Co bychom určitě
měli vědět
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Existuje Bůh?

„Haló, je tam někdo?“
Proč až ve chvíli, kdy je ohrožen život náš nebo život
někoho blízkého, voláme k Bohu i přesto, že „nevěříme“? Už jste někdy slyšeli větu: „Něco určitě je!“? Je pro
vás důležité vědět, jestli je to NĚCO, nebo NĚKDO?
A jestliže připustíme, že je to NĚKDO, kdo je to? Jak
vypadá, jaký je, co umí? Proč by mě to mělo zajímat?
Jak se mohu dovědět více o někom, koho nevidím?
Ovlivní to nějak moji budoucnost?
Sám Bůh si přeje, abychom se ptali a hledali ho.

(Genesis 1,1; Římanům 1,19.20; Skutky 17,24–27)
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Bible – neobyčejná kniha

Co je na Bibli tak zvláštního, že pro její obsah byli
někteří lidé ochotni zemřít? Chcete jí rozumět, nebo
vám stačí ji jen „mít“? Proč si jejího obsahu váží i velikáni světové vědy, historie, pedagogiky, lékařství nebo
umění, stejně jako obyčejní lidé bez vzdělání?
Bible nám totiž přináší poselství skutečné lásky,
něco, co pro život potřebujeme úplně všichni.

(Židům 4,12; 2. list Timoteovi 3,15–17)
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Co je to hřích?

Hřích je v prvé řadě porušení (přestupek) zákona –
Božích rad a ustanovení. V důsledku toho dochází k narušení dobrého vztahu se „Zákonodárcem“ – Bohem.
Je úžasné zjistit, že Bůh jako zákonodárce sám zákony,
které vydal, dodržuje. Hřích nás okrádá o naši velikou
hodnotu a oddaluje nás od Boha. Člověk poškozený
hříchem je jako krásná růže, které někdo orval okvětní
lístky. Je jako švýcarské hodinky, do jehož dokonalého
strojku někdo nasypal písek. Hřích je jako ničivý virus
likvidující harddisk našeho života.
Tak hrozné důsledky má hřích.

(Genesis 3. kapitola; Genesis 4,7; Římanům 5,12)
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Kdo je Ježíš Kristus?

Umíte si představit, že jste jako odsouzenec na smrt
připraven na popravu a vtom se najde někdo, kdo se
nabídne, že vás na tom místě vystřídá? Je těžké uvěřit, že se někdo takový opravdu našel. Prostřednictvím
své zástupné smrti a mojí víry v tuto jeho oběť a jeho
zmrtvýchvstání mi daroval život. A život ne ledajaký.
Ježíš Kristus, Boží Syn, nám tak mnoho dal a jen tak málo
po nás požaduje.
Možná proto je tak těžké tomu uvěřit.

(Izajáš 9,5–7; Jan 1,1-5; Jan 3,16; Jan 20,31)
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Existuje satan?

Odpověď zní ANO. Není to ale žádný roztomilý čertík z pohádky s kopýtkem a rohy. I sám Ježíš bral jeho
osobu velice vážně. Dobře věděl, koho má před sebou, a jeho schopnosti nepodceňoval. Satan, mistr lží
a manipulací s fakty, strhl na svoji stranu nejen první
obyvatele země, ale také třetinu nebeských andělů,
kteří s ním dnes jako démoni stojí proti Bohu.
Projevy jejich moci a rozsah jejich destruktivního
působení můžeme vidět všude kolem sebe.

( Jób 1,6.7; Ezechiel 28,12b–15; Genesis 3,1–6;
Matouš 4,1–11)
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Vesmírný konflikt

Jak byste jednali s člověkem, který by jen pomlouval,
vykrádal a ničil dobrou, užitečnou a prosperující firmu,
kterou jste vybudovali? Asi byste se jako majitelé firmy
s takovým „pracovníkem“ velice rychle rozloučili. Ani Bůh
si nenechal líbit takové jednání a satana vykázal z nebe.
Ten se ale poté „přestěhoval“ k nám na zem. Když neměl možnost pokračovat ve svém působení v nebi, začal
pilně pracovat mezi lidmi. Žel, i tady našel mnoho těch,
kteří mu naslouchají a dali se na jeho stranu. Vesmírný
konflikt není jen boj dobra a zla. Jde o víc.
Jde o ospravedlnění Boží svrchovanosti, kterou
satan napadl.
(Izajáš 14,12–15; Zjevení 12,7–9)
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Kdo vyhrál tuto
hvězdnou válku?

