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Co zjevuje ZJEVENÍ?
Každý se dnes rozhoduje pro věčnost. Lidé musí být vyburcováni,
aby poznali vážnost doby a blízkost dne, v němž pro nás lidi bude
ukončena zkušební doba. Měli bychom se se vší rozhodností snažit
důrazně zvěstovat lidem poselství pro naši dobu.
Třetí anděl má jít vpřed s velikou mocí. Toto dílo nesmí nikdo nechat
nepovšimnuté, nebo je podceňovat. 6T 17
Světlo, kterého se nám dostalo v třetím andělském poselství,
je pravé světlo. Znamení šelmy je přesně to, co bylo zvěstováno. Ještě
nerozumíme všemu, co souvisí s touto otázkou a neporozumíme tomu
dokud se svitek nerozvine úplně, avšak vrcholně důležité dílo musí
být vykonáno na zemi.
[ Svědectví pro církev, svazek 6 / Dílo pro tuto dobu ]

Bůh vykoná své dílo skrze zcela odevzdané dělníky. Jestliže jeho
kazatelé selhávají v reprezentování Krista, obrátí se k jiným, z nichž
mnozí nejsou pro toto dílo vyškoleni skrze studium na semináři.
Vloží své poselství na jejich rty; totiž, poselství posledního varování.
Povolá lidi od jejich různých zaměstnání a oni na Jeho pokyn vyjdou
kázat přítomnou pravdu.
[ Review and Herald, 9. prosince 1902 ]

Nechť ti, kteří chtějí následovat Krista, plně se zapojí díla, i kdyby
to mělo přesahovat hlavy kazatelů a předsedy.
[ Svědectví pro církev, svazek 5., str. 369 ]
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Možná se někdy dostanete do debaty o současné krizi v oblasti
zdraví, o celosvětové pandemii, Bible ani Duch prorocký se však
o událostech tohoto druhu údajně nikde nezmiňuje. O moru,
který je symbolickým označením pro nemoci obecně, se sice
Bible zmiňuje, ale je pouze zařazen mezi další události, jako je
hlad, zemětřesení a jiná znamení. K tomu se ještě vztahuje
upřesnění, že se to bude dít na různých místech, ale ne po celém
světě. Nikde se v proroctvích o tak rozsáhlé, veliké, dlouho
trvající a celosvětové události, týkající se zdraví lidí, nepíše.
Potom možná vyvstane otázka: A je tomu skutečně tak, nebo
nám jen něco uniklo?
Někdy nesprávný překlad, nebo úplné vynechání, byť jediného
slova, dokáže podpořit mylné tvrzení a nasměrovat lidské
poznání do naprostého klamu. Příkladem nám může být
„Matouš 1:25“, kde některé překlady, jako například: Slovo
na cestu, Český ekumenický překlad a Bible21, vynechávají
slovo „prvorozený,“ které se však v jiných - spolehlivějších
překladech nachází. Vynechání slova „prvorozený,“ přispělo
k podpoře mylného učení, že Marie měla jediného syna,
který byl počat z Ducha svatého, a další děti už neměla,
proto zůstala neposkvrněnou pannou. Je to právě slovo
„prvorozený,“ které objasňuje skutečný stav a otázku poskvrnění
i zachování panenství. Kdyby zde bylo slovo „jednorozený,“
nebo „jediný,“ pak by z toho vyplývalo, že na svět přivedla
tato žena pouze jedno dítě a další už neměla. Ovšem slovo
„prvorozený“ ukazuje na skutečnost, že toto dítě přišlo jako
první v pořadí a pak následně v budoucnu, stejná žena přivedla
na svět další - druhorozené a tak podobně. Označení dítěte za
prvorozené tedy objasňuje, že Marie pannou nezůstala a nelze
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tak hovořit ani o neposkvrněnosti. Slovo „prvorozený“ není
možné použít v případě, kdy dotyčná žena už neměla další děti,
a proto toto upřesnění bylo raději vynecháno a v některých
překladech nebylo vůbec použito. Tady vidíme, jak změna, nebo
vynechání jediného slova, dokáže celou větu naprosto změnit
a mnozí lidé na tomto základě pak věří zcela nesprávně. Tato
ukázka se dá použít i k objasnění mylného tvrzení některých lidí,
že na překladu Bible vůbec nezáleží.
Citát z Ducha prorockého, uvedený na zadní straně obalu, tak
má jednoznačný smysl a nabývá velkého významu.
A nyní se můžeme ptát:
				

Co všechno vlastně zjevuje
kniha ZJEVENÍ?

V tomto materiálu se budeme zabývat zejména „Zjevením 18:23.“
Tam nás bude zajímat slovo, které poukazuje na kouzla a magii.
Tedy na to, co je předmětem kouzelnictví a čarodějnictví.
V původním řeckém textu je to slovo „φαρμακεία (farmakía)“
a proto se podíváme na zápis řeckého textu:
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ
νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ
μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν
πάντα τὰ ἔθνη

Budeme se tedy zabývat slovem „φαρμακεία (farmakía).“
Když se podíváme do tak zvaných moderních překladů,
vždy najdeme toto slovo přeloženo jako „čarodějnictví,“
nebo „kouzelnictví…, kouzla, čáry“ a podobně. To bude
5

pravděpodobně tím, že k překladu byl zřejmě vždy použit
nejčastěji používaný, nebo můžeme možná říci i jediný
používaný překladový slovník, a to „Řecko-český slovník
profesora Tichého“.
Když se do něj podíváme, tak pro
překlad slova „φαρμακεία (farmakía)“
tam uvádí jedinou možnost.
Když slovník prof. Tichého porovnáme s dalšími slovníky,
například s anglickým, tak vidíme, že je zde uvedeno více
možností překladů.

A stejně podobně je tomu i ve španělském slovníku.

