
AdventAdvent
Časopis církve adventistů 

sedmého dne  6/2013

Manželé jako nejlepší kamarádi
Dějiny církve adventistů – vydavatelská činnost
Irisdiagnostika – věda, podvod nebo okultizmus?





Manželé jako nejlepší  
kamarádi? 5 

Při vzniku církve  
adventistů byla klíčová  
vydavatelská činnost 9 

Irisdiagnostika – věda, 
podvod nebo okultizmus? 13 

Příloha Pathfinder 17

Příloha Impulz 25

Ze světa 28

Kaplanská služba 29

ADRA 32

Generace padesát plus 35 

Obsah

Jaká témata vás zajímají?
O čem by se mělo v Adventu 
psát více?
V čem můžeme zlepšit  
časopis Advent?

Své návrhy a připomínky  
můžete zasílat na adresu: 
hrdinka@adventorion.cz

Předem děkuji.
Dan Hrdinka

Internetové stránky  
časopisu Advent:
http://advent.advent-orion.cz

Elektronické dokumenty  
související s časopisem Advent:
www.advent-orion.cz/edokumenty

Když lékař Ben Carson mluvil během únorové Národní modlitební 
snídaně1 před prezidentem Spojených států amerických Barackem Oba-
mou, jeho kritické názory na zdravotní legislativu a nárůst zadlužení ze-
mě velmi zaujaly média. Objevil se ve zprávách u všech hlavních zpravo-
dajských agentur včetně The New York Times, The Wall Street Journal, 
CNN a Fox News.

Ben Carson, kterému je nyní 61 let, není v médiích nijak neznámý. 
Poprvé získal mezinárodní věhlas už v roce 1987 úspěšným oddělením 
siamských dvojčat, která byla srostlá svými hlavami. Od svých 33 let pů-
sobil jako ředitel dětské neurochirurgie v nemocnici Johna Hopkinse 
ve městě Baltimore.

Od mládí Ben Carson patří k církvi adventistů a je členem sboru ve 
městě Spencerville v Marylandu.

Carson je autorem čtyř knih. V první knize Zlaté ruce líčí svůj životní 
příběh – jak se kluk z neúplné rodiny v chudé části města stal uznáva-
ným lékařem. Herec Cuba Gooding ztvárnil Carsona ve stejnojmenném 
filmu natočeném společností HBO. Ben Carson se svojí manželkou 
Candy založili v roce 1994 nadaci, která podporuje gramotnost, školní 
vzdělávání a sportovní aktivity. 

Ve Všem, cO dělám, je bůh na prVním místě

rOzhOVOr s benem carsOnem

 1 Národní modlitební snídaně (National Prayer Breakfast) je akce organizovaná každo-
ročně první čtvrtek v únoru ve Spojených státech amerických ve Washingtonu konzer-
vativní protestantskou organizací Fellowship Foundation. Poprvé se konala roku 1953 
a dnes se jí zúčastňuje až 3 400 hostů včetně mnoha významných osob z celého světa. 
Oficiálními hostiteli jsou členové amerického Kongresu a svůj projev zde má obyčejně 
i prezident Spojených států. Demokraté a republikáni sestavují organizační výbor a ve 
vedení se každý rok střídá Sněmovna a Senát. (www.wikipedia.cz)
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V dubnu – po dokončení čtyř operací a při čeká-
ní týmu na pátou operaci – odpověděl Ben Carson 
na několik otázek, které mu položili redaktoři Ad-
ventistické tiskové agentury (ANN). 

Cítíš větší odpovědnost díky pozornosti, kterou 
na tebe zaměřila média? 

Není pochyb o tom, že to tak zařídil Bůh. Jsem 
přesvědčen, že on řídil a řídí celý můj život. Když 
člověka postaví na pódium, pak je jeho největší od-
povědností, aby si uvědomil, kdo ho tam postavil. 

Jak zvládáš pozornost médií?
Pokorně si díky modlitbám uvědomuji, že mu-

sím zůstat připoután k prostředí, z něhož pochá-
zím. Když se člověk dostane na výsluní médií, je 
snadné si myslet, že je výjimečný. Je potřeba toto 
pokušení potlačit a pamatovat na to, že ve všem, 
co dělám, je Bůh na prvním místě. 

Co by sis přál, aby se lidé dozvěděli o církvi ad-
ventistů, když sledují tvůj život? 

Přeji si, aby pochopili, že jsme přemýšliví a laska-
ví, že máme své hodnoty a principy, které nám Bůh 
dal ve svém slovu a podle kterých žijeme. 

Cítil jsi někdy, že by bylo jednodušší či výhodněj-
ší popřít příslušnost k církvi adventistů? 

Ne, určitě ne. Dobře víte, že vyšla řada článků, ve 
kterých bylo napsáno: „Carson je adventistou sed-
mého dne, a to znamená, že věří ve stvoření, které 
proběhlo v šesti dnech. Ha, ha, ha.“ Víte, já jsem 
pyšný na to, že věřím tomu, co řekl Bůh. Mnoho-
krát jsem vyjádřil, že toto učení budu obhajovat 
před kýmkoliv. Pokud někdo bude chtít kritizovat 
skutečnost, že věřím v doslovné stvoření během 
šesti dnů, ať ji kritizuje. Já také vím o mnoho pro-
blémech v tom, čemu věří oni. V posledku stejně 
záleží na tom, čemu člověk věří – buď věříme tomu, 
co říká Boží slovo, nebo věříme tomu, co vymyslel 
člověk. Každý člověk se musí rozhodnout. A já jsem 
se rozhodl. 

Jsou podle tebe ještě jiné skutečnosti, o kterých by 
měli adventisté hovořit?

Určitě! Myslím si, že bychom měli být lidmi, kte-
ří opravdově obhajují život. Jako velký problém vi-
dím potraty, které jsou dělány na přání. Jsme zvyk-
lí kritizovat staré pohanské dětské oběti a říkáme, 
jak byli tito staří pohané zlí. Avšak odlišujeme se 
od nich v něčem, pokud zabíjíme nemluvňata jen 
proto, že jsou pro nás nepohodlná? Jsem přesvěd-
čen, že bychom měli o těchto skutečnostech mlu-
vit, a nejen jim mlčky přihlížet. 

Nedávno proběhla Národní modlitební snídaně, 
ve které ses zaměřil více na politická než na du-
chovní témata. Proč tomu tak bylo?

Myslím si, že Národní modlitební snídaně je 
výbornou příležitostí hovořit o duchovním sta-
vu amerického národa, který je v současné době 
kritický, protože se lidé bojí hovořit o tom, čemu 
věří. Jeden z vůdčích principů při založení našeho 
národa byla svoboda projevu. Proto jsem otevřeně 
mluvil jak o politických tématech, tak o Bohu, Bibli 
i desátcích. 

Jak bys chtěl změnit svět? 
Určitě je několik věcí, které bych chtěl změnit. 

V první řadě by to bylo zaměření našeho národa. 
Přál bych si, aby si náš národ uvědomil, že je ná-
rodem Božím. Chtěl bych, aby to byl schopen říci 
každý člověk – a říkal to s hrdostí, a ne aby se za to 
styděl. Rád bych také změnil chápání spravedlnosti 
a čestnosti. Spravedlnost a čestnost znamená jed-
nat s každým člověkem stejně, nikoliv pouze v ně-
jaké skupině blízkých lidí nebo v některých zájmo-
vých skupinách, které mi nějak prospívají. 

Máš nějaké biblické postavy, které jsou ti vzorem 
a poskytují ti povzbuzení? 

Je to předně Josef. Prožíval poměrně obtížný 
život. Jeho bratři ho prodali do otroctví, on však 
z této zkušenosti vytěžil něco pozitivního a stal 
se správcem v domě Potífara. Žil podle vysokých 
morálních měřítek a dostal se kvůli tomu do vě-
zení. Ale nezahořkl. Stal se vzorným vězněm. Ve 
vězení získal odpovědné postavení. Později se stal 
správcem nejmocnějšího národa na světě. Příběh 
o Josefovi nám říká, že bychom si neměli stýskat  



Advent 6/2013 5

manželství je umění

a stěžovat si na poměry, ve kterých se nacházíme, 
ale měli bychom využít situaci a v důvěře v Boha 
z ní vytěžit maximum. 

V červnu odcházíš do důchodu. Jaké máš další 
plány?

Vypadá to, že budu velmi zaměstnaný. Možná 
se vrátím po nějaké přestávce do práce. Mám už 
naplánováno deset zahraničních cest a také bez-
počet nabídek v naší zemi. Naše nadace působí 
v padesáti státech a rozšiřuje svou činnost do dal-
ších zemí. Rozšiřujeme počet čtenářských center 

v naší zemi a pokoušíme se tím vzbudit větší zájem 
o čtení – zvlášť v chudých oblastech. Věřím totiž, 
že budoucnost našeho národa závisí na kvalitně 
vzdělaných a informovaných lidech, bez nich ne-
může přežít. 

Chceš ještě něco říci závěrem? 
Vždycky musíme pamatovat na to, že nezáleží na 

okolnostech, nezáleží na tom, jestli jsme středem 
pozornosti, záleží pouze na tom, že všechno máme 
od Boha a vším, co děláme, bychom měli oslavovat 
jeho jméno.

Poznali se ve čtrnácti letech v prvním ročníku 
gymnázia. Stali se velkými kamarády. Měli spo-
lečné zájmy, společné přátele, podobný náhled na 
život. Po vysoké se vzali. Nakonec, bylo to logické 
vyústění jejich dlouhého vztahu. Narodil se jim 
syn. Prožívali spolu svoje radosti i trápení a všich-
ni je považovali za téměř dokonalý pár. Byli totiž 
nejen partneři, ale zároveň nejlepší přátelé.1 Jenže 
nedávno se po dvaceti letech rozešli. Klidně a přá-
telsky. Mají se totiž pořád rádi. Proč tedy spolu 
nezůstali? Psycholožka odpovídá: „Ono erotické 
vzplanutí, které je důležité proto, aby jim fungo-
vala erotika a sex, trochu brzy z jejich vztahu vy-
mizí a vztah se vrátí poměrně rychle do té zavede-
né pevné a jisté, leč pouze kamarádské formy.“ 

Bral jsem tento článek z webu jako další pokus 
relativizovat něco hluboce pravdivého. Říká se  
v něm, že manželství a přátelství dohromady sice 
zní ideálně, ale v praxi nefunguje. (Nepopírám, že 
jsou případy, kdy spolu dva začnou kamarádit už 
jako teenageři, pak spolu chodí a vezmou se, jenže 
později se dostaví pocit, že si např. v mládí nemohli 
dostatečně užít, a jejich vztah se rozpadne.) Dá se 
to však paušalizovat? Znamená to, že i mé manžel-
ství by mělo skončit rozpadem jen proto, že jsme 

se brali jako kamarádi? Nakolik je prospěšné, aby 
se manželé spolu přátelili? Je dobré, aby manželství 
vzniklo z přátelství a přátelství vzniklo v manžel-
ství? Pojďme se na to podívat blíže.

Teologie přátelství
Víte, kdy měl Bůh při vzniku našeho světa „de-

presi“? Když zjistil, že je Adam sám. Sedmkrát se 
během svého stvořitelského aktu pochválil, že je 
jeho dílo velmi dobré (Gn 1,10.12.18.21.25.31), 
ale pak se objevilo něco, co podle něj dobré neby-
lo (Gn 2,18). Jak mohl Bůh dospět k tomuto závě-
ru? Podle Bible sám žije v blízké a intimní komu-
nitě, a proto viděl, že není dobré, když je Adam 
sám. Že Bůh existuje ve třech osobách (jako Otec, 
Syn a Duch svatý), se sice dozvídáme až v Novém 
zákoně, ale už v Gn 1,26 jej slyšíme říkat: „Učiň-
me člověka, aby byl naším obrazem, podle naší 
podoby…“ – a pak napravuje svůj stvořitelský 
akt vytvořením Evy, aby opravdu vše bylo velmi 
dobré. 

Bůh člověka stvořil podle svého obrazu s in-
tenzivní kapacitou pro vztahy, aby vzápětí viděl, 
že má-li Adam být opravdu šťastný, potřebuje 
ke svému „vertikálnímu“ vztahu s Bohem ještě  

manželé jakO nejlepší kamarádi?

 1 http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/251452-manzele-jako-nejlepsi-kamaradi.html
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„horizontální“ vztah s jinou lidskou bytostí. Sa-
mota je totiž tak děsivá, že i kdyby člověk žil v do-
konalém ráji, ale sám, byla by to hrůza. Můžeme 
vymýšlet všechny možné alternativy potěšení, 
Bůh však věděl od samého počátku, že na této ze-
mi nic nepřebije požehnání a naplnění harmonic-
ké rodiny. Hodí se přátelství do manželství?

Říká se, že „v nouzi poznáš přítele“ (Př 14,20; 
19,4.6.7). Přítel je víc než bratr (Př 18,24). Přá-
telé se navzájem povzbuzují a oddaně při sobě 
stojí (Př 27,9; 1S 23,16–18). Opravdoví přátelé se 
poznají také podle toho, že si navzájem řeknou 
bolestivou pravdu do očí. Přítel je v čase potřeby 
ochoten být chirurgem, který raní, aby uzdravil 
(Př 27,5.6.17). Přátelství však nemůže existovat 
jen pro přátelství. Přátelství vzniká, když dva lidé 
objeví něco, pro co společně dýchají. Víte, v ro-
mantickém vztahu se 
dva lidé dívají na sebe, 
v přátelství však lidé sto-
jí bok po boku a díva- 
jí se na stejný cíl, který 
je dojímá a uchvacuje. 

Bible mluví o ještě hlubší rovině vztahu, o „du-
chovním“ přátelství. Spojuje-li dva přátele víra 
v Krista, jdou-li spolu životem i na duchovní pou-
ti, vzájemně si vyznávají hříchy (Jk 5,16), v lás-
ce se napomínají a konfrontují, kdykoli se jim 
nedaří žít v souladu s Bohem (Ř 15,14; Ga 6,1), 
odpouštějí si (Ef 4,32), smiřují se, když je třeba  
(Mt 5,34n; 18,15n), sdílejí navzájem své starosti  
(Ga 6,2), sdílejí své vlastnictví a dokonce i své životy  
(Žd 13,16; Fp 4,14; 2K 9,13), vzájemně se oceňují  
(Ř 12,3–6.10), pomáhají si navzájem objevovat svá 
obdarování, budují svou víru (Ko 3,16; Ef 5,19)…

Přátelství vs. manželství?
Spojíme-li lidské přirozené a duchovní nad-

přirozené elementy přátelství, může vzniknout 
opravdu hluboký a nesmírně bohatý vztah. Man-
želství může takovému poutu přidat podmani-
vou sílu tělesné náklonnosti, a tak nabídnout  

nejbohatší ze všech lidských vztahů. To je biblic-
ký model manželství.

