
KNIHA PROROKA IZAIÁŠA 
časť 4. 

VIDENIE A POVOLANIE (6,1–15) 

 

Kniha začína nový celok rozprávania, uvádza ho slovami: „V roku, keď zomrel kráľ 
Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal 
chrám. (Isa 6:1 SSV)“ 

 

Úvodné predpoklady 

 
• BOH JEDNÁ S NÁRODOM  – v centre nie sú jednotlivci, ale národ ako akási 

„superosobnosť“. Má to svoj zmysel: 
o  Nejedná sa o veci spásy, ale len pozemského života. Nedá sa teda 

povedať, že by Boh obetoval jednotlivca kvôli celku. Pozemský život je 
síce dôležitý, ale len krátky zlomok zo života človeka. 

o  V centre sú dejiny spásy – a v nich hrá svoju úlohu Izrael ako národ. 

• „KOLEKTÍVNA VINA“  – Princíp kolektívnej viny je nám cudzí a javí sa nám 
byť nespravodlivý. 

o  Predsa ale sú veci, kde kolektív nesie následky konania jednotlivca, či 
časti obyvateľstva:  

� Nemecko zaplatilo ako celok za ambície Hitlera a spol.  
� Podobne Sovietsky zväz za ambície a zvrátené plány komunistov.  
� A po voľbách v roku 2006 sa mnohí pýtali: Nemohol by Fico 

vládnuť len tým, ktorí ho volili? A ono nemohol… ☺ 
o  Ak národ ako celok koná zle, alebo nesprávne – nesie ako celok 

následky. Vrátane tých, ktorí s týmto trendom nesúhlasili, ale nechceli, 
alebo nedokázali sa mu vzoprieť… 

• VINA – TREST : Je dôležité nechápať tento vzťah ohľadom Boha mechanicky 
a povrchne: 

o  Nejde o „vinu“, ktorú Boh zvonku „potrestá“ ; 



o  ale skôr o PRÍČINU, ktorá má svoj logický NÁSLEDOK : Čo človek 
zaseje, to zožne…1 

 

Videnie Boha (6,1–4) 

• LEM JEHO RÚCHA NAP ĹŇAL CHRÁM  – V starovekom poňatí bohovia 
v chrámoch skutočne bývali. Izaiáš ukazuje Boha, ktorý naozaj nemôže bývať 
v chráme – veď už len okraj, „lem“ Jeho rúcha stačí na to, aby úplne zaplnil 
Chrám! 

• CELÁ ZEM JE PLNÁ – ani celá zem nie je dosť veľká, aby pojala Boha!2 
• SERAFÍNI – „Ojediněle se ve Starém zákoně mluví o nebeském dvořanstvu, 

které je shromážděno kolem trůnu Hospodinova (1Kr 22,19 Jb 1,6 2,1 srov. Za 
3,1). Zde jsou výslovně jmenováni serafové. Podle předoasijských představ to 
byly postavy 2ondýnský, polozvířecí, patrně podobné okřídleným hadům s lidskou 
tváří a lidskýma rukama; jejich pojmenování je odvozeno od slovního kořene 
šáraf = plápolat, hořet. Podle toho připomínali serafové šlehající plameny, 
podobné pohybujícím se ,ohnivým hadům‘, o nichž čteme na různých místech (Iz 
14,29 30,6 Nu 21,6 Dt 8,15). V Boží blízkosti i oni si zakrývají tvář a ,nohy‘ (opis 
pro ohanbí). Ani oni, kteří přisluhují Bohu ustavičně, nemohou patřit na jeho 
tvář: tak neskonale je vyvýšen Stvořitel nad všechno stvoření.“ (VSZ) 

• SVÄTÝ, SVÄTÝ, SVÄTÝ … –  
o „Hebr. k-d-š se snaží někteří odvodit od kořene k-d-d [= odříznouti, 

odděliti]. D říve se myslívalo i na kořen ch-d-š [= býti jasný, čistý, nový], 
dnes však se tato domněnka z důvodů jazykozpytných všeobecně odmítá. 
Badatelé nejsou jednotní v této věci. Zdá se však, že v pojmu k-d-š bylo 
původně obsaženo obojí: naprostá odlišenost, oddělenost od všeho 
ostatního, obecného, všem přístupného, všedního [1S 21,4n; Ez 42,20; 
48,15;“ (NBS) 

o „Jejich trojí zvolání: „Svatý, svatý, svatý“ chápala církev jako narážku na 
božskou Trojici, ale v duchu starozákonním tím má být jenom zdůrazněno, 
že v něm je počátek i plnost svatosti. Jí se odlišuje ode všeho stvořeného, 

