát na hudební nástroj, nebo 
porozumět kvantové mechanice.

Proč si vlastně tato předsevzetí 
dáváme? – Odpověď je 
jednoduchá. Často nám ani tak 
nechybí odvaha začít, jako spíš 
dílo dokončit.

Hospodin dokoná za mne

A kam nyní toto heslo zařadit, 
čeho se týká? Naší snahy po 
vlastních úspěších?

Pro dnešní krátké zamyšlení, jsem si vybral text Písma 
ze Starého zákona.

Úvodní verš: Žalm 138,8

Hospodin dokoná za mne: Nebo milosrdenství Tvé, 
Hospodine, na věky, aniž díla rukou svých kdy opustíš.

Na tuto otázku nacházíme 
v Božím slově řadu příkladů 
a odpovědí.

1. Může se stát, že se nám 
nedostává fyzických sil.

Ve 2Moj 17,8-13 nacházíme 
popis bitvy izraelského národa 
s Amalechem. Přečíst

Jak by dopadla bitva, kdyby 
vše záleželo na Mojžíšovi 
v Rafidim?   Nejspíš špatně. Víme 
to z průběhu bitvy, kdy Mojžíšovi 
poklesávaly ruce, v nichž držel 
svou hůl. – V tu chvíli začínali mít 
Amalechičtí převahu. Oporou 
se Mojžíšovi stali Aron a Hur, 
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kteří jej podpírali a připravili mu 
kámen, na který se mohl posadit.

2. Také se nám může stát, že 
upadá naše vlastní víra.

Přečtěme si společně, jak to bylo 
se synem Amaty, tedy s Jonášem 
(Jonáš 1, 1-16). Jak Pán Bůh 
dokonal dílo za Jonáše? Přivedl 
jej k pokání. – Můžeme si přečíst 
Jonášovu modlitbu ve 2. kapitole.

3. Nebo můžeme mít pocit 
víry, že máme víry dostatek, 
žel, založené na našem 
vlastním sebevědomí.

Všichni známe příběh apoštola 
Petra a jeho výrok: „I kdybych 
měl s Tebou zemřít, nikdy Tě 
nezapřu!“ (Mt 26, 35). Co se zde 
apoštolu Petrovi nedostávalo? 
Pomůžete mi s odpovědí? /ano, 
spolehnutí se na Boží sílu/

Vzpomínám si na jeden příběh, 
který mi vyprávěla babička, 
mnozí jste ji možná znali.

 Stalo se to před mnoha lety, 
v zimě, kdy ještě v tomto ročním 

období pořádně mrzlo, padal 
sníh a kolem cest, pokud vůbec 
byly průjezdné, se kupily závěje 
sněhu. Dědeček s babičkou se 
tehdy jednoho rána rozhodli, 
že zajedou do nedalekého 
města pro zboží. Měli svůj, malý 
nákladní automobil, vlastně 
jeden automobil se dvěma 
karosériemi /abych vysvětlil 
- jednu nákladní a jednu 
sportovní karosérii. Na rám 
s motorem nasadili vždy tu 
karosérii, kterou potřebovali.

 Do města celkem bez 
komplikací dojeli, naložili zboží 
na korbu a jeli zpět. Cestou 
zpátky však bylo potřeba sjet 
z velmi prudkého kopce. Dědeček 
si před kopcem podřadil, 
nohu na brzdě a opatrně se 
z kopce začal spouštět. Nebyli 
však ani v polovině kopce, 
když se náklaďáček začal 
nekontrolovatelně rozjíždět 
a už to nebyl náklaďáček, ale 
spíš sáňky, které na kluzké 
a zledovatělé cestě nabíraly 
na rychlosti. Dědeček se chvíli 
snažil situaci zvládnout, ale 
potom zavolal na babičku, 
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Hospodin dokoná za mne
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ať z auta vyskočí a zachrání 
se. Sám otevřel dveře, z auta 
vyskočil a babičku nechal 
v neovladatelném autě 
samotnou. A jak to celé 
dopadlo? Babička si přelezla 
za volat, podařilo se jí prudký 
svah zvládnout a pod kopcem 
se s autem zabořila do měkké 
sněhové závěje. Přivolaní 
sousedé jim pomohli auto 
ze závěje vytlačit a potom 
už šťastně dorazili domů 
i s nákladem.

Vypadá to trochu jako příběh 
pro děti, ale tuto událost prožili 
skuteční, dospělí lidé, i když 
někdy před sedmdesáti lety. 

Tady se naplnilo zaslíbení: 
„Hospodin dokoná za mne,, 
V každodenním životě se 
setkáváme s překážkami, 
starostmi a snad i otázkami, 
ale Pán Bůh nás obdařil mnoha 
schopnostmi, rozumem, 
moudrostí, příležitostmi. Snažme 
se je s Jeho pomocí hledat, 
rozvíjet a používat! 

Ano.

„Hospodin dokoná za mne: Nebo 
milosrdenství Tvé, Hospodine, na 
věky, aniž díla rukou svých kdy 
opustíš.“

 To bylo životní vyznání krále 
Davida, jeho zkušenost na cestě, 
která nebyla vůbec jednoduchá.

I pro nás, se tento krátký verš 
může stát zaslíbením. 

Moc nám všem přeji, abychom 
na naší cestě získali stejnou 
životní zkušenost.

„Hospodin dokoná za nás: Nebo 
milosrdenství Tvé, Hospodine, 
na věky, aniž díla rukou svých 
kdy opustíš!“

A M E N

Petr Neuwirth
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Psát	 o	 dalekých	 vesmírných	 světech,	 pro	 mne	 jako	 pozemšťana,	 není	
jednoduché	a	snadné.	Přesto	 jsem	se	k	 tomu	rozhodl.	Pozorovat	 to,	 co	
je	 nade	 mnou,	 je	 pro	 mne	 velice	 zajímavé!	 A	 pro	 vás?	 Ale	 kde	 začít?	
K	 tomuto	 „startu“	 do	 VESMÍRU,	 do	 říše,	 která	 se	 tam	 nahoře	 nachází,	
jsem	zvolil	text	u proroka Izaiáše 40,26	a	dovolím	si	uvést	jeho	znění	
z	několika	překladů:

„Pozdvihnete	očí	svých	a	vizte,	kdo	to	stvořil?	Kdo	vyvodí	v	počtu	vojsko	
jejich	a	všeho	toho	zejména	povolává?	Vedle	množství	síly	a	veliké	moci	
ani	jedno	z	nich	nehyne.“	KP

„Zvedněte	 oči	 a	 pohleďte:	 Kdo	 stvořil	 toto	 vše?	 Kdo	 koná	 přehlídku	
hvězdných	 zástupů,	 kdo	 je	 volá	 jménem,	 všechny	 do	 počtu?	 Má	
nesmírnou	sílu.	Jeho	moc	je	úžasná	–	nikdy	Mu	nechybí	ani	jedna!“	B21

NAŠE ZEMĚ

A DALEKÉ 
VESMÍRNÉ SVĚTY



8
Z RÁJE 
  DO RÁJE 3. 2020
Z RÁJE 
  DO RÁJE

naŠe zemĚ a daLekÉ vesmÍrnÉ svĚtY

Z RÁJE 
  DO RÁJE8
Z RÁJE 
  DO RÁJE 3. 2020

„Pozdvihnite	 svoje	 oči	 na	 výsosť	 a	 vedzte,	 kto	 to	 všetko	 stvoril?	 Ten,	
ktorý	vyvodí	ich	vojsko	v	plnom	počtu,	volá	ich	všetky	podľa	mena.	Pre	
množstvo	 vlády	 a	 preto,	 že	 je	mocný	 a	 silný,	 nesmie	 niektoré	 chýbať.“	
-Roháček

A	 nyní	 komentář	 od	 EGW	 „Žádný	 smrtelník	 není	 sto	 plně	 pochopit	
jsoucnost,	 moc	 nebo	 konání	 Nekonečného!	 Písmo	 svaté	 praví:	 „Zdaliž	
ty	 stižitelnosti	 Boží	 dosáhneš?	 Vyšší	 jest	 nebes,	 co	 učiníš?	 Hlubší	 než	
podsvětí	 (šeol)	 jak	 porozumíš?	Delší	 je	míra	 její	 než	 země,	 a	 širší	 než	
moře.“	Job	11,	7-9

Ani	největší	mudrci	světa	nemohou	pochopit	Boha.	Člověk	může	věčně	
bádat,	 věčně	 poznávat	 a	 stále	 je	 před	 ním	 NEKONEČNO!“	 PP	 staré	
vydání	str.	77;	PP	115,116	angl.

Tolik	 asi	 myšlenek,	 které	 bych	 označil	 jako úvodní.	 A	 nyní	 se	 opět	
ptám:	Jak	začít,	jak	pokračovat?	Svoji	odpověď	na	otázky	jsem	vložil	do	
nadpisu.