Nesmíme zapomenout, že biblický ideál se 
v různých dobách a kulturách radikálně lišil od 
lidských představ o manželství. Vyjádření „můj 
milý, můj přítel“ (Pís 5,16) bylo v době Šalomou-
na v kontrastu s běžnou představou, podle níž že-
ny byly vnímány jako manželův majetek, přičemž 
manželství bylo v prvé řadě obchodní transakcí 
za účelem zvýšení postavení rodiny a zabezpeče-
ní (což nakonec odráží skutečnost, že sám Šalo-
moun měl možná díky nebo právě kvůli svému 
postavení 700 manželek a 300 konkubín). 

V dnešní době to v samém důsledku není o moc 
jiné, neboť se klade příliš důraz na vnější krásu  
a na sex. Biblické pojetí manželů jako nejbližších 
přátel se jeví spíše podivně nebo alespoň vzdáleně. 

Někteří lidé se domní-
vají, že model „z přá- 
tel manželé“ může vy-
hovovat křesťanům – 
zejména katolíkům,  
u kterých, jak se má za 

to, je sex určen především k plození. Jakoby se 
chtělo říci, že sex pro rozkoš je mezi křesťany ně-
čím hříšným – což je mylná a nebiblická představa. 

Na druhé straně mezi mladými lidmi vzniká 
nový trend – zůstávají svobodnými a manžel-
ství nahrazují přátelstvím. Došli totiž k závěru, 
že jejich romantické vztahy nemají tak dlouhého 
trvání jako přátelství, jež jim poskytují emoční 
podporu stejně jako citový tlumič, který potřebu-
jí pro svůj osobní rozvoj. Namísto manželství se  
vynořuje ultramoderní partnerství, ve kterém  
se prolíná kamarádství a věrnost, přátelství s in-
timitou, podporou a pragmatizmem manželství.2

Cesta k naplňujícímu posvěcení
Stěžejní novozákonní pasáž o manželství v Efez-

ským 5. kapitole hovoří o Ježíšově obětavé lásce 
k nám jako ke své „nevěstě“. Pointa tohoto textu  
o Ježíšově lásce často zůstává nepochopena. Miluje 

 2 http://www.howaboutwe.com/date-report/why-friendships-are-the-new-marriage/#

Ne nedostatek lásky, ale nedostatek přátelství 
zaviňuje nešťastné manželství!

(Friedrich Nietzsche)
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nás manželskou láskou, aby nás „posvětil,“ aby nás 
jednoho dne postavil před sebe v plné kráse a slávě 
jako dokonalé bytosti bez jediné skvrny či vrásky 
(Ef 5,25–27). Tomu rozumíme tak, že nás Ježíš mi-
luje a přetváří nás k dokonalosti. Jenže tam to ne-
končí. Autor tím chce říci, že tak mají jednat i mu-
ži vůči svým manželkám. Opravdu? Někde v nitru 
se ozývá: „Vždyť já se snažím svou ženu přimět, 
aby byla dokonalejší…“ 

Jenže v textu se nehovoří o verbálních útocích,  
o fyzickém násilí, citovém vydírání či vyhrožování. 
Text hovoří o nepochopitelně silné až iracionální 
lásce, která vytrvale zalévá svou milovanou květin-
ku oživující vodou něhy, péče, přijetí, pozitivního 
očekávání a pravdy, která někdy bolí. Asi tušíme, 
že to velmi dobře funguje i tím opačným směrem. 
Pro ženy je ve skutečnosti tento druh lásky přiro-
zenější, jenže mužům brání přijmout tento požeh-
naný a proměňující druh lásky jejich vlastní ego.

Podívejme se ještě na jinou pasáž. Pár dnů před 
ukřižováním Ježíš nabízí učedníkům přátelství  
(J 15,9–15). Už nebude jejich učitel, ale jejich pří-
tel. Ten, který je nikdy neopustí, nezradí, nezkla-
me, který je podrží a pomůže v nich rozvinout ten 
nejlepší potenciál. Přátelství s Ježíšem jim vzápě-
tí přineslo i bolest, když byl zatčen a ukřižován. 
Pravdou je, že vztah s božským přítelem (J 15)  
a božským manželem (Ef 5) zásadně změnil je-
jich život. 

Manželé se tedy mají milovat a být si navzájem 
přáteli podobně, jak to dělal Ježíš. Mimochodem 
biblický princip přátelství v manželství úplně mě-
ní pravidla hry, co se týče kompatibility. Pokud 
v manželství dominuje erotická láska, kompati-
bilitou se obvykle myslí soulad v intimní oblasti. 
Pokud je manželství prostředkem k dosažení spo-
lečenského postavení, kompatibilita se může odví-
jet např. od úrovně vzdělání a socioekonomického 
zařazení. Problém s těmito faktory je, že nejsou 
stálé. Vytváří základ pro nestabilní manželství. Že-
na časem ztratí svou krásu, muž může přijít o své 
zaměstnání, a je po kompatibilitě. 

Manželství nám má pomoci stát se novým stvo-
řením. Snad nejkrásnější vizí manželství je, že spo-
lečným soužitím (nejen soužením J ) nakonec 

získáme charakter bez vady. Je to běh na celý život. 
Umět se dívat jeden na druhého a vidět záblesk 
osoby, kterou má Bůh v plánu nakonec vytvořit, to 
je Ježíšova vize manželství. Rozvod znamená vzdát 
běh, nedoběhnout, rezignovat před cílem. Když 
mladí lidé dnes hledají svůj protějšek, mnohdy 
hledají dokončenou sochu, zatímco by měli hledat 
nádherný kus mramoru. Když byl Michelangelo tá-
zán, jak se mu podařilo zhotovit tak nádhernou so-
chu Davida, odpověděl: „Díval jsem se dovnitř toho 
mramoru a jen odstraňoval kusy, které prostě ne-
byly David.“ Pro svobodné z toho plyne toto pona- 
učení: Hledejte někoho, kdo vám rozumí lépe než 
vy sami sobě, někoho, v jehož blízkosti budete mo-
ci být lepšími lidmi. Až pak zkoumejte, jestli takové 
přátelství může vést k romantice a manželství.

Romantika, sex, smích, zábava a společné zájmy 
fungují nejspolehlivěji, jsou-li vedlejším produk-
tem tohoto procesu. Podle slov v listu Efezským se 
jako manželé máme v podstatě vzájemně burcovat, 
abychom milovali Ježíše více, než svého manže-
la/svou manželku. Možná to zní paradoxně, ale 
jen když miluji Ježíše víc než svou manželku, bu-
du schopen sloužit jejím potřebám víc než svým 
vlastním. Jen když bude můj „emoční pohárek“ 
naplněn Boží láskou, budu trpělivý, věrný, něžný  
a otevřený ke své manželce v dobrém i ve zlém. 
Čím více radosti získám ve vztahu s Kristem, tím 
více jí budu moci sdílet ve svém manželství.

Skryté náhražky manželství
Překážkou v tom, aby manželství bylo vaším 

nejdůležitějším a zároveň nejuspokojivějším 
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vztahem, nemusí být nutně špatné věci. Někdy 
jsou to docela dobré věci, ale dává se jim špat-
ná priorita. Je smutné slyšet komentář z jinak 
uspořádaných rodin: „Názor jeho rodičů je pro 
něj důležitější než můj. Plní spíš jejich přání, 
jsou mu přednější.“ Nebo se ozývá na druhé 
straně: „Ona se stará jen o děti a jejich potřeby, 
to ji zjevně těší a naplňuje, zájem o mě jde stra-
nou.“ Přespřílišný závazek vůči rodičům je pro-
blémem, který ničí mnohá manželství. A dá se 
polemizovat o tom, že přespřílišný závazek k dě-
tem je dokonce větším problémem. 

Jedna žena milovala svou dceru tak, že mezi 
ní a manželem docházelo k napětí. Téměř všem 
kromě ní bylo jasné, že si na dceři naplňovala 
své neuskutečněné sny a ničila manželství. Pa-
radoxně rozpadající se manželství bylo pro její 
dceru to nejhorší, co ji 
mohlo potkat. Stabil-
ní a dobré manželství 
dává rostoucím dětem 
pocit bezpečí a vědo-
mí, že láska je možná. 
Zlom v tomto případě přišel, když žena pocho-
pila slova svého poradce: „Nejlepší matkou pro 
svou dceru můžete být, když budete skvělou 
manželkou pro svého manžela. To je to hlavní, 
co od vás dcera potřebuje.“ Není možné od dě-
tí očekávat, že nám rodičům budou vracet naše 
oddané přátelství a bezmeznou lásku, oni nejsou 
hlavním zdrojem naší „horizontální“ lásky, náš 
manžel/manželka je!

Chcete šťastné manželství?
Biblickou pointou manželství není být šťast-

ným, ale být lepším člověkem. Pokud to pocho-
píme, dostaví se dříve či později kýžená spoko-
jenost. 

Je to jako se zdravím. Když se rozhodnete, 
že ke štěstí vám pomůže větší příjem, budete 
pracovat dlouhé hodiny bez potřebného pohybu 
a dostatečného spánku, jíst nezdravě, trvale pod 
stresem – a výsledkem bude, že nebudete ani 

zdraví, ani šťastní, protože jste zvolili nesprávné 
pořadí hodnot.

Jakmile jste se vzali, manželství musí mít prio- 
ritu, protože má ve vašem životě stěžejní moc, 
sílu a vliv. Pokud vám dobře funguje manželství, 
budete schopni jít do světa plni síly, nezávisle na 
ostatních okolnostech vašeho života. Pokud je va-
še manželství slabé a nefunkční, i kdyby všechny 
ostatní okolnosti ve vašem životě provázel úspěch 
a síla, do světa budete vycházet slabí a vyčerpaní. 
Takový druh moci má manželství, nastavuje směr 
celého vašeho života.

V minulém článku jsme pojednali o lásce ja-
ko závazku, v tomto článku o manželství jako 
přátelství. Budeme-li jim věnovat patřičnou 
pozornost, mohou obě témata pomoci výrazně 
zlepšit kvalitu našich vztahů. Na základě důvo-

dů uvedených v tomto 
článku se nedomní-
váme, že by manžel-
ství lidí, které vzniklo 
na základě přátelství, 
mělo být odsouzeno 

k zániku. Souhlasíme ale s tvrzením, které nechť 
je výzvou i pro naše manželství: „Pokud z lásky 
a vzájemného soužití vztah přeroste v přátel-
ství, je to asi téměř ideální stav.“3 Prohlubujete  
v manželském vztahu kromě své náklonnosti 
také vzájemné pouto duchovního přátelství? Po-
kud ano, jste patrně kandidáti do elitní skupiny 
těch nejšťastnějších a nejspokojenějších lidí na 
světě!

Použitá literatura:
Paul Meier, Unbreakable Bonds, Baker Books, 
2002.
Timothy Kellner, The Meaning of Marriage,  
Dutton Adult, 2011.

Petr Činčala, 
koordinátor  

Národního týdne manželství

 3 http://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/251452-manzele-jako-nejlepsi-kamaradi.htm

Manželství bez přátelství v naší kultuře  
nemůže přežít.
(Bill Hanawalt)
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Dějiny církve aDventistů

V červenci roku 1849 zabalil James White výtis-
ky „Přítomné pravdy“ (The Present Truth) do vy-
půjčené cestovní brašny a pěšky je zanesl na třináct 
kilometrů vzdálenou poštu v americkém městě 
Middletown. Udělal první krok v realizaci celosvě-
tové publikační činnosti. 

O několik týdnů dříve mladý a chudý průkopník 
církve adventistů přesvědčil místního vydavatele, 
aby mu vytiskl tisíc kusů brožury, kterou dnes zná-
me pod názvem „Adventist Review“. James White 
vydavatele ubezpečil, že dobrovolné dary adventis-
tů, kteří byli roztroušeni po celém severovýchodě 
USA, budou stačit na úhradu tisku ve výši 64,50 
dolarů. A nemýlil se. 

„Jakmile za něčím stojí Bůh, pak se i to, co se zdá 
nemožné, stane příležitostí pro zázrak Ducha sva-
tého,“ říká Wilmar Hirle, současný vedoucí publi-
kačního oddělení Generální konference. 

Časopis vyrostl do toho, 
co historik církve adventistů 
George Knight definuje jako 
„pravděpodobně nejúčinněj-
ší nástroj pro sbližování a jed-
notu skupiny věřících, která 
se v roce 1863 proměnila v 
Církev adventistů sedmého 
dne.“

V padesátých letech deva-
tenáctého století se shromaž-
ďovalo pouze několik stovek 
adventistů světících sobotu, 
avšak v roce 1863, kdy byla 
Církev adventistů sedmého 
dne oficiálně ustavena, se je-
jich počet se zvýšil na 3 500. 
Periodika rané církve nejen 
podporovala evangelizaci, ale 

také posilovala vědomí duchovní sounáležitosti prv-
ních věřících. Později publikace umožnily zapojení 
laických pracovníků do služby, která byla dříve vyme-
zena pouze pro kazatele. 

Již do roku 1844, kdy millerité nesprávně oče-
kávali Kristův druhý příchod, věřící distribuovali 
„neuvěřitelných 8 milionů brožur a knih,“ upřes-
ňuje Hirle. Vydavatel Joshua Himes v Bostonu tiskl 
sobotní letáky s prorockými náčrtky ilustrujícími 
proroctví Daniela a Zjevení, které podporovaly ká-
zání Williama Millera v malých sborech na celém 
severovýchodě USA.

Avšak silná vydavatelská činnost začala až po ro-
ce 1848, kdy adventistické průkopnici Ellen Whi-
teové bylo ve vidění ukázáno, že její manžel James 
by měl začít vydávat časopis. 

Bůh ve vidění sdělil Ellen Whiteové, že má in-
struovat svého manžela Jamese, „aby vytiskl malý 

při Vzniku církVe adVentistů byla klíčOVá  
VydaVatelská činnOst 

Uriah Smith (vpravo) spolu s dalšími vedoucími publikačního oddělení 
při počátcích publikační činnosti církve v polovině 19. století.