To je zajímavé.
Proč „Řecko-český slovník profesora Tichého“ nenabízí také více
možností překladu?
6
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Podívejme se teď, nikoli na tzv. moderní překlady, ale do Bible
kralické z roku 1613. Zde je v překladu uvedeno úplně jiné slovo
než čarodějnictví, nebo kouzelnictví, ale je zde použito slovo
„trávení.“ Na tento výraz se teď podíváme. Použijeme „Malý
staročeský slovník,“ který napsal Václav Křístek a schválilo
Ministerstvo školství ČSR, dne 24. února 1977.
Významy jsou tyto:
trávenie, -ie n. 		
trávenina f. 		
trávený adj. 		
tráviti1, -v’u, -víš ned.
tráviti2, -v’u, -víš ned.

otrávení; jed
jed, otravná látka
otravný, jedovatý
živit se, stravovat se; vynakládat
trávit, otravovat

Význam, týkající se stravování, nebo trávení času není to, co
se k tomuto výrazu vztahuje, takže nám zbývají významy jako:
otrávení, jedy, otrávené látky…
To jsou přesně tytéž významy, které nabízely i jiné vybrané
slovníky, anglický a španělský.
Kraličtí nemohli použít „Řecko-český slovník profesora
Tichého,“ protože ten byl vydán až o několik století později.
U Bible kralické je uveden rok vydání 1613 a profesor Tichý
přišel na tento svět až v roce 1948. U profesora Tichého se
můžeme na chvíli zastavit a podívat se na něj blíže, v souvislosti
s následujícími otázkami:
1. Proč jeho slovník nabízí u slova „φαρμακεία (farmakía)“
pouze jedinou možnost překladu?
2. Kdo vlastně byl profesor Tichý?
7

Zůstaneme u otázky druhé a podíváme se, co nám řekne
encyklopedie:
Ladislav Tichý (*27. března 1948 v Olešnici) je český římskokatolický
teolog, duchovní, kanovník olomoucké metropolitní kapituly a profesor
novozákonní biblistiky na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci.

Aha, takže to byl katolík.
To by mohlo souviset se zodpovězením první otázky.
Když si položíme otázku, jestli satan mohl dopředu naplánovat,
že velký podvod na konci času, který nakonec přivede celý svět
k závěrečné zkoušce, se uskuteční pomocí jedů a jedovatých
látek, tedy s pomocí toho, co bude poškozovat lidské zdraví
a ničit životy, tak na ni můžeme odpovědět, že ano – mohl
přesně toto předem naplánovat.
Byl by to totiž velmi chytrý plán. A pokud je nám známo
propojení postupující strukturou:
Satan → tajná společenství → jezuité → Vatikán → katolicismus,
potom je možné, že předem vytvořený plán ovlivnil také
katolíka pracujícího na slovníku, který se pak používal pro tzv.
moderní překlady, a tím ovlivnil i samotné moderní překlady.
Vraťme se ještě jednou k „Malému staročeskému slovníku,“ který
nám pomohl objasnit význam slova „trávení,“ které použili
kraličtí.
Ohledně překladu a použití tohoto slova je v tomto slovníku
ještě psáno:
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V Řecku bylo čarodějství pokládáno za nejhorší podvod.
Toto mínění převládá také v NZ, jak je to zdůrazněno ve Sk 8,9 ve zprávě
o Šimonovi-čarodějníku.
Ap. Pavel vypočítává čarování mezi skutky těla hned za modloslužbou.
Řecký výraz [farmakeia], kterého užívá, znamená původně míchání jedu,
pak vůbec »lékařskou« magii, kouzelné nápoje, jimiž se má obejít vůle
a moc Boží. Zj 18,23 a 9,21 překládají Kraličtí tentýž řecký výraz pojmem
»trávení«, t. j. připravování kouzelných jedů.

Teď už dokážeme lépe pochopit, proč další slovníky, i internet,
uvádějí dvě možností překladu. Díky vysvětlení „Malého
staročeského slovníku“ vidíme, že možnosti překladu nejsou
ani tak dvě, jako spíše jedna, která je vlastně spojením obou
možností, ale vyzdvihuje (zdůrazňuje), že jde především o jedy
a jedovaté látky, nikoli pouze o kouzelnictví (čarodějnictví).
Míchání a přípravu jedů a ostatních jedovatých látek, měli
v tehdejší době na starosti čarodějové a kouzelníci. Dnes je
ovšem doba jiná, a když si představíme osobu, která se zabývá
čarováním, ať už ji nazveme čarodějem, nebo kouzelníkem,
potom si představíme někoho, kdo dokáže nechat věci mizet,
objevovat, proměnit, nebo také umí různé triky s kartami.
Takoví, můžeme říci větší mágové, pak předvádějí kouzla
s létáním předmětů, levitaci a podobně. Už nás v dnešní
době nenapadne spojitost s přípravou a výrobou jedů, nebo
otrávených nápojů, jedovatých látek a podobně.
Proto je u překladu výrazu „φαρμακεία (farmakía)“ použití slov
- kouzla, kouzelnictví, čarodějnictví, dosti zavádějící a zakrývá
jeho pravý význam. Čtenář bude totiž tento překlad chápat tak,
že by měl očekávat, nějaké kouzelnické kousky, které budou
9

například popírat nám známé fyzikální zákony, nebo že půjde
o nějakou neobvyklou podívanou atd.
Není tedy správné oddělovat významy překládaného slova
a použít jen jeden ze dvou možných, protože se ztrácí souvislost
a význam slova. Neměla by být opomíjena spojitost s jedy
a jedovatými látkami. To je totiž hlavní význam slova a vedlejší
význam pak poukazuje na toho, kdo se tím vším zabývá.
Samotné „kouzelnictví,“ nebo jiným slovem „čarodějnictví,“
které nemá souvislost s jedy a jedovatými látkami, vyjadřuje
jiné slovo, a to slovo „μαγεία (magía).“ Jde tedy o činnost a sám
kouzelník – čaroděj, je slovo odvozené a zní „μάγος (mágos),“
kdy samozřejmě koncový znak může být změněn podle toho,
jak je toto slovo ve větě umístěno a k čemu se váže. Je to jako
v našem jazyce, když od slova „kouzelník“ oddělíme základ,
kterým je: „kouzel“ a zakončení slova se potom odvíjí ze
souvislosti s obsahem věty, z čehož pak k základu slova „kouzel“
můžeme přidat koncovky jako: „níkem, níkovi, níka“ a celá slova
pak zní: „kouzelníkem, kouzelníkovi, kouzelníka…," a podobně.
O kouzelníkovi neboli také čarodějovi se Bible zmiňuje ve
Skutcích apoštolů, 13. kapitole, ve verších 6 a 8.
Když porovnáme několik překladů, tak ve 13. kapitole Skutků
vidíme, že „ČSP“ použil výraz „kouzelník“ a překlady „NBK“
a „B21“, pak výraz „čaroděj.“
Teď se ještě podíváme na původní řecký text, ze kterého by se
v překladech mělo vycházet.
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ČSP - ČESKÝ STUDIJNÍ PŘEKLAD
NBK - NOVÁ BIBLE KRALICKÁ
B21 - BIBLE 21 (překlad 21. století)