V této nejstrašnější válce nevybuchovaly bomby, a přes
to bylo mnoho padlých. Boj se odehrával mimo naše
vnímání, byl to boj duchovních bytostí v duchovní dimenzi, do které člověk není schopen vstoupit. Ježíš Kristus přišel z nebe sem na zem, aby z člověka odstranil
prokletí dědičného hříchu a vzpoury proti Bohu.
Svojí smrtí na kříži Golgoty Ježíš Kristus nad satanem jednou provždy zvítězil.

(Izajáš 14,12; Zjevení 12,7–12; Zjevení 21,3–6)
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Jak se to týká mě samotného?

Přijde chvíle, kdy se každý člověk na zemi postaví před
svého Boha a ponese za svá rozhodnutí odpovědnost.
To, jak se rozhodnu dnes, ovlivní moji budoucnost.
Mám možnost volby. Chci stát na straně vítěze, který mi
nabízí život, zdraví a smysl života, nebo chci být i zůstat
na straně poraženého, pro kterého žádná budoucnost
neexistuje? Volba se zdá být jasná. Přesto Bible po náhledu do budoucnosti říká, že těch, kteří dají přednost
životu s Bohem, bude méně než těch, kteří jeho nabídku nakonec nepřijmou.
I v této záležitosti však má člověk svobodu volby.

(Římanům 14,11.12; Matouš 7,13; Matouš 23,37)
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Nemohl bych zůstat
neutrální?

Jsou situace, kdy není možné zůstat nestranný. Ani při
potopě neexistoval ostrov pro ty, kteří chtěli zůstat neutrální. Byla jen voda a archa. Nic mezi tím. Také v případě vesmírného konfliktu satana proti Bohu není možné zůstat bez názoru a bez rozhodnutí. Možnosti jsou
zase jen dvě. Přesto máme právo volby. Je ale pošetilé
odstrkovat záchranný kruh v situaci, kdy se topíme.
Jak moc důležitý je náš názor na Boží řešení, poznáme okamžitě v situaci, kdy nám jednoduše půjde o život.

(1. Královská 18,21; Izajáš 55,6–9)
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Advent – to nejsou jen čtyři
týdny před Vánocemi

Narození Ježíše Krista bylo předpovězeno v Písmech
dávno dopředu. Lidé o tom věděli a jeho příchod
na svět očekávali. Toto čekání na jeho příchod se nazývá advent. Ježíš skutečně přišel, žil mezi námi, vykonal mnoho zázraků, učil, snažil se narovnat pokřivené
výklady dokonalého Božího zákona. Pak byl odsouzen
a popraven jako zločinec. Když Ježíš Kristus odcházel
vzkříšen do nebe, slíbil, že se znovu vrátí a odvede
s sebou ty, kteří jsou jeho.
Co to pro nás znamená? Kdo půjde a kdo zůstane?

(Matouš 2,1–6; Jan 14,1–6; 1. list Tesalonickým 4,13–18)
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Co znamená záchrana
v Ježíši Kristu?

Silná ruka podaná ve chvíli, kdy visím nad hlubokou
propastí na jediné špatně uchycené skobě. Záchranný
člun na volném moři, který se blíží, když se moje loďka potopila a já nemám, čeho bych se chytil. Záchrana
před jistou smrtí. To je záchrana v Kristu Ježíši. Skutečně
nejde o nic menšího než o život. Odmítnout podanou
ruku, odmítnout nastoupit do záchranného člunu je
sice možné, ale je to mírně řečeno nerozumné.
Jiný zachránce už nepřijde.

