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1
Kapitola první

Zjevení a statistika
Nadpřirozené invaze
Během posledního století se zvýšil fenomén zjevení po celé planetě. Tyto události jsou zřídka
zmiňovány v médiích, ve filmech a televizních pořadech, které se zabývají touto tématikou.
Tyto paranormální jevy jsou dokonce vyhledávány desítkami milionů věřících následovníků.
Dále stojí za zmínku, že tato místa zjevení se nacházejí v tisícovkách různých částech země.
Tímto nejvíce rostoucím fenoménem jsou zjevení Panny Marie. Možná, že jste slyšeli o
zjeveních v Bosenské Medjugorji nebo na některých místech s nejčastějšími zjeveními jako je
Fatima v Portugalsku nebo Lurdy ve Francii. Pokud však nejste jedním z věřících
následovníků těchto zjevení, pravděpodobně asi ani netušíte význam a vliv těchto zjevení,
který mají na stovky miliónů lidí po celém světě. Tak jak dalece jsou rozšířena mariánská
zjevení? Proč tak mnoho věřících houfně následuje zprávy od Panny? Jak dalece mohou tyto
události mít vliv na tento svět? Možná, že budete překvapeni.
Extáze!
Co je to přesně zjevení? Jak se Požehnaná Panna Marie zjevuje? Vizionáři, kteří viděli zjevení
Panny Marie, popisují ji jako krásnou mladou ženu zahalenou v zářivém třpytu. Vypadá jako
živá, dýchající a trojrozměrná žena zahalena v intenzívním světle. Ti, kteří ji viděli, ji
popisovali jako v nádherném zářivém šatu a celá zářila a takto přijali, že krásu „Královny
Nebes“ nelze dostatečně lidským okem popsat.
Vizionáři také podávají zprávy o tom, že zahlédli světla a skvostné úkazy, které doprovázejí
tato zjevení. Vize zahrnují vidění andělů, žhavých koulí, plameny ohně, tajemné sluneční
úkazy a zvláštní světélkující mraky. Kvůli tomuto obrovskému potěšení a radosti, které
zažívají, termín „extáze“1 je nejčastěji užíván při této příležitosti. Ti, kteří o ni svědčili,
přiznávají, že byli paralyzováni a uneseni její krásou a šarmem.
Navíc, zjevení Požehnané Panny Marie jsou opakovaně oznamována, tak že většina
významných znamení a zážitků jsou v budoucnosti! Připouští, že ještě nezjevila svou plnou
slávu tomuto světu. Předpovídá znamení na nebi a události, o kterých celý svět bude svědčit
ve velmi blízké budoucnosti. Proto prozkoumáváme budoucí znaky a události tak jak
předpovídá a vyšetřeme společně historii a vliv na zvyšující se popularitu tohoto fenoménu
zjevení.

1

Slovo extáze přišlo z řeckého slova „ekstasis“ a znamená to trans, vytržení. V Knize Skutků apoštolských, jak
Petr, tak i Pavel upadli do vytržení (řecky.ekstasis) během božího zjevení (Viz Sk.ap. 10:10;22:17).
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Tato fotografie je jedna z mála zjevení Marie,
která byla zachycena na film.

Létající „holubice“ ve tvaru kříže jako doprovodný
jev mariánského fenoménu v Zeitounu.

