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PŘED VĚČNÝMI 
VĚKY…

Z RÁJE
DO RÁJE

„BÝT UCHVÁCEN…“ a „BÝT VYCHVÁCEN…“

Já Jsem ta cesta i pravda i život
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» S Kristem ukřižován jsem. 
Živť jsem pak již ne já, 
ale živ jest ve mně Kristus. «

Galatským 2:20a
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ÚVODNÍK

Ve dvou se to lépe táhne

3

Choď s někým, na koho se můžeš spolehnout
S někým, kdo Ti ukáže cestu, když zabloudíš
Kdo Tě rozveselí, když budeš smutná
Kdo Tě pohladí, když utrpíš křivdu
Kdo Tě pozvedne, když budeš na dně
Kdo Tě posílí, když budeš slabá
Kdo bude s Tebou, když se budeš cítit sama
Kdo Tě podepře, když budeš padat
Kdo Tě zvedne, když upadneš
Kdo Tě ukonejší, když budeš plakat
Kdo Ti poradí, když něco nebudeš vědět
Choď s někým, komu se můžeš svěřit
Kdo se Ti nevysměje
Kdo Tě ochrání před nebezpečím
Kdo Tě očistí, když se zašpiníš
Kdo Tě nasytí, když budeš mít hlad
Choď s někým, kdo Ti nic nebude vyčítat
Choď s někým, kdo Ti odpustí, když ho zarmoutíš

Choď se svým nejlepším Přítelem
V Jeho očích jsi Někdo, máš pro Něho velkou cenu
On vidí daleko dopředu, s Ním nezabloudíš
On za Tebe vyrovná dluh, když se zadlužíš
On Tě zastoupí před soudem, když něco provedeš
On Tě nikdy neopustí
On Tě ochrání před nebezpečím
Jeho se  nikdy nevzdávej, vždy kráčej s Ním.

Protože On Tě miluje a přivede až Domů.

Stanislav Výchopeň 
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„BÝT UCHVÁCEN…“ 
a „BÝT VYCHVÁCEN…“

Zdá se být podivný, neobyčejný, 
případně neobvyklý název 
článku, kterým začínáte 
listovat nebo číst? Ano – svým 
způsobem takový i je. Zmíněné 
dvě myšlenky v nadpisu spojené 
samohláskou „a“ jsou na sobě 
tak závislé a navzájem tak 
propojené, jako dvě přirozenosti 
Pána Ježíše – Božská a lidská!

„Třebaže Slovo Boží hovoří 
o lidské Kristově přirozenosti za 
Jeho pozemského života, právě 
tak svědčí i o Jeho preexistenci. 
Slovo existovalo jako Božská 
osoba, jako věčný Boží Syn, 
jedno s Otcem…“ (RH 5. 4. 1906; 
Vyvyšujte Jej 1. března str. 60)

Nyní se pokusím postupně 
rozpracovat (rozklíčovat) ony 

dvě myšlenky z názvu článku.  
Nejdřív…

1) „BÝT UCHVÁCEN…“

Kde se s touto myšlenkou 
(významem) můžeme setkat? 
Apoštol Pavel se o ní podrobně 
zmiňuje ve Filipenským 3, 12-14: 
„Ne že bych již dosáhl, aneb již 
dokonalým byl, ale snažně běžím, 
zda bych i uchvátit mohl, načež 
uchvácen jsem od Krista Ježíše.
Bratři, já nemám za to, že bych 
již dosáhl. Ale to jedno čím na 
ty věci, které jsou za mnou, 
zapomínaje, k těm pak, které 
jsou přede mnou, usilovně 
chvátaje k cíli běžím, k odplatě 
svrchovaného povolání Božího 
v Kristu Ježíši!“

(To, že jsou na dvou místech tři tečky prozrazuje, že 
myšlenka není doposud uzavřena – má pokračování.)
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To jsou úžasné myšlenky! 
Pavel se snaží „dosáhnout.“ 
Vyznává svoji „nedokonalost.“ 
„Usilovně běží“ k cíli – chce 
ho – uchvátit (dosáhnout)
a současně uvádí, že byl Kristem 
„uchvácen.“ Odhazuje stranou 
„věci nepříjemné“ – nechce na 
ně vzpomínat. „Chvátá a běží 
k cíli,“ neboť si uvědomuje, že 
„kdo chvíli stál, stojí opodál“ 
a pak musí přidat do běhu, 
aby ztracený čas dohonil. Když 
doběhne, čeká na něj úžasná 
odměna – bohatší a cennější, než 
je hodnota zlata z Ofir!

Aby mohl být Kristem uchvácen 
a on mohl uchvátit (získat) Krista, 
nemůže zůstat nečinný, a to platí 
i pro nás!

„Člověk však není žádnou pasivní 
bytostí, která by mohla být 
zachráněna v lenosti (nečinnosti). 
Je vyzván, aby napnul každý sval 
a vynaložil každou schopnost 
v zápase o nesmrtelnost; je to 
však Bůh, který dává toto úsilí 
a korunuje ho úspěchem.“ 8T 65

Podívejme se a zamysleme se 
nad těmi, kteří se nechali Kristem  
u c h v á t i t!  Co bylo, případně 
je, u nich pozoruhodné? 

a) SAMAŘANKA – Jan 4. kapitola. 
Zastavme se u Jákobovy 
studny, vyhloubené nedaleko 
městečka SICHAR. Tato žena ani 
netušila, s kým se setká a jakou 
zkušenost zde prožije. Ani se 
jí nezdálo, nepočítala s tím, 
že u ní bude sedět unavený 
Mesiáš, Kristus, ve kterého 
nejen věřila, ale Jej i očekávala. 
Samařská žena se rozhodla jít 
načerpat pravidelný„příděl“ vody, 
neboť u svého domu neměla 
žádný pramen ani studnu. 
Když byla Ježíšem požádána 
o trochu vody, byla zaskočena, 
neboť zjistila, že to není 
příslušník jejího národa, ale Žid. 
Proto se ohradila a otázala se: 
„Jak to, že Ty Žid, žádáš vodu 
ode mne Samaritánky?“ Zdá se, 
že byla antisemitsky naladěna…  
Ježíš svým přívětivým hlasem 
mění situaci a říká: „Kdybys znala 
Boží Dar a kdo je Ten, který praví 
tobě: Dej mi pít, ty bys prosila 
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Jeho a dal by tobě vody živé.“  
J 4, 10

Nevím, jak dlouho trvala tato 
rozmluva, ale vím, že tato 
Samařanka byla Ježíšem tak 
zaujata a uchvácena, že u studny 
„zanechala vědro i s vodou“ 
a rychle pospíchala do Sichar, 
aby svým sousedům povyprávěla 
o Mesiáši – Kristu, aby se i oni 
dali Ježíšem uchvátit. A tak se 
i stalo. „Tedy vyšli z města a přišli 
k Němu“ (verš 30) A když uslyšeli 
Jeho poselství, prosili, aby s nimi 
zůstal… a ženě řekli… „víme, 
že tento jest právě (skutečně, 
určitě) Spasitel světa, Kristus.“

b) STAŘIČKÝ SIMEON, žijící 
v Jeruzalémě. Ze zprávy o něm 
u L 2, 25-31 nelze zjistit jeho 
věk, což ovšem není důležité. 
Z Lukášova evangelia se 
dovídáme o jeho charakteru. 
Byl spravedlivý, bohabojný, 
očekával „potěšení Izraele“ 
(Ježíšovo narození) a Duch svatý 
v něm přebýval. Ten mu sdělil, 
že neumře dřív, dokud neuvidí 
Krista Pána (Mesiáše). To byla 
velice potěšující informace! Jsme 

schopni pochopit, jak se na toto 
setkání připravoval a těšil?… 
(Petrů)

