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Cestou z RÁJE
do RÁJE

CÌlem tohoto Ëasopisu je d·t Ëten·¯˘m panoramatick˝ poh-
led na BoûÌ pl·n z·chrany ËlovÏka, jehoû rozs·hlost bere

ËlovÏku dech. Chce ho zavÈst zp·tky do mÌst, kter· musel kdy-
si opustit. Ti, kte¯Ì pochopÌ zpr·vu o jedineËnÈm BoûÌm pl·nu
z·chrany ËlovÏka od h¯Ìchu a smrti, ûasnou nad BoûÌ l·skou,
kter· se zjevila v JeûÌöi Kristu.
1. Moj 2, 9: ªA vyvedl Hospodin B˘h ze zemÏ vöelik˝ strom na
pohledÏnÌ lib˝, a ovoce k jÌdlu chutnÈ; tÈû strom ûivota u pro-
st¯ed r·je, i strom vÏdÏnÌ dobrÈho a zlÈho.´ 
1. Moj 3, 3: ªAle o ovoci stromu, kter˝ je uprost¯ed r·je, ¯ekl
B˘h: Nebudete ho jÌsti, aniû se ho dotknete, abyste nezem¯eli.´
1. Moj 3, 6: ªVidouce tedy ûena, ûe dobr˝ jest strom k jÌdlu i p¯Ì-
jemn˝ oËima, a k nabytÌ rozumnosti strom û·dostiv˝, vzala
z ovoce jeho a jedla, dala takÈ muûi svÈmu s sebou, a on jedl.´ 
1. Moj 3, 23: ªI vypustil jej Hospodin B˘h ze zahrady Eden, aby
dÏlal zemi, z nÌû byl vzat.
1. Moj 3, 24: ªA tak vyhnal ËlovÏkaÖ´

Kdyû Adam a Eva v r·ji zh¯eöili, B˘h na to reagoval s l·skou,
kterou projevil tÌm, ûe jim udÏlal odÏv a naznaËil pl·n z·chra-
ny. B˘h dal z tÈto tÌûivÈ situace v˝chodisko, za kterÈ vöak by-
lo nutnÈ draze zaplatit. Adam a Eva museli opustit sv˘j domov
v r·ji. Nemohli uû jÌst ze stromu ûivota, aby jejich h¯Ìön˝ ûivot
netrval vÏËnÏ. Za 930 let ûivota, byl Adam svÏdkem tÈmÏ¯ to-
t·lnÌho ˙padku lidskÈho pokolenÌ. Na sklonku svÈho ûivota byl
souËasnÌkem Enocha a MatuzalÈma. Od nich se dozvÏdÏl o
BoûÌm pl·nu zniËit zemi potopou.
VÏrnÈmu Noemovi zjevil B˘h sv˘j pl·n o z·chranÏ spravedli-
v˝ch. Sto dvacet let ûivota proûÌval Noe v napÏtÌ p¯i stavbÏ archy
a oËek·v·nÌ potopy. St·l˝ p¯Ìval kritiky, opovrûenÌ a v˝smÏchu
ho doh·nÏl k zoufalstvÌ. Noe zachr·nil sebe i svoji rodinu, ale
zkaûenost po potopÏ znovu nar˘stala aû B˘h musel rozehnat re-
belujÌcÌ stavitele babylonskÈ vÏûe. Kv˘li zaslÌbenÌ danÈ Abraha-
movi vöak spravedlivÈ opÏt shrom·ûdil jako jednu rodinu.
Povol·nÌm Abrahama, narozenÌm Iz·ka a ûivotem J·koba za-
ËÌn· dlouh· historie ªlidu BoûÌho´. I kdyû se tito t¯i muûovÈ do-
pustili ve svÈm ûivotÏ v·ûn˝ch chyb, p¯esto se B˘h od tÈ doby
d·v· zn·t jako B˘h Abraham˘v, Iz·k˘v a J·kob˘v.
PozdÏji povol·v· B˘h MojûÌöe, aby vyvedl n·rod Izraelsk˝ ze
zajetÌ v EgyptÏ. MojûÌö, kter˝ byl adoptov·n rodinou faraÛna,
se mÏl rozhodnout mezi bohatstvÌm a rozkoöemi Egypta nebo
p¯ipojenÌm k utlaËovanÈmu BoûÌmu lidu. Zvolil druhou
moûnost. S BoûÌ pomocÌ vyvedl n·rod izraelsk˝ z egyptskÈho
zajetÌ a dovedl ho aû ke hranicÌm Kan·nu.

B˘h inspiroval MojûÌöe k naps·nÌ
prvnÌch pÏti knih Bible, v nichû zazna-
menal dÏjiny spasenÌ od stvo¯enÌ aû
po exodus. Zaznamenal takÈ BoûÌ z·-
kon napsan˝ BoûÌ rukou. 
Vl·da kr·le Davida kolem roku 1000
p¯ed Kristem byla vrcholn˝m bodem
dÏjin tehdejöÌho Izraele. Bylo to ˙ûas-
nÈ kralov·nÌ ËlovÏka podle BoûÌch
p¯edstav. Ale David lehkov·ûnÏ oh-
rozil BoûÌ z·mÏry s Izraelem, do
vlastnÌ rodiny zasel nesoulad, kter˝
pozdÏji p¯ispÏl k rozdÏlenÌ kr·lovstvÌ.
PozdÏjöÌ kr·lovÈ vedli Izrael k od-
louËenÌ se od Boha. Pro rostoucÌ ne-
posluönost n·roda IzraelskÈho B˘h
dopustil, aby se cel˝ n·rod dostal do
babylonskÈho zajetÌ. V tomto zajetÌ
vöak povolal vÏ¯ÌcÌ mladÌky, aby ho v
tÈto cizÌ zemi p¯edstavili.
Daniela jako st·tnÌka a proroka po-
vÏ¯il B˘h, aby p¯edstavil n·stin histo-
rick˝ch ud·lostÌ od svÈ doby aû do
doby konce. Na prorock˝ch Ëaso-
v˝ch ˙dajÌch Daniela a tÏch, kterÈ
uv·dÌ apoötol Jan ve ZjevenÌ JeûÌöe
Krista, je n·m uk·z·no, ve kterÈm
˙seku svÏtov˝ch dÏjin se nach·zÌme,
a co n·m p¯inese zb˝vajÌcÌ ËasovÈ
˙dobÌ.
Na ot·zky uËednÌk˘ o dobÏ konce
jim JeûÌö v soukromÈm rozhovoru
odhalil mnoho z koneËn˝ch ud·lostÌ.
Popsal situaci ve svÏtÏ i v cÌrkvi a
uvedl mnoh· ªznamenÌ konce´, kter·
budou poukazovat na to, ûe se jeho
p¯Ìchod velmi p¯iblÌûil. Byl to JeûÌö
Kristus, kter˝ spojil dÏjiny v proroc-
kÈm ¯etÏzci. Krok za krokem z minu-
losti do budoucÌ vÏËnosti n·m uka-
zuje, kde se v pr˘bÏhu vÏk˘ pr·vÏ
dnes nach·zÌme, a co m˘ûeme v bu-
doucnosti oËek·vat. Vöechno, co se
podle proroctvÌ mÏlo do naöich dn˘
st·t, se jiû stalo, a m˘ûeme si b˝t jis-
tÌ, ûe se splnÌ i to, co je p¯edpovÏdÏ-
no pro budoucnost. 
Sledovali jsme v kr·tkosti ûivoty
nÏkter˝ch hlavnÌch postav v dÏjin·ch
BoûÌho spasenÌ, kterÈ jsou zaps·ny v
bibli a v historick˝ch knih·ch. NynÌ
se pÌöe poslednÌ kapitola dÏjin tÈto
zemÏ a my ûivÌ se na nÌ podÌlÌme!

Jaroslav Ju¯ica

ZZ
rrá
dd

rrá



33

44 NNáávvrraatt  ddoo  rráájjee ttéémmaa                                                  
Jaroslav Juřica

66 UUttrrppeenníí  −−  pprroočč  ......  ?? JJeežžííšš  hhoojjíí  !!
Thomas Peter Hahne

88 EExxttrréémmyy  ppooččaassíí  jjaakkoo  zznnaammeenníí  ddoobbyy JJeežžííšš  ppřřiicchháázzíí  !!
Kai Mester

1100 DDvvaa  zzppůůssoobbyy  ččtteenníí  bbiibbllee CChhaarraacctteerr  CCllaassssiicc
pravdivý příběh pro děti i dospělé

1122 MMaaggiiee  −−  pprraappůůvvooddnníí  vvzzppoouurraa
pprroottii  BBoohhuu JJeežžííšš  oossvvoobboozzuujjee  !!
Manfred Heide

1166 NNaabbííddkkaa  kknniihh

1177 BBiibbllee,,  nneeoobbyyččeejjnnáá  kknniihhaa zzáákkllaaddnníí  iinnffoorrmmaaccee
průvodce výstavou

2200 MMaalléé  hhřříícchhyy iinnssppiirraaccee
Ellen White

2222 VVýýzzvvaa  vvššeemm rroozzhhooddnnii  ssee  !!
redakce

2244 NNaaššíímm  ččtteennáářřůůmm
redakce

obsah

II MM PP RR EE SS SS UU MM

Nezávislý časopis »Z ráje do ráje« sleduje čiste misijní
účel. Četnost vydání je závislá na finančních

prostředcích. Předpoklad je 4 až 6 vydání za rok.
Redakce a případní spolupracovníci pracují bez

nároku na odměnu. První dvě čísla jsou pro čtenáře
zdarma. Je−li to možné, prosíme o uhrazení
poštovného. Další čísla budou prodávána za

30,00 Kč (plus poštovné), což představuje polovinu
skutečných nákladu na zhotovení časopisu.

Rádi bychom zasílali časopis na sběrné adresy, snížíme
tím náklady na poštovné a uspoříme

spoustu práce. Budete−li mít zájem o tento misijní
časopis, zašlete své objednávky na adresu redakce.

Redakce: Jaroslav Juřica
Ivana Trunečková

Adresa redakce:
Vydavatelství Ráj
Lubenská 630 
739 11 Frýdlant n/Ostr.
IČ: 732 32 785  
E−mail: jaromar66@t−online.de
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 86−5795310207/0100
IBAN: CZ6601000000865795310207
BIC: KOMBCZPP

Layout: video−musik.de

Tisk: Duotisk
Teškovice 61
747 57 Velká Polom

ZZ
rrájee
ddoo
ájee

I uËinil B˘h ËlovÏka z prachu zemÏ, a vdechl v ch¯ÌpÏ
jeho dchnutÌ ûivota, i byl ËlovÏk v duöi ûivou.ätÌpil

pak byl Hospodin B˘h r·j v Eden na v˝chod,
a postavil tam ËlovÏka, jehoû byl uËinil.

Bible Kralick·, 1. MojûÌöova, 2. kapitola, verö 7. a 8.



J
e v˘bec moûnÈ, aby se lidÈ vr·tili zpÏt do r·je, na
mÌsto, kterÈ museli kdysi opustit? Mohli by se vr·-
tit tam, kde vl·dl mÌr a pokoj, kde nebyly bolesti a
nemoci? Jednoduöe ¯eËeno do mÌst, kde byl r·j na

zemi, a kde se ËlovÏk mohl st˝kat s Bohem?

ProË museli Adam s Evou opustit toto n·dhernÈ prost¯edÌ?
Protoûe podlehli satanovÏ lûi. Jak se dostal satan do pro-
st¯edÌ, kde nebyl h¯Ìch a kde panoval soulad mezi lidmi a
Bohem?

K plnÈmu pochopenÌ BoûÌho pl·nu z·chrany ËlovÏka a jeho
navr·cenÌ zpÏt do r·je, je t¯eba spr·vnÏ pochopit p˘vod
h¯Ìchu a jeho n·sledky.

Kde vznikl h¯Ìch? V bibli v knize ZjevenÌ 12. kapitole je nap-
s·no, ûe h¯Ìch vznikl v nebi. NejvyööÌ andÏl zaËal mÌt v˝hrady
v˘Ëi Bohu. Vznikl spor mezi Stvo¯itelem a stvo¯enÌm. O co se
jednalo v tomto sporu? Lucifer mÏl s Bohem dva problÈmy:

1/ s BoûÌm charakterem a jeho podstatou
2/ s BoûÌm z·konem a zp˘sobem jeho vl·dy

- B˘h je nedokonal˝, nespravedliv˝, touûÌ vl·dnout,
je tyranem

- Jeho z·kon je nedokonal˝, nepot¯ebn˝ a neudrûiteln˝

BoûÌ charakter je v ˙zkÈm vztahu k BoûÌmu z·konu. Charakter panovnÌka se pozn· podle z·kona,
kter˝ vydal pro svÈ poddanÈ (pod¯ÌzenÈ).
Lucifer chtÏl b˝t rovn˝ Bohu. ObvinÏnÌ satana najdeme v bibli, v knize Izai·öe ve 14. kapitole.
Jak˝ d˘vod, nebo jakÈ d˘vody vedou stvo¯enÌ k touze rovnat se svÈmu Stvo¯iteli, zaujmout jeho
mÌsto, ba dokonce b˝t jeötÏ vÏtöÌ neû je on s·m? To je moûnÈ, jen kdyû se s nÌm neshodnou, kdyû
s nÌm nejsou spokojeni! Kdyû si myslÌ, ûe vöechno vÏdÌ a dÏlajÌ lÈpe neû dÏl· Stvo¯itel. Je to velk·
p˝cha.

Ve sporu mezi Bohem a satanem jde jen o jedinou ot·zku: Kdo m· pravdu? P·d do h¯Ìchu je vlast-
nÏ pr·vnÌ spor. Je zapot¯ebÌ si ujasnit, kdo ¯Ìk· pravdu a kdo lûe. Apoötol Pavel pÌöe v NovÈm z·-
konÏ, ûe satan je lh·¯ a otec lûi. (Jan 8, 44). V biblickÈm pl·nu vykoupenÌ a v BoûÌm ospravedlnÏ-
nÌ jde o pod·nÌ d˘kaz˘, ûe toto tvrzenÌ je pravdivÈ.
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P˘vodnÏ lhal satan jen ve dvou
oblastech, a to v oblasti BoûÌho
charakteru a BoûÌho z·kona.
Z˘stalo to tak st·le? Jak v ne-
bi, tak i na zemi se p¯id·valo
st·le vÌce a vÌce lûÌ!