Statistika
Vezměme v úvahu skutečnost, že Mariinu svatyni - poutní místo v mexickém Guadalupe,
navštíví 15 až 20 miliónů mariánských následovníků po každý rok! Svatyně je zasvěcena Naší
Paní Guadalúpské, která se tam zjevila v roce 1531 Juanu Diegovi. 12. prosince 1999 na
výročí zjevení Panny Marie navštívilo svatyni přes 5 miliónů poutníků, aby se poklonili Naší
Paní.2 Navíce, v roce 1999, poprvé v církevní historii, byli přítomni na uctívání a oslavách
všichni biskupové a kněží z celé západní polokoule. Po apoštolském povzbuzení Jana Pavla
II. během jeho lednové návštěvy Mexika se stal 12.prosinec svátkem pro katolickou církev.3
Bosenskou Medujugorji od prvního zjevení Požehnané Panny Marie v roce 1981 navštívilo
více než 30 miliónů lidí.4 Vedle šesti vizionářů, kteří pravidelně přijímají zprávy od Panny,
tisíce poutníků prohlašuje, že viděli divy a zázraky, uzdravení a taky slyšeli hlas Marie
v Medjugorii. Navštívení Medjugorje je namáhavou úlohou, která vyžaduje mnoho hodin
cesty autobusem přes rozbitou silnici. Milióny poutníků kteří se odváží podstoupit takovou
akci do Medjugorje to dělá s plným vědomím nebezpečí a obtížnosti – a taky proto chodí
houfně.
V Georgii, městě Conyers, vizionářka Nancy Fowler přijala až 100000 návštěvníků na své
farmě během jediného dne.5 Poutníci ze všech koutů světa cestovali velkou vzdálenost, aby
slyšeli nejnovější zprávu od Požehnané Matky. V národní svatyni Grotto, Naší Paní z Lurd,
v Marylandském Emmitsburgu, účast se zvýšila až na 500000 poutníků za rok.6
Mariánská zjevení jsou zaznamenávána z většiny států Ameriky – mnoho těchto míst je
navštěvováno po tisícovkách. Od New Yorku po San Francisco je zdokumentován nespočet
zaznamenaných navštívení Požehnané Panny Marie.7 Počet mariánských následovníků a
jejich rozhodnutí slyšet Pannu odhaluje, že tito jedinci nejsou pouhými zvědavými účastníky,
ale spíše součástí obrovského a rostoucího davu Mariiných učedníků.
2

„5 miliónů poutníků navštívilo svatyni Panny“ Oranže County Register, 13.prosinec 1999, str.20.
Margaret Rameriz, „Obrovský dav lidí přivítává Pannu z Guadalupe,“ Los Angeles Times, 12.prosinec 1999,
str.B13.
4
Wayne Weible, Poslední sklizeň, Brewster, MA, Paraclette Press, 1999, str.14
5
„Ke zprávám Panny Marie se hrnuly obrovské zástupy lidí,“ Los Angeles Times, 14.října 1988, str. A16
6
Thomas W.Petrisko, Volání věků, Santa Barbara, CA, Královnino nakladatelství, 1995, str.29
7
Mark Garvey, Hledání Marie: Studie mariánských zjevení ve spoj.státech, NY, The Penguin, str.25.
3
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Čísla jsou obrovská
Ročně navštíví pět a půl miliónů lidí jediné místo ve Francouzských Lurdech.8 Polskou
mariánskou svatyni Naší Paní z Czenstochowé (nejoblíbenějším místem Jana Pavla II.)
navštíví ročně přibližně pět miliónů poutníků.9 Malé místo zjevení v Irském Knocku navštíví
více, jak milión lidí, kteří se jdou modlit k Naší Paní z Knocku a navštíví „Zjevovaní štít“.
Tato mariánská svatyně v Irsku byla zasvěcena čtyřmi papeži v minulém století, včetně
papeže Jana Pavla II, který putoval do Knocku v roce 1979.10 Kromě toho téměř celá Evropa
je poseta mariánskými svatyněmi – většinou jako připomínka po nějakém zjevení. Toto stejné
se dá říci o mnoha národech po celém světě.
V Portoriku, městě Sabana Grande, se podle zpráv Panna Marie zjevila před více, než čtyřiceti
léty a mnoho nábožensky oddaných přišlo z celého světa. Toto místo se stalo populárním tím,
že jsou v plném proudu přípravy k vybudování sochy Panny dvakrát tak vyšší, než je New
Yorská Socha Svobody. Místní noviny podávají zprávu, že:
Socha obřích rozměrů Naší Paní Růžence, je části projektovaného 500 akrů velkého
mystického městského komplexu, který je ve výšce cca 1500 stop. Bude mít uprostřed
místnost, kde budou radiové a televizní stanice, různé kaple, ubytování, jídelny,
konferenční místnosti a pozorovací plošina.11
Ke známému místu zjevení v Portugalské Fatimě, přišlo 13. října na výročí zjevení z roku
1917 až jeden milion lidí. Roční návštěvnost Fatimy je odhadem přes 4,5 milionů a roste.12
Seznam největších míst zjevení pokračuje.
31. května 1999 tisíce shromážděných uctívalo v Amsterdamu třetí mezinárodní den modlitby
Paní Všech Národů. Zástupy kněží, biskupů a kardinálů z více než sedmdesáti zemí a šesti
kontinentů zamířily uctít Paní Všech Národů.13 Takováto zjevení Panny Marie zaznamenala
vizionářka Ida Peerdemanová mnohokrát. Její hlavní zprávou bylo, že chce, aby církev a
papež oficiálně prohlásili Paní Všech Národů jako spoluvykupitelku.14 Po tomto přes milión
Mariiných oddaných podepsalo petici a předali ji papeži, ať je prohlášena za
spoluvykupitelku.15
Popularita Panny a jejích zpráv roste do mamutích rozměrů. Nicméně mariánští historikové
jsou velmi rychlí na to si vzpomenout, že zjevení Marie byla zaznamenána po celá staletí, ale
nikdy v historii mariánská zjevení nebyla tak častá a pravidelná jako v těchto dnech.