6. Διελθόντες δὲ τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου, εὗρόν τινα μάγον
ψευδοπροφήτην Ἰουδαῖον, ᾧ ὄνομα Βαρϊησοῦς
8. ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς Ἐλύμας ὁ μάγος οὕτω γὰρ 		
μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ διαστρέψαι τὸν
ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως

Když se teď podíváme na "Skutky 13:6 a 13:8", tak vidíme,
že ve verši 6. je použito slovo „μάγον (mágon),“ a v 8. pak se
změněnou koncovkou slovo „μάγος (mágos).“
Souhrn překladů všech těchto slov je potom tento:
μάγον – kouzelník (čaroděj, mág)
μάγος – kouzelník (čaroděj, mág)
μαγεία – kouzla, kouzelnictví, čarodějnictví, magie

Tedy stručně vysvětleno: Pro kouzelnictví a čarodějnictví,
kde nejde o výrobu, či přípravu jedů a jedovatých látek, se
používá slovo „μαγεία (magía),“ a naopak, pokud se o výrobu,
nebo přípravu jedů a jedovatých látek jedná, užívá se slovo
„φαρμακεία (farmakía).“
Slovo „φαρμακεία (farmakía)“, které v tomto tvaru vyjadřuje
obor, odvětví, nebo oblast, znamená v překladu dnešní doby
také obor, odvětví, nebo oblast farmacie, lékárenství, léčiv
a podobně. Když koncový znak slova „φαρμακεία“, to znamená
znak „alfa,“ podobný našemu písmenu „a“, změníme za znak
zvaný: „omikron,“ podobný našemu písmenu „o“, dostaneme
se k podstatnému jménu, které z něho vychází, a tím je slovo:
„φαρμακείο“.
11

Překlad tohoto slova je lékárna.
Můžeme si to potvrdit překladačem.
Kdo by překladači nechtěl věřit, může se vydat do Řecka
a vyhledat nějakou lékárnu. Usnadnit nám to mohou ale
například fotografie, ale než se na ně podíváme, prohlédněme si,
jak se toto slovo zapisuje celé velkými znaky, protože tyto různé
možnosti budou na fotografiích zastoupeny.
φαρμακείο

Φαρμακείο

ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ

Celé slovo může být zapsáno buď malými znaky, nebo první
znak bude velký a zbytek malý, anebo vše bude napsáno velkými
znaky.
A nyní tedy k fotografiím.

Farmakío (Φαρμακείο), nebo farmakía (φαρμακεία) tedy
znamená něco z oboru léčiv, farmacie, látek ovlivňujících lidské
12
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zdraví a podobně. Není to pouhé kouzelnictví a čarodějnictví, to
se zabývá něčím jiným.
Takže Bible nám ve skutečnosti oznámila již dopředu, že
v závěru dějin se zde před poslední zkouškou objeví podvod
neboli klam, uskutečněný pomocí jedovatých látek a jedů, které
budou poškozovat lidské zdraví a útočit i na lidské životy. To,
že tyto látky, nebo přípravky budou lidské zdraví poškozovat
a ohrožovat, vyplývá z toho, že podle Bible tím budou oklamány
všechny národy.
Jak můžeme farmacií někoho oklamat a podvést? Přijdeme na
to jednoduše pomocí této otázky: „K čemu má sloužit farmacie,
lékárenství a léčiva?“ Jak se představují, co o sobě říkají a co
slibují?
Přece pomoc člověku v oblasti jeho zdraví.
A pokud má tím být někdo oklamán a podveden, potom jediná
možnost, jak se to odehraje, spočívá v tom, že sice bude slibovat
člověku pomoc v oblasti jeho zdraví, ale ve skutečnosti bude
skrytě a tajně na jeho zdraví útočit, poškozovat ho a v nejhorším
případě sloužit k jeho likvidaci. To je podvod, to je klamání, když
nabízíme a slibujeme něco, co způsobí přesný opak. Nastane
tedy opačný výsledek, a to tajně, skrytě, to znamená bez vědomí
a obeznámení dané osoby s touto skutečností.
Původní řecký text nám o tom přináší zprávu a toto vše
předpovídá, pouze moderní překlady Bible zastínily tuto
skutečnost nesprávným překladem.
Teď, když jsme mohli zjistit, že Bible nám o této věci přece jen
dává předem znát, lépe porozumíme „Zjevení 14:9“, kde třetí
anděl oznamuje varovné poselství: „Kdo se bude klanět šelmě
13

a jejímu obrazu a přijme její znamení na své čelo nebo na
ruku,…“ kde v kontextu se „Zjevením 13:17“ pak vysvětluje, že
nejde jen o znamení, ale také o jméno šelmy a číslo jejího jména.
Je to tedy tak, že klanění se šelmě a jejímu obrazu znamená, mít
znamení šelmy, mít jméno šelmy, nebo číslo jejího jména. A kdo
se šelmě a jejímu obrazu nepokloní, ten potom nebude moci
kupovat ani prodávat.
A aby žádný nemohl kupovat ani prodávat, jen ten, kdo má
znamení, nebo jméno té šelmy, anebo číslo jejího jména.
[ Zjevení 13:17 ]