Všechno má svůj původ v Bohu

Tuto	 informaci	 zaznamenal	 Mojžíš	 v	 Genesis	 1,	 1	 „Na	 počátku	 stvořil	
Bůh	 nebe	 a	 zemi.“	 KP	 To	 znamená,	 že	 předtím	 existovalo	 pouhé	 NIC!	
Existoval	ovšem	Ten,	který	je	VĚČNÝ,	který byl vždy a zůstává	(trvá)	na	
věčné	věky!
Předpokládám,	 že	 jste	 zaslechli	 otázku,	 případně	 se	 ve	 vás	 zrodila	
myšlenka,	 odkud	 a	 kde	 se	 tu	 Bůh	 vzal?	 Odkud	 přišel?	 Co	 říct	 na	 tyto	
otázky?	ON	 se	odnikud nevzal ani neobjevil!	 Byl	 zde,	 existoval	 dřív,	
než	 začal	 existovat	 vesmír	 a	 nekonečné	 hvězdné	 světy.	 Prorok	 Izaiáš	
uvádí:	„Já	jsem	první	a	poslední	a	kromě	mne	není	žádného	Boha.“	
Iz	44,	6

naŠe zemĚ a daLekÉ vesmÍrnÉ svĚtY
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A	Janovi	na	Patmosu	se	představil	slovy:	 „Já	 jsem	ALFA	i	OMEGA,	 totiž	
počátek	 i	konec…	TEN	všemohoucí.“	Zj	1,	8.	Už	zmíněný	začáteční	 text	
Bible	 Gen	 1,	 1	 překládají	 podobně	 jako	 kraličtí,	 i	 jiní	 překladatelé,	
n.	 př.	 ve	 slovenštině	 nebo	 i	 v	 polštině.	 Ale	 jsou	 i	 takoví	 překladatelé	
(i	 angličtí),	 kteří	 použili	 jiný	 způsob	 vyjádření,	 jiný	 slovosled:	 „Na	
POČÁTKU	BŮH	stvořil	nebesa	a	zemi.“	(PNS)	

Někdo	může	namítnout,	že	na	tom	přece	nezáleží,	zda	je	přeloženo	„Na 
počátku stvořil Bůh…“	 nebo	 „Na počátku Bůh stvořil…“	 Skutečnost,	
že	Bůh	 –	 ELOHIM	 je	 uveden	 na	 nejpřednějším	místě,	 je	 úžasné!	On	 je	
počátek	všeho	viditelného	i	neviditelného.	

Někdo	 se	 může	 zeptat,	 odkud	 jsem	 vzal	 výraz	 „ELOHIM.“	 Je	 to	 Boží	
jméno	 podle	 hebrejského	 originálu,	 které	 zní:	 „Berešit	 bára ELOHIM 
et hašamajím	v	et	ha	árec.“ Gen1,	1	A	něco	víc	o	tomto	jménu	přiblížím,	
napovím:	Vyřkl	 je	PÁN	JEŽÍŠ	na	kříži:	 „A	při	hodině	deváté	zvolal	 Ježíš	
hlasem	velikým	 (mocným)	 řka:	ELI,	 ELI,	 lama	 zabachtami.	To	 je:	Bože	
můj,	Bože	můj,	proč	jsi	mne	opustil?	(Mt	27,46)

A	 jak	reagovali	na	 toto	zvolání	 ti,	kteří	 to	slyšeli?	Posmívali	 se,	 že	volá	
Eliáše!	A	co	vůbec	znamená	jméno	Eliáš?	„Hospodin	je	Bohem.“	

Nebeský konstruktér tvoří vše dokonale 

Tento	 nebeský	 Tvůrce,	 jednou	 poslal	 proroka	 Jeremiáše	 do	 hrnčířské	
dílny,	 aby	 sledoval	 práci	 hrnčíře	 s	 hlínou.	 Je	 zde	 však	 velký	 rozdíl:	
Nebeský	Tvůrce	neměl	ani	hmotu,	ani	nářadí	(kruh).	Nebylo	NIC.	Vesmír	
neexistoval.	Bylo prázdno! 

Našeho	 všemohoucího	 Boha,	 přebývajícího	 v	 zářivém	 světle	 nebes,	
který	 stvořil	 nekonečný	 vesmír	 včetně	 naší	 Země,	 nelze	 k	 ničemu	
přirovnat,	ani	ničím	napodobit!	Iz	40,	18.	25;	46,	5.
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naŠe zemĚ a daLekÉ vesmÍrnÉ svĚtY

Nyní	 chci	 uvažovat	 o	 nebeském	 Projektantovi	 a	 o	 Jeho	 hvězdných	
„světech,“	 které	 tvoří,	 jak	 je	 zmíněno	 v	 Gen1,	 1!	 Do	 nekonečna	 se	
rozpínající	 vesmír	 je	 plný	 úžasných	 a	 okouzlujících	 Božích	 divů,	 před	
kterými	člověk	musí	 Jeho	Tvůrci	vzdát	hold	a	v	hluboké	bázni	se	před	
tímto	Architektem	sklonit	v	němém	úžasu!	

Když	spatřuji	nebesa	Tvá,	dílo	prstů	Tvých	měsíc	a	hvězdy,	které	jsi	tak	
upevnil…“	Žalm	8,4.

Vše,	 co	 Bůh	 stvořil,	 nebesa	 posetá	 hvězdami…	 galaxiemi…	 zapadá	 do	
sebe	jako	„ozubená	kola.“	Tato	„ozubená	kola“	mi	připomínají	z	dětství,	
když	 jsem	v	 sousedství	 v	 zámečnické	 dílně	 pozoroval	 tzv.	 „transmise,“	
kdy	se	určitým	pohybem	páky,	přenášela	činnost	na	jiné	stroje…

Transmise	 je	 technické	 zařízení	 k	 přenášení	 a	 rozvádění	 hnací	
síly	 z	 hnacího	 stroje	 na	 další	 stroj…	 Je	 zajímavé,	 že	 prorok	
Ezechiel	 u	 řeky	 Chebar	 spatřil	 v	 „otevřeném	 nebi“	 zvláštní	
nebeskou	 „mechaniku“	 –	 transmisi,	 v	 podobě	 mnoha	 kol…	 
„Na	pohledění	byla	kola…	jakoby	bylo	kolo	uprostřed	kola…"	KP	Ez	1,	1.	16.	

„Pokud	 jde	 o	 vzhled…	 jejich	 vzhled	 a	 jejich	 konstrukce	 byly	 právě	
takové,	jako	když	se	kolo	ukáže	uprostřed	jiného	kola.“	PNS

Díky	 této	 nebeské	 „mechanizaci“	 naše	 Země	 letí	 vesmírem	 kolem	
galaxie	Mléčné	dráhy	až	„k	souhvězdí	Orion,	odkud	přichází	Boží	hlas…“	
EW	41

Vracím	 se	 zpět	 k	 nebeské	 technice,	 která	 byla	 použita,	 když	 byl	 Eliáš	
vzat	do	nebe.	 „Takž	stalo	 se,	 že	když	přece	 jdouce	 (Eliáš	a	Elizeus),	aj,	
vůz	ohnivý	a	koně	ohniví	rozdělili	je	na	různo.	I	vstoupil	Eliáš	u vichru 
do	nebe!“	KP
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„A	stalo	se,	jak	kráčeli	a	při	chůzi	mluvili,	tu	pohleďme,	ohnivý	válečný	
dvoukolový	 vůz	 a	 ohniví	 koně	 a	 přistoupili	 k	 tomu,	 aby	 učinili	 mezi	
oběma	rozděleni	a	Eliáš	vystoupil	ve větrné bouři	k	nebesům.“	PNS
„Pak	šli	dál	a	rozmlouvali.	A	hle	ohnivý	vůz	s	ohnivými	koňmi	je	od	sebe	
oddělil	a	Eliáš	vystupoval	ve vichru	do	nebe.“	EP

Výrazy,	 které	 jsou	 zde	 použity:	 vichr,	 větrná	 bouře,	 mi	 připomínají	
technické	 zařízení	 –	 turbinu,	 nebo	něco,	 co	nadměrně	hučí,	 jako	n.	 př.	
tryskové	letadlo…	My	pozemšťané	nemáme	ani	ponětí,	tušení	o	nebeské	
technice	–	nevíme,	 jak	byla	přenesena	 rajská	 zahrada	do	nebe,	 ani	 jak	
sestoupí	Nový	Jeruzalém	na	obnovenou	Zemi!

++++++++++

Moje osobní poznámka – vsuvka

Když	 nyní	 postupně	 pracuji	 na	 článku	 o	 naší	 Zemi	 a	 dalekých	
vesmírných	 světech,	 narazil	 jsem	 při	 ranním	 čtení	 Písma	 u	 Jana	
v	 první	 kapitole	 na	 texty	 1-6,	 ze	 kterých	 jsem	 pochopil,	 že	 se	 v	 nich	
pojednává	 o	 třech	 osobnostech:	 (a)	 BŮH	 ELOHIM	 –SLOVO	 (v.1.2.)	 (b)	
JEDNOROZENÝ	BOŽÍ	SYN	–	PÁN	JEŽÍŠ	(v.	3.	-5.)	(c)JAN	KŘTITEL	(v.	6.7.)