8

Charles Dickson, Protestantský pastor vzhlíží k Marii, Hintington, Indiana, Our Sunday Visitor Publishing
division,1996,str.103.
9
Tamtéž, str.104, Také známá jako Naše Paní z Jasné Gory.
10
Knock: Rizika zjevení od 1970 do současnosti, Cashin Printing services, str.3,19.
11
Steve Beauclair, „Socha mrakodrapu plánována pro Sabana Grande; 42 mil USD část mystického města
Panny Marie,“ Carribean Business, 26.února,1998, Poslední zprávy: 305 stop vysoká socha tak bude postavena
na 1200 stop vysoký základ a tak bude mít celkem výšku 1500 stop.
12
Dickson, str.103,104.
13
Třetí mezinárodní den modlitby Naší Paní všech národů, Amsterdam, 31.květen 1999, Rodina Marie
spoluvykupitelky, videokazeta, 1999.
14
Josef Kunzli, Zprávy Paní všech národů, Santa Barbara, CA, Královnino nakl.1996,str.85.
15
Třetí mezinárodní den modlitby Naší Paní všech národů
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Obrovské a mnohonásobné zástupy v procesí se
zapálenými svícemi na počest Naší Paní z Fatimy.

Milióny mariánských učedníků se účastní procesí
zázračné sochy Naší Paní.