Chyba, která je snad celosvětově rozšířená spočívá v tom, že se
čeká až na znamení šelmy, a to ještě pouze na jeho symbolické
naplnění. Symbolickým naplněním znamení šelmy je neděle
a jeho hmotným naplněním, a tím i jeho doprovodným
prostředkem, pak bude nějaký rozlišovací prvek, který pomůže
přesně identifikovat, kdo na které straně je. A ti křesťané, kteří
na tuto část naplnění znamení šelmy, to znamená na neděli,
čekají, tak usnuli a spí, protože zatím to o neděli není. Tedy ne
přímo a viditelně, proto spí. Ale jestli mají v plánu probudit
se, až se skutečně o neděli mluvit bude, tak to se probudí příliš
pozdě.
Tento duchovní spánek a uklidňování se, že zatím o nic nejde,
totiž vyplývá z nesprávného pochopení právě toho, co nám říká
„Zjevení 14:9 a 13:17“.
„Zjevení 14:9“ je bráno jako jeden celek, jako sdělení jedné věci,
jediné události, a to je ta zásadní chyba. Je velký omyl, že se vše
14
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hází do jednoho pytle, protože chybí poznání, že tu jsou pytle
dva. Je třeba upozornit a uvědomit si, že se zde jedná o dvě
různá období. První poukazuje na to, čím to všechno začne
a zároveň varuje: „Kdo se bude klanět šelmě a jejímu obrazu.“ Celé
to tedy začne klaněním se. Kdo se někomu, nebo něčemu klaní,
ten toho někoho, nebo něco, poslouchá, a když poslouchá, tím
jej uctívá. V první fázi jde tedy o uctívání. Vlastně celé je to
o uctívání, ale tímto prvním krokem to začne, nejprve uctíváním
a vyvrcholením uctívání pak bude další období, pro které platí
druhá část verše ze „Zjevení 14:9“: „a přijme její znamení na své
čelo nebo na svou ruku.“
Zjevení 14:9 tedy poukazuje na dvě fáze:
1. Uctívání
2. Znamení šelmy
Nejprve přijde uctívání Šelmy a potom v rámci uctívání dojde
k přijímání znamení šelmy. A tak když už nyní víme, že podle
„Zjevení 18:23“ to bude právě farmacie, jinými slovy lékárenství
a oblast léčiv, co bude použito pro velký podvod, který oklame
všechny národy na konci dějin, tak potom ti, kteří se podřizují
systému, který toto všechno prosazuje - chodí dobrovolně na
testy a dokonce se rozhodli pro očkování, se tím začlenili do
onoho procesu uctívání. A když se potom šikovným způsobem
a dalším podvodem i ta neděle obhájí a nějak logicky všechno
vysvětlí, potom už možná ani neděle neprobudí ty, kteří na ni
čekají.
Boží odpůrce, ten dávný had a satan, to má opět chytře
vymyšleno, protože zná velmi dobře Písmo – Boží slovo – Svatou
Bibli. A tak všechna ta omezení, která postupně narůstají
15

a nakonec přejdou až v zákaz nákupu a prodeje, nechal
předcházet konečnému vyvrcholení znamení šelmy. Ví totiž, že
určitá skupina křesťanů, která o sobě říká, že patří k Božímu
lidu, věří, že musí jít o posloupnost, kdy nejprve přijde zákon
týkající se neděle a až potom následkem toho se očekávají
omezení pro ty, kteří se tomuto zákonu nebudou chtít podřídit.
Jednoduše a chytře to tedy satan celé otočí. Nejprve omezení
a potom znamení šelmy.
Ale i toto nám Bible předem sdělila, jak jsme si tu ukázali.
První fáze je uctívání, kam spadá i podřizování se všem těmto
nesmyslným opatřením a druhá fáze je pak připojení znamení
šelmy k tomuto uctívání.
Poslední události už tedy probíhají a souběžný velký podvod
uvnitř církve pak spočívá v tom, že uctívání systému šelmy
a jejího obrazu je nepravdivě (klamně) představováno jako
podřizování se vrchnostem, a tento klam je podporován
zneužitím textů Bible a Ducha prorockého. Falešné výklady
tak uklidňují členy církve, že se vlastně nic neděje a udržují je
v omylu.
A jak jste na tom vy?
Chcete nevědomě uctívat šelmu tím, že se podřizujete tomuto
nesmyslnému systému, který se ale představuje jako logický
a správný? Zůstanete venku a nevstoupíte do symbolické archy,
ale budete se vysmívat těm, kteří se snaží ostatním ukázat, co
se tady ve skutečnosti děje a budete je považovat za blázny,
nazývat je fanatiky a konspirátory?
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Očkování, které je vnucováno co nejvíce lidem, má tyto hlavní
cíle:
• Kontrola lidí.
• Likvidace lidí – snížení stavu lidské populace na této zemi.
• Útok na tzv. Boží gen, který spojuje člověka s Bohem
Stvořitelem.
U třetího bodu se krátce zastavíme.
Takzvaný Boží gen - VMAT2 má funkci jakési spojitosti člověka
s Bohem. Je to chromozom vztahující se k duchovnu.
Boží odpůrce, ten dávný had a satan o tom samozřejmě ví,
a protože vždy působí i uskutečňuje své záměry skrze lidské
služebníky a instituce, využil tento poznatek tak, že právě díky
očkování je možné, mimo jiné, tento Boží gen VMAT2 ovlivnit.
Stejně tak v každém lidském chromozomu se nachází podpis
Stvořitele, to znamená, že je tam vtisknuto Boží jméno
a současně i číslo Božího jména. A protože satan se vždy snaží
o nahrazení Boha Stvořitele sebou samým, chce přepsat Boží
jméno a také číslo Božího jména svým číslem.
Zde vidíme, jak nesprávné je zaměřit se pouze na znamení šelmy,
a dokud se neozývá slovo „neděle,“ tak je možné být stále v klidu.
Proto nás kniha Zjevení upozorňuje na tři věci, na které je třeba
si dávat pozor a ne upnout pozornost jen na jednu, pouze na
znamení šelmy. Mimo znamení šelmy se ve Zjevení hovoří
i o jménu té šelmy a čísle jejího jména. Pokud toto nepochopíme
a nebudeme se tím řídit, nedokážete správně poznat, co se dnes
ve světě děje, a to přináší riziko, že se už nemusíte stihnout včas
připravit na úplně poslední závěrečné události.
Tedy, zatímco je malá menšina, šířící pravdu o současném
17