(Tento článek je druhým dílem ze série o historii církve adventistů, jež budou uveřejňovány 
v časopise Advent ke 150. výročí založení Církve adventistů sedmého dne.)
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spisek a rozeslal ho lidem“. Navzdory finančním 
problémům manželů Whiteových dostala Ellen 
ujištění, že pokud to udělají ve víře, časopis se na-
konec stane „prstencem světla, které obepne a ozáří 
celý svět“. (Life Sketches, 125)

První výtisky „Přítomné pravdy“ (The Present 
Truth) se staly platformou, která vedoucím umož-
nila církvi objasnit, co se stalo v roce 1844, vést 
diskuzi o vývoji věroučného bodu „poselství tří 
andělů“ a především předkládat učení o svěcení 
soboty. Ve skutečnosti to byla právě sobota, která 

vedla církev ke zřízení prvního církevního nakla-
datelství. 

„James a Ellen Whiteovi si spolu s dalšími zakla-
dateli církve uvědomovali a zneklidňovalo je to, že 
časopis, který vede ke svěcení soboty, byl vydavateli 
tištěn častokrát právě v sobotu,“ konstatuje Hirle.

V roce 1853 si proto první adventisté odhlaso-
vali, že v New Yorku založí nakladatelství. Vedoucí 
prvního nakladatelství spolu žili a pracovali v pro-
najatém domě v Rochesteru. Průkopník adventis-
tů Hiram Edson, který nedlouho předtím prodal 
svoji farmu, půjčil peníze k zakoupení ručního 
tiskařského lisu ve Washingtonu. Vytištění jedno-
ho výtisku publikace s názvem „Přehled druhého 
příchodu a sobotní zvěstovatel“ (The Second Ad-
vent Review and Sabbath Herald) trvalo na tomto 
stroji tři dny. 

Říká se, že jelikož neměli peníze na zakoupení 
řezačky, tak adventistický průkopník Uriah Smith 
ořezával okraje publikací svým kapesním nožem. 
O pár let později Smith napsal: „Pověsti o puchý-
řích na našich rukou z tiskařského provozu nebyly 
ani z poloviny tak pravdivé jako učení, které knihy 
přinášely.“

V roce 1855 se církevní nakladatelství přestěho-
valo do Battle Creeku v Michiganu a Uriah Smith 
se ve věku třiadvaceti let stal redaktorem. V této 
roli pak určitým způsobem působil po celý svůj 
život. Církevní nakladatelství postupně rostlo do 
roku 1850, kdy mladý imigrant z Kanady George 
King uplatnil koncept prodeje adventistických pu-
blikací přes předplatné. Stalo se tak poté, co ho Ja-
mes White vyzval, aby se zapojil do jiné služby než 
kazatelské. Své místo našel v publikační činnosti. 
„James ho požádal, aby přednesl kázání – ale by-
la to katastrofa,“ vypráví Hirle. „Takto tedy začala 
knižní evangelizace.“ 

Snaha George Kinga přinášet poselství dům od 
domu spíše než z kazatelny pomohla církvi v USA 
a v Kanadě vyrůst do globálních rozměrů. Kolem 
roku 1870 prodával King knihy a časopisy (jako 
např. „Znamení doby“ [Signs of the Times]) pro-
střednictvím předplatného. 

V roce 1903 působila církev adventistů již v 70 
zemích světa. „Na mnoha těchto místech církev 

První vydání „Přítomné pravdy“  
(The Present Truth ) vytištěné v červnu roku 1849. 
Časopis sloužil jako nástroj sjednocení adventistů, 

kteří zachovávali sobotu, a je dnes známý  
pod názvem „Adventist Review“. 
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zahájila svoji činnost právě díky působení knižní 
evangelizace,“ poznamenává Hirle.

Později, počátkem 20. století, začali knižní evan-
gelizaci vykonávat první studenti. V dnešní době 
tímto způsobem na celém světě tráví svoje student-
ské prázdniny více než 20 tisíc adventistických stu-
dentů, kteří si prodejem literatury pomáhají pokrýt 
školné a současně šíří adventní poselství o naději. 

„Knižní evangelizace prošla stejným růstem jako 
publikační činnost církve, která dodnes zůstává já-
drem adventizmu,“ podotýká Hirle. 

Nedávno církev adventistů začala po celém svě-
tě mohutně šířit moderní verzi díla Velké drama 
věků od Ellen Whiteové. Během dvanácti měsíců 
členové církve rozšířili asi 100 milionů výtisků té-
to knihy. 

Vydavatel rané církve, James White, který třicet 
let psal, tiskl a zakládal po světě nakladatelství a kte- 
rý musel překonávat finanční problémy, by byl 
dnes určitě překvapen širokou podporou tohoto 
díla ze strany dnešní církve. Kdyby uviděl, že na-
kladatelství v současnosti vytisknou za jeden den 
tolik literatury, kolik oni vytiskli za jeden rok, byl 
by podle mne velmi šťasten,“ myslí si Wilmar Hirle. 

Elizabeth Lechleitnerová, ANN

První adventistický tiskařský stroj ve Washingtonu. 
Vytištění jednoho výtisku publikace s názvem  

„Přehled druhého příchodu a sobotní zvěstovatel“ 
(The Second Advent Review and Sabbath Herald) 

trvalo na tomto stroji tři dny.

VýbOr unie V brně:  
sOustřeďme se na pána

Alternativní formou křtu, církevními 
svatbami, přípravou konference unie, 
změnami ve vedení české pobočky adven-
tistické humanitární organizace ADRA  
a církevního oddělení náboženské svobo-
dy, využitím prostředků poskytovaných 
státem jako odškodnění za majetkové křivdy v do-
bě komunizmu a dalšími aktuálními záležitostmi 
se v neděli 21. 4. zabýval na svém zasedání v Brně 
Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sed-
mého dne. 

Tajemník unie Peter Čík informoval z aktuál-
ních statistik, že v loňském roce se k církvi v České 
a Slovenské republice připojilo křtem 169 nových  

členů. Celosvětově se k církvi připojil 
další přibližně milion členů. Výbor vzal 
na vědomí odstoupení své členky Dag-
mar Kvintusové z pracovních důvodů. 
Byl také schválen návrh vize církve pro 
léta 2014 až 2019 se zvláštním zaměře-

ním na děti, mládež, manželství, rodiny a kazatel-
ský sbor. Návrh bude nyní konzultován s odděle-
ními a institucemi církve a předložen konferenci 
unie v příštím roce. Přítomní jmenovali také pří-
pravný výbor řádné konference unie, která se usku-
teční 8. až 11. 5. 2014, a schválili podrobný časový 
harmonogram příprav. Informační oběžník k vol-
bám delegátů mají podle něho dostat sbory již letos 
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v říjnu. Schváleni byli také delegáti unie na chys-
tanou mimořádnou konferenci Českého sdružení  
o církevním řádu. 

Z podnětů, které přinesla konference České-
ho sdružení, rozhodl výbor unie o tom, že al-
ternativou biblického křtu ponořením pro zdra-
votně postižené lidi bude přijetí do církve na 
vyznání víry podáním ruky. Do pravidel církve 
pro uzavírání církevních sňatků vrátili členové 
výboru možnost i jiných pojetí – podle zváže-
ní individuální situace, podmíněných však sou-
hlasem výboru sboru a předsedy sdružení. Ka-
zatelům přiznal výbor právo získat po každých  
6 letech služby v církvi studijní volno v délce mini-
málně jednoho měsíce a maximálně deseti týdnů. 
Revidovaný zpěvník písní pro bohoslužby bude 
připraven do konce roku a vyjde příští rok. 

Přítomní schválili finanční podporu církve pro 
množstevní slevy nového misijního časopisu Za 
obzorem, tak aby byl dostupný všem, kteří se o něj 
chtějí podělit s lidmi ve svém okolí. Název unijního 
Oddělení výchovy změnil výbor na Oddělení vý-
chovy a vzdělávání, což lépe vyjadřuje jeho poslání. 
Vedoucí výboru Luděk Svrček informoval o tom, 
že Teologický seminář církve v Sázavě aktualizoval 
svůj systém stipendií, například prospěch, který je 
důležitým kritériem pro podporu studentů, se ny-
ní hodnotí za každý semestr samostatně. Oddělení 
připravuje ještě nový návrh stipendií pro studium 
na vysokých školách církve v zahraničí. Vedení  

semináře navrhuje rozšířit studium 
oboru sociální práce i pro zájemce 
mimo církev. České sdružení círk-
ve připravuje návrh koncepce pro 
vznik církevního gymnázia. 

Výbor dále přijal etická pravi-
dla pro diskuzi čtenářů na webo-
vých stránkách církve podle vzoru 
pravidel ze stránek Generální kon-
ference. Novým vedoucím unij-
ního oddělení náboženské svobo-
dy byl zvolen Tomáš Kábrt, který 
vede také oddělení komunikace. 
Na jeho návrh jmenovali přítomní 
také nový výbor oddělení nábo-

ženské svobody ve složení Robert Řehák, Daniel 
Horničár, Jaroslav Hynek, svého zástupce doplní  
i Slovenské sdružení církve. Schválena byla také or-
dinace kazatelů Petra Picha z Písku, Daniela Már-
földiho ze Staré Turé a Jozefa Kučery z Považské 
Bystrice. Do kaplanské služby vyšle církev Vítěz-
slava Vursta, Zbyška Jonczyho, Benjamína Krause 
a Petra Svaška.

Výbor unie vzal na vědomí rozhodnutí Rady  
ADRA ČR o přijetí rezignace ředitele české poboč-
ky adventistické humanitární organizace Jana Bárty 
na funkci výkonného ředitele k 30. 8. tohoto roku, 
odsouhlasil zahraniční cesty Petra Činčaly na setká-
ní výboru globální misie v USA, Alana Chlebka na 
setkání interevropského výboru mládeže v Curychu  
a čtyřčlennou delegaci správních zaměstnanců círk-
ve na školení účetních v Cernici v Rumunsku. 

Členové výboru přivítali záměr jednotlivých 
sdružení využít finanční prostředky přiznané církvi 
jako odškodnění státu za škody způsobené v době 
komunizmu také na humanitární a sociální čin-
nost adventistické humanitární organizace ADRA  
a jejích dobrovolnických center pomáhajících v čes-
kých, moravských a slezských městech potřebným 
lidem. Hospodář unie Edvard Miškej informoval  
z účetní uzávěrky za rok 2012, že příjmy církve z de-
sátků členů v loňském roce zůstaly na příznivé úrov-
ni předchozích let, na řadu projektů obdržela unie 
dotace od Interevropské divize církve. 

(AIS, www.casd.cz)
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V poslední době narůstá mezi nevěřícími i vě- 
řícími lidmi zájem o diagnostiku (zjišťování) ne-
mocí z oka, konkrétně z duhovky (iris). Specia-
listé, ať už léčitelé, nebo lékaři, kteří ji praktikují, 
se nazývají iridologové. Oficiální věda řadí iris-
diagnostiku mezi alternativní medicínu a staví se 
k ní skepticky. Pojďme se zamyslet, zda jsou tyto 
námitky oprávněné, jaký je základ irisdiagnosti-
ky a jaký může mít dopad pro každodenní život.

Za zakladatele irisdiagnostiky se pokládá  
Ignatz von Peczely, maďarský lékař, který dle vy-
právění v dětství zlomil nohu sově a později si 
všiml černého pruhu, který se v oku sovy objevil. 
Podle jiných svou teorii diagnostiky nemocí z oč-
ní duhovky vytvořil a propracoval v době, kdy byl 
ve vězení pro účast na revoluci v roce 1848. Dnes 
je ve Spojených státech amerických zhruba 1 000 
licencovaných iridologů (a mnohem více neli-
cencovaných) sdružených do různých organizací, 
v Evropě je to například Mezinárodní asociace 
iridologů. V Německu až 80 % léčitelů používá 
iridologii. Hlavní využití u nich má k výběru nu-
tričních a bylinných doplňků. Můj internetový 
vyhledávač našel 308 stránek o irisdiagnostice  
v češtině a přes 4 miliony v angličtině.

Křesťan se k alternativní medicíně a irisdia-
gnostice může postavit dvěma způsoby. Buď  
z duchovního, nebo vědeckého hlediska. Do-
mnívám se ale, že oba jsou provázané a nelze je 
od sebe striktně oddělit. Proto prosím omluvte, 
pokud budu myšlenkově přeskakovat z pohledu 
vědce na pohled křesťana a zpět. 

Do oblasti alternativní medicíny jsou často,  
a podle mě neoprávněně, přihazovány i léčebné 
metody založené na bylinách, léčivých rostlinách, 
úpravě diety a zdravém životním stylu. Tyto pří-
rodní léčebné prostředky jsou mocným a požeh- 
naným darem od našeho nebeského Otce a od-
volávají se na ně adventističtí lékaři i Ellen Whi- 
teová. Z jejich rozumného užívání pod dohledem 
člověka, který je v této oblasti adekvátně vzdělán, 

můžeme mít jen prospěch. Pokud přesto nemoc 
přijde, jsme vybízeni, abychom se neváhali ob-
rátit na odborného lékaře, který by se měl snažit 
dle svého nejlepšího svědomí a znalostí nemoc-
nému pomoci léky či náročnějšími, invazivními 
nebo i chirurgickými metodami. Součástí skupi-
ny alternativní medicíny jsou ale i metody, před 
kterými bychom se měli mít na pozoru nebo 
zaujmout maximálně opatrné stanovisko. Řada 
těchto metod má mystický nebo přímo okult-
ní základ, například akupunktura, homeopatie  
a další. Naskýtá se otázka, zda si Bůh přeje, aby se 
jeho lid snažil získat zdraví ne cestou, kterou on 
vytyčil, ale cestou, která může přímo či nepřímo 
pocházet od jeho protivníka.

V křesťanských církvích je řada „léčitelů“  
v pozitivním slova smyslu, kteří se snaží zlepšit 
zdraví pomocí změny životního stylu, změny 
stravy, cvičení nebo rostlinných léčivých pří-
pravků (myšleno např. bylinné čaje nebo ovocné 
šťávy, nikoli homeopatie). Je možné však potkat 
i ty, kteří praktikují irisdiagnostiku a poté dle 
jejího výsledku předepisují bylinné čaje. Někdy 
se takovýto člověk dokonce odvolává na Bibli, 
konkrétně na verš v Mt 6,22.23: „Světlem těla je 
oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít 
světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude 
ve tmě. Jestliže i světlo v tobě je temné, jak velká 
bude potom tma?“ a dále na L 11,34–36: „Svět-
lem tvého těla je oko. Je-li tvé oko čisté, i celé tvé 
tělo má světlo. Je-li však tvé oko špatné, i tvé tělo 
je ve tmě. Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. 
Má-li celé tvé tělo světlo a žádná jeho část není ve 
tmě, bude celé tak jasné, jako když tě osvítí světlo 
svou září.“

Nicméně po přečtení kontextu se ukáže, že Je-
žíš se zde nevyjadřuje o nemocech a zdraví ani 
o irisdiagnostice. Celá stať začíná u Matouše  
v 6. kapitole již od 19. verše a Ježíš zde mluví  
o morálce člověka. O tom, že naše morální hod-
noty a naše chování a myšlení ovlivňuje to, čím 

irisdiagnOstika – Věda, pOdVOd nebO Okultizmus?
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se zabýváme. Verše u Lukáše mluví podobně, na-
víc v perspektivě biblické pravdy. Pokud bychom 
chtěli být puntičkáři, mohli bychom namítnout, 
že Ježíš mluví o tom, co vchází do oka (světlo), ne 
o tom, že by z oka něco vycházelo ven.