                                         
1 Aby sme pochopili túto cirkevnú náuku a prax, treba si uvedomiť, že hriech má dvojaký následok. Ťažký hriech nám 
odníma spoločenstvo s Bohom, a tým nás robí neschopnými večného života, ktorého strata sa nazýva "večným trestom" za 
hriech. Na druhej strane, každý hriech, aj ľahký, zapríčiňuje nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očisťovanie 
tak tu na zemi ako aj po smrti, v stave, ktorý nazývame očistec. Toto očisťovanie oslobodzuje od takzvaného "časného 
trestu" za hriech. Oba tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú Boh ukladá zvonku, ale ako čosi, čo 
vyplýva zo samej povahy hriechu. Obrátenia, ktoré pochádzajú z vrúcnej lásky, môže dosiahnuť úplné očistenie hriešnika, 
takže už niet nijakého trestu. (KKC 1472) 
2 15 Hľa, národy sú ako kvapka z vedra a pokladá ich za prášok na vážke, hľa, ostrovy dvíha ako smietku.  16 Libanon 
nestačí na zápal a jeho zverina nestačí na žertvu.  17 Všetky národy sú pred ním ako nič, za márnosť a prázdnotu ich 
pokladá.  (Isa 40:15-17 SSV) 



proto ani člověk ji vlastním úsilím nepostihne a nepochopí. Nejvýše může 
poznat něco z jeho slávy, která naplňuje celou zemi (srov. Ř l,19n).“ 
(VSZ). 

• PÁN ZÁSTUPOV – „Tohoto označení se užívá, ať jde o pluky vojska nebo o 
davy lidí nebo o hejno Božích tvorů [svém křepelek, Ž 68,11, svém Ex 16,13; Nu 
11,31]. Bůh je často označován jako Hospodin z-ů. Myslívalo se při tom na z-y 
izraelského vojska [1S 17,45; Iz 31,4], ale jde tu spíš o nebeské z-y, o všecko, co 
Bůh stvořil a co vykonává jeho vůli. Vojsko.“ (NBS) 

• DYM  – Symbol prítomnosti Boha: „42 Keď sa ľud búril proti Mojžišovi a 
Áronovi, oni sa utiahli do stánku zjavenia, tu ich zakryl oblak a zjavila sa Pánova 
sláva! (Num 16:42 SSV)“ 

 

MYŠLIENKA PRVÁ 

SME VO VOJNE 
John Eldredge vo svojej knihe Chraň svoje srdce! píše: 

„P řed pár týdny jsme četl proroka Jeremjáše a narazil jsem na oddíl, ve kterém byl Bůh 
nazýván „Bůh Všemohoucí“. Abych řekl pravdu, neoslovilo mě to. Na té frázi je něco až příliš 
náboženského. Zní to sva touškovsky, církevnicky. Bóóóže všemohóóóoucí. To by tak mohla říct 
vaše babička, kdybyste jí vtrhli do kuchyně zmazaní od hlavy až k patě blátem. Začal jsem být 
zvědavý, co asi skutečně znamená ten původní výraz v hebrejštině. Nemohlo se něco ztratit 
v překladu? A tak jsem si nalistoval úvod k překladu, který jsem četl, s nadějí, že tam najdu vy-
světlení. Redaktoři tam uvádějí následující:  

Vzhledem k tomu, že většině současných čtenářů výrazy „Bůh zástupu“ a „Hospodin 
zástupu“ mnoho neříkají, překládáme je zde jako „Bůh všemohoucí“ a „Hospodin 
všemohoucí“. Tato řešení vystihují smysl hebrejského výrazu, který znamená „ten, který 
je svrchovaný nad nebeskými i pozemskými ,zástupy‘ (mocnostmi), obzvláště nad 
,zástupy‘ (vojsky) Izraele“.  

Ne, to tedy nevystihují. Dokonce se mu ani zdaleka neblíží. Hebrejský výraz znamená „Bůh 
andělských armád“ nebo „Bůh vojsk, která bojují za jeho lid“. Bůh, který vede válku. 
Navozuje vám „Bůh všemohoucí“ představu „Boha, který vede válku“? Mně ani náhodou. Ani 
nikomu, koho jsem se na to ptal. Spíš to zní jako „Bůh, který je tam nahoře a všechno řídí“. 
Někdo, kdo je mocný a má všechno pod kontrolou. „B ůh andělských armád“ vyvolává 
představu někoho, kdo si vyhrne rukávy, popadne meč a štít, aby rozrazil bronzová vrata, 
zlomil železné závory, a tak mě zachránil.  