J a k j e t o m u v
d n e ö n Ì d o b Ï ?
ExistujÌ snad sta-
tisÌce lûÌ. Jde o
snahu zmÏnit v˝z-

nam kaûdÈho slova poch·zejÌ-
cÌho od Boha. Boj o pravdu
mezi Bohem a satanem je st·-
le komplikovanÏjöÌ a kompli-
kovanÏjöÌ. Jak˝ to m· d˘vod?
Jiû ¯eck· a ûidovsk· filozofie se
pokouöela zmÏnit, p¯ekroutit a
zkomplikovat jednoduchÈ
evangelium. Faleön· uËenÌ a
pochybnosti vyûadujÌ st·le dal-
öÌ a dalöÌ vysvÏtlov·nÌ, aby se
uk·zalo, kde se stal omyl.
V pr˘bÏhu dÏjin vznikalo mno-
ho faleön˝ch uËenÌ o pl·nu
z·chrany ËlovÏka. Teologie je
st·le sloûitÏjöÌ a nep¯ehlednÏjöÌ!
Nejedn· se jen o k¯esùansk·
n·boûenstvÌ, ale o vöechna
svÏtov· n·boûenstvÌ a filozofie.
Je st·le tÏûöÌ rozeznat obilÌ od
koukolu. Je zpochybÚov·no a
napad·no kaûdÈ slovo z bible,
kaûdÈ biblickÈ uËenÌ a kaûd˝
biblick˝ dÏj. UveÔme si jen nÏ-

kolik problÈm˘: m·me vÏ¯it ve stvo¯enÌ nebo evoluci, je bible BoûÌ
slovo nebo lidskÈ, je sedm˝m dnem sobota nebo nedÏle, atd.?

TÏmito ot·zkami se vÏ¯ÌcÌ v dobÏ p¯ed naöÌm letopoËtem nemu-
seli zab˝vat. O co vÌce satan mÏnÌ, zpochybÚuje a p¯ekrucuje, o
to vÌce musÌ B˘h vysvÏtlovat a objasÚovat. Jinak ¯eËeno, musÌ se
ospravedlÚovat. 

é·dnÈ tÈma nenÌ pro satana nev˝znamnÈ! Je mu jedno o jakou
pravdu jde. Pouûije kaûd˝ prost¯edek k p¯ekroucenÌ nebo zatem-
nÏnÌ pravdy a to ve vöech smÏrech. Satan tvrdÌ vûdy opak toho,
co B˘h ¯ekl. Nap¯Ìklad:

B˘h ¯ekl: satan ¯ekl:

bible je BoûÌ slovo bible je lidskÈ slovo
stvo¯enÌ evoluce
sobota nedÏle
smrtelnost nesmrtelnost
mrtvÌ neûijÌ mrtvÌ ûijÌ
druh˝ p¯Ìchod JeûÌöe bude viditeln˝ ....bude neviditeln˝

Ve vöech tÏchto ot·zk·ch jde o to, kdo m· pravdu.
P¯i ospravedlÚov·nÌ se jedn· takÈ o to, komu d·m za pravdu, ko-
mu p¯isoudÌm pravdu. Nejde jen o to, ûe mÏ JeûÌö ospravedlnÌ od
m˝ch h¯Ìch˘, ale ûe j· takÈ ¯eknu, ûe B˘h m· pravdu! Kdyû mu
d·m za pravdu nejen slovy, ale takÈ sv˝m chov·nÌm a sv˝m ûivo-
tem, kdyû uzn·m jeho p¯ik·z·nÌ a poûadavky!

VolnÏ zpracoval Jaroslav Ju¯ica podle knihy: P·d do h¯Ìchu, vykoupenÌ
a soud. Armin Krakolinig

DalöÌ Ë·st se bude zab˝vat taktikou a prost¯edky prvnÌho pokuöenÌ.

Nejde jen o to, že mě Ježíš
ospravedlní od mých hříchů, ale

že já také řeknu, že Bůh má
pravdu!

Fo
to

: v
id

eo
-m

us
ik

.d
e



6

Ježíš hojí !
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Utrpení bez útěchy?

ProË je utrpenÌ? Tato prasta-
r· ot·zka je st·le aktu·lnÌ.

Katastrofy a v·lky, z·rmutek a
slzy, starosti a bolesti, nouze a
bÌda, zoufalstvÌ a zklam·nÌ.
Ot·zka po p¯ÌËinÏ utrpenÌ se
oz˝v· znovu a znovu. S utrpe-
nÌm se setk·v· kaûd˝. UtrpenÌ
a bolest pat¯Ì k z·kladnÌm
ûivotnÌm zkuöenostem.

Ot·zka ªkde je B˘h´ p¯i vöem
tom lidskÈm utrpenÌ vol· do
nebe. Toto tÈma zneklidÚuje
vöechny ñ ateisty i k¯esùany.
Vöude slyöÌme: ªJak jen to
m˘ûe B˘h dopustit?´ ªKde je
B˘h p¯i vöem tom tr·penÌ?´
ªTo m· b˝t B˘h l·sky?´ Ö To
n·s zneklidÚuje. Dot˝k· se to
naöeho ûivotnÌho centra.

Tady nejsou na mÌstÏ snadnÈ
patentovanÈ odpovÏdi. Un·h-
lenÈ rady problÈmu nepomo-
hou. Ani na zboûnou odpovÏÔ
se ËlovÏk nezm˘ûe, kdyû ho
samotnÈho postihne utrpenÌ. 

Coûpak je naöe ot·zka ne¯eöi-
teln·? Neexistuje û·dn· odpo-
vÏÔ? Vûdyù to by takÈ zname-
nalo, ûe neexistuje û·dn· ˙tÏ-
cha. Jsme se sv˝m utrpenÌm
opravdu sami? Kaûd˝ uvaûujÌcÌ
ËlovÏk se t·ûe: K Ëemu je
vlastnÏ utrpenÌ? Jak˝ m·
smysl? M· v˘bec nÏjak˝
smysl?

Je m˝m p¯·nÌm, aby se k¯-
esùan˘m dostalo povzbuzenÌ.
A aby lidÈ, kte¯Ì nemajÌ spoje-
nÌ s JeûÌöem Kristem byli p¯ip-
raveni nalÈzt v nÏm UtÏöitele.

Peter Hahne

Noční výkřik

13.˙nor 1947. Rozhlas Se-
veroz·padnÌho NÏmecka

vysÌl· rozhlasovou hru ªVenku
p¯ede dve¯mi´ od Wolfganga
Borcherta, kter· se uû tehdy
stala legend·rnÌ. Toto dÌlo je
pozdÏji uv·dÏno na kaûdÈ zn·-
mÈ scÈnÏ. Onoho ˙norovÈho
veËera poslouchajÌ tuto rozhla-
sovou hru miliÛny posluchaË˘
a vöichni jsou hluboce zasaûeni.

Wolfgang Borchert, jemuû teh-
dy bylo 26 let, se vr·til z v·lky
dom˘ s tÏûkou plÌcnÌ choro-
bou. Jeho dÌlo je plnÈ ˙zkosti a
varov·nÌ, aby se jiû nic takovÈ-
ho neopakovalo: pekelnÈ hr˘-
zy v·lky. ProûÌv· tuto v·lku
jeötÏ jednou. ObracÌ se k Bohu
s ûÌravou obûalobou. V postavÏ
vojÌna Beckmanna oslovuje
Borchert ªmilÈho Boha´: ªHle-
dali jsme tÏ, Boûe, v kaûdÈ
rozvalinÏ, v kaûdÈ j·mÏ po
gran·tech, kaûdou noc. Volali
jsme tÏ, Boûe; k¯iËeli jsme po
tobÏ, plakali jsme, proklÌnali.
Kde jsi byl, mil˝ Boûe?´ On tu
nebyl, myslÌ si Borchert. Byl tu
jen strach, hr˘za a dÏs.

Onen ªmil˝ B˘h´ je jen klam, fa-
ta morgana, iluze. Borchert pÌöe
d·le: ªMy uû tÏ doopravdy nez-
n·me. Jsi poh·dkovou knihou,
mil˝ Boûe. Dnes pot¯ebujeme ji-
nÈho. VÌö, Boha pro n·ö strach,
pro naöÌ bÌdu, docela novÈho
Boha.´ Nasl·dl· vÌra v milÈho
Boha naprosto zklamala. Tako-
v· vÌra musela b˝t ot¯esena oh-
nÏm v·lek a katastrof.

Borchert nech·v· vojÌna Beck-
manna k¯iËet: ªKde jsi vlastnÏ
byl, kdyû rachotily bomby? Byl
jsi ªmil˝´, kdyû z mÈho v˝zvÏd-
nÈho oddÌlu chybÏlo jeden·ct
muû˘? Jeden·ct muû˘ chybÏ-
lo, mil˝ Boûe!

A ty jsi tu nebyl, mil˝ Boûe!
TÏch jeden·ct muû˘ zajistÈ
hlasitÏ k¯iËelo v onom osamÏ-
lÈm lese, ale tys tu nebyl.
Zkr·tka ñ ne tady, mil˝ Boûe.
Byl jsi ªmil˝´ ve Stalingradu,
mil˝ Boûe? Byl jsi mil˝? Jak?
Kdy jsi byl vlastnÏ mil˝, Boûe,
kdy? Kdypak ses o n·s sku-
teËnÏ staral?´

Tento v˝k¯ik se nesl nocÌ. A
Wolfgang Borchert tehdy volal
ne jenom za sebe. Volal a ûalo-
val za miliony lidÌ, kte¯Ì Bohu
vyËÌtali Stalingrad, OsvÏtim a
Dachau. Volal za miliÛny lidÌ,
kte¯Ì dnes ûalujÌ: ªVietnam a
Biafra, v·lky a ûivelnÈ pohro-
my, nouze a bÌda ñ Boûe, kde-
pak jsi? Ve stalingradsk˝ch
dÏr·ch, ve vietnamsk˝ch uli-
cÌch, v afg·nsk˝ch hor·ch,
v kalkutsk˝ch chatrËÌch, v so-
vÏtsk˝ch pracovnÌch t·bo-
rechÖkde je ten B˘h?

Můj Bože, proč?

Jednomu far·¯i zem¯ela
manûelka. Ve svÈm denÌku,

jenû byl mezitÌm zve¯ejnÏn, pÌöe:
ªMoje milovan· ûena leûÌ p¯ede
mnou v rakvi. JejÌ ûivot trval jen
28 let. Ne, teÔ nekanou slzy.
UsmÌv·m se na ni s urËitou
rozpaËitostÌ, jako bych ji chtÏl
¯Ìci: Byla jsi milou ûenou, û·d-
nou lepöÌ bych si nemohl p¯·t.
Vedle mne stojÌ naöe pÏtilet·
Manuela. Nezaûila svou mamin-
ku nikdy zdravou. Maty·ö, n·ö
osmilet˝ chlapec, chyt· v tÈto
chvÌli louËenÌ babiËku za ruku.

Potom stojÌme nad otev¯en˝m
hrobem. Far·¯ ¯Ìk· tato slova:
ªProtoûe se vöemohoucÌmu
Bohu zalÌbilo odvolat naöi se-
stru z tohoto svÏta, ukl·d·me
jejÌ tÏlo do BoûÌ p˘dy, aby se
stalo zase zemÌ, odkud bylo

12004
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vzato.´ »asto jsem tato slova
s·m pron·öel. Dnes platÌ mÈ
milÈ ûenÏ. A j· stojÌm se sv˝mi
32 lety jako vdovec nad ote-
v¯en˝m hrobem. Jsem tady
opÏt s·m. A jak to m· jÌt d·l?
Jak m˘ûe B˘h jen nÏco tako-
vÈho od n·s û·dat? ProË n·s
tak brzy od sebe odtrhl? ProË?

A mnozÌ by teÔ mohli vypr·vÏt
svÈ osobnÌ p¯ÌbÏhy. Kaûd˝ nÏ-
co zakusil. BuÔ jako jeden me-
zi truchlÌcÌmi, anebo nesl svou
vlastnÌ bolest. Kdyû mu byl na-
p¯Ìklad odÚat jeho ûivotnÌ part-
ner. Kdyû nÏkdo zazvonÌ u
dve¯Ì anebo hl·sÌ telefonicky:
ªPojÔte rychle do nemocnice,
v·ö syn utrpÏl tÏûk˝ ˙raz.´ Na
pracoviöti chybÌ n·hle kolega,
kter˝ jeötÏ vËera vypr·vÏl tak
radostnÏ o svÈ mladÈ rodinÏ.
Nebo kdyû nÏkdo n·hle v·ûnÏ
onemocnÌÖ

SnaûÌme se utrpenÌ neust·le
vyh˝bat, zajistit se p¯ed boles-
tÌ. Ale ve skuteËnosti vÌme
zcela dob¯e, jak bezmocnÈ a
nesmyslnÈ jsou takovÈ poku-
sy. BombastickÈ öpiËkovÈ ob-
jevy vÏdy a techniky neod-
stranily z tohoto svÏta jedin˝
gram utrpenÌ. BezmocnÏ stojÌ-
me p¯ed nevylÈËiteln˝mi cho-
robami a p¯ed nep¯edvÌdan˝-
mi katastrofami.

A tak opravdu nenÌ staromÛd-
nÌ, p¯emrötÏnÈ nebo zboûnÏ
p¯epjatÈ, kdyû naöÌ otcovÈ
mluvÌ ve star˝ch duchovnÌch
pÌsnÌch o ªslzavÈm ˙dolÌ´.
Vûdyù to souhlasÌ: Pro mnohÈ
je ûivot a svÏt jen ˙dolÌm n·¯-
ku. N·¯ek na celÈ zemi nechce
zmlknout. Ho¯ekov·nÌ neust·-
v·. Vzdych·nÌ a stÈn·nÌ nema-
jÌ konce. ZemÏ je pln· n·¯ku
trpÌcÌch. Pro mnohÈ je tento
svÏt opravdov˝m domem
smutku, ûivot slzav˝m ˙dolÌm,
kaûd˝ den nov˝m utrpenÌm.