Irisdiagnostika očima lékaře
Na začátek mi dovolte podívat se na irisdia-

gnostiku očima lékaře. Iridologové uvádějí, že 
oko je jediné místo lidského těla, kde jsou nervy 
přístupné přímému pohledu. To mají pravdu. 
Sbírá se tu totiž zrakový nerv, odborně nervus 
opticus. Iridologové vypracovali mapu obou du-
hovek, která znázorňuje, kam přesně se ten či 
onen orgán nebo oblast těla promítá. Postižení 
daného orgánu se má přenášet na duhovku skr-
ze nervové dráhy. Oftalmologové (lékaři zabý-
vající se oficiálním očním lékařstvím) však toto 
striktně odmítají a stavějí se k irisdiagnostice 
jako pseudovědě. 

Je pravda, že na očním pozadí jsou patrna 
nervová zakončení zrakového nervu. Tento nerv 
vede elektrochemické signály ze sítnice oka do 
mozku, kde jsou vyhodnocovány – správná čin-
nost sítnice a zrakového nervu je nezbytná pro 
funkční zrak. Zrakový nerv však směřuje jenom 
a pouze do mozku, nepřijímá žádné přípojky  
z jiných nervů či orgánů. Se zbytkem těla je pro-
pojen přes mozek – stejně jako každý jiný nerv 
v těle. Nelze tedy očekávat, že by se na duhov-
ku promítly jakékoli změny např. z kolena nebo 
žlučníku. Navíc duhovka, která je v popředí oka, 
nemá nervové propojení se zrakovým nervem, 
který je uložen „na konci“ oka. Na oku lze ro-
zeznat některé patologické (škodlivé) stavy, jako 
například změny při cukrovce, kdy příliš vysoká 
koncentrace cukru a z ní plynoucí poškozování 
bílkovin a cév může poškodit sítnici (diabetická 
retinopatie), dále změny při vysokém tlaku (po-
škození cév při hypertenzi), některé metabolické 

nebo střádavé choroby (např. hromadění mědi 
v těle při tzv. Wilsonově chorobě) a některé zá-
nětlivé choroby postihující tělo jako celek (např. 
Crohnova choroba nebo revmatoidní artritida – 
uveitida, iriditida aj.). 

Kontrolované studie neprokázaly spolehlivost 
irisdiagnostiky v rozpoznávání nemocí. Dr. Si-
mon ve své studii1 sesbíral fotografie oka lidí se 
zdravými ledvinami (skupina 1) a lidí s mírným 
(skupina 2) a těžkým postižením ledvin (sku-
pina 3) – hodnoceno podle výsledku testování 
kreatininu v krvi. Ledvina byla vybrána 
cíleně, protože iridologové změny 
při postižení ledvin považu-
jí za dobře rozpoznatel-
né. Fotografie rozeslal 
t řem ir idologům. 
Míra správného ur-
čení výsledku se 
nelišila od míry 
náhodné šance 
při typování  
v poměru 1:2, 
správně by-
la přiřazena 
zhruba třeti-
na diagnóz. 

V recent-
nější  studii 
Buchanan se 
spolupracovní-
ky2 vytvořil ještě 
složitější model: 
nechal pořídit foto-
grafie očí 30 lidí s ul-
cerózní kolitidou (zánět 
tlustého střeva), 25 pacien-
tů s onemocněním srdečních 
cév, 30 astmatiků a 30 pacientů  
s psoriázou (lupenkou) a jednu kontrolní 

 1 Simon A., Worthen D. M., Mitas J. A., An evaluation of iridology. JAMA. 1979; 2421385-1389.
 2 Buchanan T. J., Sutherland C. J., Strettle R. J., Terrell T. J., Pewsey A., An investigation of the relationship between anato-

mical features in the iris and systematic disease with reference to iridology. Complement Ther Med. 1996; 498-102.
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skupinu zdravých dobrovolníků. Tyto fotografie 
byly zaslány jak iridologům používajícím tabul-
ky, tak iridologům používajícím k hodnocení 
oka počítačové programy. V obou případech 
výsledky odpovídaly šanci při náhodném ty-
pování. Podobných studií lze jmenovat desít-
ky, stačí prohledat internetové databáze, např.  
www.pubmed.com.

Jsou však iridologové, u kterých je úspěšnost 
diagnostiky prakticky stoprocentní. Po všem vý-
še uvedeném se musíme ptát: Jak to?

Duchovní pozadí irisdiagnostiky
Prvopočátek iridologie 
lze vysledovat u čín-

ských astrologů před 
4 000 lety. Dr. Sa-

muel Pfeifer ci-
tuje ve své kni-

ze  L é čb a  za 
každou cenu: 
Staří čínští 
ast rologo-
vé učili, že 
orgány vel-
kého světa 
(makrokos-
mos) člově-
ka se odrá-

žejí v malém 
světě  (mik-

rokosmu) očí. 
Přesně to je po-

učka, kterou za-
stávají dnešní irido-

logové. Existují však 
také propojení mezi iris-

diagnostikou, okultizmem  
a hnutím New Age. Řada lidí 

praktikujících irisdiagnostiku věří ve 

vnitřní energii, která se promítá do oka. Někte-
ří tuto energii spojují s orientálním principem 
„chi“ anebo rovněž s principem rovnováhy do-
bra a zla v těle („Jin a Jang“). Tyto principy byly 
převzaty hnutím New Age. New Age Boha vní-
má jen jako nějaký neurčitý princip, oživující 
nebo duševní esenci – bez konkrétní osobnosti, 
inteligence, mysli či fyzické složky. Také tvrdí, 
že „Bůh je ve všem“ a člověk je bohem sám sobě; 
že tohoto „boha“ v sobě může ovládat a usměr-
ňovat například pomocí meditace, pokročilé 
jógy… To je v ostrém a nesmiřitelném rozporu 
s Biblí, která nám představuje osobního Boha  
a jeho Syna Ježíše Krista, který stvořil svět a svůj 
život dal v oběť kvůli své lásce k padlému lid-
stvu, které se – v rozporu s tvrzením hnutí New 
Age – nemůže nijak polepšit, povznést nebo 
spasit svým snažením. 

Když jsou ti, kteří praktikují irisdiagostiku, 
tázáni, jak dokážou posoudit energii celého těla 
z energie oka, někteří z nich odpovídají, že jim 
to umožňují jejich psychické síly nebo duchov-
ní průvodci. Kořeny iridologie směřují tedy do 
okultních vod. Nemyslím tím samozřejmě, že by 
každý iridolog byl spiritista. Naopak jsem pře-
svědčen, že větší část z nich jen věří, že pracují 
s vědeckou teorií, a snaží se ji často i upřímně 
používat k dobru lidí nebo alespoň jako zdroj 
obživy. Slova předního světového okultisty Kur-
ta Kocha (kniha Ďáblova abeceda) však vnášejí 
stín nad jakékoli používání této metody: „Mno-
ho našich léčitelů a okultních praktiků používá 
oko jako médium. To znamená, že se zajímají 
o duhovku jen jako o kontaktní médium. Oko 
přitom slouží pro psychometrické účely stejně 
jako čáry na dlani pro věštce.“ Je tedy důležité 
ptát se, z jakého zdroje bere iridolog ve skuteč-
nosti své informace. Samo hnutí New Age se  
k irisdiagnostice hlásí – viz četné odkazy na in-
ternetu nebo i knihy3. 

 3 Encyklopedie věrouk New Age – Ankerberg, Weldon.
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Může irisdiagnostika člověku nějak uškodit?

Když tedy chci uzavřít otázku, zda mi může 
irisdiagnostika nějak prospět, musím si odpově-
dět na jinou, závažnější: Může iridologie člově-
ku nějak uškodit? Pokud pominu výše zmíněný 
problém okultního základu, který pro dnešního 
nevěřícího člověka není relevantní (ač pro křes-
ťana jistě je), stává se první a nejzřejmější mož-
ností škody ztráta času a peněz. Závažnější však 
může být možnost chybné diagnózy. U zdravého 
člověka může falešná diagnóza například rakovi-
ny způsobit výrazný stres a psychické poškození. 
Stačí si představit, že daný člověk bude měsíc ne-
bo dva v obavách běhat po různých vyšetřeních 
v nemocnici, než se podezření definitivně vylou-
čí – ovšem jen pokud se rozhodne věřit lékaři 
více než léčiteli. Po celou dobu vyšetřování bude 
zmítán obavami, které se mohou promítnout do 
zdravotního stavu (např. může trpět bolestmi 
hlavy, průjmem, rozladou, žaludečními vředy). 
Jako lékař bych jistě k definitivnímu vylouče-
ní rakoviny chtěl doplnit řadu vyšetření: určitě 
koloskopii (nepříliš příjemné vyšetření tlustého 
střeva optickým přístrojem), gastroskopii (totéž, 
ale žaludku) nebo CT či PET/CT vyšetření (zob-
razovací metody; představte si něco jako složitý 
rentgen). Navíc tyto vyšetřovací metody mohou 
mít své komplikace nebo při nich člověk dosta-
ne sice malou, ale zbytečnou dávku záření. Ještě 
závažnější je případ, kdy léčitel nepozná vážnou 
nemoc, která má jinak tendenci projevit se až 
pozdě, například již zmíněné chronické selhává-
ní ledvin. To se projevuje až v poslední, špatně 
léčitelné fázi a nemocný často skončí na dialýze. 
Rovněž pokud se podezření na nemoc vyvrá-
tí, může se někdy stát, že poškozený člověk žije  
v obavách celý život – i když rozumově dospě-
je k tomu, že nemoc nemá, stále někde hluboko  
v mysli vrtá červíček pochybnosti. 

Pravá cesta ke zdraví
Jako křesťan a jako lékař nenacházím osobně 

důvod se k irisdiagnostice obracet, ale naopak 
mnoho důvodů proti. Bůh, ten největší lékař, ve 

svém slově člověku odkázal víc než dostatečné 
zásady pro udržování dobrého zdraví v podobě 
zdravého životního stylu, zdravé stravy a dob-
rých duchovních i duševních principů a hod-
not, které pokud budeme zachovávat, výrazně 
sníží riziko nemoci. V tomto je Bible zajedno  
s moderní preventivní medicínou. Pokud přesto 
nemoc přijde, což se v dnešním hříchem poni-
čeném světě a životním prostředí může stát, pro-
sím obraťte se se svými problémy na lékaře spe-
cialistu – s modlitbou na rtech, aby Bůh dal nám 
lékařům jednak moudrost nemoc poznat, jed-
nak laskavé srdce a soucitný přístup k nemoc-
nému, které bolestně často v dnešním technicky 
orientovaném a uspěchaném zdravotnictví chy-
bí. Věřím, že tato kombinace Božích zásad, od-
borných poznatků a přírodní léčby je tou cestou 
ke zdraví, kterou pro nás Bůh vyvolil. 

Ondřej Fischer, lékař
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RADCOVSKÝ KURZ

„A čo ak náš starý vodca skončí s Pathfinderom?“ 

Milí rodičia a milé deti, táto otázka je úplne zby-

točná! Hlavne po tom, ako sa v  prvý aprílový 

víkend v Hrabove pri Ružomberku stretlo na rad-

covskom kurze vyše 40 teenagerov.

Sú to deti a  mladí ľudia vo veku od 13 do 16 ro-

kov, ktorí sa rozhodli venovať práci s deťmi v Klu-

be Pathfinder – najprv ako pravá ruka vodcov 

a neskôr (po ukončení vodcovského kurzu) aj ako  

samotní vodcovia.

Celý víkend strávili na prednáškach 

o tom, ako správne viesť oddiel, ako vy-

myslieť dobrý program, ako sa pri tom 

programe nezraniť... No, samozrejme, 

nechýbala ani zábava vo forme voľné-

ho času, nočnej bojovky či obľúbených 

piesní.

Všetkým sa páčili scénky, v ktorých mali 

skupinky zahrať situácie, kde sa radco-

via zachovajú dobre a  tiež nesprávne. 

A  tak vznikali scénky, ako napríklad: dieťa počas 

splavu spadlo do Dunajca a  jeden raft s radcami 

ho obišiel, a druhý zachránil... Ale nemusíte sa báť. 

V Klube Pathfinder niečo také nikomu nehrozí.

Keďže na tejto chate radcovia nadobudli 

hlavne teoretické poznatky, kurz bude 

pokračovať aj praktickou časťou v letnom 

tábore na Jordánci, kde vyvrcholí závereč-

nými skúškami. Všetci sa už tešia na ďal-

šie chvíle strávené so svojimi kamarátmi 

a s Bohom.



Všem, kteří nám zaslali své vyjádření „Jak rozu-
mím Desateru“ na výzvu z Přílohy Adventu č.10 –  
říjen 2012, posíláme slíbenou odměnu.

Pokud by se někdo z vás chtěl ještě dodatečně 
zapojit, máte možnost. Ještě pár kousků slíbené 
odměny zůstalo a čekají na vás… Napište mi, jak 
jednotlivým přikázáním rozumíte vy, a připojte se 
tím k dosavadní řadě účastníků soutěže. 

(jerry.slosarek@gmail.com, nebo J. Šlosárek, 
Krátká 919, 760 01 ZLÍN)

Nezapomeňte uvést také svou poštovní adresu.

                               Jerry

VYHODNOCENÍ VAŠEHO DESATERA
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VÝZVA K ZASLÁNÍ ZPRÁV O PLNĚNÍ ÚKOLŮ TTT
Vy, kdo jste se pustili do plnění úkolů Trpělivého  
Táborového Tréninku, ať už jako oddíl, anebo jed-
notlivě pod dohledem svých „garantů“, pošlete mi 
informace o tom, které úkoly už máte zvládnuty. 
Připojte také fotky, ať můžeme i vaše úspěchy pre-
zentovat v Příloze Pathfinder.