Doposud	 jsem	 se	 domníval,	 že	 se	 v.	 1	 vztahuje	 pouze	 a	 jenom	 na	
Pána	 Ježíše.	 Skutečnost	 je	 jiná!	 Informace	 z	 verše	 1	 je	 harmonicky	
spojena	 s	 Gen	 1,	 1.	 Ano,	 Boží	 Syn	 byl	 spolutvůrcem	 „věcí	 viditelných	
i	neviditelných“	(Ko1,	15-17)

„Pán	vesmíru	 (=	ELOHIM)…	měl	 společníka	–	 spolupracovníka…	Skrze	
svého	 Syna	 stvořil	OTEC	všechny	nebešťany…“	PP	34	 angl.;	 PP	12.	 13;	
staré	české	vydání.	

++++++++++
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Žalm	 33.	 prozrazuje	 tajemství	 Jeho	 práce:	 „Slovem	 Hospodinovým	
nebesa	učiněna	jsou	a	duchem	úst	Jeho	všecko	vojsko	jejich…	Nebo	ON	
řekl	 a	 stalo	 se,	ON	 rozkázal	 a	 postavilo	 se.“	 v.	 6.	 9.	 (Zatímco	hrnčíř	 ke	
své	práci	potřeboval	nářadí-kruh	a	hmotu,	Nebeský tvůrce měl tvůrčí 
SLOVO! 

Totéž	platí	a	vztahuje	se	na	stvoření	naší	ZEMĚ.	To	lze	vyčíst,	a	pochopit	
z	Gen	1,	1.	Tak,	jako	VESMÍR,	plný	nebeských	hvězdných	světů,	měl	svůj	
POČÁTEK,	taktéž	i	ZEMĚ	měla	svůj	POČÁTEK,	ZROD!

Apoštol	 Pavel	 v	 listě	 Židům	 11,	 3	 přibližuje	 tuto	 skutečnost:	 „Věrou	
rozumíme,	že	učiněni	jsou	věkové	BOŽÍM	SLOVEM,	taktéž	z	ničeho	jest	
to,	co	vidíme	učiněno.“	KP

„Vírou	chápeme,	 že	VESMÍR	byl	uspořádán	Božím	slovem,	 takže	 to,	 co	
vidíme,	vzniklo	z	toho,	co	nevidíme.“	PNS	

„Vírou	rozumíme,	že	svět	byl	stvořen	Božím	slovem,	takže	to,	co	vidíme,	
nepovstalo	 z	 ničeho,	 co	 zde	 už	 bylo.“	 Petrů	 –	 Žid	 11,	 3	 (Poznámka	
Dr.	Ondřeje	Petrů:	Obyčejnému	pozorovateli	se	věci	jeví	jinak;	viditelné	
věci	pocházejí	z	jiných	viditelných,	jako	na	příklad	rostlina	může	vyrůst	
zase	 jen	 ze	 semene	 rostliny.	 Avšak	 na	 počátku	 Bůh	 všechno	 stvořil	
z	NIČEHO,	pouhým	svým	slovem	a	ne	 snad	 z	nějaké	 látky,	 která	by	 tu	
byla	od	věčnosti,	jak	se	někteří	lidé	domnívají.)	

A	 nyní	 komentář	 EGW	 k	 Žd	 11,	 3	 „Při	 formování	 našeho	 světa	 (moje	
poznámka:	Nejedná	se	pouze	o	Zemi,	ale	i	vesmír).	Bůh	nebyl	závislý	na	
nějaké	prahmotě.	Naopak,	všechny	věci,	hmotné	 i	duchovní	vznikly	na	
Jeho	rozkaz	a	byly	stvořeny	pro	 Jeho	vlastní	 záměr.	Nebesa,	 celé	 jejich	
zástupy,	Země	a	všechno,	 co	 je	v	ní,	nejsou	pouze	dílem	 Jeho	ruky,	ale	
začaly	existovat	dechem	Jeho	úst.“	8T	258.	259
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VESMÍRNÉ HVĚZDNÉ SVĚTY

Tato	 3	 zmíněná	 slova	 jsou	 v	 množném	 čísle.	 To	 znamená,	 že	 těchto	
vesmírných	 světů,	 pro	 nás	 POZEMŠŤANY,	 musí	 být	 nepochopitelné	
a	nespočitatelné	množství…!	

Nyní	 se	 vracím	 zpět	 k	myšlence,	
kterou	 jsem	 použil	 v	 úvodu	
článku,	 kde	 jsem	 uvedl	 verš	
u	 Izaiáše	 40,	 26.	 Prorok	 nás	
vyzývá,	 abychom	 pohlédli	
vzhůru	 k	 nebesům	 a	 zamysleli	
se	 nad	 tím	 nespočetným	počtem	
HVĚZD,	které	„plují“	nekonečným	
vesmírem,	když	my	máme	den!

Bůh	 stvořitel	 vyzval	 jedné	 noci	
Abra(ha)ma,	 aby	 vyšel	 ze	 svého	
stanu	 a	 řekl	 mu:	 „Vzhlédni	 nyní	
k	 nebi	 a	 sečti	 hvězdy,	 budeš-li	 je	
pak	moci	sečíst?“	Gen	15,	5

NA POČÁTKU BYLO SLOVO… 

…tvůrčí	SLOVO	–	SLOVO,	které	tvořilo…

Položme	si	otázku:	Co	bylo	před	tím,	než	něco	vzniklo?	(o	této	myšlence	
jsem	 se	 už	 částečně	 zmiňoval…)	 Před	 slovy	 z	 Gen	 1	 existovalo	 pouze	
(jenom)	 NIC!	 PRÁZDNO!	 Ovšem	 existoval	 všemohoucí	 Bůh	 Elohim,	
který,	 když	 se	 dostavila	 „plnost	 času,“	 –	 začal,	 to	 PRÁZDNO,	 to	 NIC	
formovat,	tvořit,	naplňovat.
Tuto	 činnost	 VŠEMOHOUCÍHO	 nám	 alespoň	 částečně	 pomohou	
pochopit	 určité	 biblické	 texty	 o	 vzniku	 nekonečného	 vesmíru.	 Jeden	

   Pixabay.com
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se	 zmiňuje	 o	 KORTINĚ:	 „Přioděl	 ses	 světlem	 jako	 rouchem,	 roztáhls	
nebesa	jako	kortinu“	Ž	104,	2.	Toto	slovo	–	zastaralé,	používali	kraličtí.	
Představuje	 ZÁCLONU,	 ZÁVĚS.	Když	 je	 pacient	 přivezen	do	nemocnice	
na	 vyšetření,	 jeho	 „lůžko“	 zacloní,	 oddělí	 „kortinou“	 od	 sousedního	
pacienta.	
V	 biblickém	 slovníku	 (KALICH)	 je	 napsáno:	 Kortina	 (=koberec,	
čaloun	 Ex	 26,1-13)	 je	 uvedeno,	 že	 Stánek	 úmluvy	 byl	 pokrýt	 čtyřmi	
pokrývkami…

V	 Ž	 104,	 2	 je	 důležité	 slovo	 které	 pojednává	 o	 „rozpínání VESMÍRU“ 
–	„Roztáhls	nebesa.“	Bůh	může	VESMÍR	rozpínat	do	nekonečna!	

O	myšlence,	že	vesmír	se	 „rozpíná“	 (zvětšuje)	pojednávají	 rovněž	další	
místa	 Písma	 svatého.	 Vyhledejte	 si	 Jeremiáše	 10,	 12.	 …svojim	 umom	
roztiahol	nebesia.	Roháček	(porovnejte	i	jiné	překlady).