To, nač se těšil, se dostavilo. 
Byl svatým Duchem osloven, 
aby přišel do chrámu právě ve 
chvíli, když Maria s Josefem 
přinesli děťátko do chrámu, 
„aby obětovali… dvě hrdličky…“ 
verš 24… Právě tehdy Simeon 
Jej nejen spatřil, ale vzal i do 
své náruče! Jeho radost byla 
obrovská a byl tímto aktem 
uchvácen! Proto mohl říci: 
„Nyní, můžeš svého služebníka 
Pane podle slova svého propusti 
v pokoji, neboť moje oči uviděly 
Tvou spásu…“ (Petrů)

Neměli bychom se podobně 
i my připravovat na slavný 
příchod našeho Krále králů?! 
A nyní na toto místo si dovolím 
vložit nádhernou píseň „Já slyšel 
Ježíše…“ 

1) Já slyšel Ježíše, an dí: 
„Pojď ty, jenž klesáš již; 
skloň v klín můj hlavu svou 
zemdlenou a u mne slož svou 
tíž.“ 
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Já šel a On tak, jak jsem byl, mne 
vlídně přijal hned, 
můj odňal strach a v duši mou 
radosti štípil květ!

2) Já slyšel Ježíše, an dí: 
„Aj voda spasení; Kdo žízní, 
pojď a nemeškej a zdarma nabeř 
z ní!“ 
Já šel a živou vodou tou  
– hned – ó, ten spásy div 
má duše v Kristu okřála a nyní 
v Něm jsem živ!

3) Já slyšel Ježíše, an dí: 
„Já světlo světa jsem; kdo 
zbloudil, vrať se, na mne hleď 
a choď již ve světle mém!“ 
Já šel a On hned nade mnou 
rozsvítil milou zář 
v té chodit chci, až u cíle Jej 
uzřím tváří v tvář!

(Písně Siónské 173)

Autor této krásné písně L. 
Spohr, nám prozrazuje svůj 
vztah k Ježíši. Byl Jím přemožen 
a uchvácen, což zvláště vyniká 
ze slov: „Až u cíle Jej uzřím tváří 
v tvář!“

Být Kristem uchvácen, je skryto 
právě ve slovech: „Já šel a On 
hned nade mnou rozsvítil milou 
zář; v té chodit chci, až u cíle Jej 
uzřím tváří v tvář!

Podobnou radost z uchvácení 
Kristem prožil i John Newton, 
a popsal ji ve svém vyznání 
s názvem ÚŽASNÁ MILOST. 
Zamysleme se nad ním:

„Pán mi zaslíbil dobro, Jeho slovo 
mi zajistí naději. On bude můj štít 
a můj díl, dokud bude trvat život.

Tato země se brzy rozplyne jako 
sníh, Slunce přestane svítit, ale 
Bůh, který mne zde dole povolal, 
bude navždy můj!“

++++++++++

c) ETIOPSKÝ EUNUCH

Mocný pán, vládnoucí nad 
poklady pod etiopskou královnou 
Kandáky: Tento vysoce postavený 
muž věřil v Boha, který byl 
uctíván v Jeruzalémě. Zjišťujeme, 
že se vracel z Jeruzaléma, kde si 
zakoupil svitek proroka Izaiáše 



8
Z RÁJE 
  DO RÁJE 4. 20208

„BÝT UCHVÁCEN…“ a „BÝT VYCHVÁCEN…“

Z RÁJE 
  DO RÁJE

a navracel se zpět do své země. 
Na této dlouhé cestě trávil čas 
čtením – ve svém voze – ale 
popsanému ději v 53. kapitole, 
který si četl nahlas, vůbec 
nerozuměl. 

Bůh dokáže sehrát, skloubit, 
načasovat události tak, že nás 
to až udivuje. Jahveho anděl 
promluvil k Filipovi, aby šel 
„stopovat“ na cestu, vedoucí 
z Jeruzaléma dolů do Gázy, která 
vede pustinou, na níž prakticky 
nebyl žádný provoz. Filip si mohl 
pomyslet proč, když se tam 
s nikým nesetkám…

Nevím po jak dlouhé nebo 
krátké chvíli Filipova čekání, 
přijíždí etiopský (mouřeninský) 
eunuch, mající pod kontrolou 
(správou) všechny poklady 
Etiopie. Když jeho vůz-kočár 
se k Filipovi přiblížil, vyzval ho 
anděl, aby se připojil k vozu. 
To znamená, že asi musel 
rychle cupitat vedle kočáru. 
Eunuch právě četl o trpícím 
Beránkovi, Iz 53, 7. V tu chvíli 
ho Filip uslyšel a zeptal se, zda 
rozumí tomu, co čte. Odpověď 

zněla: „Jak bych rozuměl, leč 
by mi to mohl někdo vysvětlit.“ 
Pak vyzval Filipa, aby vstoupil do 
vozu, takže po určité „biblické 
hodině“ pochopil poselství 
záchrany o Ježíši Kristu. Když 
přijeli k vodě, komorník si přál 
být pokřtěn. A když z vody 
vystoupili, Duch Páně uchvátil 
Filipa a komorník ho více 
nespatřil. Ale Ježíšovou láskou 
byl tak uchvácen, že se plný štěstí 
a radostí ubíral do své země.

Vysvětlující poznámky

+ Přes Gázu totiž vedly dvě cesty 
do Egypta – z Týru (pobřežní) 
a od Eufratu a Judska – cesta 
pouští. 
+ „Kandáke“ není vlastní 
jméno, nýbrž oslovení královské 
důstojnosti; jako v Egyptě se 
říkalo králi farao. 
+ Azot (Asdod) je město severně 
od Gázy na silnici ve směru 
k Joppe (dnešní Jaffa v Izraeli)

Ještě nám zůstává druhá část 
nadpisu dnešního článku.
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2) „BÝT VYCHVÁCEN…“

Co tato myšlenka znamená a kdy 
se uskuteční? Dřív, než budu tyto 
otázky řešit, dovolím si předeslat 
přísloví: „Kdo se ponižuje, bude 
povýšen…“ To znamená, dostane 
se „zdola nahoru“

Slovo „VYCHVÁCEN“ má několik 
obměn – odstínů; uchvátit 
přenést, vyprostit, zachránit, 
vytrhnout… v posledním 
okamžiku vysvobodit. V Judově 
epištole ve verši 23 je uvedeno: 
„…z ohně vycházejíce…“

„Kdo je v ohni … že ho 
z něho vytrhnete…“ (Petrů) 
Amos 4 uvádí: „…byli jste 
jako hlavně (poleno, oharek) 
vychváceni z ohně…“ – verš 11

Nyní se nabízí otázka: Jak tyto 
myšlenky poskládat – jako 
Rubikovu kostku? Před námi je 
úžasná událost – téměř na dosah 
ruky, slavný příchod Pána Ježíše. 