Blíží se čas prázdnin. Co nezvládnete do konce 
školního roku, dožeňte na táboře. Uzávěrka soutě-
že TTT  bude až v posledním čísle letošního Adventu. 
Nášivku TTT získají ti, kdo zvládnou alespoň 70 % 
všech úkolů.

Foťte na táboře, veďte si prázdninový deník, zapi-
sujte si veselé a zajímavé příhody tak, abyste o svých 
zážitcích mohli napsat po prázdninách do naší Pří-
lohy Pathfinder. Jsem přesvědčen, že jimi zaplníme 
mnoho stran nových komiksů… A to, věřím, nejen  
z oddílu Daleká cesta!

                                           Jerry
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NOVÝ ÚKOL TTT
Kamarádi a kamarádky, chlapci a děvčata!

Ve škole začíná „přituhovat“, neboť se blíží čas 
hodnocení vaší celoroční školní práce. Proto 
mnozí z vás nemají moc času na další aktivity.

 Zároveň je to však také čas, kdy se sice poma-
lu, ale nezadržitelně přibližují i všemi žáky mi-
lované letní prázdniny. Bude to čas dovolených  
a tábora, na kterém budete moci uplatnit mno-
hé z toho, co jste si natrénovali v rámci soutěže 
TTT.

Co by to však bylo za tábor pathfinderů, kdyby 
kromě tábornických zdatností neprověřil i vaše 
znalosti Bible. Mám za to, že doma, při rodin-
ných pobožnostech, na oddílových schůzkách 
anebo v  rámci dětské sobotní školky systema-
ticky postupujete v  poznávání této knihy. Aby 
prověřování vašich znalostí Bible bylo zajímavé 
a akční, připravili jsme pro vedoucí KP, učitele 
DSŠ nebo rodiče celou řadu podnětů k  tomu, 
jak to udělat, v příloze Bible pro pathfindery. Asi 
ne všichni ji však máte k dispozici, a proto vám 
pro představu některé nápady představím níže. 
Budou-li se vám líbit, objednejte si tuto Bibli  
u vedoucího KP – Davida Čančíka, abyste mohli 
využít i ostatní doporučení.

Novým úkolem v naší  soutěži TTT je vyzkoušet 
alespoň tři doporučené způsoby procvičování 
znalostí Bible a napsat mi zprávu o tom, který 
způsob se vám nejvíce líbil.

1. PROCVIČOVÁNÍ ORIENTACE V BIBLI

Znalost pořadí biblických knih je základní potře-
bou pro správnou orientaci v Bibli. 

a) Procvičování pořadí biblických knih
Udělejte si kartičky formátu asi tak 4 x 7 cm.  
Na jednu stranu napište větším písmem vždy ná-

zev jedné biblické knihy a na její druhou stranu pak 
název knihy, která jí v pořadí předchází a následuje 
(např.: str. 1 – PŘÍSLOVÍ; str. 2 – ŽALMY a KAZATEL). 
Soutěžící sejme z  hromádky promíchaných karti-
ček tu první a má za úkol bez nahlédnutí na druhou 
stranu uvést ony dvě knihy. Určí-li je obě správně, 
kartičku si ponechá pro závěrečné vyhodnocení. 
Pokud odpoví nepřesně, kartičku vloží dospodu 
hromádky k opětnému užití v soutěži. 

Var. 2: Použijte výše uvedené kartičky s názvy jed-
notlivých knih ve dvou provedeních. Rozmístěte 
je v  prostoru 10 x 10 m a děti rozdělte do dvou 
skupin. Pak na daný pokyn vyběhnou dva zá-
stupci soutěžících skupin (z  každé skupiny jeden)  
a hledají v daném prostoru kartičku s knihou, která 
je v pořadí biblických knih na místě prvním. Kdo ji 
najde, přinese ji k vedoucímu a ke hledání je pak 
vedoucím vyslán další zástupce. Přinese-li kartičku 
ve špatném pořadí, vedoucí hry ji dá následujícímu 
soutěžícímu k vrácení na plochu a ukáže novému 
soutěžícímu kartičku s názvem, na který má nava-
zovat kniha ve správném pořadí. (Soutěžící nesmějí 
používat Bibli – jde o procvičování paměti.) Vy-
hrává skupina, která stihne dříve sestavit kartičky  
ve správném pořadí.

b) Hledání v Bibli 
Vedoucí aktivity oznámí, co má skupina v Bibli najít 
(např. věc, jméno biblické postavy, událost, nebo 
známá definice).

Na daný pokyn každý z  účastníků aktivity začne 
hledat ve své Bibli místo – biblický text – kde se na-
chází uvedená věc. Kdo najde toto místo jako první, 
začne nalezený verš číst; další oznámí nalezení tex-
tu zdvižením ruky. 
Kdo najde hledanou věc jako první, získává 2 body, 
kdo úkol splní do 1 minuty, získává 1 bod. Body se 
sčítají z předem určeného počtu kol.

b) Biblická „úkolovka“ 
Na táboře nebo při výpravě do přírody zadejte sou-
těžícím úkol během předem určeného času (např. 
30 minut) najít v přírodě věci, které připomínají ně-
jaký biblický příběh. Pak ve druhém časovém úseku 
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(dalších 30 minut) mají soutěžící za úkol najít tyto 
příběhy v Bibli, aby dokázali, že nalezená přírodnina 
se v příběhu skutečně vyskytuje (např. 5 oblázků – 
1S 17,40; písek – Mt 7,26…).

Var. 2: Zadejte skupinám nebo jednotlivcům taková 
místa z Bible, aby v popisovaném ději byly uvede-
ny věci, které lze najít v blízkém okolí místa, kde se 
nacházíte. Úkolem soutěžících je přečíst si pozorně 
dané místo v Bibli a pak najít co nejvíce přírodnin, 
které by určenou událost připomínaly (např. Ž 23 – 
tráva, voda, prut, hůl, olej…).

c) Cesta podle azimutu 
Tuto aktivitu uveďte přečtením biblických textů ve-
dených v závorce (Př 4,5–7. 11–15. 26–27) a položte 
důraz na myšlenku, že dojít k cíli může jen ten, kdo 
se bude pečlivě držet pokynů uvedených na kartič-
kách… Aplikujte, že i v životě je nutné držet se peč-
livě Božích pokynů, abychom mohli bezpečně dojít  
do Božího království.

Pak připravte kartič-
ky, na kterých bude 
uvedeno vždy jed-
no slovo biblického 
textu (např. Př 4,11 a 
27), a pod ním uveď-
te azimut (pochodo-
vý úhel ve stupních, 
který lze určit pomocí 
buzoly) + počet kro-
ků, které je nutno ujít 
k místu, kde je umís-
těna kartička s  dal-
ším slovem... Úkolem 
soutěžících je s  po-
mocí buzoly projít ce-
lou trasu, opsat si slo-

va z kartiček a pak se uvedený výrok naučit zpaměti. 
Kdo zvládne tento úkol bez chyby v nejkratším čase,  
vyhrává.

NOVÝ ÚKOL TTT
ANO-NE

Vyrobte si kartičky formátu 4 x 15 cm a rozdejte 
je všem zúčastněným. Připravte si seznam otázek 
z Bible, na které lze odpovědět způsobem ANO-NE.

Průběh hry: Přečtěte otázku. Každý soutěžící 
uchopí kartičku tak, aby bylo vidět pouze odpo-
věď, kterou chce užít. Na pokyn „připravit, pozor, 
teď“ zvednou všichni najednou svou kartičku s od-
povědí. V jednom kole se nesmí dodatečně měnit 
způsob zvolené odpovědi!

Všichni, kdo odpoví správně, získávají bod. Soutěží 
se v 10 kolech a pak se vyhlásí nová hra.

Příklady otázek: Jmenoval se otec Izáka Jákob? 
Zvítězil v souboji David nad Goliášem? Zabil Kaina 
Ábel? Byl Jonáš polknut velrybou? Měl Ježíš brat-
rance jménem Jan? Měl Ježíš 10 let, když se ztratil 
rodičům v  Jeruzalémě? Utrhla Eva ze zakázaného 
stromu jablko? Apod.

Var. 2: Připravte označení ANO-NE na dvě židle po-
stavené vedle sebe (na první „ANO“ a na druhou 
„NE“).

Ve vzdálenosti asi 5 m od židlí určete startovní čáru, 
odkud budou vybíhat zástupci dvou soutěžících 
družstev. Přečtěte otázku typu „ANO-NE“ a nepro-
dleně odstartujte běh „odpovídajících“ zástupců 
družstev, kteří byli připraveni na startovní čáře.  
Na pokyn „připravit, pozor, teď“ vyběhnou oba 
soutěžící najednou směrem k  označeným židlím  
a usednou na tu, která je označena správnou od-
povědí. 

Přednostně před rychlostí 
se hodnotí správnost 
odpovědi!



Oddiel Fatra – B. Bystrica organizoval tábor  
s názvom „Na Stope“ v termíne 24. 2. − 3. 3. 2013  
v účelovom zariadení CASD − Pácov. Aj tentoraz 
sme sa spoločne stretli kamaráti z Banskej Bystri-
ce a Lučenca. 

Našou témou bolo ísť po stopách Ježiša. Učili 
sme sa, ako On reagoval na rôzne podnety, kto-
ré vznikali v jeho živote, spoznávali sme jeho 
reakcie v rôznych životných situáciách − zlosť, 
klamstvo, dôvera, nádej, pomoc, prístup k blíž-
nym. A snažili sme sa to preniesť aj do našej 
doby, naučiť sa konať s láskou, ako to robil On.

JARNÝ TÁBOR
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JAK VYPADÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ TTT

1. úkol jsme splnili 26. 12. 2012 v Beskydech 
na Ježonkách. Bylo asi 10 cm sněhu, mírně 
pod nulou a silný vítr. Hoši po důkladné pří-
pravě oheň zapálili první sirkou. Byli lepší než 
já, mně se to podařilo až sirkou třetí. :-)

2. úkol jsme absolvovali další den, tj. 27. 12. 
2012 taktéž na Ježonkách: Za cíl jsme si zvolili 
Lysou horu, která se nám zdála téměř nesku-
tečně vzdálená. Vyrazili jsme časně ráno. Čím 
blíže jsme byli vrcholku, tím více se zdálo, že 
tam snad nedojdeme. Sil ubývalo a vítr sílil. 
Mlha byla tak velká, že vrcholek nebyl celou 
dobu vidět a málem jsme o něj zakopli. :-)
Celková délka trasy byla 9 km.

3. úkol byl splněn 10. 3. 2013. I když to venku 
vypadalo, že při teplotě kolem nuly ještě ne-
může nic kvést či jinak jevit známky probou-
zejícího se jara, rozhodli jsme se, že vyrazíme 
na výpravu a zjistíme, jak to s probouzejícím 

se jarem vypadá. Kousek od našeho bydliště, 
za vesnicí Bohuslavice nad Vláří, se nachází 
známá lokalita, kde rostou volně sněženky. 
Toto místo je vyhlášeno právě kvůli sněžen-
kám jako přírodní památka. V duchu jsem  
si říkal, že budeme rádi, pokud tam uvidíme 
alespoň pár rozkvetlých sněženek. Jaké však 
bylo naše překvapení, když jsme na jednom 
místě v lese uviděli doslova sněženkový kobe-
rec. Bylo to nádherné.

Takže tolik k našim zážitkům při plnění TTT.

Jerry, děkujeme za inspiraci, jak zajímavě  
a užitečně můžeme také s dětmi trávit volný 
čas.

A těšíme se na další úkoly.

Za tým „Tři bratři – TVP“   

                                      „garant“  Pavel Lukšík

TŘÍ BRÁŠKŮ Z JEDNÉ RODINY, JEJICHŽ „GARANTEM“ JE TATÍNEK…

Zažili sme krásne chvíle s kamarátmi, zahrali 
sme sa rôzne hry, kde nebola núdza o zábavu 
a úsmev. Každý deň sme v bojovej hre pozná-
vali prírodu.

Ubehlo to veľmi rýchlo a rozišli sme sa s krásny-
mi zážitkami a s nádejou, že sa opäť stretneme, 
a to v letnom tábore na Pácove. 

Zatiaľ dovidenia, kamaráti :-)

                                    Fero



JARNÝ TÁBOR

LUKŠÍKOVI
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 příloha časopisu  
Advent pro mladé 

 i ty ostatní

Týden duchovní 
obnovy

Jednodušší než říci, co je to „Tý-
den duchovní obnovy“, je říci, co 
to není. Není mládežnickou akcí 
s cílem užít si nebo seznámit se  
s novými lidmi. Není ale také akcí, 
ze které člověk odjíždí se spoustou 
nových informací. Do třetice není 
akcí, která se snaží účastníky jen 
emočně nadchnout a motivovat. 
Smyslem pobytu, který již šest let 
pořádá adventistická studentská 
organizace INRI road, je osobní se-
tkání účastníků s Bohem. Prohlou-
bení osobní spirituality, vytvoření 
prostoru, kde na chvíli utichnou 
všechny rušivé vlivy okolí a člověk 
může v tichosti naslouchat Bohu. 
To je smysl a důvod, proč se akce 
pořádá. Jelikož adresáty akce jsou 
primárně vysokoškolští studenti, 
je start nového semestru právě 
tím vhodným časem, kdy si před 
školním rokem urovnat věci v hlavě  
a prohloubit vztah se svým Stvoři-
telem. 

Více informací na plakátu nebo  
u organizátorů (marek@inriroad.cz; 
tom@inriroad.cz). Jelikož kapacita 

Akce INRI RoAd
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objektu je omezená, je omezený i počet 
účastníků. Za přihlášené budou považová-
ni ti, kteří se zaregistrují do naplnění kapa-
city třiceti účastníků na těchto stránkách: 
http://tydenduchovniobnovy.inriroad.cz/

Týden spirituality
Týden spirituality je nová akce adven-

tistické studentské organizace INRI road. 
Způsob organizace akce se velice podobá 
již tradičnímu Týdnu duchovní obnovy. 
Také je pořádán na krásném místě v Podkr-
konoší na chatě Karolína a také je zaměřen 
na osobní spiritualitu účastníků. Zde ale 
podobnost končí. Akce Týden spirituality 
není zaměřena obecně na duchovní život, 
ale zaměřuje se na jeden konkrétní aspekt 
duchovního života, a to na modlitbu.

Nechceme však o modlitbě teoretizovat, 
ale především se modlit a modlitby číst. 