Mýlil se Schiller?

Ot·zka znÌ: ªBuÔ zdol·m
utrpenÌ, nebo utrpenÌ zdola

mne?´ Teolog Erich Schick po-
pisuje ªdvojÌ tv·¯´ utrpenÌ jako
ªobrovskÈ pokuöenÌ´: ªM· moc
d·t svÏtlo i tmu, m· moûnost
posÌlit i oslabit; je to jak·si tv˘-
rËÌ schopnost uvolÚovat nezn·-
mÈ sÌly, ale i niËivÈ n·silÌ, kterÈ
svazuje ûivotnÌ sÌly.´

ªTo m· b˝t B˘h l·sky?´, ¯ÌkajÌ
mnozÌ posmÏönÏ, jÌzlivÏ a Bo-
hu se vysmÌvajÌ. ªMluvÌte o Bo-
hu a ten to vöecko dopouötÌ?´
ªProËpak B˘h ke vöemu mlËÌ?
Kdyby n·m dal aspoÚ nÏjakÈ
vysvÏtlenÌÖ´ Zn·me p¯ece ty-
to hlodavÈ ot·zky, kterÈ ovl·-
dajÌ i naöe vlastnÌ myölenÌ.

Friedrich Schiller psal ve svÈ
ª”dÏ na radost´, kterou pozdÏ-
ji zhudebnil Beethoven: ªBrat¯i,
tam nad hvÏzdami musÌ bydlet
Otec.´ Ale dneönÌ ËlovÏk by
nejradÏji k¯iËel: ªBrat¯i, tam
nad hvÏzdami nem˘ûe bydlet
û·dn˝ dobr˝ Otec!´

Filozoficky se Ëasto argumen-
tuje takto: Jestliûe je B˘h do-
br˝, pak ale nenÌ vöemohoucÌ.
Vûdyù proti utrpenÌ nedÏl· z¯-
ejmÏ nic. A kdyû je vöemohou-
cÌ, pak nem˘ûe b˝t dobr˝. A
protoûe utrpenÌ na svÏtÏ je,
buÔ tedy B˘h nenÌ dobr˝, nebo
nenÌ vöemohoucÌ. Nebo je
mrtev.

Uk·zka z knihy: UtrpenÌ ñ proË je
B˘h dopouötÌ?
NakladatelstvÌ Kompas

P¯ÌötÏ: Je B˘h mrtev?

Rozdíl mezi
jedovatými

látkami a
duchovními

jedy je ten, že
ty
pr

vní mají odpornou
chuť, kdežto ty

druhé v podobě
časopisů,

špatných knih
a filmů jsou

lákavé a to tím
lákavější, čím
je zkaženější

náš vkus.
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znamení doby
KAI MESTER

M
eteorologick· svÏtov· organizace (WMO) zve¯ejnila
v Ëervenci roku 2003 studii, podle nÌû v˝kyvy poËasÌ
p¯ekonaly veökerÈ rekordy. VzpomeÚme si jen na
mnoûstvÌ vich¯ic, na sucha a z·plavy. SamotnÈ äv˝-

carsko zaûilo nejteplejöÌ Ëerven za 250 rok˘. Podle WMO podlÈ-
h· poËasÌ st·le vÏtöÌm v˝kyv˘m.

Kdyû JeûÌö mluvil o dobÏ konce (Matouö 24. kapitola, Marek 13.
kapitola, Luk·ö 21. kapitola) tak p¯ipomÌn· v·lky, epidemie, ze-
mÏt¯esenÌ, hlad a jinÈ katastrofy. Naz˝v· je zaË·tkem bolestÌ.
Slovo ªbolest´ znamen· v ¯eËtinÏ na prvÈm mÌstÏ porodnÌ boles-
ti. Kaûd· ûena, kter· jiû p¯ivedla na svÏt dÌtÏ vÌ, ûe bolesti p¯ich·-
zejÌ v pravideln˝ch intervalech, p¯iËemû odstupy jsou st·le krat-
öÌ a bolest intenzivnÏjöÌ.

Jestliûe tuto symboliku p¯eneseme na katastrofy, pak to zname-
n·, ûe v˝kyvy poËasÌ, v·lky, zemÏt¯esenÌ atd. budou st·le Ëas-
tÏjöÌ a silnÏjöÌ, ËÌm vÌce se blÌûÌme ke druhÈmu p¯Ìchodu Krista.
Tak jako tÏhotn· ûena nezn· p¯esn˝ termÌn p¯Ìchodu dÌtÏte na
svÏt, tak ani my nezn·me p¯esn˝ Ëas Kristova p¯Ìchodu. Podle
sÌly a Ëetnosti bolestÌ pozn·me, ûe se ªporod´ blÌûÌ. Jednou ale
bude jasnÈ, ûe uû to nem˘ûe dlouho trvat! Pozorujme vöechna
znamenÌ, a pak pozn·me tak, jako porodnÌ sestra pozn·, kdy
nastane porod. K tÏmto znamenÌm pat¯Ì nejen vnit¯nÌ a zahra-
niËnÌ politick˝ v˝voj v USA a ve Vatik·nu, (Daniel 11, ZjevenÌ 13
a 17 ) ale i v˝voj celosvÏtovÈho hl·s·nÌ evangelia (Mat 21, 14),
n·boûensk· svoboda ( Mat 24, 9), hnutÌ New-Age (Mat 24,11) a
mor·lnÌ stav spoleËnosti (Mat 24, 12).

Když se lidem vysvětlí souvislost mezi informacemi, které předkládá bible a součas−
ným celosvětovým vývojem, mnozí pochopí, že tisíc let stará kniha velice přesně př−

edpověděla naší dobu.



9

ModernÌ svÏtov· mÈdia zjistila,
ûe st·le vÌce lidÌ pozoruje tento
barometr poslednÌ doby. Kdyû
se lidem vysvÏtlÌ souvislost
mezi informacemi, kterÈ p¯ed-
kl·d· bible a souËasn˝m ce-
losvÏtov˝m v˝vojem, mnozÌ
pochopÌ, ûe tisÌc let star· kniha
velice p¯esnÏ p¯edpovÏdÏla
naöi dobu. D·le poznajÌ, ûe ta-
to kniha neslouûÌ jen k diag-
nostice dneönÌ doby, ale i
k nejlepöÌ BoûÌ terapiÌ, kter·
m˘ûe mÌt vliv na jejich zdravÌ.
Budou uplatÚovat BoûÌ lÈËeb-
nÈ metody pro tÏlo, duöi i du-
cha.

Matouö 24, verö:
6 Budete slyöeti zajistÈ boje a
povÏsti boj˘. HleÔteû, abyste
se nekormoutili; nebo musÌ to
vöecko b˝ti; ale ne ihned bude
konec.
7 Nebo povstane n·rod proti
n·rodu a kr·lovstvÌ proti kr·-
lovstvÌ, a budou morovÈ a hla-
dovÈ a zemÏt¯esenÌ po mÌst-
ech.
8 Ale tyto vöecky vÏci jsou
poË·tkovÈ bolestÌ.
9 A tehdy vy budete souûeni, a
budou v·s mordovati, a bude-
te v nen·visti u vöech n·rod˘
pro jmÈno mÈ.
10 A tehdyù se zhoröÌ mnozÌ a
vespolek se budou zrazovati a
nen·vidÏti.
11 A mnozÌ faleönÌ proroci
povstanou, a svedou mnohÈ.
12 A ûe rozmnoûena bude ne-
pravost, ustydneù l·ska mno-
h˝ch.
13 Ale kdoû by setrval aû do
konce, tenù spasen bude.
14 A budeù k·z·no toto evange-
lium kr·lovstvÌ po vöem svÏtÏ,
na svÏdectvÌ vöem n·rod˘m, a
tehd·ûù p¯ijde skon·nÌ.

BBiibblliicckkýý  dduucchh

Anglický státník, Cromwell (1599−1658)
navštívil kostel, ve kterém uviděl řadu
stříbrných sošek.

»Koho znázorňují tyto sošky?« zeptal se
faráře.

»Je to dvanáct apoštolů,« odpověděl farář.

»Opravdu, dvanáct apoštolů? Tak dobře! 
Ihned je vezměte a dejte z nich razit 
peníze, aby i oni tak jako jejich mistr, přišli 
mezi lidi a dobře činili.«

Co je dnes stříbra, zlata a peněz
v nádherných chrámech, klášterech a
palácích. 
Co je bídy a nouze mezi lidmi.
Dá se jim nějak pomoci?

Ano!

JJaakk  ssee  mmáá  ččíísstt  bbiibbllee

Nečti Boží slovo, aby ses stal učenějším, nýbrž
lepším.
Jestliže nemůžeš pochopit význam verše,
nezůstavej u něho stát, jdi dál, později
najdeš vysvětlení.
To, co je pro každého důležité, je napsáno
tak jednoduše, že se smysl snadno po−
chopí.

Foto: Friedebert Rosenthal
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Dva způsoby čtení bible
PRAVDIVÝ PŘÍBĚH PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

ªM·m p¯eËÌst jeötÏ jednu kapitolu, mil· Lilian?´
zeptala se Katja svÈ sest¯enice. Lilian k nim ned·vno
p¯ivezli na opatrov·nÌ, protoûe byla nemocn·.

ªNe, teÔ ne, dÏkuji. Jsem unaven·,´ znÏla odpo-
vÏÔ.

Katja zklamanÏ zav¯ela bibli. VÏdÏla, ûe Lilian po-
malu umÌr· na nevylÈËitelnou chorobu. Myslela si, ûe
pro umÌrajÌcÌho nem˘ûe b˝t nic lepöÌho, neû mu ËÌst z
bible. Lilian byla slab·, nedok·zala sama ËÌst, ale
mohla alespoÚ naslouchat.

Katje jakoby nÏco chybÏlo, pokud si kaûd˝ den
nep¯eËetla jednu nebo dvÏ kapitoly z bible a veröe z
knihy éalm˘. Bibli jiû p¯eËetla nÏkolikr·t. TeÔ tu leûÌ
Lilian, kter· m· p¯ed sebou jiû jen kr·tk˝ ˙sek ûivota
na tÈto zemi a cÌtÌ se po jednÈ kr·tkÈ kapitole unave-
n·!

ªNÏco nenÌ v po¯·dku,´ pomyslela si Katja, kter·
ve svÈm ûivotÏ ani jeden den neleûela nemocn·
v posteli. NenÌ to smutnÈ, kdyû umÌrajÌcÌ nedok·ûe
ocenit BoûÌ slovo?

ªLilian,´ pokusila se jÌ ¯Ìci p¯·telsk˝m a mil˝m tÛ-
nem: ªMyslÌm si, ûe teÔ kdyû jsi tak nemocn·, najdeö
nejlepöÌ ˙tÏchu ve veröÌch bible.´

OËi zav¯enÈ ˙navou se pomalu otev¯ely. NÏûn˝m
a p¯itom v·ûn˝m pohledem spoËinuly na sest¯enici. 
ªAno, m·ö pravdu, ony mÏ nesou. P¯em˝ölela jsem
celÈ dopoledne nad jednÌm veröem.´

J.E. WHITE
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ªKter˝ je to verö?´ zeptala se
Katja.
ªSama ho uvidÌm,´ zaËala Lili-
an pomalu, ale Katja jÌ vpadla
do ¯eËi.
ªZn·m p¯esnÏ tento verö, je
naps·n u Joba 19, 25: ªAËkoli
j· vÌm, ûe vykupitel m˘j ûiv
jest, a ûe v den nejposlednÏjöÌ
nad prachem se postavÌ. 27:
KterÈhoû j· uz¯Ìm osobnÏ, a oËi
mÈ spat¯Ì jej, a ne jin˝, jakkoli
zhynula ledvÌ m· u vnit¯nosti
mÈ.´
ªJak rozumÌö slov˘m, nikdo ji-
n˝?´ zeptala se Lilian.
ªO tom jsem skuteËnÏ nep¯e-
m˝ölela,´ odpovÏdÏla Katja.
ªNaöla jsi nÏco zvl·öù d˘leûitÈ-
ho v tomto veröi?´
ªZpoË·tku se mi zd·l tÏûk˝,´
odpovÏdÏla, ªale pak jsem
naöla v jinÈm p¯ekladu Bible
malou pozn·mku´.
ª N i k d y s e n e d Ì v · m n a
pozn·mky,´ ¯ekla Katja, ªaË-
koliv m·m velkou bibli, kde
pozn·mky vytiötÏny jsou.´
ªMnÏ velmi pom·hajÌ p¯i srov-
n·v·nÌ verö˘,´ ¯ekla Lilian.
Katja nÏkolik vte¯in mlËela.
Kaûd˝ den si poctivÏ p¯eËetla
svÈ kapitoly v bibli, ale nena-
padlo ji, aby si nÏco podtrhla,
nauËila se nazpamÏù nebo se
nad nÏËÌm hloubÏji zamyslela.
Trochu zahanbenÏ se zeptala
s e s t ¯ e n i c e : ª N a ö l a j s i v
p o z n · m k · c h j e ö t Ï d a l ö Ì
v˝znam v˝razu nikdo jin˝?´
ªNikdo cizÌ´, odpovÏdÏla Lilian.
Pak sepjala ruce a zopakovala
cel˝ ˙sek s tv·¯Ì z·¯ÌcÌ tich˝m
ötÏstÌm: ªJ· sama ho uvidÌm,
moje oËi spat¯Ì jej a nikdo cizÌ´.
ªAch, Katjo,´ pokraËovala umÌ-

rajÌcÌ dÌvka, p¯iËemû jÌ tekly slzy z oËÌ, ªkdy-
bys jen vÏdÏla kolik ˙tÏchy jsem naöla
v tomto veröi dnes dopoledne, kdy jsem mÏ-
la velkÈ bolesti! Putuji ˙dolÌm smrti (éalm
23) a brzy p¯ekroËÌm tmavou ¯eku. VÌm, ûe:
On je p¯i mnÏ a nikdo cizÌ. On je ten dobr˝
past˝¯ a j· zn·m jeho hlas. CizÌmu nebudu
naslouchat. Kdyû se pak jednoho öùastnÈho
r·na probudÌm ze sp·nku,´ pokraËovala Lili-
an, ªbude to P·n JeûÌö, kterÈho uvidÌm, m˘j
Spasitel, m˘j jedin˝ vÏrn˝ p¯Ìtel a nikdo cizÌ.
KoneËnÏ uvidÌm toho, koho jsem milovala, i
kdyû jsem ho nevidÏla.´
Lilian znovu zav¯ela oËi a po tv·¯Ìch ji tekly
velkÈ slzy. P¯Ìliö dlouho mluvila, sÌly ji opou-
ötÏly, ale jejÌ slova nebyla zbyteËn·.
ªLilian mÏla vÌce ˙tÏchy a uûitku z jednoho
veröe, ze t¯Ì slov z bible, neû j· z celÈ knihy,´
uvaûovala Katja. ªJ· jsem Slovo BoûÌ jen Ëet-
la, ona ho prozkoum·vala. Byla jsem lehko-
mysln· a plavala jsem bezstarostnÏ na mÏlËi-
nÏ kolem mÌst, kde leûely perly. Lilian se po-
no¯ila do hloubky a naöla ukryt˝ poklad´.