Apoštol Pavel předkládá fakta 
týkající se „v y c h v á c e n í ,“ 
zachránění, zachvácení, přenesení, 
nebo vyproštění.“

„Nebo sám ten Pán se  
zvukem ponoukajícím, s hlasem 
archanděla a s troubou Boží 
sestoupí s nebe a mrtví v Kristu 
vstanou nejdříve. Potom my 
živí pozůstavení spolu s nimi  
z a c h v á c e n i  budeme do 
oblaků, vstříc Pánu do povětří 
a tak s Pánem vždycky budeme.“ 
1Tes 4, 16.17.(ve verši 17 Petrů 
uvádí „UCHVÁCENI DO OBLAK“

Jaký je tedy vztah obou myšlenek 
(výrazů), které jsou použity 
v názvu článku „Být uchvácen…“ 
a „Být vychvácen…?“

Ti, kteří se nechají Kristem 
„UCHVÁTIT,“ budou Jím z této 
země při Jeho příchodu 
přeneseni do Jeho království!

Zamysleme se ještě jednou nad 
Pavlovým výrokem: „Ne, že bych 
již dosáhl, aneb již dokonalým 
byl, ale snažně běžím, zda bych 
i uchvátit mohl, načež uchvácen 
jsem od Krista Ježíše. Bratři, já 
nemám za to, že bych již dosáhl, 
ale to jedno činím, na ty věci, 
které jsou za mnou zapomínaje, 
k těm pak kteréž jsou přede 



10
Z RÁJE 
  DO RÁJE 4. 202010

„BÝT UCHVÁCEN…“ a „BÝT VYCHVÁCEN…“

mnou, úsilně chvátaje k cíli běžím 
k odplatě svrchovaného povolání 
Božího v Kristu Ježíši.“  
Fil. 3, 12-14.

Z Á V Ě R
To, co pro nás Pán Ježíš 
vykonal doposud a činí, nejsme 
schopni vůbec pochopit právě 
tak, jako nechápeme Jeho 
„dvě přirozenosti, které byly 
tajemným způsobem sjednoceny 
v jedné  OSOBĚ  - v člověku Kristu 
Ježíši.“ (Vyvýšujte Jej, str. 64)

++++++++++

To, s čím bych se s vámi rád 
rozdělil, nemá ale možná 
i má - nic společného 
s článkem, který jste 
dočetli. Četl jsem jej právě 
v těchto dnech a je zajímavý. 

„Jedna starší žena z Kambodže 
přišla jako uprchlík na urgentní 
příjem misijní nemocnice, která 
byla zřízena v uprchlickém táboře 
v Thajsku. Měla na sobě šaty 
buddhistické jeptišky. Prosila, 
jestli ji může ošetřit MUDr. 
Ježíš. Vyprávěli jí tedy o Ježíši, 
vložila v Něj svou důvěru a byla 
uzdravena na těle i na duši. 
Když se pak mohla vrátit do 
Kambodže, získala 37 lidí pro 
Krista.“

Převzato z brožurky „Kroky 
k osobnímu oživení“ str. 44 
Mnozí ji máte. A navíc pojednává 
o naplnění Duchem svatým. 
Vyplatí se ji opět prostudovat.

J. Kováčik, březen 2020
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K čemu stavíme, budujeme cesty? K čemu nám slouží? Ke 
spojení – spojují bližší či vzdálenější místa - vesnice, či města; cesty 
mají také různé podoby, podle svého účelu. 

Na jednom obrázku se snažil malíř zachytit několik druhů cest: 
Jedoucí vlak po trati, několik aut na silnici, pod silnicí řeku 
s různými plavidly nad tím vším letadlo, podél železnice telefonní 
sloupy a za řekou stožáry elektrického vedení – to vše jsou cesty… 
Z těchto dopravních prostředků se zastavím pouze u dvou, abych 
vyjádřil zajímavou myšlenku: Silnice a železnice. Mají něco 
společného – dopravu, ale také mnoho rozdílností. Úvodem se 
omlouvám vám mladším, pokud některé detaily nebudete znát… 
Čím se na první pohled liší železnice od silnic? Svoboda 
v pohybu – silnice! Omezení, vázaný (daný) pohyb 
- železnice! Druhý pohled – stavba silnice je méně 
složitá – nemluvím o speciální dálnici či závodní dráze. 
Železniční stavba je složitější: Má „podklad“ – spodní stavbu, která 
oproti silniční je mnohem složitější; musí mít o několik pevných 
vrstev víc, než stavba silnice. Teprve na těchto „neviditelných“ 
vrstvách je„vrchní stavba“ – štěrkové lože, pražce a koleje. 
Ten třetí pohled je jasně viditelný: Silnice má povrch upravený do 
roviny, železnice má koleje na pražcích a vrstvě štěrku…

Vrátím se k té „svobodě pohybu“ na silnici, kde mě neomezují 
koleje! Mohu se volně pohybovat!!! Oproti tomu na železnici je 
pohyb mnohem omezenější: Jsem vázán kolejemi, které mne 

11

Já jsem ta cesta i pravda i život. 
Žádný nepřichází k Otci, než skrze mne. 

Jan 14, 6
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nejen omezují, ale také udávají směr pohybu. K tomu je nutno 
přičíst provázanost a řád provozu, tady je nutná spolupráce… 
Změny směru, občasné nutné zastavení a vyčkávání, to dost 
„omezuje“ můj pohyb. Dalším omezením je samotná stavba 
– silnice má mnohem větší možnosti: Zatáčky, překonání 
výškových rozdílů, vzájemné křížení – to vše je velmi snadné! 
Na železnici jsou k těmto změnám potřebná velmi složitá zařízení: 
Výhybky, které umožní změnu směru, mnohem větší oblouky 
než na silnici. Je toho o hodně více, než s čím si vystačí silnice… 
V současné době jsou silnice mnohem důležitější, než 
železnice. Proč? Pro tuto „svobodu pohybu,“ která má určité 
výhody… Jenže v současnosti velmi často vidíme i NEVÝHODY. 
Ta „svoboda“ se často hroutí, přetížené trasy zdržují… 
Oba druhy dopravy mají ještě jedno společného – jsou to dopravní 
značky. Upozorňují, oznamují, někdy také „omezují.“ U silnic nejsou 
značka daleko, na železnici jsou mnohem dále. Proč? Na silnici jsou 
to desítky metrů, výjimečně i víc. Na železnici jde o stovky metrů, 
zde rozhoduje rychlost v daném úseku, spolu s vyšší hmotností…

Vrátím se k úvodnímu textu: Na té naší „trati života“ máme také 
„značky,“ které nás mají „varovat,“ „upozornit“ či „napomenout,“ 
abychom věděli o „změně“ před námi. Jsou jako na železnici, 
mnohem dál, než na silnici. Vnímám tyto „značky“ jako „omezení“ 
nebo spíše „výhodu?“ Podobně, jako je na silnici nebezpečné náledí, 
tak i „náledí“ v mém každodenním životě skrývá „nebezpečí“ 
- -zde vidím VELKÝ ROZDÍL mezi „silnicí“ a „železnicí“ … mezi 
„svobodným“ a „omezeným“ pohybem.