Konkrétně modlitby, které nám díky pisatelům 
Bible zůstaly zaznamenány a my z nich můžeme 
čerpat inspiraci pro svůj modlitební život. Naším 
průvodcem bude zkušený biblista, učitel a člo-
věk, který si svůj osobní život modlitby musel 
těžce vybojovat, docent Jiří Beneš. Spolu s ním 
budeme dopoledne věnovat naslouchání bib-
lickému textu a modlitbám Božích dětí zazna-
menaných v Písmu. Čas v poledne a po poledni 
bude vyhrazen osobnímu setkání s Bohem kaž-
dého o samotě. Odpolední chvíle budou patřit 
sportu, společenství či procházkám po krásné 
přírodě a večery budeme trávit opět společně 
diskuzí, modlitbou a nasloucháním Božímu slo-
vu s dalšími přítomnými.

Přihlašování na akci probíhá zde (http://tyden-
spirituality.inriroad.cz/) a více informací můžete 
získat u pořadatelů akce: marek@inriroad.cz; 
tom@inriroad.cz.
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Co? Kdy? Kde?

RAIL tour
Letos v létě již potřetí organizuje adventistická studentská organizace INRI road letní závod RAIL 

tour. Jde o závod tří až pětičlenných týmů, které se snaží během čtyř dnů navštívit co nejvíce míst 
po celé České republice, tzv. checkpointy – a to pouze vlakem a pěšky. Nastavená striktní pravidla  
a získávání bodů za navštívená místa dělají ze závodu pro účastníky adrenalinový zážitek a pro 
všechny jejich příbuzné, fanoušky a podporovatele napínavou podívanou, kterou mohou on-line 
sledovat na internetu. Pro samotné účastníky je ale tato akce více než jen závod. Je také testem psy-
chické i fyzické odolnosti a nezapomenutelným zážitkem. V neposlední řadě je možností, jak poznat 
zajímavé lidi a prožít s nimi pár akčních dní. 

Závod bude odstartován 11. 8. 2013 v Brně. Ještě více než tři měsíce mohou tedy především 
mladí lidé a studenti zvažovat své schopnosti a odhodlání a rozhodovat se, zda se do závodu letos 
přihlásí.

Více informací naleznete na plakátu, případné další dotazy lze směřovat na pořadatele zá-
vodu (Marek Harastej, marek.harastej@centrum.cz). Přihlášení do závodu je možné nejpozději  
do 1. 8. 2013. 
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ze světa

Noční „modlitební bdění“
Muži – členové Církve adventistů 

sedmého dne –  
v noci ze 16. na 17. března uskutečnili 

ve třetím okrsku města Lilongwe  
v africkém Malawi celonoční 

shromáždění,  
kde se modlili, zpívali, studovali Bibli  

a vydávali svědectví o své víře.  
V této jihoafrické zemi žije  

více než 360 tisíc adventistů. 
(Foto: Smith Chibaka)

CírkeV ObrAzem

Naděje pro velká města v Brazílii
Přibližně 7 000 účastníků se v březnu 
zúčastnilo shromáždění s modlitbami 
před budovou brazilského parlamentu 
ve městě Brasilia.  
Byli to členové z takřka 220 sborů, 
které v tomto městě působí.  
Podpořili tím projekt církve  
Naděje pro velká města. 
(Foto: Felipe Lemos)

Písmo a čokoláda
Mladí adventisté z polského Krakova  

v sobotu 16. března v rámci 
adventistického celosvětového dne 

mládeže rozdávali ve městě čokolády  
a vytištěné biblické verše.  
Mladí lidé se v tento den  

po celém světě zapojili do různých  
veřejně pospěšných projektů. 

(Foto: Michal Rakowski)
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kaplanská služba

Kolegové z nejmilejších,
na březnové poradě vězeňských kaplanů v Praze jsem si povzdechla nad tím, že můj dlouholetý kolega 

Milan Wach odešel z kaplanské služby a že mi jeho přítomnost ve věznici chybí. Slovo dalo slovo a Honza 
Fürst mě vyzval, ať napíšu článek do časopisu církve adventistů. Dovolte tedy, abych začala tak trochu his-
torií a poněkud zeširoka.

Psal se rok 1992 a chýlilo se k létu. Seděla jsem ve své kanceláři vedoucí mimoškolní výchovy SOU bižu-
terního v Jablonci nad Nisou a přemýšlela jsem o funkci, do které mě tak nějak proti mé vůli nastrčilo nové 
vedení učiliště. Byl to čas změn, nenadálých poznání a náhlých zvratů. Kromě jiného jsem byla i čerstvou 
studentkou dálkového studia teologie na nově otevřené Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kan-
celář byla v odlehlé části internátu, a tak jsem si tam spíš připadala jak zapomenutý „čert v Dalskabátech“. 

Do ticha pátečního odpoledne někdo zaťukal na dveře a pán, který vešel dovnitř, se představil jako kaza-
tel Církve adventistů sedmého dne. Jeho prosba byla vcelku jednoduchá – žádost o ubytování zájezdu bratří 
a sester z USA na internátě v době prázdnin. Dodnes nevím, jestli vnímal, co všechno mi proběhlo hlavou. 
Byly to hlavně všechny zkreslené informace, které jsem o církvi adventistů měla od vlastních bratří a sester, 
kteří ale také obvykle žádnou osobní zkušenost s adventisty neměli. Nicméně vnitřní boj jsem vybojovala 
během promluvy bratra Zvolánka a ubytování úspěšně proběhlo. 

Toto letmé setkání překryly další události, včetně mého odchodu z učiliště, a já jsem už na ně zapomněla. 
O to větší bylo moje překvapení, když po několika letech, již na poli vězeňské pastorace, bratr Zvolánek před 
lidmi vzpomněl moje vstřícné chování. Bylo to pro mě velkým poučením do budoucna a byla jsem vděčná, že 
mezi námi nestála nepříjemná zkušenost nevlídného jednání z mé strany. 

Vězeňská pastorace mi pak přivála do cesty další adventisty, z nichž nejraději vzpomínám na svérázného 
kazatele se srdcem na dlani, Kolju Stehlíka. Pravda, na společných cestách na akce VDP, kdy Kolja obvykle 
řídil, měli pohotovost andělé strážní a růženců jsem se pomodlila bezpočet. Kolja byl posléze jako kazatel 
přeložen na jiné působiště a na jeho místo přišel Milan Wach. 

Wachovi mi nebyli neznámí, hned po revoluci začali docházet do Rýnovic s celou hordou adventistů jako 
dobrovolníci, ale spíše než v práci jsme se potkávali na schůzích a seminářích VDP. Když pak Milan nastoupil 
jako kaplan v Rýnovicích na jeden den v týdnu, pomalu jsme se začali oťukávat. Z obou stran to chtělo zpo-
čátku jistě toleranci, ale jedno nám z té společné práce vzešlo jako jistota – to, že se můžeme jeden na druhého 
spolehnout, že si můžeme říci věci příjemné i nepříjemné s naprostou otevřeností a vyřešit je v lásce a míru. 

Práce vězeňského kaplana je velmi vyčerpávající, protože při ní chtě nechtě nesete břímě polámaných 
osudů poznamenaných často mnoha tragédiemi, a Wachovi do ní vkládali dle mého názoru vždy více sil  
i prostředků, než bylo zdrávo. Když se Milan loni v říjnu rozhodl na vlastní žádost z kaplanské služby ode-
jít, naprosto jsem ho chápala, ale lidsky mi velmi chyběl. Vězeňský kaplan je totiž také v prostředí věznice 
dosud sám voják v poli. 

A tak bych Ti, Milane, chtěla takto poděkovat za dlouhé roky společné práce a pomoci našim klientům, ale 
také za hlubokou přátelskou podporu radou i modlitbou v několik let trvajících zkouškách, které v mém osob-
ním životě přicházely jedna za druhou. Ale tuto zkušenost jako vězeňští kaplani máme snad všichni – kde se 
rodí nový život v Kristu, tam se snaží i strana zla. Bylo by bláhové myslet si, že nám se její střely vyhnou. 

Toto svoje poděkování zakončím ještě prosbou – modlete se za nás, vězeňské kaplany, vaše modlitby nás 
v těžkých chvílích nesou.

Květoslava Jakubalová, kaplanka

zpráVy z kaplanské služby
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kaplanská služba

Co? Kdy? Kde?

Poděkování za službu vězeňského kaplana
Děkuji Milanu Wachovi za letitou práci vězeňského kaplana v rýnovické věznici v Jablonci nad Ni-

sou. Měl jsem tu přednost, že jsem byl u toho, když jsme do ní pár měsíců po revoluci v roce 1989 mohli  
i s mládeží vstoupit. Podařilo se to díky tehdejšímu řediteli Bohuslavu Baudyšovi, který pro nás otevřel 
pomyslný „katr“. 

Mladí lidé z jabloneckého sboru jsou s touto službou dodnes spjati. Milan Wach patřil od začátku k těm, 
pro které se práce s lidmi ve vězení stala životním posláním. Děkuji nejen jemu, ale také jeho manželce 
Renatě, která je stejně jako Milan vězeňskou kaplankou. Milan se rozhodl svoji službu ukončit, a tak mu 
přeju, aby našel u Boha novou sílu a nadšení pro svoje další nasměrování při službě druhým, ať už to bu-
de kdokoli. Na závěr si dovolím přidat verš z Janova evangelia (J 3,30), kde je přímá řeč Jana Křtitele: „On 
musí růst, já však se menšit.“ Roste-li člověk v Kristu, znamená to, že je stále menší a stále více může být 
vidět Kristus, a to jak při službě ve věznici, tak i kdekoli jinde. 

Pavel Zvolánek, předseda Českého sdružení
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mezi řáDky

Přibývá krásných dní, blíží se léto a rodiče pře-
mýšlejí, jak svým dětem příjemně naplnit volné 
dny prázdnin. Plánují tábory, pobyt u babičky  
a dědečka, různé pobyty. Škola ani kroužky nebu-
dou dva měsíce ukrajovat z každodenního času 
dětí, maminka a tatínek budou mít dovolenou. 
V jinak napjatém časovém rozvrhu tak určitě, 
zvláště za deštivých dnů, zbude čas na dobrou 
knihu. Ta bývá v mnoha rodinách dokonce víta-
ným dárkem za dobré vysvědčení.

Stejně jako v předchozích letech jsme připravili 
pro konec školního roku speciální nabídku knih 

pro děti – dva zcela nové 
tituly.

Pro naše malé a před-
školáky vychází druhý díl 
knihy Zázraky stvoře-
ní, ve které se opět setkají 
s moudrostí Stvořitele. Pro 
větší děti, které mají rády 
dobrodružství, chystáme 

další příběh od Jerryho D. Tho-
mase s názvem Detektiv Zack 
a záhada u Hromové hory. Na 
obě tyto nové knihy poskytuje-
me do konce června 2013 vel-
kou slevu. Na pultech traktátu 
najdete i dříve vydané knihy, 
které určitě mají místo v dětské 
knihovničce. Například výbor-
ná dvojdílná publikace Dotkni se výšin, obsahující 
poutavé skutečné příběhy historických osobností, 
které svou odvahou, vytrvalostí a nevšedním nasa-
zením inspirovaly tisíce lidí. 

Společné čtení knih s dětmi, krásné chvíle nad 
zajímavým textem, povídání o tom, co nás zaujalo, 
to vše zůstává v paměti dětí možná na celý život. 
Zastavení v chvatu dnů a společně strávený čas 
jsou tou nejlepší investicí do budování vzájemných 
vztahů. Jejich pevnost se pak může osvědčit v době 
dospívání, v letech zmatků, nejistot a hledání. 

kolektiv nakladatelství

mezi řádky 
našim dětem

PrŮVODCe ŽIVOTem… se po dvaceti letech loučí
Ano, téměř dvacet let sloužil všem, kteří poctivě studovali Bibli. Když se v roce 1994 představil prvním 

svazkem, nabídl čtenářům Bible odpovědi na mnohé, pro ně dosud nezodpověděné otázky: Co který od-
díl Písma opravdu znamená? Jak aplikovat rady Bible do života? Co mají starověké kultury společného 
s dnešní dobou? 

Nabídl odpovědi – a nezklamal. O tom, jak se Průvodce životem stal užitečným, svědčí skutečnost, že 
se postupně rozrostl do 28 svazků a obsáhl celou Bibli. Zájem čtenářů si vyžádal nová vydání jednotlivých 
svazků. 

Nyní vyšlo všech 28 knih v jednom svazku pod názvem Bible – Slovo na cestu s poznámkami. A je 
překvapivé, že toto vydání podnítilo zájem čtenářů o jednotlivé původní svazky. Ukázalo se, že jsou vhod-
né pro studium Písma při biblických hodinách, v kroužcích mládeže nebo i jako vhodný dárek, kterým 
vzbudíme u přátel zájem o Bibli. 

Je pochopitelné, že nové vydání jednotlivých svazků není možné, ale na skladě jsou ještě některé k dis-
pozici. Využijte tuto příležitost. Do vyčerpání zásob je můžete získat za zvýhodněnou jednotnou cenu  
30 Kč za svazek, kniha Žalmů a Přísloví je za 50 Kč.
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Markéta 
(koordinátorka zahraničních projektů 

v Barmě, Thajsku, Keni a Ukrajině)
(Březen 2013) 

Jsem zrovna na monitorovací neboli kontrolní 
cestě našich projektů v Barmě. Je 6:30 a probou-
zím se v Mae Sotu, ve městě na hranicích Thajska 
a Barmy. Rozdíl časových pásem mi pořád dává 
trochu zabrat. Za poslední čtyři dny jsem absol-
vovala šestihodinový let z Prahy do Dubaje, de-
vítihodinové čekání na letišti, dalších šest hodin 
do Bangkoku, vnitrostátní přelet do Chiang Mai, 
schůzku v kanceláři ADRA Thajsko v Chingu, se-
tkání se zástupci ADRA Velká Británie a ADRA 
Norsko a sedmihodinovou cestu místním autobu-
sem až sem do Mae Sotu. Rychle stihnout rýžovou 
polévku k snídani a podle tvarů ulic na mapce, 
která je v thajštině, takže nerozluštím jediný ná-
zev, najít cestu do kanceláře.

Na barmsko-thajské hranici žije v uprchlických 
táborech přes 120 000 lidí. Další statisíce sem při-
šly za prací. Protože 80 % z nich jsou etničtí Ka-
renové, kteří se pravděpodobně budou vracet do 
Karenského státu uvnitř Barmy, kde dlouhodobě 
podporujeme humanitární i lidsko-právní pro-
jekty, odskočila jsem si na své cestě do Barmy i na 
thajskou stranu hranice, abych se lépe seznámila 
se situací i těchto budoucích navrátilců. 