Satanovi došlo, že církev nezastaví. Jasně, snažil se.  



A tak uvedl do chodu záložní plán. Koho nepřemůžeš, ... s tím se spoj. Pronikni do jejich řad 
jako anděl světla (Galatským 1,8). A pak pomalu zatáhni závoj přes všechno, co je dobré a 
krásné a pravdivé. Udělej z nich zajatce jejich vlastního náboženství. Z učednictví udělal 
Náboženský duch drilování principů, které duši leda ubíjí. Většina křesťanů ani netuší, že by 
mohli chodit s Bohem, slyšet jeho hlas. Uzdravení nám sebral prakticky úplně, takže sedíme 
v kostelních lavicích jako zlomení lidé a cítíme-se provinile, protože nedokážeme žít takový 
život, jaký bychom žít měli. A pak vezme duchovní boj, zesměšní ho a zostudí, takže o tom, jak 
rozbít tvrze a vysvobodit zajaté, neví většina církve skoro nic. A nakonec Náboženský duch 
rozšíří lež, že žádný duchovní boj neexistuje. „Bojovníci Páně, vzhůru, jdem se bít?“ To 
nemůžeš myslet vážně. Tahle píseň se prakticky přestala zpívat – ani ne tak proto, že se změnil 
hudební vkus, jako spíš proto, že jsme si při tom připadali trapně, asi jako kdyby po nás 
v restauraci někdo chtěl, abychom zpívali „Hodně štěstí, zdraví“ úplně cizí osobě. Není žádný 
boj, žádná válka ani žádný Nepřítel, váš život není v sázce, nenastala hodina nouze, kdy by 
vás bylo zoufale zapotřebí.“  

Lenže celý Starý Zákon opisuje presne tento boj – a to dokonca vo veľmi konkrétnej 
forme: 

• Celý svet je v moci Zlého. 

• A potom začne Boh pripravovať INVÁZIU : osloví Abraháma! 
• Rodí sa Boží národ – jeho PRVORODENÝ, ako o tom hovorí Biblie. Jeho 

SYN, ktorý vezme Božiu zástavu, postaví sa do čela Božieho boja a v Jeho Moci 
tento boj vybojuje. 

• SATAN sa snaží, ako môže: 
o  V Egypte sa pokúsi zničiť ich – ale Boh ich vyslobodí. 
o  Na púšti oslabuje ich srdce, poštve na nich nepriateľov a zaklínačov – ale 
ľud odolá. Straty sú veľké (celá jedna generácia!), ale ubráni sa! 

• Zaujme Zasľúbenú zem – a vznikne PREDMOSTIE Boha na zemi! Niet divu, že: 
o  KRÁĽ Izraela, jeho ARMÁDA a všetok ľud je chápaný ako súčasť tejto 

vojny! 

NOVÝ ZÁKON potom pokračuje – stačí si prejsť Zjavenie, aby sme boli v obraze: JE 
TO VOJNA! 

Byť kresťanom znamená vstúpiť do tejto vojny po boku Boha! 

 

PERLIČKA: „TAKTIKA OSVIETENÉHO DIKTÁTORA“ 

 

„V Európe i v Amerike sa presadila téza, ktorá na prelome 80. a 90. rokov fungovala v prípade 
mnohých pravicových diktatúr: osvietený autokrat zliberalizuje ekonomiku a zabezpečí vymožiteľnosť 
práva, národ vďaka tomu zbohatne a postupne vznikne stredná trieda, ktorá si začne od režimu pýtať 
podiel na moci. Medzi nami, je to lepšia filozofia ako snažiť sa násilne implantovať demokraciu 
niekam, kde pre ňu neexistujú žiadne historické a kultúrne predpoklady a kde sa ľudia pri voľbách 



zakaždým zorganizujú do politických strán, ktoré odrážajú akurát tak etnické a sektárske rozloženie 
obyvateľstva. Filozofia „najskôr blahobyt, potom demokracia“ fungovala napr. v prípade Taiwanu 
alebo Chile. Ide o model, ktorý sa v 17. až 19. storočí odohral aj v Európe: absolutistickí vladári 
najskôr vytvorili zjednotené národné trhy, čím stvorili buržoáziu (mestskú strednú vrstvu) ako dôležitú 
politickú silu, ktorá si časom vynútila zastupiteľskú demokraciu.“  

(Lukáš Krivošík) 

„J.: Mam tomu tedy rozumět tak, že jsi intuitivně zachazel s různymi rodinami  různě, ale přitom jsi 
neuměl sam sobě vysvětlit, proč je tomu tak? 