Cesta, kterou nás vede náš Pán je BEZPEČNÁ. On ji „postavil“ On 
ji „udržuje“ On „jde přede mnou“ ukazuje správný směr… Ty Jeho 
„koleje“ dávají JISTOTU, že mohu „dojet“ až k cíli – věčnému životu 
na Nové zemi.

Vladimír Spurný
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PŘED VĚČNÝMI VĚKY…
PŘED NEDOHLEDNÝMI VĚKY... PŘED NEVYSTIŽITELNÝMI VĚKY… 
Jsme vůbec schopni vstoupit "za oponu času věčnosti,“ našimi 
hříchem obtíženými smysly, do "světa" - doby existující dřív než byl 
"nastartován " čas naší Země? Co existovalo už v hluboké a pro nás 
nedohledné minulosti a existuje doposud? Dává nám Písmo důležité 
„záchytné body,“ ke kterým bychom se mohli bezpečně „připoutat?" 
Ano, dává!

Ale dřív, než je budeme "odhalovat,“ podívejme se, jak si my, žijící 
v časnosti, vůbec můžeme věčnost představit, definovat…

"VĚČNOST je nekonečně neomezeně trvající čas".(Slovník spis. 
jazyka českého) 
"Věčnost tj. vynětí z časových mezí a svrchovanost nade všemi 
časovými rozměry".(Biblický slovník: A. Novotný)

Podle těchto definicí VĚČNOST nikdy nezačala, existovala vždy 
a potrvá na věčné věky!
Kdysi jsem slyšel toto přirovnání týkající se věčnosti: Představme 
si velkou diamantovou skálu, na kterou jednou za tisíc let přiletí 
malý ptáček, pobrousí si na ní svůj zobáček a odletí. Když se skala 
rozpadne, skončí i věčnost!

Prorok Izaiáš 49, 16 uvádí, že jsme byli vyryti na dlaních svého 
Vykupitele. Bez hlubšího zamyšlení se nad touto informací si 
myslíme, případně i věříme…že se tak stalo až na kříži, když Ježíšovy 
dlaně byly probodeny. Ovšem na základě výroku ap. Pavla rozumím, 
že se tak stalo už před věčnými věky! Podívejme se na toto sdělení 
v několika překladech! 



14
Z RÁJE 
  DO RÁJE 4. 2020
Z RÁJE 
  DO RÁJE

pŘEd vĚČNÝMi vĚKY…

14

"K naději života věčného, který zaslíbil před časy věků Ten, který 
nikdy neklame, Bůh." Tit 1, 2

"před dávnými věky..." Petrů
„před začátkem věků..." B 21.  
„před dlouho trvajícími časy…“ PNS
„před věčnými časy..." COL
"dřív než svět začal...“ (angl. překl.) 

Pavel zde předkládá úžasnou pravdu! K věčnému životu v Kristu nás 
Bůh povolal už "před věčnými věky“ – v nedohledné době!

TAJEMSTVÍ VĚČNÝCH VĚKŮ

Různá média - TV, rozhlas, noviny… sdělují, že lidé mohou nahlížet 
do starých, dlouho utajovaných archívů StB, v kterých je možné 
dohledat, vypátrat různé, až doposud utajované skutečnosti... 
I nebesa mají své záznamy, - archívy, do kterých můžeme nahlížet 
a odhalovat, co se dělo "před věčnými věky" - i když jen částečně,
vírou. "Vírou chápeme, že slovem Božím byly ustaveny světy." 
Žd 11, 3 (Žilka)
Mluvit nebo psát o "skrytých tajemstvích,“ ke kterým přináleží 
i věčné Božství, je velice obtížné! Naše mysl do těchto "hlubin" 
(Ř 11, 33) nepronikne a nenalezne ani slov, jak je vyjádřit!  
2K 12, 4 používá výrazy „nevyslovitelná slova“ (PNS); a (B 21) 
- „člověk nemůže vypovědět“ 

To ovšem neznamená, že o něm nesmíme uvažovat už nyní! Vždyť do 
tohoto  t a j e m s t v í  patří i PLÁN SPASENÍ! I když tento předmět 
budeme podrobně studovat po celou věčnost, už nyní se jím máme 
zabývat! Už dlouho před námi, starozákonní věřící a rovněž i proroci 
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o něm uvažovali (1Petr 1, 10. 11). Je pravda, že v současnosti máme 
o PLÁNU SPASENÍ zjeveno mnohem více, než bylo odhaleno jim!
Musíme si ovšem uvědomit, že PLÁN SPASENÍ nestojí pouze na jedné 
Osobě Božství - na OTCI! Podílejí se na něm všechny tři Osobnosti. 
Uvažujme nyní nad hloubkou této myšlenky: "Božství se slitovalo 
nad lidským pokolením, a OTEC, SYN a DUCH SVATÝ připravili 
plán vykoupení. V zájmu plného uskutečnění tohoto plánu bylo 
rozhodnuto, že Kristus, jednorozený Boží Syn, sám sebe obětuje za 
hřích." CH 222 (Zdravotní rady) |

JEDNOROZENÝ - "Monogenes ´v řečtině znamená´ jedinečně počatý 
Boží Syn."   Lukáš nám dáva nazrieť do Kristovho jedinečného 
postavenia při počatí a narodení. Lukáš 1,35: "A anjel odpovedal 
a riekol jej: Svatý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, 
a preto aj to splodené sväté, bude sa volať Syn Boží." Ježiša pri 
narodení nazvali svätým. (Budovanie charakteru str. 70; Stephen 
Vincent Wallace) 

Rozumíme (chápeme) a vidíme v této informaci úžasnou souhru tří 
nebeských Veličin? A tuto jedinečnou spolupráci můžeme pozorovat 
již při stvoření, od prvé kapitoly knihy Genesis… kde celým Starým 
zákonem a pak i Novým, ap. Pavel objasňuje tuto spolupráci velice 
jasně:"Tentýž Duch, tentýž Pán, tentýž Bůh." 1K 11,4-7, 11-13

JEDINEČNOST PÁNA JEŽÍŠE 

Dřív než vložím na toto místo pojednání z časopisu REMNANT 
HERALD
May-June 2015 >A SON "Begotten"«< poznamenávám, že toto 
pojednání je přesným 
odkazem na Iz 9, 6.:
„... Syn nám jest dán…“ kraličtí
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„...Byl nám dán Syn“… PNS
(podobně uvádí i B21 v. 5)
Tato myšlenka o Pánu Ježíši zaznívá i z J 3,16 "...Bůh Syna svého 
jednorozeného dal…“
Na přiloženém obrázku pojednávajícím o Begotten daném synu, 
zjišťujeme…