dění, považována za konspirátory a dezinformátory, vše začíná
ukazovat na to, že konspirací je sám Covid. Žádný virus nás
neohrožuje, jde tu o něco úplně jiného. V pozadí jde o duchovní
boj, o ničení Božího díla a útok na člověka, protože má možnost
být zachráněn.
Proto je takový tlak na to, aby co nejvíce lidí dostalo očkovací
látku (ve skutečnosti to není vakcína), protože díky možnosti
ovlivnit Boží gen, pak budou lhostejní, nebo opadne jejich
vytrvalost a opravdový zájem o nabídku věčného života na nové
neporušené zemi, kterou nám všem dává náš Stvořitel.
Nyní v závěru dějin se projevuje ta největší snaha odvrátit
co nejvíce lidí od Boha, a od zájmu o Něj. Také je zapotřebí co
nejvíce lidí zlikvidovat, aby nedostali možnost se rozhodnout, až
nastane čas mocného hlásání posledního poselství.
Také bude odhalen jeden z největších křesťanských podvodů
a to ten, že sedmý den a tím tedy i den pro odpočinek a hlavní
den pro bohoslužby, je neděle. Tak se nejčastěji v křesťanském
světě věří a učí, ale je to podvod, protože tím pravým dnem
odpočinku je SOBOTA. Když Bůh vedl svého věrného služebníka
Rona Wyaetta, který pátral a zabýval se biblickou archeologií,
podařilo se objevit schránu, neboli truhlu smlouvy a také dvě
desky s pravým DESATEREM přikázání. Tyto desky zatím čekají
do konce času, kdy nastane vyvrcholení velkého sporu o pravý
sváteční sedmý den odpočinku, a pak mají být zveřejněny
celému světu.
A to je další důvod pro odstranění co nejvíce lidí, aby se nemohli
účastnit odhalení tohoto podvodu, a poté přijmout pravdu
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a ještě nakonec být zachráněni spasením.
Jaký bude tvůj postoj?
Vysměješ se těmto sdělením, nebo se nad nimi zamyslíš?
Odmítneš je, protože se ti nehodí a nejsi ochoten učinit nějaké
změny?
Budeš slepě poslouchat ty, kdo se považují za odborníky, nebo ty,
kteří patří k vedení církve a tak uděláš stejnou chybu jako první
lidé, když přestali důvěřovat Bohu?
Duch prorocký – Ellen White, říká:
Velká část mužů a žen - větší než teď předpokládáme,
dopřeje sluchu svůdným duchům a učením ďáblů.
4T 89
Tříbení odvane celé zástupy jako suché listí.
2SM 368

Stále více si můžeme uvědomovat promyšlenost a vychytralost
tohoto celého plánu, kterým je požadovaný záměr uskutečňován.
Použít zdraví lidí jako prostředek k oklamání, protože se ví, že
právě o zdraví se lidé nejvíc obávají, a právě kvůli jeho ochraně
jsou ochotni, podstoupit kdejaký nesmyl, když je ovšem
představen tak, že je v zájmu právě té ochrany zdraví. Je zvlášť
záludné, zdůvodnit pomocí manipulace, jak velký tady máme
problém a tím si obhájit lockdown. Má to ten smysl, aby si lidé
vyzkoušeli, jaké to je. A může to přijít znovu. Ale víte, když se co
nejvíce z vás nechá naočkovat, potom už možná nebude potřeba
stejný lockdown, který jste si vyzkoušeli, ale už se přistoupí
jen k tomu, že omezeni budou ti neočkovaní. A tak se dav lidí
nechává očkovat, a když pak vysvětlují, proč se tak rozhodli,
neuvádí mnozí jako důvod své zdraví, ale omezení, kvůli
kterému by nemohli to a tamto.
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Protože je celá pandemie podvod, tak také i to očkování má
jiný cíl, a ne účel ochrany zdraví. Lidé jsou dále manipulováni
zprávami o tom, kolik už je zase nově nakažených. Přitom kdyby
se o tom nemluvilo, neposlouchali by rozhlas, nedívali se na
televizi, ani na zprávy na internetu, tak by ani nevěděli, že se
něco děje.
Pravděpodobně, dalším velkým podvodem rozšířeným po celém
světě je, že se nákaza z člověka na člověka může přenášet, třeba
vzduchem. Tohle ale uvedl ve známost Vatikán. Pojednává o tom
studie jednoho vatikánského doktora někdy z roku 1547.
Všechno tedy může být úplně jinak, ale přesto možná právě
toto odůvodnění, týkající se přenosu nákazy, výrazně podpoří
zrušení peněžní hotovosti, kdy k tomu bude připojeno
vysvětlení, že bankovky, nebo mince často putují od jednoho
člověka ke druhému, a to výrazně přispívá k přenosu nákazy.
I toto je možné, ale to teprve uvidíme, protože zrušení
hotovostních peněz je teprve před námi.
Lež a podvod řídí veřejné mínění a určuje zaměření společnosti.
V tomto zvráceném světě se zkrátka můžeme těšit už jen na
svět příští – na život na nové zemi, kde už takové věci hrozit
nebudou.
A tak samozřejmě je mým přáním, ať se tam potkáme.
Jen se prosím nenechte klamat lidmi, kterým slepě důvěřujete.
Zejména se tím teď myslí kazatelé, nebo vedení církve.
Doporučuji používat souběžně Boží slovo, spisy Ducha
prorockého a zdravý rozum.
20
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Pak snad také pochopíte, že to, co se teď děje v církvi, v rámci
jejího podřizování se státu, je vlastně klaněním se jiné mocnosti,
a ne Bohu. A řadoví členové církevní představitele slepě
následují. Zatímco veřejnost, tím jsou teď myšleni lidé ze světa,
mnohdy příliš neřeší otázku roušek, respirátorů a obecně řečeno
otázku zábrany dýchacích cest, nikoli ochrany, protože to
ochrana ve skutečnosti není, kdy se nejen venku pohybují bez
roušky, ale kolikrát jdou bez roušky, či respirátoru i do obchodů
a bez problémů si nakoupí...
Ale církev?
Kazatelé dávají na dveře upozornění, že uvnitř sborové
modlitebny by se tato ochrana (zábrana) dýchacích cest měla
nosit. Svět je v klidu a církev dělá opatření.
Církev je tedy v této zvrácenosti už o krok napřed před světem.
Stvořil Bůh člověka tak, že měl při stvoření danou zábranu
dýchacích cest? Jak je to v Písmu, jak to tam čteme?
Však se podívejte do 1. Mojžíšové - do Genesis.
Pouze před zaslepenými a spícími dokážete obhájit, že i v tomto
případě je podřizování se vrchnostem, tedy státní světské moci,
v pořádku a na místě.
Vzduch, drahocenný dar nebes, který mohou všichni mít,
vám přinese požehnání, posilu a oživení, nebudete-li jen bránit
jeho přístupu. Vítejte jej, vzbuzujte lásku k němu a stane se vám
vzácným uklidňovatelem vašich nervů. Vzduch musí neustále
proudit, aby si udržel svou čistotu. Čistý, čerstvý vzduch způsobí,
že bude krev zdravě proudit celým tělem. Občerstvuje tělo a má
za cíl učinit je silným a zdravým a současně je pociťován jeho
rozhodný vliv i na mysl tím, že jí dává jistý stupeň klidu a veselí.