R.: Ano,  a  byl  to  svém  vyzkum  mimořadně  zdravych  rodin,  svém  mne  tohohle zmatku v me 
hlavě zbavil. Bylo mi nahle jasne, že oba tyto na svém  pohled  rozporne  přistupy mohou  byt  
spravne.  Svém  z nich  zabiral  u  určite  rodiny  lepe, zaviselo na urovni  5ondýn 5ondýnský zdravi. 
Vyzkum  totiž zcela  jasně  prokazal  jeden  fakt,  totiž  že  je mnohem  lepši,  když  v rodině  vladne  
tvrdy vojensky režim s otcem nebo matkou v uloze diktatora, než onen hrozny  chaos, kterym trpi 
většina nezdravych rodin. 

J.: Protože než začneš něco řešit, musiš si nejdřiv udělat určity pořadek.   

R.: Ano. Je ale jasne,  že  autoritativni  chovani  by mělo  byt  jen  předstupněm  k něčemu mnohem 
lepšimu. Uvědomil jsem si, že rodiny, kde jsem uspěl, když  jsem  přiměl  otce,  aby  vzal  kličove  
pravomoci  do  svém  rukou, byly  ty  vice  dezorganizovane,  vice  nezdrave.  Často  jsem  s nimi  
přichazel  do  styku  při  svém působeni v 5ondýns 5ondýnských čtvrtich.“ 

(John Cleese, Robin Syknner) 

 

Všimnime si, že Boh postupuje v presnom súlade s týmto logickým zistením: 

• NAJPRV ako Boh – Despota (porov. Sinaj, Mojžišov zákon) 
• POSTUPNE vychováva svoj ľud k slobode a participácii. 
• NAKONIEC to završuje v Kristovi, ktorý „zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, 

aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka (Eph 2:15 SSV)“ 

 

 

DÔSLEDKY:  

Ako hovorí Eldredge: 

• Vidina „Boha – Všemohúceho riaditeľa“ vedie k pasivite: Boh predsa všetko 
riadi, nie? Tak sa modlime, aby BOH obrátil hriešnikov, nakŕmil hladných, 
odvrátil pohromy a tak…! A ak budeme zbožne a trpezlivo žiť a sústredene sa 
modliť – tak nás po smrti vezme do Slávy v Nebi. 

• Lenže Boh tým, že človeka urobil SLOBODNÝM, svoju všemohúcnosť 
radikálne OBMEDZIL !  

o  Nemôže obrátiť hriešnika. 
o  Nemôže manipulovať dejiny. 
o  Môže bojovať a zápasiť – a my s Ním! 

 



POVEDAL VÁM TO NIEKTO?  

Povedal Vám niekto niekedy, že ste povolaní do BOJA? Že spasiť sa nedá 
„ čakaním“ v „zbožnej trpezlivosti“?  

12 Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred 
mnohými svedkami dobré vyznanie.  
(1Tim 6,12 SSV)  

7 Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 8 Už mám pripravený veniec 
spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca 
(2Tim 4,7-8 SSV)  

3 Myslite na toho, ktorý zniesol také protirečenie hriešnikov, aby ste neochabovali a neklesali 
na duchu. 4 V boji proti hriechu ste ešte neodporovali až do krvi. 
(Hebr 12,3-4 SSV)  

26 Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra.  
(1Kor 9,26 SSV)  

3 Žijeme, pravda, v tele, ale nebojujeme podľa tela 4 – lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, 
ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly 5 a každú pýchu, čo sa dvíha proti 
poznaniu Boha. 
(2Kor 10,3-5 SSV)  

8 My však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu nádeje na 
spásu.  
(1Sol 5,8 SSV) 

10 Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste 
boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.  
(Zjv 2,10 SSV)  

 

DO PRAXE: 

• Ako by mal vyzerať život kresťana, ak sme naozaj vo vojne? 
o  Bojujeme len o seba? Alebo aj o svet? Ako sa to v praxi prejaví? 

• Skúste byť čo najviac konkrétni! 