V 8 hodin se v kanceláři seznamuji s projektovým 
týmem dlouhodobého projektu ADRA Thajsko,  

který nabízí odborná školení – vyučení se řemes-
lu v uprchlických táborech. Další z projektů cílí na 
ekonomické migranty. Celkem je totiž u hranic více 
než půl milionu lidí z Barmy, uznaných uprchlíků je 
tedy vlastně menšina. ADRA tu podporuje místní 

aktuality z adry 
můj běžný den V adře

Když se řekne slovo ADRA, většina lidí si zcela logicky vybaví pomoc, kterou tato organizace posky-
tuje doma i v zahraničí. Za touto pomocí však stojí práce mnoha jejích zaměstnanců. Je velmi různo-
rodá a jen těžko si člověk, který není nějakou dobu v kancelářích ADRA přítomen, dokáže představit, 
co vše je nutné udělat pro to, aby humanitární organizace fungovala tak, jak má. 

Proto vám k lepší představě o činnosti Adry nabízíme seriál s názvem „Můj běžný den v Adře“. V ně-
kolika příštích vydáních časopisu Advent budete moci nahlédnout pod pokličku práce zaměstnanců 
ADRA. Věříme, že to pro vás bude užitečné a zajímavé čtení.
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komunitní organizace, které zabezpečují základní 
zdravotní a sociální služby. Před obědem se jedeme 
podívat do jejich azylového domu, kde v součas-
nosti ve dvou velkých místnostech přebývá 20 ro-
din. Přede dvěma dny tu kvůli špatným elektrickým 
rozvodům vyhořel bytový dům. Třicet rodin tak zů-
stalo na ulici a přišly o veškerý majetek. Komunitní 
organizace má ale prostory, kde může rodinám po-
skytnout přechodné ubytování, něco jako krizové 
centrum.

Odpoledne s kolegy diskutujeme výstupy ze vče-
rejšího koordinačního setkání, kterého se účastni-
li zástupci OSN, všech mezinárodních i místních 
organizací, komunitní skupiny i rady uprchlíků. 
Všichni postupně začínají mluvit o návratu, situace 
je ale stále nesmírně složitá. Vlády přestávají chtít 
podporovat lidi na thajské straně hranice, ale ne-
uvědomují si, že na druhé straně pořád probíhají 
ozbrojené konflikty, území je zaminované, lidé se 
většinou bojí a nemají dostatek informací o místě 
svého původu. Cílem těchto setkání je vytvoření 
efektivního systému sdílení informací skrze infor-
mační centra přímo v uprchlických táborech. Uvě-
domuji si, jak je pro uprchlíky důležité, jak se k nim 
po návratu postaví místní lidé v Barmě. O tom se 
v rámci našich barmských projektů budeme mu-
set začít více bavit právě i s místními komunitami. 
První příležitost budu mít již za pár dní, kdy v Ka-
renském státu pořádáme diskuzní večer o migraci 
pro studenty místních univerzit.

Po čtvrté hodině se mi konečně podařilo připo-
jit se na internet. Kromě provozních e-mailových 
dotazů mých kolegů mi dnes píší i dvě studentky, 
které chtějí, abych odpověděla na jejich dotazy 
k bakalářské a diplomové práci. Dívám se na do-
tazník – 15 otevřených otázek – tak to si nechám až 
na večer. Rozloučím se s kolegy v kanceláři a cestou 
na ubytování si na místní tržnici nakoupím čerstvé 
ovoce k večeři. Mám štěstí, je před obdobím dešťů 
a právě začíná mangová sezóna.

V 18 hodin znovu sedám k počítači. Pozítří na-
še zahraniční oddělení ADRA ČR odevzdává na 
Ministerstvo zahraničních věcí návrh humani-
tárního projektu na podporu zdravotní péče prá-
vě v postkonfliktních oblastech východní Barmy.  

Sepisujeme rozsáhlý projekt a žádost o finanční 
podporu. Konečně mi přišly další informace od 
mých barmských kolegů. Překládám dalších pět 
stran a posílám komentáře a otázky k doplnění. 
Rozpočet vypadá dobře. Naprostá většina financí 
půjde na vybavení místních zdravotnických středi-
sek a školení místního personálu. To je u humani-
tárních projektů jednodušší. Druhý projekt, který 
v Karenském státu máme, se zaměřuje na to, aby 
místní organizace a úřady začaly více spolupracovat. 
Nabízíme jim různá školení, otvíráme společenskou 
diskuzi – a k tomu jsou zapotřebí především schop-
ní pracovníci se spoustou zkušeností a kontaktů. 
Sehnat peníze na pokrytí osobních nákladů je ale 
mnohem těžší, i když v důsledku větší a dlouhodo-
bější spolupráce může místním komunitám přinést 
větší prospěch než materiální pomoc. 

Práce se snadno protáhne do půlnoci. Po očku 
kontroluji na internetu bezpečnostní situaci v Ke-
ni, kterou mám v Adře na starosti. Probíhají tam 
prezidentské volby a před pěti lety to tam skonči-
lo velkými násilnostmi. Teď ale všichni doufáme 
v mírumilovný průběh. V západní Keni právě pro-
bíhá stáž českých studentů medicíny v našem zdra-
votnickém středisku v Itibu. Kordinátor Aleš však 
píše, že je zatím vše v pořádku a posílá fotografie 
čerstvě narozených miminek. Krása! A tak je čas jít 
spát. E-maily budou muset počkat do rána.

Eva  
(mzdová a finanční účetní)

Tak čím dnes začít? Čekají mě k vyúčtování dvě 
dotace a jinak běžná administrativa. 

Ale asi bych měla začít výpisy, protože když ne-
stahuji a neúčtuji každý den, nepříjemně se mi 
hromadí. Takže jdeme do banky, tedy jen virtuálně 
(naštěstí), protože musím stahovat data k našim 
17 účtům. Každá veřejná sbírka podle účelu nebo 
kontinentu musí mít totiž samostatný účet. Dále 
máme i 11 dobrovolnických center – poboček –, 
z nichž tři mají také svůj účet. Pro zpestření jsem si 
spočítala, že ke stažení jednoho denního výpisu za 
jeden účet potřebuji udělat asi 12 kliků myší. Na-
štěstí jsou některé účty měsíční J.
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Poté v našem účetnickém progra-
mu už konečně pracuji s účty, které 
mám na starosti.

Co se týče vyúčtování dotací, na 
něž se vztahují přísná a zcela kon-
krétní pravidla, tak mě dnes čeká 
vyúčtování pro Magistrát města 
České Budějovice a Nadační fond 
GSK. Mám je už účetně zpracova-
né, tedy hotové náklady a výnosy, 
ale musím udělat ještě vyúčtovací 
tabulky. U města rozepisuji nákla-
dy projektu, pak celkové nákla-
dy, procenta našeho kofinancování  
a pak vypisuji všechny dokla-
dy, které souvisejí s dotací. Dostali jsme hlav-
ně na cestovné a mzdy, a to znamená, že musím 
zkopírovat a doložit hodně materiálů. Beru si 
šanon a vyhledávám všechny cestovní příkazy  
a zhruba dvě hodiny kopíruji. Mzdy můžu vytisk-
nout z počítače, to bude snazší, pak už jen kopíruji 
pracovní smlouvy a výplatní pásky, které musím 
samozřejmě také doložit.

Na oddych J si pročtu e-maily, a protože jsem 
zároveň i mzdová účetní centrály a dalších šesti 

poboček, tak vystavuji potvrzení o zdanitelných 
příjmech pro daňové přiznání a odpovídám na 
dotazy. 

Placení faktur nechám na zítra, včetně zahranič-
ní platby do Etiopie a Barmy. Přece jen po ránu jde 
všechno lépe!

Někde mezi tím si ohřeju nějakou dobrůtku 
v mikrovlnce a opět u svého milého počítače se 
naobědvám…

Připravila Mirka Žaludová

single 2013
SoNS, sdružení odvážných nepřátel samoty, zve kohokoliv, kdo je sám, bez ohledu na věk, na du-

chovně-společensko-turisticko-naučné setkání od neděle 30. 6. do neděle 7. 7. 2013 do penzionu Sta-
rá škola v Jizerských horách (www.chatastaraskola.cz). 

Cena za jednu osobu s polopenzí je 1 330 Kč. Platbu je třeba zaslat do 31. 5. 2013 na účet: 
1164841011/0100, var. symbol: 378420 (zvláště při platbě za více osob je třeba uvést jména). Kromě 
platby zašlete své jméno, adresu a datum narození, a to písemně, formou SMS nebo e-mailem na adre-
su: Bohumil Doležal, Dolní Cerekev č. 102, PSČ 588 45, e-mail: hasselblad500d.c@gmail.com, mobil: 
739 304 625. Účastníci ze Slovenska mohou pobyt uhradit až na místě, a to v Kč nebo eurech. Výběr 
pokojů a rozmístění účastníků bude probíhat nejdříve 30. 6. od 16. 00 hodin. 

Nejvhodnější doprava je vlakem do stanice Velké Hamry, odkud budete dovezeni na místo autem. 
Anebo autobusem – odjezd Praha-Černý most v 16.00 hodin, příjezd do Jablonce nad Nisou 17.04 ho-
din. Odjezd z Jablonce v 17.37 a příjezd do Zásady v 17.59 hodin. Pro odvoz do penzionu volejte číslo: 
775 789 036.

Na společné setkání se těší Aleš Zástěra a Petr Tržil
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Pozor na jazyk!
Kdysi jedna herečka a zpěvačka, v čase, kdy už 

měla za sebou dobu největší popularity, cestovala se 
svým přítelem vlakem první třídy z Hamburku do 
Frankfurtu. Zdálo se, že je nikdo z lidí v kupé nezná, 
a tak při povídání přišla na přetřes i ona. Vedle zpě-
vačky seděla upovídaná žena, která všechno, co se 
řeklo, sebevědomě okomentovala. Když padla zmín-
ka o zpěvačce, tak prohlásila, že její hlas upadá a že 
její kariéra už skončila. „Ztloustla a je jako vypasená 
husa,“ řekla s gestem znalce. 

Muž sedící proti ní kritiku vyslechl a s úsměvem 
se na ženu obrátil: „Vážená paní, vy máte ale štěstí. 
Víte, že to můžete říct přímo té zpěvačce? Ona sedí 
náhodou vedle vás.“

Žena zbledla a rozpačitě se pokoušela o omluvu. 
Nakonec našla výmluvu, o které si myslela, že ji za-
chrání: „Jsem opravdu ráda, že se s vámi setkávám 
a mohu se přesvědčit o tom, jaká sebranka jsou ti 
novináři. K tomu, že jsem o vás mohla říct něco tak 
hloupého,“ řekla zpěvačce, „mě přivedli ti stupidní 
pisálkové, kteří přispívají do večerních plátků. Těm 
jedovatým divadelním kritikám člověk nikdy nemů-
že věřit. Novináři jsou příšerní lidé.“

Zpěvačka se usmála a s uhlazeným pokynem jí 
odpověděla: „To je úžasné! Už podruhé máte dnes 
štěstí. Vždyť jeden z těch novinářů sedí proti vám. 
Řekněte mu, co si o nich myslíte.“

(P. Lefevre:  
One Hundred Stories to Change Your Life) 

Naše slova jsou  
naší vizitkou!

Z jednoho zahraničního sbo-
ru mi posílají e-mailem malý 
Zpravodaj, který vydávají pro 
své členy. Nedávno se v něm ka-
zatel svěřil s následující epizod-
kou, která, ač je úsměvná, vyzý-
vá k přemýšlení.

U sborového domu, kde bydlí i kazatel, bylo po-
třebné opravit dřevěný plot. Ve výboru se dohodli, že 
opravu provedou svépomocí. Ani kazatel nechtěl zů-
stat stranou, a tak se zapojil do práce: přibíjel tyčky. 
Po celou dobu u něho stál menší chlapec ze sousedství 
a trpělivě ho pozoroval. Kazatel si řekl, že bude dobré, 
když s ním naváže hovor, a tak se ho zeptal: „Líbí se ti 
taková práce? Chtěl bys to také zkusit?“

 …
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„Ani ne. Jenom čekám, co budete jako farář dě-
lat, až se uhodíte kladívkem do prstu. Můj tatínek 
vždycky neslušně nadává a maminka ho za to hu-
buje!“ 

Tento prostý příběh opravdu vyzývá k zamyšle-
ní. Upozorňuje nás totiž, jak často bezděčně a ne-
úmyslně používáme – možná by bylo správnější 
říct, že zneužíváme – jeden z nejpozoruhodnějších 
orgánů našeho těla: jazyk.  

Podobně jako srdce, i jazyk je sval, který při jídle 
používáme k promíchání každého sousta, než ho 
spolkneme, a také máme na jazyku asi deset tisíc 
chuťových buněk, které vysílají do mozku signály, 
jestli to, co jíme, je sladké, slané, hořké nebo ky-
selé. A další úlohou jazyka, ke které je nejvíce vy-
užíván, je řeč. Je to oblast, ve které může vykonat 
mnoho dobrého, ale také je zde nejvíce zneužíván. 
Vždyť i Bible nás upozorňuje, že „jazyk je malý úd, 
ale může se chlubit velkými věcmi… Je to svět zla 
mezi našimi údy, poskvrňuje celé tělo a ničí celý 
náš život“ (Jk 3,5.6; SNC). 

Ale buďme spravedliví a nevynášejme soud je-
nom nad jazykem, když jádro problému je někde 
jinde. Před časem to výstižně vyjádřil můj přítel, 
opravář rádií: „Jazyk je jen reproduktor, zdroj vy-
sílaného signálu je v myšlení člověka, v srdci.“ To 
potvrdil i Pán Ježíš, když řekl, že zlé myšlenky a zlá 
slova pocházejí ze zlého srdce (Mt 15,19). Jakub to 
ještě doplňuje myšlenkou, že pramen nemůže vy-
dávat dvojí vodu a strom nemůže nést různé plody 
(Jk 4,11.12). 