Opakující se historie
Od doby Krista, se Požehnaná Panna Maria zjevila králům, papežům, svatým a rolníkům.
Vypadá to, že Královna Nebes se zjevila v kritických momentech historie. Nabídla směr a
naději nespočtu lidem skrze celé věky. Autor Michal H.Brown shrnul historii mariánských
zjevení ve své knize Poslední tajemství takto:
Podle mezinárodního mariánského institutu na univerzitě v Daytonu, bylo
zaznamenáno nejméně osm set významných zjevení Panny od raných století. Nicméně
učenci zdůrazňují, že nikdo nemůže podat skutečný odhad. Ať si nikdo nemyslí, že byla
tato zjevení běžná, běžný lid to nikde nikdy nezaznamenal a počet takto může být
takřka astronomický. Zjevovala se mučedníkům. Zjevovala se během jejich brzkého
pronásledování. Viděla ji většina svatých. Zjevovala se tak, jak se církev formovala.
Jak během slavného Niceského koncilu, tak po každý čas lidem v jejich těžkých
chvílích jako byl mor, hlad, válka.. Zvláště se zjevovala těm, kdo jako ona byli
chudými, obyčejnými rolníky, ale také se objevila před králi a papeži. Od nejranějších
dob přicházela, aby eliminovala pohanství. Přišla, aby nahradila okultní božstvo.16
Ačkoliv zjevení Panny Marie byla po celá staletí, její popularita nebyla nikdy větší.
Přesahovala normální náboženské hranice a nabízela svou mateřskou pomoc pro všechny.
Prohlašovala, že všichni jsme její děti. Ukázala svou lásku a starostlivost o svět a svět si toho
povšiml! Co se týče rostoucího celosvětového počtu zjevení, Brown píše:
Během druhé poloviny dvacátého století mariánská zjevení se stala znatelně častějšími…
Jestliže každý den nebo týden jsou zjevení počítána na případech, kde bylo vizí více než
jedna, tak to ve skutečnosti není možno spočítat… (francouzské periodikum Le Monde
odhadlo jednadvacet tisíc zjevení mezi rokem 1976 a 1986!!)17
Dvacetjedna tisíc zjevení! Je-li to pravda, potom by to znamenalo největší obraz paranormální
aktivity v historii světa. Spolu se stovkami milionů následovníků a tisícovkami údajných
zjevení toto zaujímá místo v naší generaci. Mohou nebesa bít na poplach a říci nám, abychom
se probudili?

16
17

Michael H.Brown, Poslední Tajemství, Ann Argot, MI, Servant Publications, 1998,str.1.
Tamtéž, str.281. (tučně doplněná poznámka doplněna vydavatelem)
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Kapitola druhá

Mariiny zázračné celosvětové požadavky
Celosvětová popularita
V týdeníku Newsweek ran, byl na titulní straně příběh o Panně Marii. V článku napsali:
„Mnoha způsoby dvacáté století patřilo Marii. Vizionáři na většině kontinentech podávali
zprávy o více jak čtyř stech zjeveních Panny – více, než za celá tři století dohromady… Když
to vezmeme dohromady, tato zjevení odkazují na to, že mariánské hnutí věří v „milénium –
věk Marie‘“18
Mohli bychom očekávat tento fenomén, že se vyskytne v zemích převážně katolických, ale
zjevení jsou hlášena jak z Japonska, Afriky, z Koreje až po Austrálii, přes Irák do Izraele, od
Egyptu až k Sýrii. Podíváme-li se hlouběji do bývalého sovětského svazu nebo na lidi v Indii
– jedna věc je tam společná – všichni tito začali být navštěvováni ženou, která sebe nazývá
Marií, Královnou nebes, Naší Paní. Otec Robert Faricy, citoval v knize Královna kosmu
tvrzení:
Nikdy v historii křesťanství Požehnaná Panna Maria se nezjevovala tak často mnoha
lidem po celý dlouhý čas a s takovou pravidelností. Navíc to vypadá, že zjevení
v Medjugorji začala s počínajícím novým mariánským obdobím. Zprávy o jejím
zjevování se nacházejí téměř všude.19
Masy lidí následují tato zjevení a požadavky jejich zpráv jsou opravdu pozoruhodné. Britský
katolický magazín informuje, že „mariánské probuzení je rozšířené skrze Afriku, s údajnými
zjeveními Panny Marie se setkávají a následují je i muslimové.“20 Další pozoruhodný fakt je,
že když socha Naší Paní ve Fatimě byla nesena přes místa Afriky, Indie a kdekoliv jinde,
stovky tisíc lidí se často připojilo k procesí na poctu Královny Nebes. Odhadem 500.000 lidí
přišlo během dvou dnů, aby uctilo její sochu v indické Bombaji!!21
Ve své knize Volání věků, autor Tomas W. Petrisko píše: „V Ukrajině je více, než půl miliónu
lidí, kteří jsou svědectvím o Mariiných zjevením od roku 1987… miliony a miliony po všech
kontinentech celého světa slyšeli a odpovídali na zjevení a zprávy Panny Marie. Ve
skutečnosti je významný rozmach návštěvnosti všech Mariiných svatyň.“22
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Reverend Charles Dickson, Ph.D., jako luteránský kazatel píše o tomto trendu v Magazínu
Královna: „lidé okolo světa cestují obrovské vzdálenosti, aby demonstrovali osobně jejich
oddanost Matce Našeho Pána.“23 Sám došel do situace, kdy ve Francii navštívil 937 poutních
míst a v těch nejpopulárnějších místech se návštěvnost zvýšila o 10% během dvou let.