»l·nek z knihy J. E. White: Kr·lovsk· dcera
Tisk:   Duotisk, TÏökovice 61, 74757 Velk· Polom



1 20041122

J
e n·padnÈ, ûe v dneönÌ dobÏ se tolik lidÌ cÌtÌ b˝t p¯ita-
hov·no k okultnÌm vÏcem. Jsme vystaveni z·plavÏ Ëa-
sov˝ch jev˘, kterÈ Ëasto ñ i k¯esùanÈ ñ jen obtÌûnÏ proh-
lÈdnou. Neboù ne vöe, co vypad· k¯esùansky, m· sv˘j
p˘vod v Bohu. Ne nadarmo jsme vybÌzeni: ªNejmilejöÌ,

ne kaûdÈmu duchu vÏ¯te, ale zkuöujte duch˘, jsou-li z Boha; ne-
boù mnozÌ faleönÌ proroci vyöli na svÏt.´ 1. Jan 4,1.

Satan vûdy mistrnÏ zvl·dal to, jak oklamat ËlovÏka. OkultnÌ jevy
Ëasto nesou takovÈ odÏnÌ, ûe jsou podobnÈ pravdÏ a je moûno je
s pravdou i zamÏnit. JeûÌö vyslovil u Mat. 24, veröi 11. a 24. v·ûnÈ
napomenutÌ, abychom byli bdÏlÌ: ªA mnozÌ faleönÌ proroci povsta-
nou, a svedou mnohÈ. Ö Nebo povstanou faleönÌ KristovÈ a faleö-
nÌ proroci, a Ëiniti budou divy velikÈ a z·zraky, tak aby v blud
uvedli, (by moûnÈ bylo,) takÈ i vyvolenÈ.´ Vlna p¯Ìboje svod˘ se
zved· do st·le vÏtöÌ v˝öe. »etnÈ knihy (aby byla uvedena jedna
z nejzn·mÏjöÌch, tak nap¯. Keller: ªCo jeötÏ vËera platilo za div´),
˙spÏch Uri Gellera a jin˝ch magick˝ch divotv˘rc˘ a takÈ pojed-
n·nÌ o tÏchto vÏcech, kterÈ se objevujÌ v masov˝ch sdÏlovacÌch
prost¯edcÌch, svÏdËÌ o sil·ch a proudech tÈto doby a o aktu·lnos-
ti okultnÌch jev˘. Parapsychologie usiluje o to, aby se tyto jevy os-
vÏtlily vÏdeck˝mi metodami.
Mnoho lidÌ se dnes uû nenech·v· vÈst BoûÌmi p¯ik·z·nÌmi. Ne-
za¯izujÌ si vÌce sv˘j ûivot podle text˘ bible, n˝brû jednajÌ pod mi-
mobiblick˝mi vlivy. ªProblÈm tohoto svÏta spoËÌv· v tom, ûe exis-
tuje mnoho definic pravdy, ûe je tolik vöelÈk˘, kterÈ majÌ pomoci
svÏtu v jeho nouzi. Ale k¯esùan vÌ, ûe nenÌ pod nebem û·dnÈ jinÈ
jmÈno, prost¯ednictvÌm kterÈho bychom mohli b˝t zachr·nÏnÌ, je-
dinÏ jmÈno JeûÌö (Sk. 4,12). Existuje jen jedna pravda, totiû prav-
da zjevenÈho BoûÌho slova.´ (63)

MAGIE
PRAPŸVODNÕ

VZPOURA PROTI
BOHU

Ježíš osvobozuje !

ZZ  rráájjee
ddoo  rráájjee

MANFRED HEIDE

12004

Foto: video-musik.de



13

ModernÌ ËlovÏk vöak jiû v BoûÌ
slovo nevÏ¯Ì. Ve velkÈm rozsa-
hu ztratil vazbu na Boha a Je-
ho p¯ik·z·nÌ. Odsunuje tato
p¯ik·z·nÌ stranou a hled· n·h-
radu v tajupln˝ch, okultnÌch,
magick˝ch vÏcech. Takto se
ËlovÏk dost·v· st·le vÌce do
lÈËek a kliËek satana. Tak jako
satan p¯imÏl prvnÌ lidi pomocÌ
lichotek a lûÌ k tomu, ûe uvÏ¯i-
li, ûe ªbudou jako B˘h´ (1.Moj.
3,5), tak takÈ dnes slibuje
poûehn·nÌ, novÈ poznatky, no-
vÈ ªoËi, aby vidÏly Boha´.

»lovÏk se vzpouzÌ proti BoûÌ-
mu ¯·du. PomocÌ ªtajupln˝ch
prost¯edk˘ a ceremoniÌ´ se po-
kouöÌ poznat svÏt duch˘, svÏt
lidÌ, zvÌ¯at i rostlin, jakoû i
mrtvou hmotu a prost¯ednict-
vÌm mimosmyslov˝ch cest je
takÈ ovl·dnout... Proto je ma-
gie prap˘vodnÌ vzpourou od
poË·tku aû dodnes a vrcholem
odporu ËlovÏka v˘Ëi Bohu.
VeökerÈ ¯eËi o nevinn˝ch si-
l·ch p¯Ìrody a neutr·lnÌch
praktik·ch jsou tv·¯Ì v tv·¯ bi-
b l ickÈ skuteËnost i nÏË Ìm
obludn˝m.´ (68)

Pojem magie m· mnoho
vrstevÖ Existuje magie v tom
nejöiröÌm slova smyslu. Vöech-
no, co ËlovÏka oslnÌ, okouzlÌ, a
takÈ vöe nevysvÏtlitelnÈ, zav·-
nÏjÌcÌ boûsk˝mi p¯Ìsliby, flui-
dum je moûno naz˝vat ma-
gick˝m.

ªMagick· k˘ûe´ p¯itahuje milio-
ny div·k˘ na fotbalovÈm h¯iö-
tÏÖ Existuje takÈ magie n·-
boûenstvÌ, kdyû se ËlovÏku sta-
nou cÌrkevnÌ ceremonie, svÌË-

ky, kadidlo, kr·snÈ obrazy sva-
t˝ch, sakr·lnÌ umÏnÌ d˘leûitÏjöÌ-
mi neû osobnÌ spojenÌ s Bohem.
N·ladov· poboûnost n·s m˘ûe
odvÈst od podstaty. D·le exis-
tuje magie, kter· p¯edstavuje
jen formu z·bavy. V jednotliv-
˝ch zemÌch dokonce existujÌ
magickÈ krouûky, spoleËenstvÌ
muû˘ nebo skupiny, kterÈ ses-
tavujÌ z·bavnÈ programy. Triky
nejsou û·dnou magiÌÖ

T¯etÌ formou magie je mastiË-
k·¯stvÌ. TakÈ zde nem·me
û·dnou pravou magii, n˝brû
oklam·v·nÌ a podv·dÏnÌ lidÌÖ

Kdyû jsme si takto vyjmenova-
li vöechny ty pod¯·dy a ved-
lejöÌ formy magie, pak se dos-
t·v·me k pravÈ formÏ magie,
kter· je biblÌ zavrhov·na,
k umÏnÌ zaklÌn·nÌ, kouzelnict-
vÌ, Ô·belskÈmu umÏnÌ. Poslyö-
me nÏkolik varov·nÌ PÌsma
svatÈho. 

Miche·ö 5,12: ªP·n hovo¯Ì:
vyplenÌm tÈû kouzelnÌky, kte¯Ì
jsou u tebe,...´
2. Mojû. 22,18: ª»arodÏjnici
nenech·ö na ûivu.´
Jeremi·ö 27,9: ª..neposlou-
chejte kouzelnÌk˘ sv˝chÖ´
Malachi·ö 3,5: ªB˘h pravÌ:
..p¯ikroËÌm s pomstou a budu
rychl˝m svÏdkem proti kouzel-
nÌk˘mÖ´ (69)

Co se rozumÌ pod pojmem ma-
gie? Je to definov·no n·sledu-
jÌcÌm zp˘sobem: ªMagie je po
tisÌciletÌ podnikan˝ pokus Ëlo-
vÏka, aby s·m sebe pov˝öil a
zaujal ono mÌsto, kterÈ je
vyhrazeno Bohu.´

D·le o tom Ëteme: ªP¯ekraË-
ov·nÌ hranic oblasti okultnÌho
kouzelnictvÌ, p¯edpovÌd·nÌ a
magickÈ ovl·d·nÌ svÏta a p¯Ì-
rody je v prvnÌ ¯adÏ h¯Ìchem
proti Bohu a jeho p¯ik·z·nÌm.
Zde nehrajÌ rozhodujÌcÌ roli
technika, obËansk· etika a
mor·lka. Tyto hranice nejsou
st¯eûeny ani policiÌ nebo hra-
niËnÌ ochranou.

»lovÏk se domnÌv·, ûe si zde
m˘ûe nepozorovanÏ svobodnÏ
zahr·vat. A p¯ece, kdo ve v·l-
ce, a to aù jiû ze zvÏdavosti ne-
bo z ªûertu´, p¯ebÏhne do ne-
p¯·telskÈho postavenÌ, je buÔ
zajat nebo ho to stojÌ ûivot.

P¯ed ËlovÏkem se otevÌrajÌ
okultnÌ zdroje pozn·nÌ, kdyû
ten, jako kdysi Eva, naslouch·
hlasu hada (Ô·bla). »lovÏk se
st·v· vÏdoucÌm, dostane se mu
öestÈho smyslu a m˘ûe se
zaskvÏt sv˝mi schopnostmi,
nebo m˘ûe dokonce zÌskat pe-
nÌze. NenÌ nutnÈ studovat p¯Ì-
rodnÌ vÏdy, technickÈ obory ne-
bo medicÌnu. Na tyto ªökolskÈ
vÏdomosti´ povzneöenÏ pohlÌûÌ
svrchu a pyönÌ se nadsmyslov-
˝mi poznatky a netuöen˝mi
moûnostmi, jak ovl·dat p¯Ìrodu.

P¯ekroËenÌ hranic v oblasti
magie je provinÏnÌm p¯ed Bo-
hem. M· za d˘sledek zajetÌ
v zemi nep¯Ìtele. »lovÏk ztr·cÌ
svou svobodu. Stane se sv·za-
n˝m ve sv˝ch schopnostech

Clověk se vzpouzí proti Božímu řádu. Pomocí »tajuplných prostředků a ceremonií«
se pokouší poznat svět duchů, svět lidí, zvířat i rostlin, jakož i mrtvou hmotu a
prostřednictvím mimosmyslových cest je také ovládnout.
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p¯em˝ölenÌ a ve svÈm prakti-
ckÈm jedn·nÌ.(148)

Zn·me takÈ pohansko-magi-
ckÈ zvyky v katolickÈ cÌrkvi.
ªPodle katolickÈho pojetÌ ne-
m·me pouze vz˝vat svatÈ a
d˘vÏ¯ovat jejich p¯Ìmluv·m,
n˝brû takÈ mÌt s nimi spoleË-
enstvÌ a d˘vÏrnÏ se s nimi st˝-
kat. V mystickÈm tÏle Krista
by snad mÏly b˝t hranice mezi
tÌmto svÏtem a z·hrobÌm, ale
tyto hranice nejsou û·dnou dÏ-
licÌ zdÌ, takûe vztahy mezi tÌm-
to a onÌm svÏtem jsou velmi
˙zkÈ a v˝mÏna ot·zek a pro-
seb, odpovÏdÌ a pomoci prou-
dÌ st·le sem a tam. Zde se blÌûÌ
uctÌv·nÌ svat˝ch (ËÌmû se st˝-
k·me s nÏk˝m, kdo zem¯el)
pov·ûlivÏ k oblasti spiritismu.