++++++++++

"Učení, které odmítá dokonalé božství Ježíše Krista, zamítá i Otcovo 
božství: neboť žádný člověk nezná Syna, pouze Otec." Signs of the 
Times (=ST), June 27,1895 (tato myšlenka je uvedena pod angl. 
zněním A Son "Begotten“„

Ti, kdo popírají věčnou existenci Kristovu, by udělali lépe, kdyby 
se zamysleli nad článkem, který EGW napsala v době svého pobytu 
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v Austrálii, zveřejněném v našem církevním časopisu pro Spojené 
státy v roce 1895 pod názvem "Kristus náš dokonalý Spasitel." Sestra 
EGW v něm uvedla: 
"Byla uskutečněna dokonalá oběť, neboť Bůh tak miloval svět, že dal 
svého jednorozeného Syna - který se nestal Synem skrze stvoření, 
způsobem jakými byli stvořeni andělé, ani nebyl adoptován jako 
milosrdný hříšník, ale dal Syna JEDNOROZENÉHO, zrcadlícího Otce 
a Jeho osobu v plném jasu (lesku), který je roven Bohu autoritou, 
uctíváním, důstojností a božskou dokonalostí.“ ST, May 30, 1895

Tuto zprávu (výrok) někteří použili k tvrzení, že Kristus nebyl 
věčnou bytostí, ale byl zformován z materiální podstaty věčného 
Otce. 
Je jasné, že andělé se stali Božími syny stvořením, podobně jako 
obyvatelé jiných světů, jejichž zástupci byli zváni na občasné 
konference do nebes: "Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby 
se postavili před Hospodinem, přišel i Satan mezi ně." Jb 1, 6 

Adam a Eva byli "syny" stvořenými. Když zhřešili a litovali svého 
činu, stali se adoptovanými "syny." Takovou přednost nabízí Bůh 
všem svým následovníkům.
"Nebo kteříkoli vedeni bývají Duchem Božím, ti jsou synové Boží. 
Nepřijali jste zajisté ducha služby, opět k bázni (strachu), ale přijali 
jste Ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče." Ř 8, 14. 15.

V článku EGW je výslovně uvedeno, že Ježíš se nestal stvořeným 
Synem, ani synovství nezískal adopcí (osvojením za vlastního), 
podobně jako my, neboť nikdy nezhřešil. Inspirované svědectví jasně 
ukazuje, že Kristovo synovství plyne z toho, že je "jednorozený" od 
(z) Otce. 

Zde se nabízí otázka: "Znamená to snad, že neexistoval od věčnosti?“
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V článku jsou určité věci, které si zaslouží naši pozornost. Někteří 
si zvykli vynechat poslední myšlenku citovaného oddílu: "V NĚM 
přebývala všechna plnost Božství tělesně." ST May 30,1805 

Slovo "všechna" zde uvedené, skutečně znamená VŠECHNA. Kdyby 
Kristus v sobě nevlastnil věčný život, tento výrok byl by nevěrohodný 
(nesprávný), neboť žádný věřící křesťan nepochybuje o Otci, který 
zde od věčnosti existuje.

Dále EGW prohlašuje, a to velice jasně, že Kristus je Bohem: 
“Ach jakou naději máme v životě a smrti, ve vzkříšení a vyvýšení 
(oslavení) Krista! On byl Bůh zrozený v těle, Pán života a slávy, pro 
nás byl vydán do rukou bezbožných lidí." ST May 30, 1895

Kristus byl Bůh zrozený v těle - a to je ten hlavní důvod, pro který 
získal "plnost Božství tělesně." Zde služebnice Páně bez jakéhokoliv 
upozornění, doporučení citovala Písmo: "Nebo v Něm přebývá 
všecka plnost Božství tělesné. A v Něm jste doplněni, kterýž jest 
hlava všeho knížatstva i mocností." Kol 2, 9. 10

Pouze TEN, kdo byl ve všem shodný (totožný) s Bohem (mající 
takové vlastnosti jako Bůh), mohl být takto popsán. Dále EGW píše: 
"0n zaplatil všechen dluh za každého, kdo v Něj věří jako v osobního 
Spasitele. Jeho krev očišťuje od všech hříchů a od všech nepravostí. 
V Něm a pouze skze Něho máme odpuštění hříchů." ST May 30,1895

David nás ubezpečuje: "Hospodine Bože náš, Tys je vyslýchal, Bože 
bývals jim milostiv, i když jsi je trestal pro jejich výstupky." Ž 99, 8. 

Zde je uvedeno, že Ten, kdo odpouštěl vyznané hříchy Izraele, byl 
„Bůh." Jelikož Kristus je Ten, kdo nás od hříchů očišťuje, je tedy Bůh. 
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V jakém významu bylo o Kristu řečeno, že je "jednorozený Syn," Syn 
Boha? Odpověď opět nalezneme v knize Žalmů:
"Vypravovat budu úsudek (rozhodnutí). Hospodin řekl ke mně: Syn 
můj ty jsi, já dnes zplodil jsem tě." Ž 2, 7

Apoštol Pavel, inspirován Duchem svatým, toto nesnadné proroctví 
vysvětluje: "Bůh naplnil je nám synům jejich, vzkřísiv Ježíše jakož 
i v druhém Žalmu napsáno jest: Syn můj jsi Ty, já dnes zplodil jsem 
Tebe".  Sk 13, 32. 33

Kristus měl právo být (považovat se) za Syna Božího. Nestal se 
synem stvořením, ani adopcí. On nebyl stvořen, což jistě Bůh mohl 
ze své vlastní podstaty učinit. Nestal se Synem ani adopcí, ale stal se 
jednorozeným Synem vzkříšením z mrtvých.

V posledním článku od EGW z roku 1895 jsou tato slova: "Ježíš je 
vzkříšený Spasitel. Prošel hrobem na důkaz svého předcházejícího 
prohlášení, utvrdil víru svých následovníků, prokázal pravdivost 
(oprávněnost) svého Božství před lidmi a dvojnásobně utvrdil, 
ujistil, že kdo v Něho věří, nezahyne, ale bude mít život věčný.“ ST 
May, 1895

Skutečnost, že Kristus byl vzkříšen, nás utvrzuje, že je plnoprávným 
členem Božství a jednorozeným Synem Božím. Podobně jako my, 
když jsme při křtu povstali z vodního (duchovního) hrobu. 

Russel Standish
Volně přeloženo z Remnant Herald May-June 2015

Jelikož se v tomto článku všechno točilo kolem A SON 
"Begotten" - daného Syna, - dovolím si ještě zdůraznit slovo: „daný,“ 



20
Z RÁJE 
  DO RÁJE 4. 2020
Z RÁJE 
  DO RÁJE

pŘEd vĚČNÝMi vĚKY…

t.j. byl dán jako "dar" bez náhrady. Tento DAR byl dán z lásky." Neboť 
tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna….“ 

==========
Závěr článku…

Někdy není jednoduché začít psát článek, případně připravit kázání 
a rovněž bývá nesnadné článek ukončit!

A nyní otázka související s tím, co už - o Synu Božím, - bylo řečeno: 
Věděli jste, že král Šalamoun psal o Kristově preexistenci, o Jeho 
věčném bytí (existenci) "Před věčnými věky?" Ať jste to věděli 
nebo ne, otevřete si knihu Přísloví a pozorně si přečtěte krásnou 
báseň - píseň v osmé kapitole, verše 22-31 a všimněte si slov jako: 
"při počátku… přede všemi časy… před věky… před počátkem…, když 
ještě nebyla…“ atd.