( Jan 3,36; Jan 3,16.17; Římanům 3,23–25)
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Jak to všechno dopadne?

Když Bůh říká: „Nebojte se“, můžete si být jisti, že to
dopadne dobře. Po celou dobu existence člověka Bůh
nezměnil svoje zaslíbení, že se vše jednou vrátí k dokonalému začátku, abychom s ním mohli věčně žít ve světě bez nemocí, hladu, strachu, trápení všeho druhu,
stárnutí a smrti. Zdá se vám to příliš krásné na to, aby
to byla pravda?
Garantem splnění těchto zaslíbení je sám Bůh,
který nikdy nelhal.

( Jeremjáš 29,11–13; Izajáš 56,8–11; Zjevení 21,3.4)
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BIBLICKÉ TEXTY
K JEDNOTLIVÝM
KAPITOLÁM
Použité biblické texty jsou převzaty z ekumenického překladu Bible, který je nejrozšířenější. Uvedené
texty je dobré číst v kontextu celého úseku či kapitoly, ideálně však v souvislostech poselství celé Bible.
Vhodné je i srovnání různých překladů Bible.

Použité zkratky: SZ (Starý zákon)
NZ (Nový zákon)

1. Existuje Bůh?
Genesis 1,1 (SZ)

Na počátku stvořil Bůh nebe
a zemi.

Římanům Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim
1,19.20 (NZ) přístupné, Bůh jim to přece odhalil.

Jeho věčnou moc a božství, které
jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí
o jeho díle, takže nemají výmluvu.
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Skutky 17,24–27 Bůh, který učinil svět a všechno, co je
(NZ) v něm, ten je pánem nebe i země, a ne-

bydlí v chrámech, které lidé vystavěli,
ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl
na nich závislý; vždyť je to on sám, který
všemu dává život, dech i všechno ostatní.
On stvořil z jednoho člověka všechno
lidstvo, aby přebývalo na povrchu země,
určil pevná roční údobí i hranice lidských
sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé
hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt,
a přece není od nikoho z nás daleko.

2. Bible – neobyčejná kniha
Židům 4,12 (NZ) Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než

jakýkoli dvousečný meč, proniká až
na rozhraní duše a ducha, kostí a morku
a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.

2. list Timoteovi Od dětství znáš svatá Písma, která ti
3,15–17 (NZ) mohou dát moudrost ke spasení, a to

vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení,
k usvědčování, k nápravě, k výchově
ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.
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3. Co je hřích?
Genesis 3. kapitola (SZ)
Genesis 4,7 (SZ) Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat

dobro? Nebudeš-li konat dobro,
hřích se uvelebí ve dveřích a bude
po tobě dychtit. Ty však máš nad ním
vládnout.

Římanům 5,12 Skrze jednoho člověka totiž vešel
(NZ) do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak

smrt zasáhla všechny, protože všichni
zhřešili.

4. Kdo je Ježíš Kristus?
Izajáš 9,5–7 (SZ) Neboť se nám narodí dítě, bude

nám dán syn, na jehož ramenou spočine vláda a bude mu dáno jméno:
„Divuplný rádce, Božský bohatýr,
Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ Jeho
vladařství se rozšíří a pokoj bez
konce spočine na trůně Davidově
a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností
od toho času až na věky. Horlivost
Hospodina zástupů to učiní.
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Jan 1,1–5 (NZ) Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo

u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo
na počátku u Boha. Všechno povstalo
skrze ně a bez něho nepovstalo nic,
co jest. V něm byl život a život byl
světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma
je nepohltila.

Jan 3,16 (NZ) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal

svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný.

Jan 20,30.31 Ještě mnoho jiných znamení učinil
(NZ) Ježíš před očima učedníků, a ta ne-

jsou zapsána v této knize. Tato však
zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je
Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli
život v jeho jménu.