1T 702
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Vzbuzuje chuť, podporuje značně trávení a přivodí zdravý
a sladký spánek.
Následky vyvolané žitím v uzavřených, špatně větraných
místnostech jsou následující: tělo slábne a stává se nezdravým,
krevní oběh stížen, 1T 703 krev proudí lenivě tělem, protože není
očištěná, oživená čistým životodárným nebeským vzduchem.
Mysl sestává sklíčenou a mrzutou a celé tělo je zeslabeno, mohou
nastat i horečky a jiné akutní nemoci. Vaše pečlivé omezování
vzduchu zvenčí a obavy z volného větrání, vám dávají vdechovat
zkažený, nezdravý vzduch, vydechovaný z plic osob jsoucích
v těchto místnostech, který je otrávený, jedovatý, nezpůsobilý pro
zachování života.
Tato slova od Ducha prorockého můžete použít, až někdo
bude chtít vědět, proč nenosíte roušku či respirátor. Sedět
v modlitebně s rouškou, to je snad i výsměch Bohu. Ale tolik
členů se nechalo oklamat vedením církve a kazateli, protože
slepě důvěřují tomu, co se jim říká.
Připomíná nám to něco?
Pokud jste se už setkali s tzv. „Zvláštním vatikánským
dokumentem 1997-2002,“ tak možná už jistou spojitost tušíte.
Jedná se o:
Zvláštní vatikánský dokument 1997-2002 – katolický plán k evangelizování
adventistů sedmého dne.
Projekt:
“Nejvíc vyhledávané sektářské skupiny”
Hlavní cíl: “Evangelizování adventistů sedmého dne s pravým
evangeliem je největší cíl katolické církve, aby se protestanté vrátili do
Říma”
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Podíváme se na bod číslo 2, kde se píše:
Udělat určité ústupky, aby zdomácněly katolické způsoby myšlení
mezi adventisty.