 

 

 

  



Horké povolanie proroka (6,5–15)  

• BEDA MI…  – „Prožitek prorokův byl tak mocný, že si Izajáš uvědomuje svůj 
konec. Hříšný člověk nemůže spatřit Hospodina a nezemřít (Ex 33,20 Sd6,22n 
13,22n).“ (VSZ) 

o  Premáhajúca skúsenosť – človek, ktorý kedysi hľadel na Boha v Raji, 
hriechom akoby „zoslabol“, „odvykol“ si od Božej prítomnosti – a keď 
teraz zrazu uvidí Boha, je to niečo, čo ho privádza na hranice jeho 
„výdrže“… 

o  Hriech – Boh je spaľujúce svätosť… odhaľuje hriech a Izaiáš si ho náhle 
uvedomuje… a uvedomuje si, že tento spaľujúci, zlo ničiaci oheň, ho 
ohrozuje na živote – lebo sám patrí k tomuto zlu a hriechu! „Věděl o své 
vině, vždyť žil uprostřed vzpurného lidu, byl poskvrněn jeho poskvrněností. 
Proto se nemohl zapojit do chvalozpěvu serafů, mohl jen kajícně vyznat 
svou nehodnost.“ (VSZ) 

o  JASNÉ ODDLENEIE –  
� SERAFI oslavujú – čistí ako je Boh čistý 
� PROROK kajúcne padá k zemi – neschopný radosti z tejto oslavy, 

vlastne ohrozený touto oslavovanou svätosťou! 
• OČISŤUJÚCI OHEŇ Z OLTÁRA  – je to uhlík z OLTÁRA, kde je zvyškom zo 

spálenej OBETY. Môžeme v tom vidieť narážku na obetu Krista – 
Nepoškvrneného Baránka – ktorý nás očisťuje: 

o  Prináša odpustenie… 
o … a dáva dar METANOIE – uzdravenie človeka! 

• PERY – porov. „2 Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje 
slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.  3 Keď dávame 
koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo.  4 Hľa, aj lode: 
hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam 
chce kormidelník.  5 Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými 
vecami. Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli!  6 Aj jazyk je oheň, svet 
neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje 
kolobeh života a sám je peklom rozpálený.  7 Človek krotí a aj skrotil všetky druhy 
zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov,  8 no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. 
Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu.  (Jam 3:2-8 SSV)“  

• KTO NÁM… – „Proč je v její druhé polovině zájmeno v množném čísle? 
Podobně jako v Gn 1,26 ozývá se zde množné číslo právě v okamžiku, kdy má být 
vytvořeno zvláštní obecenství mezi Bohem a člověkem: v Gn stvořením člověka k 
obrazu Božímu, zde vysláním posla, ohlašujícího začátek Hospodinova díla 
spasení. Někteří vykladači to chápou jako tzv. pluralis maiestaticus, tedy jako 
množné číslo, v němž o sobě mluví vznešené osoby. To však je sotva 



pravděpodobné, protože se tohoto plurálu snad začalo užívat až v perské době. 
Jiní se domnívají, že Hospodin zahrnuje do otázky i ,svůj dvůr' (srov. Jb 1,6). 
Toto řešení také vyvolává různé námitky, protože se Hospodin nikdy nestaví s 
někým do jedné řady. Engnell upozorňuje, že obdobná vazba se vyskytuje v 
jednom akkadském textu při povolání kněze do služeb boha nebes Anua. Šlo tedy 
snad o známou formuli, která sice měla svůj původ v polyteistickém prostředí, ale 
zde je přeznačena a použita.“ (VSZ) – Ale niekto, kto zmýšľa o Biblii viac 
„inšpirovane“ by povedal: nehovorí to Boh svojmu Synovi a Duchu? Veď je to 
Boh, kto hovorí – a ten predsa VIE, že je TRAJA! 

Izaiáš sa na Božie volanie ponúka do služby. 