Uvedu ještě myšlenky o Kristově jedinečnosti. V inspirovaných 
slovech EGW: "Pán vesmíru nebyl sám ve svém díle milosrdenství. 
Měl Společníka, Spolupracovníka, který pochopil Jeho úmysly a mohl 
s Ním sdílet radost z obšťastňování stvořených bytostí" - "Na počátku 
bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh." Jan 1, 1. PP 34 
angl. 12

++++++++++

Ján Kováčik
září 2019
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Zvrchovaný Boh, Stvoriteľ,                                             Ježiš prestál za nás toľké muky
Láska spravodlivo vládne.                                               telesné i duševné, poníženie, pohanu,
Z nebies na synov človeka hľadí.                                   nepredstaviteľnú bolesť srdca...     
Všetkým ponúka večný život,                                        Tí, čo Jeho obeť prijali a
spasenie v svojom Synovi.                                              vo všetkom Ho nasledujú,
Jeho Otcovské srdce je zarmútené,                              korunu slávy dostanú.       
lebo vie, že nie všetci Ho 
prijmú a budú mať radi...

Boh však miluje každého hriešnika.                              Obrátiť sa k zákonu a svedectvu
Láskou silnejšou ako smrť                                               v Božom Slove múdre,
sa ľudí denne dotýka.                                                      osožné a rozumné je.
Láska, ktorú Ježiš prejavil najviac
obeťou na Golgotskom kríži,                                           Boh miluje hriešnika,
ako tá na teba vplýva?                                                     ale nenávidí každý hriech,
Je odozvou v tvojom srdci                                               veľký i malý.
láska, poslušnosť, viera živá?                                         Tých, ktorí Mu uverili,
                                                                                              poveril nádhernou úlohou:
Nepochopí hriešny človek                                               aby do ďalších ľudských sŕdc
tú lásku na kríži,                                                                semienka evanjelia zasiali.  
kým sa jeho sebecké srdce
neodovzdá Kristovi, jeho pýcha                                     Obetavá, súcitná, zhovievavá
až do prachu zeme neponíži.                                          Božia láska je nad
                                                                                              ľudské chápanie.   

Nepochopiteľná láska
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NEpochopitEľNá láSKa

Zvrchovaný Boh, Stvoriteľ,                                             Ježiš prestál za nás toľké muky
Láska spravodlivo vládne.                                               telesné i duševné, poníženie, pohanu,
Z nebies na synov človeka h                                           nepredstaviteľnú bolesť srdca...     
Všetkým ponúka večný život,                                        Tí, čo Jeho obeť prijali a
spasenie v svojom Synovi.                                              vo všetkom Ho nasledujú,
Jeho Otcovské srdce je zarm                                          korunu slávy dostanú.      

prijmú a budú mať radi...                                                Nasledujú Jeho vieru, život, učenie
                                                                                              a nie ľudské zvyky a tradície.
                                     Obrátiť sa k zákonu a svedectvu
Láskou silnejšou ako smrť                                               v Božom Slove múdre,
sa ľudí denne dotýka.                                                      osožné a rozumné je.
Láska, ktorú Ježiš prejavil c
obeťou na golgotskom kríži,                                           Boh miluje hriešnika,
ako tá na teba vplýva?                                                     ale nenávidí každý hriech,
Je odozvou v tvojom srdci                                               veľký i malý.
láska, poslušnosť, viera živá?                                         Tých, ktorí Mu uverili,
                                                                                              poveril nádhernou úlohou:
Nepochopí hriešny človek                                               aby do ďalších ľudských sŕdc
tú lásku na kríži,                                                                semienka evanjelia zasiali.  
kým sa jeho sebecké srdce
neodovzdá Kristovi,a                                                        Obetavá, súcitná, zhovievavá
až do prachu zeme neponíži.                                          Božia láska je nad
                                                                                              ľudské chápanie.   
Kristus svojou smrťou dokáz                                           Namiesto trestu smrti za hriech,     
najväčšiu a najobetavejšiu                                              ktorý pretrpel Ježiš za nás,
lásku celému vesmíru                                                       človek verný a poslušný Bohu
a zároveň potvrdil Božieho                                              večný život dostane!
zákona platnosť a nemenn  s                                          Uzrie neopísateľnú nádheru  
Svetlom pravdy Slova vyvád                                           neba a novú zem plnú krás!

            Janka Nielsenová

Zvrchovaný Boh, Stvoriteľ,                                             Ježiš prestál za nás toľké muky
Láska spravodlivo vládne.                                               telesné i duševné, poníženie, pohanu,
Z nebies na synov človeka hľadí.                                   nepredstaviteľnú bolesť srdca...     
Všetkým ponúka večný život,                                        Tí, čo Jeho obeť prijali a
spasenie v svojom Synovi.                                              vo všetkom Ho nasledujú,
Jeho Otcovské srdce je zarmútené,                              korunu slávy dostanú.       
lebo vie, že nie všetci Ho 

Kristus svojou smrťou dokázal                                       
najväčšiu a najobetavejšiu                                              
lásku celému vesmíru                                                       
a zároveň potvrdil Božieho                                              
zákona platnosť a nemennosť.                                       

Svetlom pravdy Slova vyvádza                                       
človeka z každého omylu,
aby nežil v otroctve hriechu,
ale mal života hojnosť.

Preliata bola krv Božia,
krv nesmiernej ceny.
Kto si v nej perie svoje rúcho
hriechmi špinavé, toho 
Ježiš večným životom odmení.
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Zvrchovaný Boh, Stvoriteľ,                                             Ježiš prestál za nás toľké muky
Láska spravodlivo vládne.                                               telesné i duševné, poníženie, pohanu,
Z nebies na synov človeka h                                           nepredstaviteľnú bolesť srdca...     
Všetkým ponúka večný život,                                        Tí, čo Jeho obeť prijali a
spasenie v svojom Synovi.                                              vo všetkom Ho nasledujú,
Jeho Otcovské srdce je zarm                                          korunu slávy dostanú.      

prijmú a budú mať radi...                                                Nasledujú Jeho vieru, život, učenie
                                                                                              a nie ľudské zvyky a tradície.
                                     Obrátiť sa k zákonu a svedectvu
Láskou silnejšou ako smrť                                               v Božom Slove múdre,
sa ľudí denne dotýka.                                                      osožné a rozumné je.
Láska, ktorú Ježiš prejavil c
obeťou na golgotskom kríži,                                           Boh miluje hriešnika,
ako tá na teba vplýva?                                                     ale nenávidí každý hriech,
Je odozvou v tvojom srdci                                               veľký i malý.
láska, poslušnosť, viera živá?                                         Tých, ktorí Mu uverili,
                                                                                              poveril nádhernou úlohou:
Nepochopí hriešny človek                                               aby do ďalších ľudských sŕdc
tú lásku na kríži,                                                                semienka evanjelia zasiali.  
kým sa jeho sebecké srdce
neodovzdá Kristovi,a                                                        Obetavá, súcitná, zhovievavá
až do prachu zeme neponíži.                                          Božia láska je nad
                                                                                              ľudské chápanie.   
Kristus svojou smrťou dokáz                                           Namiesto trestu smrti za hriech,     
najväčšiu a najobetavejšiu                                              ktorý pretrpel Ježiš za nás,
lásku celému vesmíru                                                       človek verný a poslušný Bohu
a zároveň potvrdil Božieho                                              večný život dostane!
zákona platnosť a nemenn  s                                          Uzrie neopísateľnú nádheru  
Svetlom pravdy Slova vyvád                                           neba a novú zem plnú krás!