Apoštol Pavel napsal galatským křesťanům, ja-
ké plody se rodí v srdci křesťana, který je veden 
Božím Duchem. Je to „láska, radost, pokoj, trpě-
livost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebe-
ovládání“ (Ga 5,22). Je možné, aby člověk, který 
je zasažen Boží odpouštějící láskou, rozséval slova 
nenávisti a hořkosti? Je možné, aby ten, kdo uvě-
řil radostné zprávě o podané Boží ruce v Ježíši 
Kristu, vnášel do života druhých zármutek a šero? 
Je možné, aby ten, kdo přijal Ježíšův pokoj, šířil 
neklid a nervozitu? A jaká bude řeč toho, kdo se 
otevřel Božímu vedení a dovolil, aby v jeho srdci 
vzklíčila laskavost, dobrota, věrnost, tichost a se-
beovládání?

Vím, že by někdo mohl přijít s námitkou, že 
žijeme v době, kdy je příležitost stále si na něco 
stěžovat nebo na něco nesprávného poukazovat: 
na podmínky v zaměstnání, na nízký plat nebo 
důchod, na neuspořádané vztahy ve společnosti. 
A tak je otázka, jestli máme vždycky podmínky 
pro radostné, laskavé a pokojné řešení svých ži-
votních situací.

David měl mnoho důvodů, aby byl nespokojený 
a stěžoval si. Byl korunován za izraelského krále,  
a přitom celé roky na svůj trůn čekal jako vyhna-
nec. Dokonce se proti němu postavil jeho vlastní 
syn Abšalóm a chtěl ho zabít, jen aby se zmoc-
nil vlády. A jak David řešil situaci, to prozradil ve  
39. žalmu (v. 2.3): „Řekl jsem: Budu dbát na to, 
abych nehřešil svým jazykem. Svá ústa budu držet 
na uzdě, zvláště je-li bezbožník nablízku. A tak jsem 
mlčel jako němý. Zdržel jsem se i oprávněného od-
poru, ale tím více se jitřila má bolest. Mé srdce i mou 
mysl tak stravoval oheň, až jsem Boha oslovil.“ 

David si nestěžoval lidem, ale o svých těžkostech 
hovořil s Bohem, a to se mu osvědčilo. Proto svou 
zkušenost předával i druhým: „Pojďte děti, dejte na 
mne, chci vás vyučovat úctě k Bohu. Jak si má počí-
nat člověk, který má rád život a jeho dary? Ať dává 
pozor na svůj jazyk, mluví vždy pravdu a nerozsévá 
zlo. Odvrať se od zlého a konej dobro, usiluj o po-
koj, ten vždy hledej“ (Ž 34,12.15). 

Davidovu radu si vzal k srdci i apoštol Petr,  
a proto v dopise adresovaném křesťanům připo-
míná: „Máte za úkol dokázat, že si vážíte života, 
a přejete-li si žít dobře a šťastně, dávejte pozor na 
svůj jazyk, aby z vašich úst nevyšlo nic špatného  
a lstivého“ (1Pt 3,10).

Zamyšlení nad důležitostí jazyka a závažnos-
tí slov nemůžeme uzavřít, aniž bychom připo-
menuli, co řekl Pán Ježíš: „Dobrý člověk rozdá-
vá z dobrého pokladu svého srdce a zlý člověk 
ze zlého. Počítejte s tím, že budete skládat účty 
z každého neupřímného slova. Vaše slova o vás 
rozhodnou: buď vás ospravedlní, nebo odsoudí“ 
(Mt 12,35–37). 

A tak nezapomeňme: Naše slova jsou naší vizit-
kou!

Jiří Drejnar
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oznámení

Oznámení

Uherské Hradiště
V měsíci červnu mají narozeniny naše milé sestry Anička Opravilová, stále duchem mladá Zdenička 

Jurkovská, Hanička Lekešová, Evička Dobešová a bratři Milan Kantor, Petr Gajdošík a Jozef Jurkovský. 
Myslíme i na Markétku Kolářovou, která je ve sboru Jablonec. Všem přejeme Boží požehnání, zdraví  
a hodně optimizmu do dalších let. 

Za sbor O. Dědeček

Pronájem dvou apartmánů v Chorvatsku na ostrově Brač
Vážení,

obracíme se na Vás s výhodnou nabídkou možnosti ubytování u moře v Chorvatsku, na ostrově Brač, 
v malebném, klidném prostředí s názvem Mirca, které je vzdáleno asi 2,5 km od přístavu Supetar.

Dva apartmány se nacházejí cca 200 metrů od moře, kde je čisté pobřeží i vhodné koupání pro děti – 
pláž je plná oblázků. Je možné dělat kratší i delší procházky a výlety po celém ostrově.

K dispozici jsou dva apartmány (cca 53 m2) s balkónem. První z nich je v prvním poschodí s výhledem 
na moře (směrem ke Splitu). Má kuchyni, koupelnu, obývací pokoj a ložnici; je klimatizován. Cena je  
50 euro za den a noc v sezóně (1. 7. – 31. 8.), mimo sezónu je to 40 euro. Apartmán v přízemí má kuchyni, 
koupelnu a dvě ložnice. Cena je 40 euro (nižší je proto, že je méně vybaven a nemá klimatizaci). 

Nabízíme i možnost přespání zdarma u nás doma po cestě tam i zpět – v Murském Središću (na severu 
Chorvatska, na hranici se Slovinskem) – tedy zhruba v půlce cesty. 

Jsme adventistická rodina, jmenujeme se Presečanovi – někteří nás možná znají, náš rodný sbor je 
Brno-Střední. Budeme rádi, když naši nabídku využijí adventisté z našich sborů, kazatelé s rodinami či 
mládežníci.
Kontakt: tel. 00385 98 573 674 nebo e-mail: eling@eling.hr

Srdečně Vás zdraví rodina Presečanových

Občanské sdružení Prameny zdraví 
vypisuje výběrové řízení 

na vedoucího Společenského centra Prameny zdraví 
Požadavky:

– manažerské a organizační schopnosti 
– ztotožnění se zdravotně-misijním poselstvím církve adventistů 

Místo výkonu práce: 
SC Prameny zdraví, Melantrichova 15, Praha 1 
Pro mimopražské zájemce nabízíme možnost  

ubytování v Nenačovicích. 
Přihlášky a bližší informace: 

Robert Žižka, Prameny zdraví, o. s. 
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec 

M: +420 737 303-796, T: +420 226-886-861 
zizka@pramenyzdravi.cz, www.magazinzdravi.cz

BRIGÁDA
Sanatorium – Centrum zdraví

Za jídlo, nocleh a cestovné –  
zednické práce, malování,  

dlažba, betonování,  
instalatérské a uklízecí práce. 

Nejlépe od 20. června a dál. 

Místo: okres Mladá Boleslav.

Zájemci o brigádu  
od 3 dnů do 1 měsíce pište:

czeden@seznam.cz, 739 345 687.

Děkuje přípravný tým  
Centra zdraví.
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Ponúkame ubytovanie pod Vysokými Tatrami v Kežmarku, Hradné Námestie 24. Cena na osobu/
noc: 1. 5. – 30. 9. – 4,- €; 1. 10. – 31. 3. – 6,- €, v zime do 5 osob 7,- €. Kontakt: e-mail: fejkohazi@
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SR 130601
Ponúkame ubytovanie v horskej chate na Donovaloch v oblasti Nízkych Tatier. Ideálne prostredie pre 
milovníkov horskej turistiky, cyklistiky a lyžovania. Kapacita chaty je 19 osôb, cena podľa sezóny od 
4 do 6 € osoba/noc. Viac info na http://bb.casd.sk/donovaly/index.htm Kontakt: Róbert Rusnák, 0905 
991 757, e-mail: robo.rusnak@gmail.com

SR 130602
Nabízíme ubytování v novém penzionu nedaleko přehrady Pastviny v Orlických horách. 
Vhodné pro mládežnické pobyty, zimní i letní sborové dovolené. Kapacita 14 lůžek. Bližší 
informace na tel.: 734 510 794, www.penzionupastvin.cz, e-mail: info@penzionupastvin.cz 

ČR 130603
Nabízíme ubytování pro rodinu nebo skupinu do 6 osob v rodinném domě, který je před rekon-
strukcí, v jedné z nejoblíbenějších lyžařských oblastí, v Karlově pod Pradědem – vzdušnou čarou 
vzdálen 7,5 km od nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu, 13 lyžařských vleků od 300 do 800 m. Dům je 
situován pod lyžařským vlekem (do 50 m) a čtyřsedačkovou lanovkou (do 100 m). Topení v domě je 
lokální, v krbových kamnech. V blízkosti domu je pizzerie, spousta restaurací. Cena za osobu na noc 
je 200 Kč, příplatek 100 Kč v případě ubytování na 1 noc nebo víkend. Děti do 6 let bez nároku na 
lůžko zdarma. Kontakt: 602 566 101, 606 705 124. Objednávky: jana@miksik.info 

ČR 130604
Ubytování v Jeseníkách u Karlovy Studánky – Chata VODĚNKA – až pro 20 osob. Ideální pro rodi-
ny s dětmi, skupiny i zájemce toužící po klidném prostředí. V chatě jsou 4 AP, každý je vybaven 
kuchyňkou, koupelnou a centrálně umístěnou společenskou místností s krbem a TV. V létě zastřešený 
a vyhřívaný bazén, v zimě sauna. Více info www.chata-vodenka.cz. Tel.: 606 75 44 13 – při předložení 
tohoto inzerátu sleva na týdenní pobyt 15 %. ČR 130605
Ubytování v Karlových Varech! Příjemné dvou a třílůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením, 
TV, SAT, Wifi. Společná vybavená kuchyňka. Cena: 1. noc 350 Kč/os., 2. a další noc 300 Kč/os. 
Informace: e-mail: apartmany-kv@seznam.cz; webová stránka: http://apartmany-kv.webnode.cz;  
tel.: 731 648 107 – Kamila Součková.

ČR 130606
Nabízíme ubytování v období letních prázdnin. Chata na samotě v lese, nedaleko Českého ráje. 
Ubytování maximálně pro 11 osob. 2 pokoje + veliká obývací hala s kuchyní. Vhodné pro turis-
tiku, cyklistiku, relaxaci v přírodě. Vybavení: koupelna – vana, teplá voda + WC, samostatné WC. 
Kuchyň – plynový sporák, myčka, pračka, kamna na dřevo. Topení – kamna na dřevo v obývací 
hale. Cena 950,- Kč na noc/za celou chatu. Kontakt: dagnov@centrum.cz; mobil: 605 584 560. 

ČR 130607
Ubytování v Jiráskově Hronově. Nedaleko jsou Broumovské stěny, Ostaš, Adršpach a Teplické skály. 
Dvoulůžková garsonka s možností dvou přistýlek a s vlastním soc.zařízením. Vybavená kuchyňka. 
Ceny: postel noc/150 Kč, přistýlka noc/50 Kč. Kontakt: 605 874 765, e-mail: petr.adame@volny.cz

ČR 130608
Hledám svého ANDĚLA, druhou část svého já, pro vážné seznámení. Nad 175 cm, 27–40 let. Zda 
rád cestuješ, vítám. Tel.: 739 066 236. ČR 130609

Rekondiční a výukové 
pobyty

zdravého životního stylu NEWSTART

Pohodlné ubytování  
(v jedno- dvou-, tří- a čtyřlůžkových pokojích), 

výborná vegetariánská strava, masáže, 
rehabilitační cvičení na páteř,  

škola vaření, přednášky z oblasti zdravé výživy  
a životního stylu, 

vyšetření lékařem na začátku  
a na konci pobytu (plus konzultace),  

možnost sportovního vyžití,  
program pro děti (v létě),  

společné zpívání, společné procházky,  
duchovní rozměr a příjemná atmosféra.

Hotel Maxov, Dolní Maxov, Jizerské hory
Termín: 30. června – 7. července  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Kodrea, Nové Hutě, Šumava
Termín: 28. července – 4. srpna  

Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Horský hotel Antarik, Valašská Senice, 
Javorníky

Termín: 25. srpna – 1. září
Cena týdenního pobytu: 5 550 Kč

Hotel Horník, Tři studně, 
Českomoravská vrchovina

Termín: 22.–29. září
Cena týdenního pobytu: od 5 550 Kč

U všech pobytů pro děti výrazné slevy,  
děti do 3 let zdarma. Absolventi sleva 10 %.

Pozvěte své přátele a známé!

Informace a přihlášky:

Robert Žižka, OS Prameny zdraví,
Roztocká 5/44, 160 00 Praha 6 – Sedlec

tel.: 226 886 861, mobil: 737 303 796
e–mail: newstart@pramenyzdravi.cz,

www.magazinzdravi.cz

Nabídka sborové dovolené ve stylu 
NEWSTART,  

cena podle dohody –  
v závislosti na požadovaných službách  

a místě konání akce.



Vaříme chutně a zdravě
Banánová zmrzlina

Léto je před námi a s ním také slunečné dny. Je proto příjemné zchladit se zdravou zmrzlinou… 

banánová zmrzlina  
(8 kopečků) 

× 3 zralé banány nakrájíme na kolečka, rozložíme na talíř (tác) a dáme do mrazáku. 
× 1 zralý banán (nemražený) vložíme do mixéru, přidáme 2 polévkové lžíce sójové smetany,  
 1 čajovou lžičku vanilkového cukru a mixujeme (5 sekund).
× Potom přidáme zmražené banány a mixujeme, až se vytvoří hladký krém. Ihned podáváme.
 
Oříšková: do hotové zmrzliny zamícháme 2 polévkové lžíce mletých pražených lískových oříšků. 
meruňková: namísto nemraženého banánu použijte šálek kompotovaných meruněk.

(Objem mixované hmoty přizpůsobte objemu mixéru.)

Příjemné letní osvěžení přeje Roman Uhrin



Objednávky z České republiky: 
e-mail: expedice@adventorion.cz, tel.: 233 321 621, 603 553 628 

Objednávky zo Slovenskej republiky: 
e-mail: objednavky@adventorion.sk, tel.: 043 / 42 82 670, 0918 493 713, 0903 451 398

Celé generace křesťanů 
čekaly na vylití Ducha svaté-
ho – „pozdní déšť“. Čekáme 
ho i my. Dojde k této udá-
losti během našeho života, 
nebo doplníme řady těch, 
kteří se nedočkali? To ne-
ní podstatné. Důležitější je 
prosit Boha, aby nás každý 
den vedl prostřednictvím 
svého Ducha. Když se každý 
den dáme k dispozici Du-
chu svatému, nemusíme se 
bát, že promeškáme „pozd-
ní déšť“. 

Mark Finley přináší v této 
knížce jednoduché a prak-
tické rady, jak se každý z nás 
může vydat moci Ducha sva-
tého. Pojďme je vyzkoušet…

12 × 17 cm, vázaná, 128 stran

Oživ nás, Pane
mark Finley