Vzdor veökerÈ dogmatickÈ oh-
raniËenosti neodmÌtla katoli-
ck· cÌrkev pohansk· n·bo-
ûenstvÌ a jejich uËenÌÖ NesmÌ-
me - takto je argumentov·no ñ
postavit nek¯esùansk· n·bo-
ûenstvÌ na roveÚ svÏta, kter˝ je
Bohu nep¯·telsk˝Ö Otev¯e-
nost v˘Ëi nek¯esùansk˝m uËe-
nÌm se takÈ ukazuje ve spojenÌ
katolicismu s ¯eckou filozofiÌÖ
éijeme v dobÏ, kdy nar˘st·
promÌch·v·nÌ vÌry a
n·boûenstvÌ (synkretismus),
coû m· charakter doby konce
dÏjin Ö »Ìm vÌce se smÌsÌ toto
pohanstvÌ, kterÈ popÌr· boûskÈ
synovstvÌ Krista s k¯esùanst-
vÌm, tÌm vÌce se bude vzdalo-
vat od lidstva Duch BoûÌ, kter˝
se nem˘ûe spojit s niËÌm faleö-
n˝m. Mystick˝ kult Marie je
taktÈû charakterizov·n dÈmo-
nick˝mi vlivyÖ Od konce 7.
stoletÌ nastalo zcela nebiblickÈ
uctÌv·nÌ a zboûÚov·nÌ Marie Ö
Kult Marie je protiboûsk˝ a ne-
bezpeËn˝. (95)

Brockhaus˘v nauËn˝ slovnÌk
pod heslem magie pravÌ: ªMa-
gie (¯ecky) ñ kouzelnictvÌ;
˙dajn· schopnost podrobit si
v sluûbu nadp¯irozenÈ sÌly po-

mocÌ urËit˝ch zp˘sob˘ jedn·-
nÌ, znak˘ a formulÌ, a takto
s jejich pomocÌ ovlivnit po-
zemskÈ dÏnÌ. P¯i ökodlivÈm vli-
vu se hovo¯Ì o ËernÈ, p¯i
uûiteËnÈm vlivu o bÌlÈ magii.´

BÌl· magie jsou okultnÌ prakti-
ky, kterÈ jsou zast¯eny
zboûn˝m pl·ötÌkem, neboù vÌ-
me, ûe satan se m˘ûe takÈ pro-
mÏnit v andÏla svÏtla. Aby
mohl z˘stat nepozn·n, masku-
je se. Prch· p¯ed pravdou! Pro-
tikladem k bÌlÈ magii je magie
Ëern·, kter· se z¯Ìk· jakÈhoko-
liv maskov·nÌ. P¯Ìmo jsou vz˝-
v·na jmÈna Ô·bla a dÈmoni-
ck˝ch sil, jak se to dÏje t¯eba
v oblasti spiritismu, kde se lidÈ
obracejÌ ke zl˝m duch˘m a do-
tazujÌ se mrtv˝ch.

U bÌlÈ magie se jedn· ñ vidÏno
z pohledu BoûÌho slova ñ o
ªneËistÈ metody a praktiky,
kterÈ majÌ zboûn˝ n·tÏr a jsou
maskov·ny jako zd·nlivÏ ËistÈ
a jako takovÈ jsou vychvalo-
v·ny.´

Co znamen· bÌl· magie, to
uk·zal Blatter na velmi rozöÌ¯e-
nÈ a nevinnÏ vypadajÌcÌ knize
ªZdravÌ z BoûÌ lÈk·rny´ Marie
TrebenovÈ, v nÌû pÌöe: ªV tÈto
knÌûce se jedn· o sbÌrku n·vo-
d˘ a recept˘, jak zhotovit rost-
linnÈ lÈËebnÈ prost¯edky pro
dny zdravÌ i nemoci.´ V˝roky
samotnÈ panÌ TrebenovÈ jasnÏ
poukazujÌ na to, ûe provozuje
bÌlou magiÌ. O zdrojÌch a p˘vo-
du sv˝ch poznatk˘ sama ¯Ìk·:
ªM· matka zem¯ela na Hrom-
nice v r. 1961 a od tÈ doby
m·m urËit˝ pocit, ûe je to ona,
kter· mne hloubÏji uv·dÌ do
oblasti lÈËiv˝ch prost¯edk˘.
(KlasickÈ pro duöi, majÌcÌ p¯-
edpoklady, aby se stala me-
diem!) »as od Ëasu m·m po-
cit, jako by mne vedla vyööÌ
moc a jakoby p¯edevöÌm Ma-
rie, pomocnice nemocn˝ch,
mi ukazovala bezpeËnou ces-
tu. D˘vÏra v Marii, naöi nebe-

skou matku, jejÌ uctÌv·nÌ a
modlitba p¯ed ˙ctyhodn˝m
obrazem Marie, kter˝ se dostal
zvl·ötnÌm zp˘sobem do mÈho
vlastnictvÌ, to pokaûdÈ pomoh-
lo v pochybnostech, kdyû jsem
hledala lÈËivÈ byliny.´

Marie Trebenov· stavÌ svÈ dÌlo
pod ªpoûehn·nÌ velkÈho Para-
celsa.´ Dnes proûÌv· dÌlo Para-
celsa pravou renesanci. Kdo
se p¯izn·v· k Paracelsovi a od-
vol·v· se na nÏho ve sv˝ch
vlastnÌch pracÌch, p¯izn·v· vÌ-
ce mÈnÏ zjevnÏ svou sympatii
k bÌlÈ magii.

Dle n·zoru Franze Hartmanna
se Paracelsus d˘vÏrnÏ sezn·-
mil s indick˝mi tajemn˝mi vÏ-
dami. V Ca¯ihradu se st˝kal
s tenkr·te proslul˝m m·gem a
alchymistou Solomonem Tris-
mosisem. Na z·kladÏ jeho spi-
s˘, kterÈ byly nalezeny teprve
po jeho smrti, se zab˝val mimo
alchymie mantikou, astrologiÌ
a umÏnÌm prodluûovat ûivot.

Dnes st·le znovu a znovu
zjiöùujeme, ûe vÏötci, vykladaËi
znamenÌ a spiritistÈ se se sv˝-
mi ªpacienty´ modlÌ, vkl·dajÌ
na nÏ ruce a jako velcÌ znalci
citujÌ bibli. To nenÌ nic jinÈho
neû ªbÌl· magie´ (12)

»etnÌ v˝robci r˘zn˝ch zdravot-
nÌch Ëaj˘ se plavÌ na vlnÏ ªzpÏt
k p¯ÌrodÏ´. Jejich v˝robky
nejsou vûdy tak nevinnÈ, jak se
vöeobecnÏ soudÌ. Tzv. p¯ÌrodnÌ
lÈËivÈ prost¯edky se mohou
st·t tehdy nebezpeËnÈ, nenÌ-li
zaruËen sbÏr bylin ËlovÏkem,
kter˝ vÏc zn·, a totÈû platÌ i o
jejich p¯ÌpravÏ.

Protoûe v poslednÌch letech
jsou st·le vÌce zn·my vedlejöÌ
˙Ëinky syntetick˝ch lÈk˘, ob-
jevuje se ve st·le vÏtöÌ mÌ¯e
sklon k samolÈËenÌ pomocÌ
lÈËiv˝ch bylin nebo jejich p¯Ìp-
ravk˘. Tento trend je jeötÏ
podnÏcov·n v medicÌnsk˝ch



HLAS V ŘEČI A ZPĚVU (Uplatnění hlasu v řeči a při zpěvu)

Ukázka z knihy E. G. White: HLAS V ŘEČI A ZPĚVU (VSS) 
K tisku připravuje Duotisk (viz inzerát na poslední stránce tohoto časopisu)

Kap. 1 – Dar nebes

Nejvyšší trvalé požehnání – Schopnost řeči je
nadání, které by mělo být pilně rozvíjeno. Ze
všech darů, které jsme obdrželi od Boha, žád−
ný nemá schopnost být větším požehnáním.
Hlasem přesvědčujeme a přemlouváme, hla−
sem přednášíme modlitbu, též chválíme Boha,
také vypravujeme druhým o Spasitelově lásce.
Jak je proto důležité, rozvíjet a cvičit jej tak,
aby byl co nejpůsobivější .

Hlas a řeč, božské dary – Hlas a řeč (Col
335) jsou dary Boha. Jsou−li správně po−
užívány, mohou být Božím nástrojem. Slova
znamenají velmi mnoho. Mohou vyjadřovat
lásku, úctu a oddanost k Bohu, ale také nená−
vist či pomstu. Slova prozrazují pocity srdce.
Mohou být vůní života k životu nebo k smrti.
Jazyk je nástrojem požehnání nebo nástrojem
špatnosti. (3 BC 1159)

Schopnost sdělovat vědomosti – Můžeme
mít vědomosti, avšak pokud se nedovedeme
správně vyjádřit, naše práce bude neúspěšná.14)

Jestliže nedovedeme své myšlenky formulovat
patřičnými slovy, k čemu je nám pak naše
vzdělání? Vědomosti nám nebudou k velkému
prospěchu, pokud nebudeme rozvíjet dar řeči;
avšak slova mají podivuhodnou moc, jsou−li
pronášena moudře a způsobem, který vzbuzu−
je respekt. (6T 380)

Dojem hlubokého pocitu a patosu – I když

někdo může mít veliké vědomosti, nebudou
mu k ničemu, jestliže nebude schopen sdělit je
druhým. Nechť patos našeho hlasu může vy−
jádřit hluboké pocity a zapůsobit na srdce. –
(7T 268)

Posvátná důvěra – Dar řeči je cenné na−
dání. Nikdy tímto darem nepohrdej. Děkuj Bo−
hu, že ti jej svěřil. Je to skvělý dar, který by
měl být zbožňován, vyzvedán a rozvíjen. Hlas,
jako svěřená důvěra, by měl být používán 
k uctívání Boha. Nikdy by neměla být pro−
nášena hrubá, špinavá nebo obviňující slova.
Řeč má sloužit ke hlásání Kristova evangelia.

Darem řeči máme sdělovat pravdu, když 
k tomu máme příležitost. Řeč je používána 
v Boží službě; ale i tento dar může být nevhod−
ně zneužíván. Jsou promlouvaná slova, jež
způsobují velkou škodu. Kristus prohlásil:
„Ale pravím vám, že z každého slova prázd−
ného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet
v den soudný. Nebo z slov svých spravedliv
budeš, a z řečí svých budeš odsouzen.“ (Mat.
12:36, 37) (MS 21, 1899)

Moc Ducha svatého při zušlechťování
řeči15) – Nabádej všechny, aby mluvili jedno−
duše, čistě a kultivovaně. Řeč, výslovnost a
hlas – zušlechťuj tyto dary, ne podle vzoru vel−
kých řečníků světa, ale mocí Ducha svatého. –
(Lt 83)

Odvaha, povzbuzení a naděje – Vypravuj
o Ježíšově dobrotě a lásce. Ty a já jsme ujiš−

tění požehnáním řeči, která je darem velké ce−
ny. Má být použita k vyprávění o těch věcech,
které rozněcují lásku k Ježíšovi. Mluvme o Je−
ho milosti, o dobrotivých slovech, která pro−
mlouval, aby povzbudil a potěšil, aby přinesl
naději, lásku a radost do našich srdcí… Nechť
jsou zbývající léta našeho života prozářena
slovy, která přinášejí povzbuzení, odvahu a
naději. Nepřítel chce vrhnout stín mezi Krista
a naše duše. Svádí nás, abychom se vyjadřo−
vali pochybovačně a nevěrohodně. A když nás
napadají nepříjemné myšlenky, snažme se je
nevyjádřit. Mluvme pravdu. Hovořme o mi−
losti našeho Pána a Spasitele, o Jeho lásce 
a dobrotě, o kráse Jeho charakteru. Nechť se
stane přirozeným, že ze rtů budou plynout
vzácné, inspirující myšlenky. – (Lt 14, 1900)

Proměna jazyka – Jazyk je nepoddajný
úd, ale nemusí tomu tak být. Může být pro−
měněn, neboť dar řeči je velmi vzácným da−
rem. Kristus je vždy ochoten rozdělit se o své
bohatství. My bychom měli shromažďovat
poklady, které od něj přicházejí; což se bude
projevovat i v naší mluvě. – (6T 173, 174) 16)

Prostředky při podporování Jeho králov−
ství – Řeč je dar, a může být použitá buď 
k uctění nebo zneuctění Boha. My jsme zod−
povědní za používání našeho daru řeči… Dar
řeči, paměti, majetku, to všechno má být
soustředěno na oslavení Boha, na rozvoj Jeho
království. – (Lt 44, 1900) 
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koutcÌch atraktivnÌho tisku a
prost¯ednictvÌm knih. V˝raz-
n˝m p¯Ìkladem toho je jiû zmÌ-
nÏn· kniha o bylin·ch ªZdravÌ
z BoûÌ lÈk·rny´, kter· dos·hla
netuöenÏ velkÈho n·kladu.
V tÈto knÌûce popisuje autorka
ËetnÈ lÈËivÈ byliny a d·v· ra-
dy, u kter˝ch nemocÌ je jich
t¯eba pouûÌt. Dle Marie Trebe-
novÈ se dajÌ vylÈËit i takov·
onemocnÏnÌ, jako jsou rakovi-
na, cirhÛza jater a leukÈmie.

Zde se musÌ vlastnÏ kaûdÈmu
k¯esùanu otev¯Ìt oËÌ! Kdyû na-
p¯. panÌ Trebenov· zap˘sobÌ
dojmem, ûe by bylo moûno po-
mocÌ lÈËiv˝ch bylin vylÈËit
vöechny nemoci a - jak bylo
¯eËeno ñ dokonce i rakovinu,
pak by vöichni lÈka¯i mÏli b˝t
ªpovaûov·nÌ nezodpovÏdn˝-
mi´, kdyû by nelÈËili nemocnÈ-
ho rakovinou ¯eb¯ÌËkem a
ko¯enem puökvorce a naopak
jej nechali zem¯Ìt.