5. Existuje satan?
Jób 1,6.7 (SZ) Nastal pak den, kdy přišli synové

Boží, aby předstoupili před Hospodina; přišel mezi ně i satan. Hospodin
se satana zeptal: „Odkud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl:
„Procházel jsem zemi křížem krážem.“
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Ezechiel Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný
28,12b–15 moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi

v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi
drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem, chrysolitem, karneolem, onyxem,
safírem, malachitem a smaragdem. Tvé
bubínky a flétny byly zhotoveny ze
zlata; byly připraveny v den, kdy jsi byl
stvořen. Byl jsi zářivý cherub ochránce,
k tomu jsem tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed
ohnivých kamenů, na svých cestách jsi
byl bezúhonný ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost.

Matouš 4,1–11 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden
(NZ) na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.

Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až
nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „ Jsi-li Syn Boží, řekni,
ať z těchto kamenů jsou chleby.“ On
však odpověděl: „ Je psáno: ‚Ne jenom
chlebem bude člověk živ, ale každým
slovem, které vychází z Božích úst.‘“ Tu
ho vezme ďábel do svatého města,
postaví ho na vrcholek chrámu a řekne
mu: „ Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť
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je psáno: ‚Svým andělům dá příkaz
a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen!‘“ Ježíš mu pravil: „Je také
psáno: ‚Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.‘“ Pak ho ďábel vezme
na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa a jejich slávu a řekne
mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li
přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu
mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane, neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému,
se budeš klanět a jeho jediného uctívat.“‘
V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé
přistoupili a obsluhovali ho.

6. Vesmírný konflikt
Izajáš 14,12–15 Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo,
(SZ) jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi,

zotročovateli pronárodů! A v srdci sis
říkal: „Vystoupím na nebesa, vyvýším
svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu
na Hoře setkávání, na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná návrší
oblaků, s Nejvyšším se budu měřit.“
Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy.
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Zjevení 12,7–9 A strhla se bitva v nebi: Michael
(NZ) a jeho andělé se utkali s drakem. Drak

a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili,
a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel
a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé.

7. Kdo vyhrál tuto hvězdnou válku?
Izajáš 14,12 (SZ) Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo,

jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi,
zotročovateli pronárodů!

Zjevení 12,7–12 A strhla se bitva na nebi: Michael
(NZ) a jeho andělé se utkali s drakem. Drak

a jeho andělé bojovali, ale nezvítězili,
a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel
a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo
spasení, moc a království našeho Boha
i vláda jeho Mesiáše, neboť byl svržen
žalobce našich bratří, který je před
Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad
ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro
slovo svého svědectví. Nemilovali svůj
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život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť
sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“
Zjevení 21,3.4 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle,
(NZ) příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude

přebývat mezi nimi a oni budou jeho
lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi,
a setře jim každou slzu z očí. A smrti již
nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti
už nebude – neboť co bylo, pominulo.“

8. Jak se to týká mě samotného?
Římanům Jakože jsem živ, praví Hospodin,
14,11.12 (NZ) skloní se přede mnou každé kole-

no a každý jazyk vyzná, že jsem Bůh.
Každý z nás tedy sám za sebe vydá
počet Bohu.

Matouš 7,13.14 Vejděte těsnou branou; prostorná
(NZ) je brána a široká cesta, která vede

do záhuby; a mnoho je těch, kdo
tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká
cesta, která vede k životu, a málokdo
ji nalézá.
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Matouš 23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabí(NZ) jíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli

k tobě posláni; kolikrát jsem chtěl
shromáždit tvé děti, jako kvočna
shromažďuje kuřátka pod svá křídla,
a nechtěli jste!

9. Nemohl bych zůstat neutrální?
1. Královská Tu přistoupil Elijáš ke všemu lidu
18,21 (SZ) a řekl: „ Jak dlouho budete poskakovat

na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho; jestliže Baal, jděte
za ním!“
Lid mu neodpověděl ani slovo.