++++++++++

V	 poslední	 době	 (dnes	 je	 6.	 květen	 2019)	 obletěla	 svět	 informace,	 že	
existuje	ČERNÁ	DÍRA,	 jiná,	než	 ty	už	kdysi	objevené.	Zmínil	 se	o	ní	na	
internetu	Martin	Fendrych	12.	04.	2019	Dále	říká	(píše):	„O	ní	samotné	
se	nelze	nic	 dozvědět,	 dá	 se	 jen	 teoretizovat…	Cokoliv	 se	 o	 černé	díře	
dovídáme	 nás	 vzrušuje,	 protože	 o	 ní	 málo	 víme…	 Představujeme	
si	 ji	 asi	 jako	 Spidermana	 (=	 pavouk),	 který	 si	 jako	 pavouk	 létá	 nad	
městem.	 Bavíme	 se	 o	 ní,	 vyslovujeme	 čísla,	 která	 leží	 za	 hranicí	 naší	
představivosti,	 zkušenosti…	 Má	 to	 být	 absolutní	 monstrum,	 větší	 než	
celá	naše	sluneční	soustava	a	váží	jako	6,5	Sluncí.
Zkoumat	 černou	 díru,	 znamená	 tedy,	 snažit	 se	 nahlédnout	 věčnosti	
pod	pokličku.	Proto	vědci	 rádi	používají	nám	známé	pojmy,	 jako	 třeba	
větu,	 že	 černá	 díra	 nemá	 „vlasy“	 to	 znamená,	 žádné	 pozorovatelné	
vlastnosti.	Černá	díra	svojí	obrovskou	hmotností	pohlcuje	všecko	a	nic	
nevypustí	ven.	Nevíme	o	ní	vůbec	nic!	Netušíme,	co	se	v	ní	děje…	Věda	
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předpokládá	 v	 nitru	 černé	 díry,	 případně	 pod	 horizontem	 událostí	
singularitu	 (jedinečnost),	 zakřivení	 časoprostoru…	 A	 gravitační	 síly	
jsou	 tam	 nekonečně	 velké.	 Co	 kdybychom	 tam	 spadli?	 Byli	 bychom	
rozmetáni?	 Zastavil	 by	 se	 čas?…	 Za	 horizont	 událostí	 nemůžeme	
proniknout;	můžeme	si	jen	představit,	co	se	tam	odehrává…“	

Mám	před	sebou	opět	pojednání	Svědků	str.	86.	Je	zde	snímek	z	vesmíru	
a	 pod	 ním	 informace:	 „Kotouče	 prachu,	 jako	 je	 např.	 tento	 v	 Galaxii	
NGC	4261,	jsou	dokladem	existence	mohutných	černých	děr,	které	není	
možné	vidět.“

„Ve	 vesmíru	 je	 nejméně	 50	 000	 000	 000	 galaxií.	 Tím	 nemyslíme	
50	 miliard	 hvězd,	 ale	 nejméně	 50	 miliard	 galaxií,	 z	 nichž	 každá	 má	
miliardy	 hvězd	 podobných	 našemu	 Slunci…“	 (Převzato	 -	 z	 Existuje	
Stvořitel	s.	11;	vydali	Svědkové	Jehovovi)

Jelikož	 zde	 zmiňované	 informace	 o	 galaxiích	 jsou	 dosti	 zastaralé	
a	 v	 současnosti	 existují	 modernější,	 dokonalejší	 teleskopy	 na	 výzkum	
vesmíru	 –	 n.	 př.	 jedná	 se	 o	 Havlův	 teleskop.	 Tímto	moderním	 „okem“	
mohou	„hvězdní	lovci,“	v	stále	se	–	do	nekonečna	–	rozpínajícím	vesmíru	
objevovat	další	a	další	„hvězdné	světy“	–	galaxie.

Pohled	 do	 vesmíru	 a	 pozorování	 stále	 se	 „rodících“	 nových	 a	 nových	
„hvězdných	světů,“	naplňuje	člověka	„němým	úžasem!“

ÚŽAS	 =	 silné,	 nevýslovné	 překvapení!	 Je	 úžasné	 zírat	 na	 tajemství	
VESMÍRU	s	otevřenou	pusou	(ústy)	a	hledět	a	hledět,…	protože	nelze	od	
té	nádhery	odtrhnout	oči!
Apoštol	Pavel	se	o	takovém	budoucím	úžasu,	který	na	nás	čeká,	vyjádřil,	
že	jej	budeme	moci	„vychutnávat“	po	celou	věčnost.	Čeho	oko	nevidělo,	
ani	 ucho	 neslýchalo,	 ani	 na	 srdce	 lidské	 nevstoupilo,	 co	 Bůh	 připravil	
těm,	kteří	Jej	milují.	1K	2,	9	(porovnej	Iz	64,3.	4)

15
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„Nebesa	jsou	školou;	předmětem	jejího	studia	je	vesmír	a	jejím	učitelem	
je	 sám	 nekonečný	 Bůh.	 V	 Edenu	 bylo	 zřízeno	 odvětví	 této	 školy,	
a	 jakmile	bude	dovršen	plán	vykoupení,	vyučování	v	rajské	škole	bude	
opět	obnoveno.“	ED	301;	Výchova	246

V	 současnosti	 poznáváme	 tyto	 věčné	 Boží	 divy	 podobně,	 jako	 slepec,	
který	hmatem	(Iz	59,	10)	zkoumá	předměty	kolem	sebe,	aby	zjistil,	 jak	
vypadají.	„Nyní	zajisté	vidíme	v	zrcadle	a	skrze	podobenství	v	mlžných	
obrysech“	 PNS,	 „nejasně“	 B	 21),	 ale	 jednou	 budu	 poznávat	 dokonale.	
1K	13,	12.

O	 tomto	 dokonalém	 poznávání	 pojednává	 kniha	 VÝCHOVA	 od	 EGW	
str.	 249,	 angl.	 ED	 303;	 -	 Škola	 budoucnosti.	 Zaměřme	 se	 nyní	 na	 toto	
studium!

„Jaké	pole	se	otevře	našemu	studiu,	až	bude	sňat	závoj,	který	zatemňuje	
náš	zrak	a	naše	oči	 spatří	onen	svět	krásy,	z	něhož	nyní	vidíme	pouhé	
záblesky	 pomocí	 mikroskopu;	 až	 spatříme	 slávu	 nebes,	 kterou	 nyní	
jen	zdaleka	zkoumáme	dalekohledem;	až	bude	navždy	odstaněna	sněť,	
špína,	(skvrna,	virus)	hříchu	a	celá	země	se	objeví	„v	kráse	našeho	Pána	
a	 Boha!“	 Tam	 si	 vědec	 přečte	 zprávy	 o	 stvoření…	 Budeme	 naslouchat	
hlasům	 přírody…	 Ve	 všech	 stvořených	 věcech	 najdeme	 jeden	 rukopis;	
v	širém	vesmíru	zůstane	vyryto	velké	Boží	jméno	a	na	Zemi,	v	moři	a	na	
obloze	nebude	ani	stopy	po	zlu…“	Nebesa	budou	naší	školou.

NAŠE ZEMĚ + ČLOVĚK

Slovo	Země	v	názvu	 článku	o	dalekých	hvězdných	 světech,	 jsem	uvedl	
sice	na	začátku,	ale	o	ZEMI,	která	vyšla	z	rukou	Tvůrce,	jsem	se	doposud	
nezmínil.	 A	 když	 snad,	 tak	 velice	málo…	 I	 když	 Země	 vznikla	 a	 začala	
existovat	 skrze	 SLOVO,	 „byla	 nesličná	 a	 pustá.“	Do	 nádhery	 a	 krásy	 se	
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„oblékala“	 postupně,	 každým	 dnem…	 “A	 viděl	 Bůh,	 vše	 což	 učinil,	 a	 aj	
bylo	velmi	dobré…“	Gen	1,	31

Člověk,	 který	 byl	 postaven	 do	 krásné	 rajské	 zahrady,	 nebyl	 povolán	
k	životu	SLOVEM!	Bůh	použil	už	existující	hmotu…	Biblická	zpráva	zní:	
„I	 učinil	Hospodin	Bůh	 člověka	 z	 prachu	 země,	 a	 vdechl	 v	 chřípě	 jeho	
dchnutí	života,	i	byl	člověk	v	duši	živou.“	Gen	2,	7

Jednoduchý	materiál,	prach	země!	„Když	Bůh	spojil	dohromady	některé	
prvky	země	a	stvořil	prvního	lidského	syna,	kterému	dal	jméno	ADAM,	
byl	to	skutečně	vrchol	Boží	stvořitelské	činnosti.“	(Svědkové,	str.	98)

„Stvoření	 člověka	 provázela	 činnost	 -	 působnost	 osobního	 Boha.	 Když	
Bůh	stvořil	člověka	k	podobenství	svému,	 lidská	podoba	byla	naprosto	
dokonalá.	Byla	však	bez	života.	Pak	od věků existující Bůh	mu	osobně	
vdechl	 dech	 života	 a	 člověk	 se	 stal	 živou	 dýchající	 rozumnou	 bytostí.	
Všecky	 části	 lidského	 organizmu	 byly	 uvedeny	 v	 činnost.	 Srdce,	 cévy,	
žily,	 jazyk,	 ruce,	 nohy,	 smysly,	 myšlenkové	 vnímání	 -	 -	 všechno	 začalo	
pracovat	 v	 přesných	 zákonitostech.	 Člověk	 se	 stal	 živou	 bytostí.	 Skrze	
Ježíše	Krista,	Bůh	osobně	stvořil	člověka	a	vybavil	ho	inteligencí	a	silou.“	
8T	264

Nyní	odvraťme	svůj	pohled	od	ZEMĚ	a	ČLOVĚKA	a	zaměřme	se	na	to,	co	
je	nad	námi.