Nastalo to už?
A co je takovým typickým katolickým způsobem myšlení?
Je to například tvrzení: „Ale pan farář říkal.“
To je přístup, kdy nezkoumáme, zda je nám představována
pravda, nebo jak se vlastně věci mají, ale zkrátka pan farář to
říkal, tak to tak musí být, protože on je přece vzdělaný, on tomu
rozumí nejlépe.
A to je přesně to, co se dnes odehrává v adventním společenství
– v adventní církvi: Kazatel to řekl, tak to bude pravda, on je
studovaný, on tomu rozumí.
To je přesně ten úspěšně uskutečňovaný cíl, aby mezi adventisty
zdomácněly katolické způsoby myšlení.
A stejné je to s přístupem k očkování.
Kolik členů církve se nechalo naočkovat, protože po tom, co
vyšlo vyjádření vedení církve a kazatelů, k této problematice, tak
považují očkování za bezpečný, užitečný a dokonce i láskyplný
čin, z důvodu lásky k bližnímu, což je také chytrý klam.
Nezodpovídáme za druhé, ale sami za sebe. Neseme vinu za to,
že nějaký, třeba náš známý zhřeší? Navíc se říká, že i očkovaní
mohou covid přenášet. To teď neberme jako rozpor s výmyslem
o přenosu nemocí, který vzešel z Vatikánu, ale svět si to myslí
a většina věří, že očkovaní také mohou Covid přenášet. Tak
potom z lásky k bližnímu bych se s lidmi měl přestat stýkat
úplně – to nám z toho vlastně vyplývá.
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Nejde tu o žádný zdravotní problém, kvůli kterému potřebujeme
očkování, nebo který by mohlo očkování vyřešit. Další vlna
elektrifikace země a nové elektromagnetické záření vlivem 5G
sítě a k tomu otrávený vzduch baryem (např. Z Chemtrails)
a jinými jedy; to jsou příčiny problémů, kterým se dal název
Covid. A proti tomu chtějí očkovat? Stačilo by přestat vypouštět
otrávené látky a bude po problému. Ale všude se tlačí očkování.
Oni dobře vědí, co dělají. Vůbec tu nejde o zdraví, ale o zavádění
„Nového světového pořádku,“ nebo také „Nového světového
řádu.“ A k velkým změnám jsou vždy zapotřebí krize a uměle
vytvořený chaos. Přesně podle hesla: „Ordo ab chao,“ které
mají tajná společenství. A ta chtějí výrazně zredukovat stav
lidské populace. Proto ti, kteří s agendou „Nového světového
pořádku“ spolupracují, tak nás jakožto zástupce států světa,
tlačí do očkování. Jedním z cílů je úbytek lidí, a to členové elit
vědí. Když to ale někomu řeknete, setkáte se často s údivem,
a s otázkou proč by to vlády států dělaly, aby se podílely na
likvidaci vlastních obyvatel? Vždyť kdo by pak na ně pracoval
a odváděl peníze do státní pokladny? To jsou ale úvahy těch,
kteří neznají svobodozednářské chodníčky. Členové elit
zastoupení ve vládách států, nepotřebují žádné vlastní občany.
Pro systém „Nového světového pořádku“ jsou nějaké státy
a země v této otázce bezvýznamné. Dívají se na to z jiného
úhlu pohledu, - globálního, a tak se hraje jen o to, jestli jsi, nebo
nejsi součástí elit. Patříš-li k elitám, jsi předurčen k zachování,
nepatříš-li jsi obyčejný člověk z lidu, pak jsi předurčen k likvidaci
a stačí prý jen půl miliardy lidí k tomu, aby dostatečně
vydělávali právě na tyto elity. Je úplně jedno, který národ to
bude. Z běžných lidí je možné zlikvidovat třeba všechny Slovany
a zbytek Slovanů, který už ale patří k elitám v tajných spolcích
24
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zachovat. Je jim jedno, jestli na ně budou dělat třeba Mexičané.
Proto nemají vůbec žádný důvod chránit obyvatele země, které
vládnou, i když tvrdí, že je chránit chtějí, což je samozřejmě opět
podvod.
O udržení chodu jednotlivých států v rámci „Nového světového
pořádku“ vůbec nejde. Proto první, co je třeba udělat pro to, aby
byl člověk schopen vyprostit se z tohoto podvodu, je přestat
věřit, že to s námi vlády našich států myslí dobře, že jim jde
o naši ochranu a naše dobro. Je to přesně naopak.
Takže celá ta hra s očkováním je velký podvod. A tolik lidí na to
naletělo. Není se co divit, je to velmi dobře vymyšleno. Vlastně
lépe už to ani vymyslet nešlo.
A pak je tu otázka, se kterou jste se už možná také potkali, jestli
může být ještě vůbec zachráněn spasením ten, kdo se nechal
naočkovat? Třeba když pak později poznal, že to byla chyba.
Jsou různé pohledy na tuto věc a pojďme se nad ní ještě krátce
zamyslet. Bůh Stvořitel je nade vším. On je mocnější než
nějaké očkování, přesněji, mocnější než to, co bylo očkováním
do těla očkovaných lidí vpraveno. Pokud by si tedy očkovaný
uvědomil chybu, vyznal ji našemu Pánu a činil pokání, pak ho
může Bůh ochránit v těžkostech a přivést nakonec k záchraně.
Víme z Božího slova v Bibli, co je třeba dělat, když padneme,
chybujeme a zhřešíme. Problém tedy není to, že by Bůh nemohl
takového člověka zachránit, ale v tom, jestli vůbec je tento
očkováním změněný člověk schopen se Bohu odevzdat, vše
vyznat a volat tak, aby ho Bůh uslyšel. Aby to nebyl jen formální
postup jakoby podle návodu, ale bylo to upřímné volání z celé
mysli, srdce i ducha. A zde může být potíž, když očkování
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ovlivňuje Boží gen VMAT2. Pak je otázkou, jestli člověk vůbec
ještě dokáže navázat potřebnou komunikaci s Bohem. Bůh je
sice všemohoucí, ale určité věci může jen tehdy, když je z naší
strany spolupráce. A pokud bychom této potřebné spolupráce už
nebyli schopni, pak je to problém. Slyšel jsem o případech, kdy
očkovaní křesťané po očkování pocítili změnu a zoufale volali:
„Vraťte mi Boha!!!“ To se ale zřejmě nebude týkat těch, kteří
nebyli skutečně obráceni.
Takže pak by tu zbývala už jen rada, ať se dotyčná osoba pokusí
co nejvíce přiblížit k Bohu, otevřít se mu co jen to půjde, prosit,
vyznávat, litovat, činit pokání. To je asi jediná rada, ale můžeme
jen odhadovat stav naočkovaných a zamýšlet se nad tím, do
jaké míry jsou toho vůbec ještě schopni a jestli ta míra lítosti
(pokání) bude stačit.
Očkování je tedy mimo jiné útokem na vytrvalost svatých,
o kterém se píše ve Zjevení 14:12.
Pro nás bylo v tomto dokumentu podstatné, obeznámit se se
slovem „φαρμακεία (farmakía)“ a udělejme z toho i nějaký závěr.
Když si shrneme vše, co se tu vlastně dnes děje a zahrneme
i příčinu toho všeho, potom se dostáváme k závěru, že
„φαρμακεία (farmakía)“ se vlastně naplňuje ve všech možných
významech současně.
Začneme příčinou, tedy tou, kvůli které dnes lidé onemocní
nemocí označovanou jako Covid. Skutečná příčina není nějaký
virus, ale jde o poškozování našeho životního prostředí, zejména
vzduchu. Zaprvé je to vypouštění škodlivých a jedovatých
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směsí do ovzduší (přes Chemtrails), zadruhé je to silná vlna
elektromagnetického smogu způsobená síťí 5G. Tímto dvojím
útokem na životní prostředí dochází k naplnění významu
slova „φαρμακεία (farmakía)“ které znamená „jedy a jedovaté
(otrávené) látky.“
To bylo tedy vysvětlení příčiny všeho. Když přejdeme
k následkům, které v sobě zahrnují připravená řešení problémů,
která se tolik dotýkají lidí, tak následkem toho všeho je
propagované očkování. Zde už se zase dostáváme k druhému
významu slova „φαρμακεία (farmakía)“ a sem patří oblast
farmacie, neboli léčiv, přesněji tedy pseudoléčiv, protože tyto
léky jsou ve skutečnosti opět jedy a otrávené (jedovaté) látky.