Izajáš 55,6–9 Dotazujte se na Hospodina, dokud je
(SZ) možno ho najít, volejte ho, dokud je

blízko. Svévolník ať opustí svou cestu,
muž propadlý ničemnostem svoje
úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu,
slituje se nad ním, k Bohu našemu,
vždyť odpouští mnoho. „Mé úmysly
nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země,
tak převyšují cesty mé cesty vaše
a úmysly mé úmysly vaše.“
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10. Advent — to nejsou jen čtyři
týdny před Vánocemi
Matouš 2,1–6 Když se narodil Ježíš v judském Betlé(NZ) mě za dnů krále Heroda, hle, mudrci

od východu se objevili v Jeruzalémě
a ptali se: „Kde je ten právě narozený
král Židů? Viděli jsme na východě jeho
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.
Když to uslyšel Herodes, znepokojil
se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto
všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském
Betlémě, neboť tak je psáno u proroka:
‚A ty, Betléme v zemi judské, zdaleka
nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda, který
bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘“

Jan 14,1–3 (NZ) Vaše srdce ať se nechvěje úzkos-

tí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
V domě mého Otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl
bych vám to. Jdu, abych vám připravil
místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás
k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
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1. list Nechceme vás, bratři, nechat v nevěTesalonickým domosti o údělu těch, kteří zesnuli,
4,13–18 (NZ) abyste se nermoutili jako ti, kteří ne-

mají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel
a vstal z mrtvých, pak také víme, že
Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše,
přivede spolu s ním k životu. Toto
vám říkáme podle slova Páně: My
živí, kteří se dočkáme příchodu Páně,
zesnulé nepředejdeme. Zazní povel,
hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo
zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni
v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak
už navždy budeme s Pánem. Těmito
slovy se vzájemně potěšujte.

11. Co znamená záchrana
v Ježíši Kristu?
Jan 3,36 (NZ) Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo

Syna odmítá, neuzří život, ale hněv
Boží na něm zůstává.
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Jan 3,16.17 (NZ) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal

svého jediného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný. Vždyť Bůh neposlal svého
Syna na svět, aby svět soudil, ale aby
skrze něj byl svět spasen.

Římanům Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží
3,23–25 (NZ) slávy; jsou ospravedlňováni zadar-

mo jeho milostí vykoupením v Kristu
Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou
vlastní smrtí se stal smírnou obětí
pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl
spravedlivý, když již dříve trpělivě
promíjel hříchy.

12. Jak to všechno dopadne?
Jeremjáš Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám
29,11–13 (SZ) jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou

to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci
vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit
se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě
hledat a naleznete mě, když se mne
budete dotazovat celým svým srdcem.
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Izajáš 41,13 (SZ) Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím

tě za pravici, pravím ti: „Neboj se, já
jsem tvá pomoc.“

Izajáš 65,16–18 Kdo si bude v té zemi dávat požeh(SZ) nání, bude si je dávat v Bohu pravém.

Kdo bude v té zemi přísahat, bude
přísahat při Bohu pravém. Minulá
soužení budou zapomenuta, ukryta
před mým zrakem. „Hle, já stvořím
nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. Veselte se, jásejte stále
a stále nad tím, co stvořím.“

Zjevení 21,3–5 A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:
(NZ) „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí,

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh,
bude s nimi, a setře jim každou slzu
z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani
nářku ani bolesti už nebude – neboť
co bylo, pominulo.“ Ten, který seděl
na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím
nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova jsou
věrná a pravá.“
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Pokud toto velmi stručné vysvětlení biblických
nauk ve Vás vyvolalo další otázky a povzbudilo Vás
k hlubšímu zkoumání této neobyčejné knihy, můžete požádat o pokračovací kurzy toho, kdo Vám
věnoval tuto brožuru nebo se obraťte na středisko
internetového nebo korespondenčního kurzu studia Bible.

Kontakty:
Středisko korespondenčních kurzů
www.skk.cz, bezp. linka 800 100 077
Maranatha o. s.
Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4
tel.: +420 224 210 571
e-mail: info@maranatha.cz
www.maranatha.cz
www.zitnaplno.cz
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1

Na úsvitu dějin
Počátky civilizace a doba patriarchů

Úvodní kniha světoznámé série „Drama věků“ americké spisovatelky
vás zve k zamyšlení nad nejstaršími příběhy, které každému čtenáři poskytují nezapomenutelný zážitek. Popisuje známé příběhy o původním
ráji, Adamovi a Evě, o potopě, Josefovi či Mojžíšovi, které se odehrály
na úsvitu lidských dějin. Starodávné říše už sice odvál čas a hroby slavných postav minulosti se rozpadly v prach, přesto se tyto události dotýkají základů současné civilizace a životních zápasů mezi dobrem a zlem,
láskou a nenávistí, věrností a zradou, pomstou či odpuštěním.