ªRostlinnÈ ªlÈËebnÈ prost¯ed-
ky´ jsou v podstatÏ stvo¯eny
Bohem; obsahujÌ pr˘kaznÏ
lÈËivÈ ˙ËinnÈ l·tky a jsou po
str·nce terapeutickÈ velmi
uûiteËnÈ, takûe i v modernÌ
medicÌnÏ p¯edstavujÌ asi jednu
t¯etinu lÈËiv.´ (207)

TakÈ mnoh˝ p¯esvÏdËen˝ vy-
sokoökolsky vzdÏlan˝ zdravot-
nÌk neodmÌtne, nap¯. p¯i proje-
vech lehkÈ nespavosti nebo
stavech duöevnÌ rozlady,
kozlÌk, chmel nebo t¯ezalku. Ve
vztahu k fytofarmak˘m (lÈËi-
v˘m rostlinnÈho p˘vodu) je
vöak t¯eba uvÈst, ûe i tyto ËistÏ
rostlinnÈ, p¯ÌrodovÏdnou medi-
cÌnou pouûÌvanÈ lÈky, mohou
mÌt takÈ ökodlivÈ vedlejöÌ ˙Ëin-
ky. Tak bychom mÏli b˝t
opatrnÌ p¯i samolÈËitelstvÌ po-
mocÌ vychvalovan˝ch lÈËiv˝ch
bylin.
Jak jiû bylo zmÌnÏno, vz˝v· panÌ
Trebenov· mrtvÈ, nap¯. svou

matku a ªmilou pram·ti´ Marii.
Co si m·me myslet o vz˝v·nÌ
mrtv˝ch, o tom Ëteme v 5. Mojû.
18,9-12. ªKdyû vejdeö do zemÏ,
kterouû Hospodin B˘h tv˘j d·v·
tobÏ, neuË se Ëiniti podlÈ ohav-
nostÌ n·rod˘ tÏch. Nebude nale-
zen v tobÏ, kdoû by vedl syna
svÈho aneb dceru svou skrz
oheÚ, ani vÏötec, ani planÈtnÌk,
ani ËarodÏjnÌk, ani kouzelnÌk.
Ani losnÌk, ani zaklinaË, ani ha-
daË, ani ËernoknÏûnÌk. Nebo
ohavnost jest Hospodinu,
kdoûkoli ËinÌ to, a pro takovÈ
ohavnosti Hospodin B˘h tv˘j vy-
mÌt· je od tv·¯i tvÈ.´ éel, ono po-
chybnÈ pozadÌ knihy Marie Tre-
benovÈ nenÌ zn·mÈ a Ëasto nenÌ
br·no v·ûnÏ. Jinak by tato kniha
nenaöla p¯Ìstup do tolika k¯esùan-
sk˝ch domov˘.

Manfred Heide, BludnÈ cesty ke
zdravÌ. Vydal Jupos Ostrava



Ellen Gould White Ellen Gould White 
CESTA KE KRISTUCESTA KE KRISTU

Jedinečná kniha, která se velmi citelně

dotkne srdce mnoha lidí. Ukazuje Ježíše

jako jediného, jenž dovede plně

uspokojit naši duchovní potřebu a také

usměrňuje cestu pochybujícího 

a tápajícího člověka. 

Tato knížka vede čtenáře krok za

krokem křesťanským životem k plnému

štěstí. Každý v ní najde návod, jak získat

ušlechtilý charakter a vyrovnanou povahu. 53 Kč

Ellen Gould WhiteEllen Gould White
VELKÝ SPOR VĚKŮ VELKÝ SPOR VĚKŮ 
(s ilustracemi)(s ilustracemi)

Tato kniha nenapodobitelným způsobem

popisuje světové události a jejich 

milníky, klíčové okamžiky historie ve

světle prorockého vidění od vzpoury 

ve vesmíru po závěrečné dějství tohoto

dramatu. Toto vydání je obohaceno

bohatou obrazovou přílohou, která

podtrhuje dobu, do které je děj knihy zasazen. Její klíčový význam

pro dnešní dobu ocení každý pozorný čtenář.                350 Kč

Ellen Gould WhiteEllen Gould White
DĚJINY VYKOUPENÍDĚJINY VYKOUPENÍ

Kniha velmi poutavým způsobem

vysvětluje věc složitého konfliktu mezi

dobrem a zlem. Tento konflikt znikl ve

chvíli pádu Lucifera v nebi a člověka 

na zemi a bude trvat během celé doby

zkoušky až do chvíle návratu našeho

Pána a Spasitele Ježíše Krista, založení

jeho království a obnovení země. Ve

zkrácené formě 5 dílů série Drama věků

se zde nacházejí všechna témata křesťanského života.     99 Kč

James E. WhiteJames E. White
PŘICHÁZEJÍCÍPŘICHÁZEJÍCÍ
KRÁLKRÁL

Proč žiješ? K čemu spějí veškeré dějiny

lidstva a jaký je význam a smysl našeho

stvoření? Splňují se prorocká slova 

v oblasti ekologie, politiky či morálky

lidstva? Pak je tato kniha ta správná,

která ti dá odpověď. Pojednává 

o faktech minulých i přítomných a ve

světle současných jevů a vývoje naší planety zjišťujeme, z jakou

přesností se plní tato prorocká slova.                              70 Kč

S. J. McMillenS. J. McMillen
ZBYTEČNÉ NEMOCIZBYTEČNÉ NEMOCI

Chcete se zbavit strachu, smutku, 

nenávisti, neklidu, bolesti hlavy 

a vysokého krevního tlaku bez potřeby

nadbytečného množství medikamentů?

Vlastnili byste rádi „pokoj“ a „klid“?

Zajímají Vás rady, které přicházejí od

„pravého“ lékaře a které nás chrání 

před infekčními chorobami, rakovinou 

a mnohými dalšími nemocemi, které

mají smrtelný průběh a které se přes veškerý úspěch moderní

medicíny stále udržují, ba i rozšiřují? Potom je tato poutavá kniha

pro Vás tím správným lékem.                                       78 Kč

DÁREK PRO TEBEDÁREK PRO TEBE

Tato kniha nám chce pomoci k dosažení

tělesného, duševního a duchovního

zdraví. Jelikož je zdraví nedoceněno

námi samotnými a nedá se koupit, měli

bychom se řídit radami a pokyny, které

nám dal náš Stvořitel. On také ví, co je

pro nás dobré. Kniha si všímá potřeb

lidského těla a je zde i návod, jak o něj

pečovat. Navíc zde najdete i mnoho

nápadů, jak si zdravě uvařit. 30 Kč

James E. WhiteJames E. White
TYGR A TOMTYGR A TOM

Soubor pravdivých příběhů vydavatelů

Ellen a Jamese Whiteových našel cestu

téměř do všech amerických sirotčinců. 

Co řekli experti o této knize:
„Tento výběr velice pěkných, charakter

budujících povídek, je jedním 

z nejlepších, které znám. Od dob svého

dětství jsem ho přečetl mnohokrát.“

(Dr. Raymond S. Moore; 

odborník pro rodinu a školu.)

Co řekli rodičové o této knize:
„Pro našeho syna jsem vydala za knihy a pedagogické materiály,

které budují správný charakter, doslova tisíce dolarů. Žádná kniha

neměla takový účinek jako tyto povídky z doby, kdy žily naše

babičky.“ (Tracy Mandeville; vyučuje již řadu let své děti doma.)

82 Kč
Objednávky na nabízené knihy a CD zasílejte na adresu:  

MILAN LATKA, 747 64 Těškovice 61, Tel: 602 77 44 10, 
e−mail: duotisk@iol.cz. 
K ceně bude připočteno poštovné. 

Nabízené knihy je možno získat 

i na CD v digitální podobě spolu 

s dalšími vybranými knihami  

za 480 Kč .  

CD bude také dostupné 

v rozšířené verzi se všemi

vydanými i nevydanými tituly

E. G. White, periodiky a dalšími

autory (seznam na vyžádání). 
448800   KKčč



K
de najdeme BoûÌ pl·n na z·chranu ËlovÏka? V bibli.
Co je to za knihu? Bibli nechal napsat B˘h pro lidÌ.
Zab˝v· se d˘leûit˝mi ot·zkami tykajÌcÌmi se nejen
ûivota na tÈto zemi. PrvnÌ str·nky v bibli popisujÌ
stvo¯enÌ svÏta, coû je pro mnohÈ Ëten·¯e kamenem

˙razu. Snad je to pro nÏkterÈ d˘vod k odloûenÌ bible. O nÏkolik
str·nek d·l je zaznamen·na zpr·va o ûivotÏ tehdejöÌch lidÌ, kte¯Ì
ûili tÈmÏ¯ 1000 let. V bibli je to tak naps·no. MnozÌ si ¯eknou:
ªJe to legenda nebo skuteËnost?´ P¯i dalöÌm studiu bible nar˘s-
t· i poËet ot·zek. Abychom si je mohli vysvÏtlit, musÌme se
nejd¯Ìve s biblÌ blÌûe sezn·mit.

Bible je zvl·ötnÌ - neobyËejn· kniha ... a je ökoda, ûe vÏtöina li-
dÌ buÔ o ni v˘bec nic nevÌ, nebo na ni majÌ naprosto zkreslen˝
n·zor. Existuje vöeobecnÏ rozöÌ¯en˝ n·zor, ûe bible je starou
knihou a ûe jejÌ Ëetba je vhodn· jen pro starÈ lidi. NeodsouvajÌ
dnes mnozÌ lidÈ bibli, protoûe se domnÌvajÌ, ûe tato kniha pat¯Ì
mezi pam·tky, pro kterÈ je vhodnÈ mÌsto jen v muzeu a pa-
m·tnÌku pÌsemnictvÌ? Mezi Ëten·¯i jsou jistÏ i takovÌ, kte¯Ì se na
bibli dÌvajÌ nejenom jako na knihu starou, ale zastaralou.

LidÈ majÌ na bibli r˘znÈ n·zory. Pro vÏtöinu je to jak·si modli-
tebnÌ nebo liturgick· kniha. JinÌ pro ni majÌ vyhranÏnÈ mÌsto ve
svÏtovÈ literatu¯e a ¯adÌ ji mezi nejstaröÌ dÌla pÌsemnictvÌ. Toto
mÌsto bibli pochopitelnÏ n·leûÌ, protoûe rozhodnÏ pat¯Ì mezi po-
klady svÏtovÈ literatury. A protoûe bible obsahuje i spolehlivÈ
historickÈ ˙daje, obracejÌ se k nÌ badatelÈ jako ke zdroji histori-
ck˝ch informacÌ. HodnovÏrnost biblick˝ch historick˝ch ˙daj˘ a
jejÌ nadËasovost potvrdily v poslednÌch desetiletÌch v˝znamnÈ
archeologickÈ n·lezy. 

V neposlednÌ ¯adÏ je moûno se zmÌnit o znamenit˝ch obËan-
sk˝ch a mor·lnÌch z·konech a z·sad·ch, kterÈ v bibli nach·zÌ-
me. K nim se po staletÌ obraceli a Ëerpali z nich tv˘rci novodo-
b˝ch z·kon˘. A pr·vÏ proto je tato kniha  dokumentem a pra-

Bible –
neobyčejná kniha

MILAN LATKA I. část
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menem nejuölechtilejöÌho mrav-
nÌho ûivota. VöimnÏte si tÈ kni-
hy: lÌËÌ uölechtil˝ ûivot, ale lÌËÌ i
ne¯esti a h¯Ìch. Ale jak to vöe
lÌËÌ! S jakou mravnÌ opravdo-
vostÌ! Jak˝ to duch opravdovos-
ti vane celou knihou! Proto tato
kniha p˘sobÌ tak mocnÏ. Uch-
vacuje srdce, podmaÚuje si v˘-
li, strhuje ËlovÏka na cestu ûivo-
ta, kter· vede v˝ö a v˝ö. Kdo v
tÈto knize se z·jmem Ëte, ne-
m˘ûe neû vyr˘st v ËlovÏka
opravdovÈho, ûijÌcÌho v spra-
vedlnosti a l·sce. Je i s podi-
vem, jak mocnÏ p˘sobÌ na
v˝chovu mlad˝ch lidÌ. Z bible
mohou mÌt pln˝ uûitek jen ti kdo
neËtou, ale studujÌ. Proto bible
vedla n·rody dosud m·lo vzdÏ-
lanÈ ke ËtenÌ a ke vzdÏl·nÌ a i
uprost¯ed prostÈho venkovskÈ-
ho lidu, nezvyklÈho ËtenÌ, vyt-
v·¯ela PÌsm·ky. PÌsmo cÌtÌ i so-
ci·lnÏ. CÌtÌ se slab˝mi, chud˝-
mi, ukazuje n·m v nich naöe
bratry a sestry, uprost¯ed z·ötÏ
a nen·visti vöeho druhu pÏstuje
bratrstvÌ a soci·lnÌ spravedlnost
a vede k soci·lnÌ pomoci.