            Janka Nielsenová
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Symbol kříže

 Mezi křesťany je zakořeněn 
zvyk a názor, že kříž je vyjádřením, 
a symbolem Pána J. Krista. Panuje 
názor, že kříž je křesťanský symbol 
a připomínka našeho Spasitele i Jeho 
památky. Najdeme však i nějaké 
biblické obhájení tohoto tvrzení? 
 Pokud někde v Bibli najdeme 
místo, které nám říká, že si máme 
připomínat kříž, není tím myšlen 
předmět, hmotné zpodobnění, 
ani symbol tohoto tvaru. Je tím 
myšlena pouze událost, tedy oběť. 
Pán  J. Kristus totiž nepřišel na tuto 
zemi, aby byl ukřižován, ale aby se 
obětoval. A způsob, jakým bude 
toto obětování provedeno, si On 
nezvolil. To přece určili lidé, kteří ho 
odsoudili. Pokud si tedy máme něco 
připomínat, potom je to událost, kdy 
se za nás Kristus obětoval. V žádném 
případě tím není myšleno, že si máme 
připomínat způsob a předmět, který 
v tom sehrál svoji úlohu. A také by se 
tím pádem tento předmět neměl stát 
symbolem, který budeme používat. 

Slovo „kříž,“ pokud je uvedeno v Bibli 
v souvislosti s Kristem, je tedy třeba 
brát jako symbol, který je třeba 
správně vyložit a chápat. Říká-li Pán 
J. Kristus, že máme zapřít sebe, vzít 
svůj kříž a následovat Jej, potom to 
(při vyložení symbolu) znamená, že 
máme zapřít sebe, obětovat se - což 
je třeba správně chápat jako obětovat 
své chtění a vůli ve prospěch Boží 
vůle a následování Pána  J. Krista.
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 Půjdeme-li dál po stopách 
kříže a důvodu, proč se používá, 
zjistíme pravdivou skutečnost, že 
kříž je ve skutečnosti symbolem 
protistrany, tedy satana. Zde může 
vyvstat otázka, jak tomu tak může 
být, když na tomto předmětu, na 
který se například právě teď díváme, 
na tom kříži, je přibit Kristus? Je to 
proto, že z pohledu satana tento kříž 
znamená vítězství na Kristem. Tím, 
že je Pán J. Kristus na kříži přibit je 
znázorněno, že byl poražen. Křesťan 
tedy nemá vzhlížet ke kříži a už vůbec 
by neměl tento symbol používat. 
Pro křesťanství totiž není podstatná 
událost ukřižování, ale vzkříšení. 
 Mimo to, i archeologické důkazy 
odhalují, že zobrazení kříže, i kříž 
samotný, se používaly mnohem dříve 
před ukřižováním Krista. Z pohledu 
dějin a tím i časového zařazení 
nepochází kříž z dob Pána J. Krista 
a jeho učení, ale už z dřívějších 
pohanských náboženství a různých 
kultů. 
 Nyní, když víme, že kříž je ve 
skutečnosti symbolem satana a nikoli 
křesťanství, dokážeme poznat, 
jak úspěšný satan byl, jedná-li 
se o oklamání touto záležitostí. 
Kříže jsou na tolika místech! 
Nejen v chrámech, kostelích, na 

hřbitovech a rozmístěny ve městech, 
vesnicích a u cest, ale dostaly se i do 
modliteben křesťanských církví. Kříž 
obsahují dokonce i loga konkrétních 
církví. 

 Satan tak má pravděpodobně 
nesmírnou radost, když se mu 
podařilo vyobrazení kříže dostat až 
do takových míst jako jsou loga, která 
jsou znakem společenství, hlásajících 
(údajně či skutečně) učení Pána 
J. Krista.
 Tak, jako některá zvířata, jako 
třeba pes, mají svůj specifický 
a konkrétní způsob značkování svého 
teritoria, tak i satan podobným 
způsobem pomocí kříže značkuje 
teritorium, které má buďto plně ve 
své moci, nebo se mu je alespoň 
podařilo nějak ovlivnit. Vlivem 
ekumenizmu, který, byť se tváří 
jako užitečná a dobrá věc, ale ve 
skutečnosti není, se tak symbol kříže 
dostal i do původně protestantských 
církví.

Pavel Grulich
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Uvažovali jste už někdy o malomyslnosti? Postihla i vás? A co to 
vůbec je? Hledal jsem a dopátral jsem se k poznání, že je to „virus,“ 
který napadá v určitých situacích lidskou mysl. Otřela se o vás, 
dotkla se někdy i vás? Také se mnou si pohrává. Kdy vlastně může 
člověka napadnout?

Malomyslnost napadá i hrdiny víry, kteří v životě už něco dokázali 
vybojovat! A co je zajímavé, dostaví se (napadne)  n e č e k a n ě , bez 
ohlášení. A výsledek? Je schopná člověka srazit až k zemi. Jeho víru 
znehodnotit a oslabit. Nevyhýbá se ani těm, co mají „živou“ víru. 
Živá víra má větší hodnotu než „zlato z Ofír!“ Jedenáctá kapitola 
listu Židům prozrazuje, ukazuje, co si lze za „tvrdou valutu“ víry 
„pořídit“…

Jsem toho názoru, že snad není člověka, který by byl vůči 
malomyslnosti imunní. Ale vím, že jsou i výjimky. Čím vším útočila 
malomyslnost na apoštola Pavla, zjistíme z 2K 11, 24-33. A podobné 
šípy malomyslností byly mířeny i na Daniele, když na něj připravili 
jámu s vyhladovělými lvy (Da 6, 8 28) Satan chtěl zmalomyslnět 
i tři mládence, když na poli DURA uspořádal Nabuchodonozor 
velkou slavnost kolem zlaté sochy …(Da 3. kapitola)

++++++++++++

M A L O M Y S L N O S T
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Mám před sebou několik překladů Písma, abych lépe porozuměl, 
jak se překladatelé snažili „rozklíčovat“ výraz „malomyslnost.“ 
Začnu z Bible kralické a jedná se o text ve 2Te 2, 2

„Abyste se nedali rychle vyrážet z mysli…“ 
„Nenechte si tak snadno poplést hlavu…“ Petrů 
„Nenechte se tak snadno vyrazit z víry a lekat…“ B21 
„Abyste se nenechali rychle otřást ve svém smýšlení…“ PNS

Ano, malomyslnost přichází jako nezvaný host. Jako spánek, když je 
třeba bdít! Bdělost je velice důležitá nejen u vojáka na stráži, nebo 
řidiče a mnoha jiných… Tím více u věřícího, očekávajícího Ježíšův 
příchod! Abakuk je příkladem bdělého strážce: „Na stráži své stát 
budu a postavím se na baště, vyhlídaje, abych vidět mohl…“ Ab 2, 1

PŘÍKLADY MUŽŮ VÍRY…

…kteří propadli malomyslností!