EXISTUJÍ MIMOZEMSKÉ CIVILIZACE?

Je	jasné,	že	naše	ZEMĚ	není	osamělý	poutník,	ale	je	součástí	obrovského	
„soukolí“	VESMÍRU!	Je	pouze	ZEMĚ	obydlena	živými	bytostmi	–	lidmi?	

Jsou	i	takoví	vědci,	kteří	tuší,	že	tam	„někde	nahoře“	by	mohl	existovat	
život.	 Pátrají	 a	 vysílají	 do	 vesmíru	 různé	 signály,	 ve	 snaze	 navázat	
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kontakt	s	mimozemšťany…	Jobovi,	známé	biblické	postavě,	Bůh	v	závěru	
jeho	 utrpení	 položil	 zvláštní	 otázky:	 „Kdes	 byl,	 když	 jsem	 zakládal	
zemi?	 Pověz,	 jestli	 máš	 rozum	 (pokud	 tomu	 rozumíš)	 …	 Kdes	 byl,	
když	 prozpěvovaly	 spolu	 hvězdy	 jitřní	 a	 plesali	 všichni	 synové	 Boží?“	
Jb	38,	4.	7.

V	knize	Patriarchové	a	proroci	na	str.	18.	19.	(staré	vydání)	angl.	41.	42.	
je	 důležitá	 informace.	 „Boží	 správa	 zahrnovala	 nejen	 obyvatele	 nebes,	
ale	i	všech	světů…	To	znamená,	že	„hvězdy	jitřní	a	synové	Boží“	zmíněné	
u	Joba,	jsou	obyvateli	nebes	a	všech	obydlených	„světů“	ve	vesmíru.	

Nyní	 se	 soustřeďme	na	 informaci	 z	 vesmíru,	 z	 knihy	EGW	Rané	 spisy:	
EW40	 (Zkušenosti	 a	 vidění)	 „Pán	mi	 dal	 rovněž	 (také)	 nahlédnout	 na	
jiné	světy.	Byla	mi	dána	křídla	a	jeden	anděl	mne	provázel	k	místu,	kde	
bylo	plno	zářivého	světla…	Obyvatelé	tohoto	místa	byli	různé	velikosti;	
byli	 ušlechtilí,	 vznešení	 a	 půvabní.	 Podobali	 se	 Ježíši	 a	 jejich	 obličeje	
zářily	svatou	radostí…	Tázala	jsem	se	jednoho	z	nich,	proč	jsou	mnohem	
půvabnější,	 než	 obyvatelé	 Země.	 Odpověď	 zněla:	 Žijeme	 v	 úzkostlivé	
poslušnosti	 Božích	 přikázání,	 a	 nepadli	 jsme	 pro	 neposlušnost,	 jako	
obyvatelé	 Země…	 Potom	 jsem	 viděla	 dva	 stromy.	 Jeden	 vypadal	 jako	
strom	 života…	 avšak	 z	 jednoho	 nesměli	 jíst.	 Potom	 anděl,	 který	 mne	
doprovázel	 mi	 řekl:	 „Nikdo	 na	 tomto	 místě	 nejedl	 ze	 zapovězeného	
stromu,	ale	když	by	jedli,	padli	by…“	

Pak	jsem	byla	přenesena	na	jednu	planetu,	kterou	obíhalo	sedm	měsíců.	
Tam	 jsem	 spatřila	 starého	dobrého	Enocha,	 který	 byl	 vzat	 do	nebe	 za	
živa…“

Vracím	 se	opět	 k	Bibli,	 kde	 je	 zaznamenáno	podobné	vidění	 (zážitek).	
Použiji	překlad	B	21.	„Musím	se	chlubit,	i	když	to	není	prospěšné.	Přejdu	
tedy	 k	 viděním	a	 zjevením	od	Pána:	 Vím	o	 člověku	 v	Kristu,	 který	 byl	
před	čtrnácti	lety	vytržen	až	do třetího nebe	–	nevím,	zda	v	těle,	nebo	
mimo	 tělo,	 to	 ví	 Bůh	 –	 byl	 vytržen do ráje,	 kde	 slyšel	 nepopsatelné	



19

věci,	 které	 člověk	 ani	 nemůže	 vypovědět.“	 2K	 12,	 1-4.	 (Lituji,	 že	 jsem	
k	 tomuto	 vidění	 neobjevil	 žádný	 komentář	 od	 EGW.	 Snad	 existuje,	
ale…?)

Zamýšleli	 jste	 se	 někdy	 nad	 tím,	 kdy	 asi	 byli	 obyvatelé	 jiných	 světů	
zkoušeni	 podobně	 jako	 Adam	 s	 Evou?	 Já	 ano,	 a	 rád	 bych	 věděl	 –	 zda	
předními,	nebo	později.	Otázka	proto	zůstane	otevřená	až	do	doby,	kdy	
se	jich	budeme	moci	osobně	zeptat!	

Bude	 to	úžasné,	 až	 vykoupení	 Ježíšovou	krví,	 přebývající	 na	obnovené	
Zemi,	 budou	 moci	 cestovat	 vesmírem	 a	 navštěvovat	 obyvatele	 všech	
jiných	světů!	Podobně	jako	Enoch	si	„zaskočit“	podívat	se	a	povykládat	
si	s	obyvateli	jiných	světů…	

Já	se	na	tuto	chvíli	cestování	vesmírem	moc	těším!	A	co	vy,	kteří	to	právě	
čtete?

Náš	 vykupitel	 Pán	 Ježíš	 všem	 vítězům	 adresuje	 nádherné	 zaslíbení!:	
„Blahoslavení,	kteří	zachovávají	přikázání	Jeho,	aby	měli	právo	k	dřevu	
(stromu)	života	a	branami	vešli	do	Města.“	Zj	22,	14.	

BUDÚCNOSŤ PATRÍ VERNÝM	–	Píseň

„Svet	 tento	 už	 nie	 je	 mojim	 milým	 svetom.	 Duchovným	
ja	 zrakom	 na	 nový	 pozerám.	 Spasiteľ	 tu	 chodil,	 naň	
ma	 upozornil.	 Nová	 zem	 budúca,	 len	 verným	 ju	 sľúbil.“ 
Tento	 oslavný	 hlahol	 vyjadřil	 a	 vyzpíval	 neznámý	 autor.	 Připojme	 se	
i	my	 k	 této	 krásné	 písni	 víry!	 Apoštol	 Jan	 tyto	 zpěváky	 viděl	 a	 slyšel.	
Zj	15,	2.	3.

19
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naŠe zemĚ a daLekÉ vesmÍrnÉ svĚtY

DOSLOV – NEBESKÝ JÁSOT

Přemýšleli	 jste	 někdy	 o	 tom,	 jaká	 „sláva	 nás	 očekává“	 v	 nebesích,	 kde	
budou	 vítězové,	 kteří	 se	 nesklonili	 na	 poli	 Dura	 před	 šelmou	 a	 její	
sochou	 (obrazem)	 a	 následovali	 věrně	 Beránka,	 když	 je	 vedl	 k	 cíli?	
(Daniel	3	kap)

Celým	 vesmírem	 se	 bude	 ozývat	 nadšený	 nebeský	 JÁSOT	 (HLAHOL)!	
Ano,	 obyvatelé	 nebes	 a	 nepadlých	 světů	 s	 velkým	 zájmem	 a	 napětím	
očekávají	 na	 „přesídlení“	 spasených	 pozemšťanů	 do	 nebeských	
příbytků.	(J	14,	3)

Při	 této	 mimořádné	 a	 neopakovatelné	 slavnosti	 bude	 znít	 na	 jejich	
uvítání	 zvláštní	 píseň:	 „Otevřete	 brány,	 ať	 vejde	 národ	 spravedlivý…	
ostříhající	všeliké	pravdy.“	Iz	26,	2.

„Opět	 je	 slyšet	 hlas	 lahodný	 a	 vítězoslavný,	 který	 praví	 PŘICHÁZEJÍ!	
PŘICHÁZEJÍ!	Svatí,	nevinní.	Zachovali	slovo	mé	trpělivosti,	proto	budou	
chodit	mezi	anděly.“	VLB	452,	453;	GC	635,	636.

Jsem	 toho	 mínění,	 že	 andělé	 mají	 svoji	 píseň	 už	 dobře	 nacvičenou	
a	 čekají	 pouze	 na	 ten	 moment,	 kdy	 „opona	 spadne“	 a	 dostanou	
povel	 od	 vedoucího	 anděla	 tento	 slavnostní	 ceremoniál	 zahájit!	
(porovnej	Iz	26,	1)

Kováčik	Ján,	12.	května	2019
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Zářící Orion 

Ještě ruka Boží vztažená  
chvíli tebe varuje 
a ještě láska není zastřená, 
jež ti život daruje.

Refrén:
Orion, jenž v dáli září 
tajemství své vydá již, 
slávy lesk dá každé tváři, 
tam kde bolest dala kříž. 
Však krátkou, ještě krátkou chvíli jen,  
až to všechno uvidíš.