P¯es vöechny tyto pozoruhod-
nÈ skuteËnosti, kterÈ n·m bibli
p¯ibliûujÌ v lidskÈ rovinÏ, je nut-
nÈ ¯Ìci, ûe se na ni nem˘ûeme
dÌvat jako na jinÈ knihy. K¯-
esùanÈ totiû vÏ¯Ì - a kaûd˝ m·
moûnost p¯esvÏdËit se, ûe vÏ¯Ì
opr·vnÏnÏ - ûe bible nenÌ pou-
h˝m kusem literatury. Litera-
turu tvo¯Ì lidÈ pro lidi. P¯i vzni-
ku bible byli lidÈ pouze n·stro-
je - ¯Ìk·me pisatelÈ, zatÌmco
autorem je B˘h. Bible se k
n·m dostala cestou boûskÈho
zjevenÌ. Bibli nechal pro ËlovÏ-
ka napsat B˘h. J. A. Komen-
sk˝: ªN·rode Ëesk˝ a morav-
sk˝, vlasti mil·! Odkazuji tobÏ
za dÏdictvÌ knihu BoûÌ, bibli
svatou, kterouû synovÈ moji z
p˘vodnÌch jazyk˘ do Ëeötiny s
pilnostÌ velikou uvedli, a P·n
B˘h tomu tak poûehnal, ûe
m·lo jeötÏ je n·rod˘, kte¯Ìûby

tak pravdivÏ, vlastnÏ i jasnÏ
svatÈ proroky a apoötoly v
svÈm jazyku mluvÌcÌ slyöeli.
P¯Ìjmiû to tedy za sv˘j vlastnÌ
klenot, vlasti mil·, a uûÌvej to-
ho k sl·vÏ BoûÌ a svÈmu do-
brÈmu a uûiteËnÈmu vzdÏl·nÌ!´

Základní informace

1.Bible nenÌ vlastnÏ kniha,
ale cel· knihovna, kter· obsa-
huje 66 knih. Star˝ z·kon 39
knih a Nov˝ 27 knih.
2. Bible byla naps·na v ˙dobÌ
delöÌm neû 1600 let. Vznikala
tedy bÏhem vÌce neû 60 gene-
racÌ. 
3. Bibli psalo vÌce neû 40 pisa-
tel˘, kte¯Ì zastupujÌ r˘znÈ spo-
leËenskÈ vrstvy: Kr·lovÈ, rol-
nÌci, filozofovÈ, ryb·¯i, b·snÌci,
st·tnÌci, uËenci, past˝¯i aj. 
4. Bible lidÈ psali v r˘zn˝ch
dob·ch, na r˘zn˝ch mÌstech 
a v r˘zn˝ch situacÌch a rozpo-
loûenÌch: Byla ps·na ve t¯ech
svÏtadÌlech. V Asii, Africe a
EvropÏ. NÏkte¯Ì ji psali na
vrcholu radosti a v pohodÏ, ji-
nÌ pod tÌhou starostÌ a utrpenÌ. 
5. Bible byla ps·na ve t¯ech
p˘vodnÌch jazycÌch: hebrejöti-
na - jazyk StarÈho z·kona,
aramejötina - n·¯eËÌ, kter˝m
se mluvilo na BlÌzkÈm v˝chodÏ
od doby Alexandra VelikÈho
(6. stol. p¯. Kr - 4. stol. po Kr.)
jen menöÌ pas·ûe v nÏkter˝ch
knih·ch, ¯eËtina - jazyk NovÈ-
ho z·kona. V dobÏ JeûÌöovÏ to
byl ªsvÏtov˝ jazyk´, kter˝m se
mluvilo v celÈ oblasti St¯edo-
zemnÌho mo¯e.
6. Bible je pozoru-hodn· tÌm,
ûe p¯edkl·d· stovky r˘zn˝ch
tÈmat, ke kter˝m by bylo
moûnÈ z lidskÈho hlediska
zaujmout r˘znÈ postoje a vys-
lovit k nim protikladnÈ n·zory.
PisatelÈ biblick˝ch knih - od
Genesis aû po ZjevenÌ - vöak s
naprostou jednotou ¯eöÌ ˙st¯-
ednÌ tÈma celÈho PÌsma: BoûÌ
pl·n z·chrany ËlovÏka.

7. Bible je jedineËn· svou nez-
niËitelnostÌ. NenÌ jin· kniha,
kter· by byla na jednÈ stranÏ
tolik milov·na a na druhÈ stra-
nÏ tak nen·vidÏna a pron·sle-
dov·na. Vûdy mÏla odp˘rce a
nep¯·tele, kte¯Ì na ni marnÏ
˙toËili. Kolik hranic pro ni bylo
p¯ipraveno. Nep¯·telÈ vöak ze-
m¯eli, plameny hranic uhasly a
bible ûije d·l - a je bez nads·z-
ky nejrozöÌ¯enÏjöÌ knihou na
svÏtÏ.
8. Bible je jedineËn· v
mnoûstvÌ p¯eklad˘ jejÌho textu.
Byla prvnÌ knihou, kter· kdy
byla p¯eloûena do jinÈho jazy-
ka: kolem roku 250 p¯ed Kr.
byl po¯Ìzen prvnÌ ¯eck˝ p¯eklad
z hebrejöitny do ¯eËtiny. Naz˝-
v· se Septuaginta. Od tÈ doby
byla p¯eloûena buÔ cel· nebo
jejÌ Ë·sti do tÈmÏ¯ 1400 jazyk˘
a n·¯eËÌ.
9. TakÈ v poËtu n·klad˘ se bi-
bli nevyrovn· û·dn· jin· kniha.
Sotva by nÏkdo spoËÌtal, koli-
kr·t byla vytiötÏna od jejÌho
prvnÌho tiötÏnÈho vyd·nÌ Gut-
tenbergem v roce 1456. 
10. JedineËnost bible v jejÌm
vlivu. Je obtÌûnÈ postihnout
dalekos·hlost jejÌho vlivu. Ov-
livnila soci·lnÌ ûivot a v˝chovu
(Komensk˝), ovlivnila filozofii,
malÌ¯stvÌ, hudbu, literaturu, so-
cha¯stvÌ, pr·vo, pÌsmo, ¯eË i
spisovn˝ jazyk... JejÌ vliv se
vöak nejv˝raznÏji projevuje na
ûivotÏ lidÌ.

Vznik bible − Starý zákon 

Samotn˝ n·zev ªbible´ je od-
vozen od ¯eckÈho slova

ªbiblia´, coû v p¯ekladu zname-
n· ªknihy´. Star˝ z·kon je sbÌr-
kou 39 knih, kterÈ byly seps·-
ny r˘zn˝mi pisateli v ˙dobÌ
dlouhÈm asi 1100 let. (od r.
1500 p¯. Kr. do roku 400 r. p¯.
Kr.) PrvnÌm pisatelem byl
MojûÌö, poslednÌm Malachi·ö.
NejstaröÌ knihou je kniha Jo-
bova. A jako se dÏjiny StarÈho
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z·kona dÏlÌ na r˘znÈ etapy, tak
m˘ûeme v jednotliv˝ch eta-
p·ch sledovat vznik r˘zn˝ch
biblick˝ch knih. NejstaröÌ ˙do-
bÌ staroz·konnÌch dÏjin naz˝-
v·me ˙dobÌm patriarch·lnÌm.
ArcheologickÈ n·lezy potvrzu-
jÌ, ûe jiû v tÈto dobÏ lidÈ znali
pÌsmo. My ovöem nem·me
zpr·vy o tom, ûe by v tÈto do-
bÏ vznikly nÏkterÈ Ë·sti bible.
NejstaröÌ zpr·vy bible byly p¯e-
d·v·ny ˙stnÏ a spr·vnost je-
jich tradov·nÌ byla p¯ÌsnÏ
st¯eûena. Opravdu zde nenÌ
d˘vod k pochybnostem o je-
jich spolehlivosti, protoûe lids-
k· pamÏù na niûöÌch kulturnÌch
stupnÌch reprodukovala zpr·vy
p¯esnÏji neû nerozvinutÈ pÌs-
mo.
Z Abrahamovy doby m·me jiû
nezvratnÈ a archeologicky
potvrzenÈ doklady o tom, ûe li-
dÈ znali a uûÌvali pÌsmo. (Jed-
nÌm z doklad˘ je nap¯. Chamu-
rabiho z·konÌk). D·le je zde
doba MojûÌöova, kdy pÌsmo jiû
bylo vöeobecnÏ pouûÌv·no.
SamotnÈmu MojûÌöovi se dos-
talo nejlepöÌho egyptskÈho
vzdÏl·nÌ. MojûÌö je pisatelem
prvnÌch pÏti knih bible - s v˝-
jimkou poslednÌch kapitol p·tÈ
knihy MojûÌöovy. Z tÈto doby
m·me jiû zpr·vy o tom, ûe
MojûÌöovy spisy byly naz˝v·ny
ªknihami BoûÌho z·kona´, a ta-
kÈ nach·zÌme zmÌnky o tom,
ûe tyto jeho knihy byly d·le
opisov·ny a ûe po MojûÌöovi
tyto knihy dopisoval Jozue.
Potom n·sledovala doba soud-
c˘, kdy ªsvat· PÌsma´ - jak uû
se tyto spisy naz˝valy - jsou
rozöÌ¯ena o dalöÌ z·znamy. Do-
ba Davidova a äalomounova
je poznamen·na p¯edevöÌm
rozvojem historickÈ a poetickÈ
literatury. VznikajÌ celÈ sbÌrky
ûalm˘ a p¯ÌslovÌ. TÈmÏ¯ polovi-
nu ze 150 biblick˝ch ûalm˘
napsal kr·l David. äalomou-
nova p¯ÌslovÌ sbÌrali a opisova-
li Ezechi·öovi muûi - jak jsou v

z·vÏru knihy P¯ÌslovÌ nazv·ni. VÌce neû polovina sta-
roz·konnÌch knih byla seps·na v osmÈm aû p·tÈm
stoletÌ p¯ed Kristem. Bylo to tedy v dobÏ rozdÏlenÈ-
ho kr·lovstvÌ a po babylÛnskÈm zajetÌ. Tuto etapu
naz˝v·me dobou prorok˘.

Do sbÌrky PÌsem v˝znamnÏ p¯ispÏli i dva proroci,
kte¯Ì ûili v dobÏ babylÛnskÈho exilu - Daniel a Eze-
chiel. S·m Daniel pod·v· svÏdectvÌ, ûe jeho
vrstevnÌk Jeremi·ö napsal BoûÌ proroctvÌ a ûe ho Da-
niel dob¯e znal a jeho knihu studoval. Daniel takÈ
plnÏ uzn·val autoritu MojûÌöov˝ch knih, kterÈ pokl·-
dal za svatÈ a z·vaznÈ.

Mezi poslednÌ pisatele staroz·konnÌch knih se za¯a-
dili Ezdr·ö, Nehemi·ö, Aggeus, Zachari·ö a Malachi-
·ö. Pr·vÏ Ezdr·ö je vynikajÌcÌ postavou poexilnÌ do-
by. Je nejenom pisatelem knihy, kter· nese jeho
jmÈno, ale podÌlel se i na seps·nÌ knihy Nehemi·-
öovy a snad i Ester. A byl to pr·vÏ Ezdr·ö, kdo se
spolu s Nehemi·öem podÌlel na sebr·nÌ z·znam˘ do
historick˝ch knih Paralipomenon.

Pro dokreslenÌ celkovÈho pohledu na Star˝ z·kon je
dobrÈ zmÌnit se jeötÏ o jazycÌch, ve kter˝ch byly je-
ho knihy seps·ny. KromÏ nÏkolika kr·tk˝ch oddÌl˘
byl SZ v p˘vodnÌm znÏnÌ seps·n v hebrejötinÏ. Je to
vÏtev velkÈ skupiny star˝ch semitsk˝ch jazyk˘, kte-
r˝mi se v d·vnÈ dobÏ mluvilo v Mezopot·mii, S˝rii,
PalestinÏ a Ar·bii. - Druh˝ jazyk, kter˝ se na nÏkoli-
ka kr·tk˝ch mÌstech ve SZ objevuje je aramejötina.
Je to v podstatÏ lidov˝ jazyk - n·¯eËÌ, kter˝ zaËali
ûidÈ uûÌvat po babylÛnskÈm zajetÌ. V tÈ dobÏ heb-
rejötina v obecnÈ mluvÏ zcela ustoupila a jejÌ mÌsto
nahradila pr·vÏ aramejötina, takûe hebrejötina se
stala jazykem pouze bohosluûebn˝m.

Z nÏkolika mÌst v bibli vÌme, ûe ûidÈ rozdÏlovali in-
spirovanÈ spisy SZ - kterÈ naz˝vali PÕSMA - na t¯i
Ë·sti: 
(1) nejstaröÌ knihy - jejich z·klad tvo¯Ì MojûÌöovy spi-
sy - naz˝vali z·kon,
(2) d·le to byla skupina knih nesoucÌ n·zev proroci 
(3) do dalöÌ skupiny pat¯Ì pÌsnÏ - ûalmy a knihy poe-
tickÈ. Proto se tato skupina naz˝v· ûalmy.

PokraËov·nÌ v p¯ÌötÌm ËÌsle.

Pr˘vodce v˝stavou »esk· bible, vydal Duotisk
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ELLEN G. WHITE
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K
dyû jsem se p¯ipravovala na cestu do Evropy, dostalo se
mi do rukou nÏkolik kus˘ vlnÏnÈho obleËenÌ, kterÈ se mi
mohly hodit na cestÏ. Na prvnÌ pohled se zd·ly b˝t
v po¯·dku. Kdyû jsem je rozloûila a u svÏtla si je dob¯e
prohlÈdla, objevila jsem prokousanÈ dÌry od mol˘. Kdy-

bych vÏci dob¯e neprohlÈdla, neobjevila bych jejich dÌlo zk·zy. Moli
jsou docela malÌ, snadno se p¯ehlÈdnou, ale stopy jejich p¯Ìtomnos-
ti jsou zjevnÈ! Zk·za, kterou provedou v koûeöinÏ nebo ve vlnÏ do-
kazuje, jak pilnÏ pracujÌ, i kdyû skrytÏ a nepozorovanÏ.

Toto nepozorovanÏ prov·dÏnÈ dÌlo zk·zy, mi p¯ipomÌn· nÏkterÈ lidÌ
z naöeho okruhu zn·m˝ch. Jak Ëasto jsme jiû byli zklam·nÌ a naplnÏ-
nÌ bolesti, protoûe lidÈ, o kter˝ch jsme mÏli dobrÈ mÌnÏnÌ, najednou
neoËek·vanÏ udÏlali nÏco, co uk·zalo jejich pravou podstatu. Jejich
skuteËn˝ charakter, kter˝ se doposud neprojevil, se uk·zal v pravÈm
svÏtle !

Kdyû jejich charakter prohlÌûÌme ve svÏtle bible, podob· se moly
zniËenÈmu obleËenÌ. RozloûÌmeñli ho, vidÌme to, co bylo ukryto a kde
jiû dlouho p˘sobÌ niËivÈ dÌlo. TakovÌ lidÈ p˘sobÌ velice zboûn˝m
dojmem, ale jejich zd·nlivÏ ªmalÈ h¯Ìchy´ se hluboce zakously do
tk·nÏ jejich charakter˘. To, co p¯i povrchnÌm pohledu vypad· dob¯e,
je ve skuteËnosti nevzhlednÈ a odpornÈ! Kdyby tito lidÈ vidÏli, kam
je zavede faleön· cesta po kterÈ se vydali, zhrozili by se stejnÏ jako

Foto: Hemera
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tost a ohleduplnost ve svÏtle
kaûdodennÌch maliËkostÌ.