1) A B R A H A M. 

Jeho jméno se objevuje už v prvých kapitolách Bible, a to v 11. a 12. 
kapitole Genesis. Bydlel v UR KALDEJSKÝCH (Babylonie), odkud 
vyšel na Boží příkaz. „Když Abraham z Ur Kaldejských šel, jak mu 
řekl Pán do neznáma…“ (píseň napsal br. Mika)

Písmo nám jej představuje jako muže víry. Šel a nevěděl, kde je cíl… 
Bůh mu zaslíbil dědice, jenže roky ubíhaly a dědic nepřicházel. 
Malomyslnost začala hlodat v jeho duši a smutně uvažoval, kdo 
bude dědicem toho, v čem mu Bůh požehnal. Bude to damašský 
Eliezer? (Gen 15, 3) V další kapitole je příběh o otrokyni Hagar. 

M A L O M Y S L N O S T



28
Z RÁJE 
  DO RÁJE 4. 2020
Z RÁJE 
  DO RÁJE

M a l O M Y S l N O S t

Sára mu ji dala za „manželku,“ aby z ní měli dědice… A jak to vše 
dopadlo, víme…

2) E L I Á Š – muž víry a odvahy

Dobře známe, jak na hoře Karmel stál sám téměř proti tisíci 
falešných proroků, kteří byli ve službách Jezábel. 1Kr 18, 19. 
Po celodenním vzývání Bála, aby se přiznal ohněm k jejich oběti, 
Jezábelini proroci nedosáhli ničeho. Pak se ujal činu a slova Boží 
prorok ELIÁŠ. Postavil zbořený, Bohu zasvěcený oltář, položil na něj 
oběť, vše pořádně polil vodou… Když vše bylo připraveno, jak náleží, 
přizval všechny Izraelce, kteří se předtím nacházeli u Bálova oltáře, 
pronesl modlitbu víry ke svému všemohoucímu Bohu. Prosil Ho, aby 
seslal oheň na oltář, aby lid poznal kdo je pravým Bohem v Izraeli. 
„Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, nechť dnes poznají, že Ty jsi 
Hospodinem Bohem…“ Modlitba víry byla vyslyšena; oheň spálil 
nejen zápalnou oběť ale i kameny, polité vodou… Po této události 
se lid navrátil k Bohu a v horlivosti pobil všechny falešné proroky. 
Když se to Jezábel dozvěděla, poslala Eliášovi vzkaz, výhružnou 
„esemesku,“ že i on přijde o hlavu. Tento vzkaz byl pro něj jako 
„ledová sprcha!“ Dal se na útěk, aby si zachránil život. Malomyslnost 
ho připravila o víru, kterou měl na Karmelu. Přál si umřít. Propadl 
duševní skleslosti. Bůh jej však neopustil!

++++++++++++

„Když v těžkých zkouškách, pod nesnesitelnou tíhou, propadají i lidé 
s velkou duchovní silou malomyslnosti a ztrácejí odvahu, protože 
nenacházejí v životě nic žádoucího, není to vůbec nic zvláštního, 
ani nového. Ať si všichni takoví vzpomenou, že jeden z největších 
proroků uprchl před hněvem rozzuřené ženy, aby si zachránil život 
a pak jako psanec, zemdlený a vyčerpaný, zklamáním zkrušený 
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na duchu, si přál, aby směl zemřít. Avšak právě tehdy, kdy pozbyl 
veškerou naději a kdy se zdálo, že jeho životnímu dílu hrozí zmar, 
dostalo se mu to nejvzácnější poučení, které v životě uslyšel. 
V hodině své největší slabosti poznal, jak je nutné věřit Bohu i za 
nejhorších okolností.“ (Vyvyšujte Jej str. 27, 25 ledna; PK 173 angl.)

To jsem se zmínil pouze o dvou mužích víry, kteří propadli 
malomyslnosti. Jistě bychom nalezli i další…

Závěrečná motivace – pohnutka

Jak jsem se už zmínil, malomyslnost je nezvaný host, který se snaží 
u nás (v nás) „ubytovat!“ Co dělat, aby se tak nestalo? Musíme setrvat 
v „ohradě,“ která je oplocena Božím zákonem. Tuto zkušenost, 
skutečnost prožil autor Žalmu 119. Ve verši 92 vyzývá: „Buď zákon 
tvůj nebyl mé potěšení, dávno bych byl zahynul ve svém trápení.“

Nesmíme zůstat stát, „neboť kdo chvíli stál, stojí opodál…“ 
Potřebujeme takovou motivaci, která bude přitažlivá nade vše 
pozemské, která nás bude posouvat dál – vpřed a stále výš a výše… 
Poslouchal jsem v rozhlasu muže, který prošel koncentráky. 
Do vyhlazovacího tábora se dostal asi jako 11-12 letý židovský 
chlapec… Ve vysílání řekl: „Nepropadnout depresi!“ To znamená 
nepropadnout duševní skleslosti, stísněnosti. Je to velká pravda! 
Ovšem, my věřící hledíme mnohem výš. Apoštol Pavel to „výš“ 
popisuje takto: „Očekávajíce té blahoslavené naděje a příští slávy 
velikého Boha a Spasitele našeho Jezukrista.“ Tit 2,13 Ježíš nás 
chce mít ve své slávě: „Otče, které jsi mi dal, chci, kde jsem já, aby 
i oni byli se mnou, aby hleděli na slávu mou, kterou jsi mi dal; nebo 
jsi mne miloval před ustanovením světa.“ J 17,24

Ján Kováčik, 28. 01. 2020
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Pozvání ke studijnímu setkání

ve dnech 18. 12 – 20. 12 2020

Studijní téma: bude ještě upřesněné

„Apokalypsa“

také plánujeme hodinové veřejné přednášky: čtvrtek, pátek, sobota
vše bude upřesněno na stránkách „Zrajedoraje“

Od pátku je postaráno o stravu, tak jak jsme zvyklí. Prosíme 
zájemce o ubytování, které bude v  Sokolovně (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, 
redakce@zrajedoraje.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 10 kč

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

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

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

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

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

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

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

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

Příběhy o průkopnících 
adventistického hnutí
Arthur W. Spalding
Tato kniha je věnována dětem 
na celém světě, které s touhou 
čekají na druhý příchod Ježíše 
Krista...

Formát A5, 240 stran 
cena 70 kč

Rozhovor s Ježíšem  
o sobotě
Gordon Anderson 

Základní poznatky dodržování 
soboty

Formát A6, 32 stran 
cena 10 kč

Aktuální výklad 
7 troubení
na základě textu Zjevení  
a Ducha proroctví

Armin Krakolinig
 
Formát A4, 80 stran,  
cena 25 kč

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

Touha po Ježíši
Celobarevně

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