Newsweek podávají zprávu o tom, že oddanost Marii je k nalezení všude.

Zatímco nejpozoruhodnější oddanost Marii je v katolických zemích, mariánská úcta přitahuje
obrovské množství ze všech náboženství, ras a národů.
Marie je pro každého
Celková zpráva je podávána stovkami, ba možná tisíci zjeveními celosvětově. To o čem
hovoří je celosvětový mír, jednota a tolerance. V Medjugorii zjevení Marie hovoří takto:
Drahé děti, dnes vás vyzývám k míru. Přišla jsem jako Královna Pokoje a toužím,
abych vás obdařila svým Mateřským Pokojem.. Vyzývám vás, abyste se stali nositeli
a svědky mého pokoje tomuto nepokojnému světu. Nechť pokoj zavládne v celém
světě.24

23
24

Rev.Charles Dickson, Ph.D., Královnin Magazín, Březen-Duben 1994.
Zpráva podána 25.června 1990, Online dostupné na http//www.medjugorje.org/msg90.htm , květen 2001

12

V další zprávě Naše Paní z Medjugorje řekla svým vizionářům: „Řekněte knězi, řekněte
každému, že to jste vy, kdo jste rozděleni na světě. Muslimové a pravoslavní jsou ze
stejného důvodu jako katolíci rovni před mým Synem a přede Mnou. Všichni jste mé
děti.“25 Mariina zpráva o pokoji a jednotě je jediným, co po tomto sklíčeném a zmateném
světě vyžaduje.
Zjevení jsou tak přitažlivá a její zprávy jsou tak úpěnlivé a její moc je nahánějící bázeň a ještě
tajemná. Měli bychom být překvapeni, když vidíme milióny lidí ji následovat? Je zde také
velká naděje, že s Mariinou pomocí bychom mohli vyřešit mnohé světové problémy. Ty
stejné zprávy podala ve venezuelské Betanii, typicky svými slovy o naději dávané po celém
světě: „Mé děti, dávám vám pokoj nebes….do Betanie a Venezuely. Je pro každého, ne jen
pro katolíky… Má zpráva je o víře, lásce a naději. Více, než cokoliv, toto přináší usmíření
mezi lidmi a národy. Je to jediná věc, která může zachránit toto století od válek a věčné
smrti.“26
Pomoc z nebes
Nastává rostoucí uvědomění si, že potřebujeme pomoc a zásah odjinud, který by pomohl
vyřešit skličující problémy co chtějí zničit nás a náš svět. Navzdory tomuto pozadí, Mariiny
zprávy vypadají, že nabízejí naději tomuto nešťastnému světu. Charles Dickson, autor
Protestantského pastýře dívajícího se na Marii, píše:
Muslimský student navštívil Řím a chce speciálně se podívat do kostela Svaté Matky
Maggiore. Překvapeni? Poezie Syrského tajemství je plná mariánského uctívání.
Překvapeni? Martin Luther doporučil modlit se k Marii. Překvapeni? Americký letniční
kazatel začal navštěvovat svatá poutní místa Mariiných zjevení. Překvapeni? Muslim
odkazuje k Marii jako na il-Sittneh, nebo-li Naší Paní. Překvapeni? Kapitola Koránu je
pojmenována po ní. Překvapeni? Mariina hluboká laskavost jako matky je vyobrazena
v čínském umění. Překvapeni? A nyní presbyteriánský kazatel napsal knížku, ve které
doporučuje modlit se růženec. Stále překvapeni? …bližším prozkoumáváním obojího –
jak dávné historie, tak současných událostí, jsou lidé odkazováni k Marii, která má
všeobecné oblíbení, které přesahuje naši kulturu, zemskou polohu a dokonce
náboženské hranice.27
Vypadá to, že Marie má všeobecnou oblíbenost. Její hypnotická krása a šarm uchvacuje její
následovníky ze všech koutů světa. Marie se vizionářům zjevuje jako krásná, vlídná a laskavá.
Ve stejný čas vizionáři cítí velkou autoritu a moc vystupující z ní. Prohlašuje, že její touhou je
pomoci zachránit celý svět. Vyzařuje z ní důvěra a jistota, když prohlašuje, že skrze ní nám
Bůh přináší jednotu a mír.
Ekumenické požadavky
Většina zjevení hovoří o tom, že Marie zavádí nové období míru a jednoty. Pod její záštitou
se všichni lidé shromáždí v pokoji a vyřeší problémy, kterým čelí tento svět. Její důraz na