Ellen Gould Whiteová

2

Od slávy k úpadku
Proroci a králové dávného Izraele

Druhý díl série „Drama věků“ vtahuje čtenáře do historie izraelských
králů. Dočtete se o obdobích, kdy národ naslouchal slovům proroků,
kteří i s nasazením vlastního života přinášeli vládcům naléhavá varování. Kniha je určena všem, kdo touží více proniknout do událostí Starého zákona a seznámit se s hlavními obrysy dějin několika staletí před
Kristem. Osloví i ty, kdo chtějí poodhalit tajemství úspěchu či příčiny
úpadku lidské společnosti.

Ellen Gould Whiteová

3

Touha věků Příběh Ježíše z Nazareta

Třetí díl série „Drama věků“, který je právem považován za vrcholný literární projev spisovatelky E. G. Whiteové, nabízí jedinečný pohled
na život a dílo osobnosti, která zásadně ovlivnila historii lidstva, a to
Ježíše z Nazareta. Jeho život má dodnes vliv na naše myšlení, historii,
kulturu i umění, ale především na naši morálku a etické postoje.

Ellen Gould Whiteová

4

Poslové naděje a lásky
Zrod křesťanství a vliv apoštolů

Čtvrtý díl série „Drama věků“ pojednává o pozoruhodných událostech
na počátku našeho letopočtu, kdy v Palestině vlivem Ježíšova učení
vzniklo hnutí, které okolnímu světu přineslo fascinující poselství. Děj knihy se zaměřuje především na okamžiky ze života prvních apoštolů, kteří
na svých cestách Palestinou a Malou Asií mnohokrát stanuli tváří v tvář
smrtelnému nebezpečí. Knihu si oblíbí nejen ti, kteří se chtějí seznámit
s počátky křesťanské éry, ale také všichni, kdo touží poznat nepomíjivé
hodnoty, které v lidském nitru dokážou vykřesat novou jiskru naděje.

Ellen Gould Whiteová

5

Velké drama věků
Vývoj křesťanství a vize budoucnosti

Závěrečný díl pětisvazkové série knih „Drama věků“ se na rozdíl od čtyř
předchozích svazků nezabývá biblickou historií, ale sleduje vývoj křesťanství v průběhu posledních dvou tisíc let. Jednotlivé události i základní
smysl historie jsou nazírány z perspektivy „velkého dějinného sporu“ mezi
dobrem a zlem neboli mezi Bohem a jeho odpůrcem. Značná pozornost je
v knize věnována prorockému výhledu — závěrečným dramatickým událostem lidských dějin, jak je předznamenávají úžasná biblická proroctví.

Gerhard Padderatz

Bůh před soudem
otevřený dialog
V životě člověka se stále znovu objevují otázky, které se týkají absolutních hodnot: Existuje spravedlnost? Proč je na světě
tolik utrpení? Jak je možné, že dobrým lidem se často nedaří
a naopak lidem zlým se daří dobře? Bude svět existovat
věčně? Má způsob našeho života vliv na to, co s námi bude
po smrti? Podle autora jsou tyto otázky velmi důležité a mají
podstatnývliv na náš život, na porozumění událostem kolem
nás a na naši vnitřní rovnováhu.

Tyto tituly a mnoho dalších si můžete zakoupit na adrese:
Maranatha, o.s., Jemnická 887/4, 140 00 Praha 4,
Tel.: 224 210 571, info@maranatha.cz
nebo přímo v našem e-shopu: www.maranatha.cz/e-shop/
Můžete si je také ZDARMA zapůjčit v knihovnách,
jejichž adresy najdete na

www.zitnaplno.cz