Boží hlas tě volá, pojď domů, 
ty ta slova neslyšíš 
a tryskem letí doba atomu, 
ty to dobře víš a spíš.

Refrén:

Píseň - Daniel Laufersweiler



22
Z RÁJE 
  DO RÁJE 3. 2020

Modlitba 
  za 
   Boží ľud

Fo
to

: P
av

el
 G

ru
lic

h 
©

22 Foto: Pavel Grulich ©



23

Modlitba 
  za 
   Boží ľud

Fo
to

: P
av

el
 G

ru
lic

h 
©

23

Jeremiáš 11,14:

„A ty sa nemodli za tento ľud
ani nepozdvihuj za nich kriku
ani modlitby, lebo nevyslyším,
a to v čase, keď budú volať ku
mne pre svoje zlé.“

V nebesiach máme odložené
a chránené neporušiteľné imanie…
Predsa túžba rozprávať druhým
o Kristovej láske a záchrane
v našich srdciach len občas vzplanie.

Pýtame sa, kedy už Boh ukončí
dejiny hriechu, dejiny trápenia,
a nepočujeme, ako sa nás On pýta,
kedy už dovolíme, nech sa naše
zlé, sebecké, studené srdcia na
láskavé, pokorné zmenia?!

Prečo bránime sami sebe 
i druhým, aby sme konečne vošli
s Pánom do nebeského Kanaánu?!
Ako sa bude cítiť Pán Ježiš pri
svojom návrate, keď Jeho
milované deti pre našu nečinnosť
na tvári zeme mŕtve zostanú?

Vieme si my vôbec predstaviť,
ako z nás drahého Ježiša
bolí Jeho láskavé srdce,
keď nás posiela, vyzýva, aby
sme šli a my odpovedáme, že
teraz nie, snáď neskôr, nabudúce?

Spohodlneli sme, sami so sebou
sme spokojní, žitím unavení...
Ak sme sa nenaučili spoliehať na
Boha v čase mieru, pokoja, ako
budeme čeliť zlu, prekážkam,
ťažkostiam, pokušeniam pri
pyšnom zdutí Jordánu?
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modLitba za božÍ ľud
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Tí, čo nevyužili požehnanie
jarného, včasného dažďa,
márne dúfajú, že neskorý dážď
Ducha Svätého dostanú!

Nie vo svojom hneve,
podľa milostivého súdu
karhaj nás, Hospodine,
nech naša láska, viera,
nádej nezahynie...
Z vlažnosti, ľahostajnosti,
samoľúbosti prebuď nás!
Na spanie, útek do sveta
nie je čas!

Ľudia žijúci v tme kráčajú
zlým smerom, po širokej
ceste vedúcej do zahynutia.
Hlboká láska, vďačnosť, pokora
nech nás pomáhať im obrátiť sa
k Tebe neustále nútia.
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Tak často vidíme len svoje
problémy, trápenie…
A slzy Tvojho smútku
nevidíme, Pane.
Odpusť, odpusť, odpusť nám!
Lebo veľmi Ťa zarmucujú naše
myšlienky, slová, konanie.

Pohni nás k činom, aby ľudia
nežili v bezstarostnom,
falošnom pokoji, ani v strachu
z Tvojho hnevu páľavy.
Keď Teba budeme pokorne
počúvať i nasledovať všade,
výsledok v podobe hojnej žatvy
pre Božie sýpky sa určite dostaví.

Zmiluj sa, Pane, a daj svietiť
Tvojej tvári na nás!
Nech z nás môže svietiť všetkým
ľuďom Tvojej milosti, lásky,
pokoja, pravdy, radosti jas!
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Vím	 jistě,	 že	 Šalomounova	 moudrá	 slova	 u	 Kazatele	 1, 9.	 jsem	 četl	
mnohokrát.	(a	předpokládám,	že	i	vy)	Ale	nikdy	v	minulosti	mně	neoslovila	
a	nenapověděla	tolik	jako	nyní!	Proč?	Co	mne	tak	zaujalo?

Její	 záblesky	 totiž	 v	 současnosti	 „osvěcují	 celý	 svět!“	 Každý	 z	 nás	 jsme	
vtaženi	 do	 SOUKOLÍ	 dění,	 ve	 kterém	 se	 nalézá	 celý	 svět!	 O	 čem	 vlastně	
pojednává	 zmíněná	 kapitola?	 Pro	 jistotu	 si	 ji	 raději	 otevřeme,	 přečteme	
a	zamyslíme	se	nad	slovy	moudrého	krále	Šalomouna:

„Což	bylo,	jest	to,	což	být	má;	a	což	se	nyní	děje,	jest	to,	což	se	dít	bude,	aniž	
jest	co	nového	pod	sluncem.“

Nu,	 a	 co	 se	 v	 současnosti	 děje,	 pod	naším	 sluncem?	Vnímáme	dění,	 které	
nelze	 nevidět?	 Přibližme	 si	 určitou	 událost,	 která	 se	 dotkla	 Ježíšových	
učedníků	a	byla	předmětem	 jejich	uvažování	–	 co	se	 stalo	 s	 Ježíšem,	když	
zjistili,	že	 Jeho	hrob	 je	prázdný!	Tyto	otázky	byly	obsahem	diskuze	 i	dvou	
z	 nich,	 ubírajících	 se	 do	 Emaus.	 (L	 24,	 13.14.)	 Nepozorovaně	 se	 k	 nim	
přiblížil	neznámý	cizinec,	který	zaslechl	 jejich	smutnou	rozmluvu	a	zeptal	
se:	„Které	jsou	to	věci,	o	nichž	rozjímáte…?“	(v.	17)	„Kleofáš	Mu	odpověděl:	
Ty	 jsi	 snad	 jediný	 návštěvník	 Jeruzaléma,	 který	 neví	 o	 tom,	 co	 se	 tam	
v	těchto	dnech	stalo!“		(B21)

SOUČASNOST	–	Jaká	je?
Od	 března	 až	 doposud	 (začátek	 května)	 jsou	 všechny	 informace,	
zaměřeny	 především	 na	 PANDEMII,	 která	 nezná	 žádné	 hranice	 a	 svými	
chapadly	 připravila	 množství	 lidí	 o	 život.	 A	 tento	 neznámý	 „návštěvník“	
–	 koronavirus	 –	 působí	 (vyvolává)	 a	 nahání	 strach!	 U	 Lukáše	 21,	 26	 Pán	
Ježíš	říká:	„Lidé	zmrtvějí	(budou	zmírat	strachem,	omdlévat)	pro	očekávání	
těch	věcí…“	Rozhlas,	TV	atd.	přinášejí	stále	nové	informace…	
V	kurzu	je	ROUŠKA,	rouška…
Na	 začátku	 článku	 jsem	 se	 zmínil	 o	 Šalomounovi	 a	 jeho	 výroku	
o	 dění	 pod	 sluncem:	 „Co	 bylo,	 je	 to,	 co	 být	 má;	 a	 co	 se	 nyní	
děje,	 je	 to,	 co	 se	 dít	 bude,	 aniž	 jest	 co	 nového	 pod	 sluncem.“	 	 KP 
„Co	bylo	dříve,	to	zase	bude,	to,	co	se	dělo,	se	bude	dít.	Není	nic	nového	pod	
sluncem.“		B21

Měl Šalomoun pravdu?
Šalamoun	 zašifroval	 události,	 které	 se	 dějí	 pod	 sluncem	 do	 třech	 slov:	
Byl	 –	 Je	 –	 Bude.	 Děje	 se	 v	 současnosti	 něco,	 co	 už	 tu	 bylo?	 Museli	 už	

„BYLO… JE…BUDE…“
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v	minulosti	nosit	lidé	roušku?	Kdy	a	proč?	Jsou	pandemie	varovným	Božím	
signálem?	 Byli	 vždy	 a	 jsou	 lidé,	 kteří	 nevidí	 v	 tom,	 co	 se	 děje	 „hubícího	
anděla	se	vztaženou	rukou?“	(2Sam	24,	16)	Dále	v	2Sam	24	čtěte,	proč	Bůh	
dopustil	mor	za	krále	Davida	v	1.	11-15
Evangelický	 pastor	 Mgr.	 Stan	 Kaczmarczyk	 uvádí	 tyto	 myšlenky… 