Všimli jste si symbolu hada na těchto obrázcích? Na logu, které
se používá jako symbol ve zdravotnictví? Spatříme ho i na
vozidlech ambulancí, jinými slovy na sanitkách. Také WHO,
což je Světová zdravotnická organizace, má v logu hada. Had
podvedl první lidi na začátku lidských dějin a podvádí je i na
jejich konci.
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Na začátku to byl podvod hada, který sliboval – nikoli
nezemřete, ale budete jako bohové. Budete lepší, než jste teď.
A nyní je to také podvod – nikoli nezemřete, ale budete
ochráněni před virem, který nás tu ohrožuje a očkování vám
zajistí mírnější průběh této nemoci.
Na počátku had první lidi podvedl, a jeho jed otrávil slova, která
tyto lidi oklamala. Dnes had podvádí nejen slovy otrávenými
jeho jedem, ale i skutečným jedem a otravami, protože už
nějakou dobu pracuje přes člověkem řízené instituce. A ty to
neskrývají, ale naopak nám to v symbolech staví před náš zrak
a tak vidíme, že odvětví farmacie používá hada pro svoje různá
vyobrazení a loga.
Ovšem, s tak důmyslně připraveným plánem, se pak těžko věří,
že celá covidová pandemie by mohla být podvodem se vším
všudy.
Účelem očkování proti Covidu není ochrana lidí, právě naopak,
ale lidem se podvodně tvrdí, že to k jejich ochraně být má.
V této covidové krizi, kdy se hovoří o pandemii, přestože ve
skutečnosti žádná není, tak zde se slovo „φαρμακεία (farmakía)“
naplnilo ve všech možných významech současně. Jedy
a jedovaté látky jsou jednak příčinou, a následkem jsou pak jedy
v produktech a léčivech farmacie.
• „Φαρμακεία (farmakía)“: to jsou jedy a otrávené látky
v ovzduší, nebo celkově v životním prostředí.
• „Φαρμακεία (farmakía)“: to jsou roušky, respirátory i testy,
protože to vše je produktem farmacie, neboli lékárenství.
• „Φαρμακεία (farmakía)“: to je očkování a v něm opět
obsažené jedy a otrávené látky.
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Toto všechno je „φαρμακεία (farmakía)“ a „Zjevení 18:23“ nám
k tomu doplňuje, že tady bude podvod, který uvede do klamu
všechny národy.
Vždy je ale podstatné, jaké tvrzení na počátku přijmete
a čemu budete věřit. Od toho se odvíjí i vše ostatní. Velká část
se zařadila k té skupině, která věří a říká, že se nyní neděje
nic významného a podstatného v souvislosti s Kristovým
příchodem. Že tato krize přejde a zase bude dobře. Dokonce
se i modlí za to, aby to vše přešlo. Bible je však označuje za zlé
nevěrné služebníky. Je klid, mír, pokoj a bezpečí, Pán ještě
nepřichází. A tak začnou pít s opilci, což je řeč symbolická
a znamená to duchovní pití, čili opíjení se, a to stejným nápojem,
kterým babylon opíjí všechna odpadlá společenství.
Pak to podle toho i vypadá.
Bez rozdílu příslušnosti k určité církvi:
•
•
•
•

všichni mají stejný postoj
všichni stejně věří
všichni se nechávají očkovat
všichni se buď vysmívají těm, kteří své okolí varují, nebo je
považují za konspirátory, dezinformátory a fanatiky
• ti všichni, tak jako lidé těsně před potopou, zůstávají venku
mimo archu, jedí, pijí, žení se a vdávají, to znamená, že
se zabývají běžnými věcmi tohoto světa, a ještě dokonce
pomýšlejí na to, že přivedou (nechají narodit) další děti
do tohoto světa. Místo, aby rozpoznali znamení doby, tak
říkají, že Pán ještě nepřijde, a proto nic nepoznají až do
okamžiku, kdy tak, jako v Noeho době přijde „potopa“
a všechny zachvátí.
29

Kéž by se tedy co nejvíce lidí probudilo a co nejméně jich spalo.
To bylo samozřejmě myšleno v duchovním smyslu.
Na pandemickou krizi bude navazovat další posloupnost
událostí, vedoucích ke klimatické neděli, a přijde ještě závažnější
doba.
Výzva na závěr tedy zní:
Vytrvejme, nepadněme a neuctívejme systém šelmy, který
je nám i celému světu představen jako něco užitečného, co
tu je pro naši ochranu.

„Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života, který je uprostřed
Božího ráje.“ [ Zjevení 2:7 ]
„Kdo zvítězí, nebude zničen druhou smrtí.“ [ Zjevení 2:11 ]
Ten, kdo zvítězí, bude oděn bílým rouchem, a jeho jméno
nevymažu z knihy života, ale vyznám jeho jméno před obličejem
Otce svého i před jeho anděly.“ [ Zjevení 3:5 ]

καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης
οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς
γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη

Ani světlo svíce nebude v tobě více svítiti, a hlas ženicha ani
nevěsty nebude v tobě více slyšán, ješto kupci tvoji bývala knížata
zemská, a tráveními tvými v blud uvedeni byli všichni národové.
[ Zjevení 18:23 ]
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Každý den byste se měli naučit něčemu novému z Písma.
Pátrejte v něm jako po skrytých pokladech, protože obsahuje
slova věčného života. Modlete se o moudrost a pochopení,
abyste porozuměli těmto svatým spisům. Budete-li to činit,
odhalíte nové skvosty ve Slově Božím. Pocítíte, že jste obdrželi
nové a vzácné světlo v předmětech spojených s pravdou a Písmo
pro vás bude mít stále větší cenu. …
[ Maranatha - Neomylný průvodce (5.2.) ]

Každý se dnes rozhoduje pro věčnost. Lidé musí být vyburcováni,
aby poznali vážnost doby a blízkost dne, v němž pro nás lidi bude
ukončena zkušební doba. Měli bychom se se vší rozhodností snažit
důrazně zvěstovat lidem poselství pro naši dobu. Třetí anděl má jít
vpřed s velikou mocí. Toto dílo nesmí nikdo nechat nepovšimnuté,
nebo je podceňovat. 6T 17 Světlo, kterého se nám dostalo v třetím
andělském poselství, je pravé světlo. Znamení šelmy je přesně to, co
bylo zvěstováno. Ještě nerozumíme všemu, co souvisí s touto otázkou
a neporozumíme tomu dokud se svitek nerozvine úplně, avšak
vrcholně důležité dílo musí být vykonáno na zemi.
[ Svědectví pro církev, svazek 6 / Dílo pro tuto dobu ]

Jak se budeme více blížit k závěru dějin země, budou se objasňovat nové
poznatky a světu budou představena nová zjištění,
která byla dosud zahalena a bez povšimnutí.