jednotu a ekumenismus vzbudil pozornost i médií. Deník Los Angeles Times podává zprávu o
tomto tématu dne 25. prosince 1998 v článku s nadpisem „Mariina rostoucí popularita jde za
hranici víry“ a píše:
25
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Rostoucí počet Američanů ze všech křesťanských denominací dospívá k přesvědčení,
že Panna Marie je utěšujícím článkem spirituality a symbolem pokoje v těžkých
časech… Ohlašované vidění Marie v posledních časech neustále rostou po celém
světě. Její mateřský pohled vypadá jako ekumenický požadavek… Nejsou to jen
římští katolíci, kdo se zajímají o Marii a následují její zjevení… Každý den, tisíce lidí
přináší svá trápení do míst, kde Panna zaslíbila, že se zjeví.28
Jedna z nejlepších sérií o kterých se vydávají svědectví nastala v Koptickém pravoslavném
kostele v egyptském Zeitounu na náměstí Káhiry. Lidé mnoha zemí a s různým náboženským
pozadím svědčili o zjeveních od roku 1968 až 1973. Je odhadnuto, že celkový počet svědků
těchto zjevení jde do miliónů! Muslimové, koptové, římští katolíci, protestanté a mnoho
dalších, kteří Paní viděli ve slávě světla. Muslimové zpívali a citovali z Koránu: „Marie, Bůh
si tě vyvolil. Očistil tě. Vyvolil si tě nade všechny ženy.“ V Zeitounu stejně tak jako
v nespočtu dalších místech na světě, přitahuje mnoho lidí ze všech různých náboženských
vrstev a vypadá to jako jednota a ekumenismus.
Celosvětová síť
Kdekoliv se objeví Požehnaná Matka, vyjadřuje jasně, že přišla pro VŠECHNY své děti, ne
jen pro katolíky. Protestanti, muslimové a jednotlivci z ostatních náboženství se připojují a
společně jdou na místa zjevení sice skepticky, ale objevit, zda-li by také nemohli být dotknuti
Královnou. Mnoho nekatolíků poté konvertovalo k římsko katolické víře po zážitku
takovéhoto zjevení. Jako Medjugorský vizionář Ivan Dragičevič říká, Marie přišla pro nás
všechny.
Je velmi důležité zdůraznit, že Požehnaná Matka přišla pro nás všechny. Mariina
zpráva odkazuje se na celý svět. Její zprávy jsou, že se musíme modlit za všechna
náboženství, protože víme, že jsme se rozdělili podle náboženství.29
V roce 1996, magazín Life představil Marii na obálce časopisu a ptal se otázkou: „Proč se
dvou miliardkrát denně modlíme zdrávas Maria? Proč letos navštívilo Lurdy až pět miliónů
lidí, z nichž mnoho je nekřesťanů a pili uzdravující vodu? Proč více než deset miliónů
poutníků šlo do Guadalupe, aby se modlili k Naší Paní? Proč zjevení? Jakto, že se Mariiny
hymny vplížily do zpěvníků metodistů? Co bychom mohli říct o Marii?“30 Článek z magazínu
Life pokračuje z velkým počtem zjevení a citacemi různých statistik. Například Life
upozorňuje, že „V Itálii byly podány zprávy o padesáti plačících sochách během posledních
dvou let.“
Magazín Life poznamenává, že Mariina popularita není jen u katolíků: „Jeden z neobvyklých
faktorů fenoménu Marie je toto: Emocionální potřeba je neodolatelná a sklíčený svět lidí bez
očividného napojení se na Pannu se stává její. Není novinkou, že muslimové uctívají Marii
jako čistou a svatou – je zmíněna 34krát v Koránu… ale vidět velký počet muslimů, kteří
putují ke křesťanským svatostánkům Marie je pozoruhodná věc. Mezi-náboženská Mariina
modlitba se objevila na světě.“31
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Proč to přitahuje tolik lidí? Jak je možné, že mnoho z nekřesťanů je zahrnuto do mas lidí, co
podávají zprávy o zázracích, divech a znameních? Ve světě, který hledá vzájemné spojení
s nadpřirozenem, není překvapení, že mnoho zástupů přichází, aby vidělo tyto zázraky. Tyto
zázraky, jsou-li pravé, mohly by konkurovat těm, které byly činěny za dob Mojžíše.