Jeho poslanie je horké: 

„Posílá ho k lidu s tvrdým vzkazem. Rozhodl o zkáze lidu, ale nechce nechat lid v 
nevědomosti o svém soudu. Oni sice neposlechnou a nic nepochopí, ale nebudou mít 
výmluvu, že nebyli varováni. Prorok svou zvěstí vlastně má lid v jeho svévolném a 
vzpumém postoji ještě utvrdit, a tím přivodit jeho rychlejší konec. Bylo to těžké poslání, 
vědět, že není pomoci.“ (VSZ) 

 

 

MYŠLIENKA DRUHÁ 

ZRADA PRVORODENÉHO… 
Ešte raz si to vezmime od základu: 

• BOH sa VYLODIL na Zemi, ovládnutej Satanom. 
• Jeho PRVORODENÝM, Jeho generálom, vojvodom, Jeho elitnou armádou je 

jeho SYN – IZRAEL. 
• ALE IZRAEL zrazu zradil!  A to hneď DVOJNÁSOBNE: 

o  UPREDNOSTNIL SEBA – už sa nepýta: „Ako zvíťaziť?“ – ale: „Ako sa 
zachrániť?“ Zanechal boj a celkom bez okolkov z neho… UTEKÁ! 

o  OPUSTIL BOHA  – je presvedčený, že práve vernosť Bohu ho ohrozuje – 
a preto vyjednáva s nepriateľmi, hľadá oporu mimo Boha… 

Čo v tejto situácii urobiť? 
  



PERLIČKA: „VÝCHOVA PRIRODZENÝMI PROSTRIEDKAMI“ 

 

„Keď dieťa spadne alebo si udrie hlavu o stôl, bolí ho to. Pri spomienke na to má sklon byť 
opatrnejšie a pri opakovaní takýchto zážitkov nakoniec vhodne riadi svoje pohyby... Dojem, vytvorený 
jednou alebo dvoma udalosťami tohto druhu je taký hlboký, že žiadne prehováranie ho neskôr 
nedonúti porušiť tieto pravidlá.“  

(Herbert Spencer) 

„Když nám Bůh říká, že sklidíme to, co zaséváme, netrestá nás; jen nám říká, jak se věci ve 
skutečnosti mají. Jestliže budete kouřit, velice pravděpodobně si vypěstujete kuřácký kašel a možná i 
onemocníte rakovinou plic. Když budete příliš utrácet, s největší pravděpodobností vám začnou volat 
věřitelé a možná dokonce budete o hladu, protože nebudete mít peníze na jídlo. Na druhou stranu 
pokud budete správně jíst a pravidelně cvičit, možná vás nebude tak často trápit rýma a chřipka. Když 
budete moudře hospodařit, budete mít peníze na všechny poplatky i na jídlo. Někdy však lidé 
nesklízejí, co zasejí, protože do tohoto procesu vstoupí někdo další a sklidí důsledky za ně. Kdyby vám 
vaše matka pokaždé, co byste příliš utráceli, poslala peníze na vyrovnání vašich účtů, nesklidili byste 
důsledky svých rozhazovačných způsobů. Vaše matka by vás chránila před přirozenými důsledky - 
pronásledováním věřiteli nebo hladověním. Když je člověk uchráněn před přirozenými důsledky svého 
chování, umožňuje mu to jednat dál nezodpovědně. Zákon setby a žně nebyl zrušen. Působí dál.“ 

(Cloud – Townsend) 

 

A tak Boh prenecháva veciam voľný priebeh. Odmieta zasiahnuť a umelo vytiahnuť Izrael 
z bryndy. 

 

CIEĽOM  je, aby Izrael pochopil: 

• BOH nie je hrozba, ale nádej! 
• VOJNA NEPRESTANE len preto, že ju odmietneme, odignorujeme, alebo z nej utečieme! 

nejestvuje kompromis s Nepriateľom: 

Všimnime si zaujímavú vec: 

• Izrael postupne hľadá: 
o  ASÝRSKU pomoc proti Sýrii 
o  BABYLONSKÚ proti Asýrii 
o  EGYPTSKÚ proti Babylonii 

�  PERŽANIA porážajú Babylon 
o  RÍMSKU proti Peržanom (už helenizovaným za Seleukovcov) 

• Namiesto záchrany ho postupne plienia a ovládajú: 
o  Asýrčania 
o  Babylončania 
o  Egypťania (Ptolemaiovci) 
o  Peržania (Seleukovci) 
o  Rimania  

Zaujímavé, že? 

VEDIEŤ POCHOPIŤ TIETO VECI SA ZVY ČAJNE NAZÝVA TERMÍNOM 
„POROZUMIE Ť ZNAMENIAM ČASU“ 

 



DO PRAXE: 

• Vedeli by ste POPÍSAŤ znamenia čias okolo seba? 
• Vedeli by ste POROZUMIEŤ znameniam čias: 

o  Vo Vašej farnosti? 
o  Národe? 
o  Európe? 
o  Svete? 

• Čo s tým? Ako sa zachovať? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