Pokud ûijeme dost·v· se n·m
kaûdodennÌ milosti. Jestliûe ji
vyuûijeme, m˘ûeme Bohem
darovanÈ schopnosti pouûÌt
k poûehn·nÌ druh˝m. TÌm takÈ
prokazujeme sami sobÏ dobro,
aniû bychom mysleli na sebe.
Zd·nlivÏ bezv˝znamnÈ situace
se Ëasto uk·ûou jako pramen
poûehn·nÌ pro lidÌ vÏrnÈ z·sa-
d·m, pro kterÈ se stalo zvy-
kem konat dobro, protoûe tak
je to spr·vnÈ.

Usilujte o dokonal˝ charakter
a konejte vöechno k BoûÌ cti.
Je jedno, zda to lidÈ ohodnotÌ
nebo ne. Pat¯Ìte p¯ece Bohu,
protoûe On zaplatil za vaöe vy-
koupenÌ ûivotem svÈho syna.
BuÔte mu vÏrnÌ nejen v maliË-
kostech ale i ve velk˝ch vÏ-
cech. UËte se mluvit pravdu a
takÈ podle nÌ ûÌt. SvÈ myölenky
a pocity pod¯iÔte Bohu! Kdyû
se nech·te vÈst Jeho milostÌ,
budete konat mnoho mal˝ch a
l·skypln˝ch skutk˘. SplÚte
˙koly, kterÈ od v·s ËekajÌ vaöÌ
bliûnÌ. Aù v·ö ûivot a charakter
vyza¯ujÌ tolik sluneËnÌch pa-
prsk˘, kolik je to jen moûnÈ!
Velkoryse rozd·vejte dary l·-
sky a poûehn·nÌ na cestÏ ûivo-
tem. Tak budou vaöe ûivÈ
skutky ûÌt vÏËnÏ. Vaöe ûivotnÌ
dÌlo bude zaps·no v nebi a tam
bude vÏËnÏ ûÌt, protoûe je
vz·cnÈ v BoûÌch oËÌch.

Aouth Instructor,
15. prosince 1886.
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se zhrozil Hazael, kterÈmu Eli-
zeus prorokoval jak zle a
ukrutnÏ se zachov·. Jak rea-
goval Hazael: ªÖcoû je sluûeb-
nÌk tv˘j pes, aby uËiniti mohl
vÏc tak velice straönou?´ (2.
Kr·l 8, 13) ª MalÈ h¯Ìchy´ se
st·vajÌ zvykem a svedou srdce
do z·huby. Dlouho z˘stanou
nepozorov·ny, ale pozdÏji
vyjdou na svÏtlo.

Charakter se st·le vyvÌjÌ. Jak
rychle se u dÏtÌ a ml·deûe
vytv·¯Ì zvyk? Zvyky (charak-
ter), kterÈ si na tÈto zemi vy-
pÏstujete, v·s budou doprov·-
zet i na NovÈ zemi. Charakter
vytv·¯Ì cel· ¯ada p¯ijat˝ch
princip˘ a zp˘sob˘ jedn·nÌ.
Nikdo se nestane ze dne na
den zatvrzel˝m h¯ÌönÌkem bez
srdce, jako byl Izrael. Mol po-
t¯ebuje Ëas, aby mohl ve tmÏ
provÈst svÈ niËivÈ dÌlo. StejnÏ
tak pot¯ebuje Ëas dÌtÏ nebo
mladistv˝, aby se dob¯e a jistÏ
cÌtil na cestÏ v˝mluv, na cestÏ
h¯Ìchu, po kterÈ se tajnÏ ubÌr·.
Jeden dobr˝ nebo öpatn˝ sku-
tek p¯ece charakter n·hle nez-
mÏnÌ. Ale myölenky a pocity,
kter˝m d·v·me znovu a znovu
prostor, p¯ipravÌ p˘du pro od-
povÌdajÌcÌ jedn·nÌ a Ëiny. Jedi-
na sklenice vÌna m˘ûe svÈst k
z·vislosti na alkoholu. P¯eko-
nat tento n·vyk je velice tÏûkÈ.

TakÈ neËestnost, kr·deû a
vraûda mÏly zaË·tek v srdci.
MilÈ dÏti a mladÌ lidÈ, co jste
udÏlali jednou, je podruhÈ da-
leko snazöÌ. ChraÚte se vstou-
pit na faleönou cestu. Dejte
pozor, abyste se nedali svÈst
öpatnou cestou! Jestliûe bude-
te stavÏt z·klady svÈho cha-
rakteru na ËistÈm a spravedli-
vÈm ûivotÏ a budete-li hledat
pomoc a sÌlu u Boha, v·ö cha-
rakter nebude jako obleËenÌ
rozeûranÈ moly, ale bude pev-
n˝ a st·l˝.

B·t se Boha je poË·tkem mou-
drosti. Jste-li opravdu BoûÌm
dÌtÏtem, m·te podÌl na Jeho
boûskÈ podstatÏ, a jste uchr·-
nÏnÌ p¯ed zkaûenostÌ û·dosti-
vostÌ svÏta. MusÌte utÈci p¯ed
zlem, protoûe zlo skuteËnÏ
existuje. B˘h dal lidem schop-
nosti, kterÈ pokud jsou spr·v-
nÏ pouûity, p¯ispÌvajÌ k lidskÈ-
mu ötÏstÌ. Nechce, abyste
vyuûÌvali sv˝ch schopnostÌ
ke svÈ z·hubÏ.

Jestliûe zodpovÏdnÏ splnÌte
svÈ malÈ povinnosti, pak do-
s·hnete silnÈho a vyv·ûenÈho
charakteru. MilÌ, mladÌ lidÈ,
vaûte peËlivÏ sv· slova. Chce-
te zhodnotit kvalitu svÈho cha-
rakteru? Zkoumejte svÈ cho-
v·nÌ, myölenÌ a city, svÏdomi-

Bát se Boha je počátkem moudrosti.

Chcete zhodnotit kvalitu svého charakteru? Zkoumejte své
chování, myšlení a city, svědomitost a ohleduplnost ve světle

každodenních maličkostí.
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V
öude se mluvÌ o öùastnÈ budoucnosti. VÏda dÏl· velkÈ po-
kroky. Pom·h· vÌtÏzit nad nemocemi a usnadÚuje n·m
ûivot. CÌrkve mluvÌ o tisÌciletÈ ¯ÌöiÖ MÌr pro vöechny lidÌ
na celÈm svÏtÏ. A jak· je skuteËnost?

Kam se podÌv·te, tam panuje v·lka, hlad, vyhnanstvÌ, pron·sle-
dov·nÌ a strach z budoucnosti. VÏdci zasahujÌ do lidskÈ existence
tÌm, ûe zaËÌnajÌ manipulovat s dÏdiËnou substancÌ. Potraviny jsou
geneticky mÏnÏny a nikdo zatÌm nezjistil, jakÈ to bude mÌt pro
lidstvo n·sledky.

O Ëem mluvÌ bible? Zn· tisÌciletou ¯Ìöi mÌru, umÌ d·t nadÏji pro
budoucnost a ukazuje, co lidstvo Ëek·. Kaûd· str·nka bible mlu-
vÌ o jistÈ budoucnosti! Bible je slovo toho, kdo m· vöe ve sv˝ch
rukou. B˘h vöe stvo¯il.

Moûn·, ûe si poloûÌte ot·zku: odkud poch·zÌ vöechna utrpenÌ a
lidsk· bÌda? Je B˘h p·nem situace?

Stvo¯itel dal kaûdÈmu ËlovÏku svobodnou v˘li, aby se ËlovÏk
mohl rozhodnout, zda chce n·sledovat Boha nebo ne.

B˘h stavÌ p¯ed n·s dvÏ cesty a ukazuje cÌl. 

Jednou cestou je posluönost a d˘vÏra v BoûÌ slovo. CÌlem tÈto
cesty je ûivot ve vÏËnÈ harmonii se vöÌm stvo¯enÌm.

Druhou cestou je cesta bez Boha. Kdo se na nÌ nach·zÌ, spolÈh·
v˝luËnÏ jen na vlastnÌ schopnosti. Tato cesta p¯in·öÌ ËlovÏku se-
bel·sku, lakomstvÌ, touhu po odplatÏ a z·vist, coû jsou p¯ÌËiny
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Jestliže chceš o druhém něco říci, zeptej se nejdříve sám sebe:
Je to pravda?
Je to něco  dobrého?
Je to použitelné?
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vöech problÈm˘ na svÏtÏ. ªNe-
boù nenÌ rozdÌlu. Vöichni zajistÈ
zh¯eöili a nemajÌ sl·vy BoûÌ´,
¯Ìk· bible v epiötole apoötola
Pavla k ÿÌman˘m 3,23. Exis-
tuje v˝chodisko z tÈto viny?
B˘h nabÌzÌ pomoc v JeûÌöi
Kristu, kter˝ chce ËlovÏku vzÌt
tento h¯Ìch za p¯edpokladu, ûe
se k NÏmu up¯ÌmnÏ obr·tÌme!
B˘h chce, abychom se roz-
hodli. V bibli je naps·no: ªNebo
tak B˘h miloval svÏt, ûe Syna
svÈho jednorozenÈho dal, aby
kaûd˝, kdoû vÏ¯Ì v nÏho, neza-
hynul, ale mÏl ûivot vÏËn˝.´
(Jan 3,16) Toto evangelium je
skrze ZjevenÌ apoö. Jana urËe-
no vöem lidem ûijÌcÌm na zemi.
»tÏme n·sledujÌcÌ veröe, kterÈ
jsou rozhodujÌcÌ pro naöi bu-
doucnost. 
ZjevenÌ Janovo 14;
6 I vidÏl jsem jinÈho andÏla le-
tÌcÌho po prost¯edku nebe, ma-
jÌcÌho evangelium vÏËnÈ, aby
je zvÏstoval tÏm, jenû bydlÌ na
zemi, a vöelikÈmu n·rodu, i po-
kolenÌ, i jazyku, i lidu,

7 ÿkoucÌho velik˝m hlasem:
Bojte se Boha, a vzdejte jemu
chv·lu, neboù p¯iöla hodina
soudu jeho; a klanÏjte se to-
mu, kter˝û uËinil nebe i zemi i
mo¯e i studnice vod.
8 A jin˝ andÏl letÏl za nÌm, ¯ka:
Padl, padl Babylon, mÏsto to
velikÈ, nebo vÌnem hnÏvu
smilstvÌ svÈho nap·jelo vöecky
n·rody.
9 A t¯etÌ andÏl letÏl za nimi,
pravÏ velik˝m hlasem: Bude-li
se kdo klanÏti öelmÏ a obrazu
jejÌmu, a vezme-li znamenÌ jejÌ
na Ëelo svÈ aneb na ruku svou,
10 I tenù takÈ bude pÌti vÌno
hnÏvu BoûÌho, vÌno, pravÌm,
kterÈû jest vlito do kalichu hnÏ-
vu jeho; a tr·pen bude ohnÏm
a sirou p¯ed obliËejem andÏl˘
svat˝ch a p¯ed obliËejem Be-
r·nka.
11 A d˝m muk jejich vstoupÌù
na vÏky vÏk˘, a nebudouù mÌ-
ti odpoËinutÌ dnem i nocÌ ti,
kte¯Ìû se klanÏjÌ öelmÏ a obrazu
jejÌmu, a jestliûe kdo p¯ijme
znamenÌ jmÈna jejÌho.

12 Tuù jest trpÏlivost svat˝ch,
tu jsou ti, kte¯Ìû ost¯ÌhajÌ p¯ik·-
z·nÌ BoûÌch a vÌry JeûÌöovy.

S tÌmto textem vyvstane hod-
nÏ ot·zek. Nap¯Ìklad kdo je
öelmou? Co je to za znamenÌ?
Kdo pat¯Ì k Babylonu? Ö

Jsme p¯ipravenÌ s v·mi studo-
vat bibli. Dnes je doba p¯Ìp-
ravy na p¯Ìchod JeûÌöe. Dnes
pot¯ebujeme pozn·nÌ a JeûÌö˘v
charakter, abychom obst·li
v brzkÈm rozdÏlenÌ spravedliv-
˝ch od nespravedliv˝ch.

M˘ûete se rozhodnout, kterou
z obou jmenovan˝ch cest p˘j-
dete a co bude vaöim ûivotnÌm
cÌlem.

JeûÌö ¯Ìk· u Matouöe 24,35:
ªNebe a zemÏ pominou, ale slo-
va m· nikoli nepominou.´

Toto tÈma je dostateËnÏ rozebr·-
no v knize: Velk˝ spor vÏk˘ od
E.G.White. Knihu m˘ûete obdrûet
na naöÌ zn·mÈ adrese.

Stvořitel dal každému člověku svobodnou vůli,
aby se mohl rozhodnout, zda chce

následovat Boha nebo ne.
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Chceme přinášet všem lidem jen pravdu Božího slova, která je sílou a mocí ke spasení každému
věřícímu. Je to »Boží pravda«, která nejvíce schází lidem a je ji zapotřebí více, než čehokoliv
jiného.

V dnešní době se rychle rozšiřuje po celém světě Boží slovo – bible – která přináší lidem radost a
požehnání, ale v českém národě upadá do zapomenutí. Většina lidí vůbec Božíslovo nezná a nové
generace jsou vychovávány v ateistickém duchu. 

Úkolem všech, kteří znají Boží slovo je: 

Ukázat lidem krásu Božího slova, odhalovat Hospodinův plán, jehož cílem je naše spasení.
Vést k Ježíši Kristu, jenž uvedl tento plán ve skutečnost.
Poukazovat na požadavek plnění zjevené Boží vůle v Jeho přikázáních.
Ukázat na nutnost vystříhat se všeho, co porušuje naše tělo, které je chrámem Ducha
Božího.

Toho může dosáhnout každý, kdo ve víře příjme Boží slovo, které je »Pravda« a zároveň
síla a moc.

Prosíme každého, komu leží na srdci dílo rozšíření Boží pravdy, aby s námi spolupracoval, podpořil
nás a připojil se k naším modlitbám s prosbou o Boží požehnání při práci na
Božím poli.

Redakce
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