KORONAVIRUS	–	BOŽÍ	SIGNAL
Pán	 Ježíš	 řekl:	 „Na	 zemi	 bude	 úzkost	 národů,	 bezradných,	 kam	 se	
podít	 před	 řevem	 valícího	 se	 moře.	 Lidé	 budou	 zmírat	 strachem	
a	 očekáváním	 toho,	 co	 přichází	 na	 celý	 svět.	 Neboť	 mocnosti	
nebeské	 se	 zachvějí.	 A	 tehdy	 uzří	 Syna	 člověka	 přicházet	 v	 oblaku	
s	 mocí	 a	 velikou	 slávou.	 Když	 se	 toto	 začne	 dít,	 napřimte	 se	
a	 zvedněte	 hlavy,	 neboť	 vaše	 vykoupení	 je	 blízko.“	 L21,	 25-28 
Koronavirus	 je	pro	 lidstvo	Božím	signálem,	 že	 se	velmi	 rychle	blíží	druhý	
příchod	Pána	Ježíše	Krista.
Koronavirus	 je	Boží	 výzvou	k	 pokání	 pro	 všechny	 lidi	 a	 zároveň	 i	 výzvou	
k	přípravě	na	setkání	s	Kristem.
Jsme	 svědky,	 že	 se	 prorocká	 slova	 Pána	 Ježíše	 naplňují	 před	 našima	
očima.	Pán	Ježíš	předpověděl,	že	přijde	doba,	kdy	na	zemi	nastane	situace,	
kdy	 lidé	 budou	 zmírat	 strachem	 v	 očekávání	 toho,	 co	 přichází	 na	 celý	
svět.	 My	 jsme	 nyní	 svědky,	 že	 se	 tato	 prorocká	 slova	 viditelně	 naplňují. 
Zdrojem	 strachu	 v	 současné	 době	 je	 „koronavirus,“	 který	 se	 šíří	 po	 celé	
zemi.	Šokující	 je	skutečnost,	že	tento	strach	vyvolává	„neviditelný,	maličký	
virus.“	 Šíří	 se	 jako	neviditelný	 zdroj	 zla	 a	naplňuje	 strachem	 lidi	 ve	všech	
národech.	V	prorockých	slovech	Pána	Ježíše	čteme,	že	„na	zemi	bude	úzkost	
národů,	 bezradných,	 kam	 se	podít	 před	 řevem	valícího	 se	moře.“	Prožívat	
hrůzu	a	děs	z	valícího	se	moře,	to	je	pro	nás	pochopitelné,ale	zažívat	hrůzu	
a	 děs	 na	 celé	 zemi	 z	 neviditelného	 „viru,“	 to	 je	 skoro	 nepředstavitelné	
a	 šokující	 překvapení.	 Připomeňme	 si,	 co	 se	 vlastně	 nyní	 na	 světě	 děje. 
Koronavirus	 se	 šíří	 po	 celé	 zemi	 a	 působí	 (velmi)	 mnoho	 problémů.	
Světová	 zdravotnická	 organizace	 (WHO)	 považuje	 nynější	 celosvětové	
šíření	 nákazy	 nového	 typu	 koronaviru	 za	 pandemii.	 Termín	 pandemie,	
znamená	epidemii	 globálního	 rozměru.	Pandemie	 je	 označení	pro	nemoc,	
kterou	koronavirus	vyvolává.	Celosvětově	se	koronavirem	nakazilo	už	přes	
120	000	lidí,	z	nichž	více	než	4000	lidí	infekci	podlehlo.	Počet	nakažených	
a	 usmrcených	 s	 každým	 dnem	 roste.	 Máme	 velké	 obavy,	 jak	 z	 alarmující	
úrovně	 šíření	 a	 závažnosti	 nákazy,	 tak	 ze	 znepokojující	 skutečnosti,	 že	
na	 toto	onemocnění	nejsou	potřebné	 léky.	Evropské	země	 i	další	 státy	po	
celém	 světě	 zavádějí	 přísnější	 opatření	 ve	 snaze	 bránit	 šíření	 koronaviru.	
Zavírají	 hranice,	 školy	 a	 ve	 městech	 nákupní	 střediska,	 restaurace	
a	 bary.	 Epidemie	 nového	 koronaviru	 se	 začíná	 šířit	 i	 v	 subsaharské	

„BYLO… JE…BUDE…“
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Africe,	 která	 byla	 až	 doposud	 méně	 zasažená	 než	 zbytek	 světa. 
V	 jaké	 souvislosti	 řekl	 Pán	 Ježíš	 svá	 prorocká	 slova:	 „Lidé	 budou	 zmírat	
strachem	 a	 očekáváním	 toho,	 co	 přichází	 na	 celý	 svět“?	 Řekl	 tato	 slova	
v	 souvislosti	 se	 svým	 druhým	 příchodem	 na	 tuto	 zemi.	 Před	 tím,	 než	
přijde	v	moci	 a	 slávě,	budou	na	 zemi	mnohá	znamení,	 která	budou	 lidem	
signalizovat,	že	se	blíží	Jeho	příchod	a	zásah	do	dějin.	Znamení,	která	budou	
Kristovu	příchodu	předcházet,	budou	Boží	výzvou	pro	všechny	lidi,	aby	se	
svědomitě	připravili	na	setkání	s	Ním.

Koronavirus – Boží signál!
Je	zvláštní,	že	jsem	objevil	15	let	starý	časopis	(PROSINEC	2005)	„Probuďte	
se!“	od	svědků	Jehovových,	který	má	na	titulní	stránce	uvedeno:	Kdy	dojde	
k	příští	globální	epidemii?

Zmíněný	 časopis	 pojednává	 o	 „španělské	 chřipce,“	 která	 „kosila“	 lidské	
životy	 podobně,	 jako	 když	 vjede	 do	 obilného	 lánu	 kombajn…	 Uvádím	
některé	informace:
„Ačkoli	 v	 říjnu	1918	 se	první	 světová	 válka	 již	 blížila	 ke	 konci,	 stále	 ještě	
vládla	 cenzura.	 Do	 války	 však	 nebylo	 zapojeno	 Španělsko,	 a	 proto	mohlo	
oficiálně	 oznámit,	 že	 na	mnoha	místech	 znepokojivě	 rychle	 stoupá	 počet	
civilistů,	 kteří	 onemocněli	 a	 zemřeli.	 Právě	 v	 důsledku	 těchto	 okolností	
dostala	 nemoc	 název,	 který	 jí	 natrvalo	 zůstal	 –	 španělská	 chřipka.	 Na	
španělskou	 chřipku	 umírali	 většinou	 lidé	 ve	 věku	 mezi	 20	 až	 40	 lety. 
Navíc,	 nákaza	 byla	 skutečně	 celosvětová.	 Objevila	 se	 dokonce	 i	 na	
tropických	 ostrovech.	 Dne	 7.	 listopadu	 1918	 posádka	 jedné	 lodi	
přivezla	 tuto	 nákazu	 na	 Západní	 Samou	 (nyní	 Samoa),	 kde	 během	
dvou	 měsíců	 zemřelo	 20	 procent	 z	 tehdejších	 38	 302	 obyvatel	
ostrovů.	 Těžce	 postižena	 byla	 prakticky	 každá	 země	 na	 světě. 
Další	 neobvyklou	 stránkou	 byl	 obrovský počet mrtvých.	 Nákaza	 hned	 na	
počátku	velmi	silně	zasáhla	pensylvánské	město	Philadelphia	v	USA.



2929

Domníváte	 se,	 že	 se	 jedná	
o	 „podobnost	 čistě	 náhodnou“?	
Ne,	ne!	„nic	nového	pod	sluncem	
řekl	 Šalomoun.	 Bůh	 ho	 obdařil	
výjimečnou	 moudrostí,	 to	
poznala	i	královna	ze	Sáby.

Z á v ě r „Bylo, Je, Bude“
Je	 důležité	 zamyslet	 se	 nad	 tím,	
co	 se	 děje	 a	 co	 se	 dít	 bude.	 Proč	 Bůh	 dopouští	 různá	 utrpení,	 epidemie?	
Jako	odpověď	uvedu	myšlenky	EGW	z	knihy	Vyvyšujte	Jej	–	7.	května.

„V	 křesťanské	 éře	 začal	 velký	 nepřítel	 lidského	 štěstí	 zvlášť	 napadat	
SOBOTU	podle	 čtvrtého	 přikázání.	 Satan	 praví:	 Budu	 křížit	 Boží	 úmysly…	
Tak	 ukážu	 světu,	 že	 den	 posvěcený	 a	 požehnaný	 Bohem	 byl	 změněn…	
Změněný	 ukazatel	 směru	 ukazuje	 nesprávnou	 cestu,	 avšak	 Bůh	 se	
nezměnil.	Je	stále	mocným	Bohem…	A	Bůh	horlí	dnes	pro	svůj	zákon	právě	
tak,	 jako	pro	něj	horlil	 za	dnů	Achabových	a	Eliášových.	 Jak	však	 je	 tento	
zákon	pošlapán!	Dnešní	svět	je	ve	zjevné	vzpouře	proti	Bohu…	Nevšímá	si	
Bible	a	nenávidí	pravdu.	Ježíš	vidí,	jak	Jeho	Zákon	je	zavrhován,	jak	je	Jeho	
láskou	 pohrdáno…	 Mnozí	 se	 dokonce	 neváhají	 vysmívat	 Božímu	 slovu…	
Hospodin	napsal	své	Desatero	do	kamenných	desek,	aby	všichni	obyvatelé	
této	země	mohli	chápat	Jeho	věčný	neměnný	charakter.“
Stručně	shrnuto:	Jelikož	lidé	pohrdají	Božím	svatým	zákonem	a	tím	i	svatou	
SOBOTOU,	 kterou	 nahradili	 falešným	 dnem	 odpočinku	 -	 nedělí,	 Bůh	
dopouští	na	lidstvo	různá	a	nebezpečná	virová	onemocnění,	nejen	jako	byla	
„španělka,“	ale	i	současný	„koronavirus.“	Poučíme	se?

Ján	Kováčik,	7.	květen	2020



Pozvání ke studijnímu setkání

ve dnech 11. 9. – 13. 9. 2020

Studijní	téma: 

„Kam směřuje tento svět?“  A jak zvládat krize?

Každý, komu není lhostejné, jak chápat důležitá naučení Bible 
pro dobu konce, je k tomuto studiu s bratrem MUDr. Horstem 
Müllerem srdečně zván. Setkání se uskuteční: Pátek od 18:00 hod. 
a v neděli od 14:00 hod. v KULTURNÍM CENTRU Frýdlant n. O..  
Sobota a neděle dopoledne v Domě zahrádkářů ve Frýdlantu nad 
Ostravicí, ulice Za hřbitovem. 

O stravu je postaráno. Prosíme zájemce o ubytování které bude 
v „Ubytovna - Sokolovna“ (cena za noc a osobu je 160 Kč), aby se 
přihlásili buď telefonicky na číslech 773 068 047, 735 075 319 nebo 
písemně na adrese redakce a na adresách elektronické pošty:  
jaromar66@vodafone.de,  jaromar66@volny.cz

Objednávky, a to i starších zvukových 
záznamů (MP3, DVD), zasílejte na adresu 
redakce, případně na adresy elektronické 
pošty, nebo volejte na uvedená tel. čísla. 
Nahrávky stojí 15,00Kč /1 CD, plus 
poštovné.

Adresa redakce:
Marcela Juřicová 
Lubenská 630, 
739 11 Frýdlant n. Ostr. 
Tel. 00420 773 068 047
Redakce časopisu Z RáJE DO RáJE



Poslední události 
konce dějin
Pavel Grulich
Svět se nachází před posledními 
událostmi, které předpovídá  
Boží slovo v Bibli... 
Barevné
Formát A5, 235 stran 
cena 70 kč

Boží soudy přicházejí 
Steve Wohlberg
Ať tomu věříme, nebo ne, 
život na této planetě se 
zhorší a to do velké míry, 
předtím......

Formát A6, 40 stran 
cena 10 kč

Přítomná pravda
Studijní materiál
Pro křesťany je naprosto 
jasné, že Bible je Boží 
slovo. Víme však...
Celobarevné
Formát A4, 166 stran
cena 99 kč

Tragičnost  
v ukřižování  
dobrého pastýře
Armin Krakolinig
Ježíš je ten dobrý pastýř. 
Jak sám Ježíš rozuměl svému 
příchodu? 
Celobarevné
Formát A4, 60 stran
cena 70 kč

Královská dcera  
a jiné povídky pro dívky
 
Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese 
a Edsona Whiteových 
 
Formát A5, 162 stran 
cena 60 kč

Ve stopách velkého 
lékaře      
E.	G.	WHITE
Sloužit Bohu tak, jako to 
činil náš Spasitel

Formát A5, 360 stran 
cena 70 kč + porto

Tygr a Tom
a jiné povídky pro 
chlapce 
Soubor pravdivých příběhů 
vydavatelů Ellen, Jamese a 
Edsona Whiteových

Formát A5, 152 stran 
cena 50 kč

Spor o sobotu
Sedmý den je sobota, ale 
my známe takový režim 
týdne, podle něhož je 
sedmý den neděle. Proč...
Formát A5, 48 stran 
cena 25 kč

Hořký lék pro 
laodiceu 
Výňatky z kázání 
evangelisty  
Joe Crewse
Formát A5, 28 stran 
cena 10kč

Poslední Boží 
varování 
Steve Wohlberg
Zvolme si Ježíše 
Krista, ne šelmu
 Formát A6, 40 stran 
cena 10kč

Pravda 
o Minneapolis 
1888 
Důležitý a významný 
úsek dějin Adventistů 
sedmého dne 
Formát A5, 104 stran 
cena 20kč

Směrem 
k záchraně 
Pavel Grulich
Je mnoho cest, avšak 
jaká vede skutečně 
k tomu cíli, který...,
Formát A5, 240 stran 
cena 60kč

Kdo seje vítr sklízí 
bouři
Joe Crews
Jeho služba a svědectví 
ukazují, že to byl muž, který si 
uvědomoval… 

Formát A5, 48 stran 
cena 25 kč

Bible  
s komentářem  
E G W 
Studijní BIBLE Kralická (1613) 
s komentáři E.G.W....

1600 stran 
cena 700 kč

On zná moji cestu
Ján Kováčik

Evangelická rodina, která 
později přijala adventní 
pravdu 

Formát A5, 140 stran 
cena 60 kč

Bouře v učení
C.a R. Standish

Nauky lidské, nebo Boží…

Formát A5, 120 stran 
cena 50 kč

Identita ASD 
D. Laufersweiler
V kotvě Trojandělského 
poselství je vkořeněna…

Formát A5, 32 stran 
cena 20 kč

CASD a Ekumena 
ostatek.info

Co, kdo, kdy, kde a jak? 

Formát A5, 90 stran 
cena 50 kč

Koronavirus - 
Jaká bude 
budoucnost světa 
po koronaviru?
Pavel Grulich

Formát A6, 24 stran 
cena 10 kč

Ještě dva měsíce 
života 
Jan Marcussen 
Nejen cesta z nemoci 
k uzdravení, nýbrž také 
cesta k...

Formát A6, 32 stran 
cena 10 kč

Dárek pro Tebe 
G. a H. Muschongovi

Zdraví se nedá koupit. 
Je to dárek…

Formát A6, 70 stran 
cena 15 kč



Ten, který přichází
 
Takové je poselství, které nabízí 
lidem Bible. Představuje Ježíše 
Krista pověřeného navrátit světu 
jeho skutečný úděl. Ohledně 
tohoto tématu však panují jen 
samá nedorozumění! Jak divná 
tvrzení jsou často přičítána na 
účet Písma svatého! A přesto, 
čteme-li je správně, poselství 
Bible je nádherně srozumitelné, 
vyvážené, moudré. 
Formát A5, 280 stran,  
cena 50 kč + porto

Příběhy Davida 
Gatese 
díl 2.
 
Dobrodružství a nebezpečí 
tam, kde je nebe blízko. Volné 
pokračování knihy Misijní pilot 
od téhož autora. 
 
Formát A5, 180 stran, 
cena 99 kč + porto

Příběhy Davida 
Gatese 
díl 1. 
 
Dobrodružství a nebezpečí  
tam, kde je nebe blízko.
 
Formát A5, 180 stran, 
cena 99 kč + porto

Půlnoční volání 
ARMIN	KRAKOLINIG 
 
Poselství pro poslední generaci. 
Ježíšův návrat se stále 
přibližuje. Naplnění proroctví  
o dění ve všech sférách našeho 
života by nás mělo udržovat  
v bdělosti.
 
Formát A5, 131 stran, 
cena 35 kč + porto 

Kniha Job 
 
Cílem této knihy je ukázat 
čtenáři, jak je možné vstoupit 
do života vítezství nad 
sklíčujícími problémy.
 
Armin Krakolinig 
 
Formát A5, 180 stran 
Měkké desky: 
cena 25 kč + porto

Aktuální výklad 
7 troubení
 
na základě textu Zjevení  
a Ducha proroctví

Armin Krakolinig

 
Formát A4, 80 stran,  
cena 25 kč + porto

Příběh o Josefovi  
kniha pro děti
   
Čistá a přímá povaha mladého 
pastýře, pečujícího o stáda svého 
otce, příznivě ovlivnila jeho 
fyzické a duševní schopnosti. 
Skrze obecenství s Bohem a .....

Formát A5, 60 stran
cena 40 kč + porto

Touha po Ježíši

Z obsahu: Čas se naplnil, Ježíš 
náš Záchrance, Boží království 
je blízko, Ježíš  
nás varuje....

brožůrka Formát A5,  
32 stran 
cena 15 kč 

Bůh hovoří ke konci 
světa 

Steve Wohlnberg
Mnozí z vás si uvědomují, že 
planeta země je v těchto dnech  
v problémech. Chtěli
byste odhalit skryté.....

Formát A6, 40 stran cena 
10 kč

Rozhovor s Ježíšem  
o sobotě
Gordon Anderson 

Základní poznatky dodržování 
soboty

Formát A6, 32 stran 
cena 10 kč