Magazín Life vysvětluje, že Mariina veřejná podoba je při jejím mileniálním vzestupu.
Populární oddanost lidu všech vyznání nebyla nikdy vyšší.

Divy a zázraky
Je skutečně pozoruhodné, že nespočet nadpřirozených zázraků, vidění, znamení a divů zažili
poutníci po celém světě. Ve světě hledajícím cíl a naději, zjevení jsou vánkem čerstvého
vzduchu pro duchovně utlumenou společnost. Michael H.Brown zkoumavý žurnalista, který
odhalil neblaze proslulý Love Canal v jedem opájené krizi, strávil poslední dvě dekády
prozkoumáváním Mariiných zjevení. Navštívil spousty posvátných míst, kde se Marie zjevuje
po celém světě a ve své knize Poslední Hodina píše:

15

Zprávy o neobvyklých duchovních událostech přicházejí z každého obydleného
kontinentu.. zjevení ženy, která sebe nazývá Požehnanou Pannou Marií.. svatou
ženou, kterou katolíci nazývají Naší paní neboli Královnou Nebes..
V Československu a Japonsku, Ekvádoru a Mexiku, v Itálii a Arizoně jsou dlouhé
seznamy nevysvětlitelných znamení: Jako jsou případy ve Starém a Novém Zákoně,
zářivá světla, ohnivé jazyky, zvláštní světélkující mraky… Hovořím o velkolepých a
často trojrozměrných zjeveních. Zjeveních, která se mohou hýbat, dýchat jako živá
osoba… (v případě Marie)… kdy jejich aktivita vzrostla od roku 1981.32

Socha Matky Eucharistie v Římě. Eucharistie začala krvácet 11.listopadu 1999.
Mnoho dalších zázraků bylo hlášeno ve spojení s tímto úkazem.

Nádherná vidění
Tato nadpřirozená vidění a zázraky se stávají každý den! Přemýšlejme o záznamu
z Medjugorje.
24. června 1981 dvě malé holčičky šly na procházku do skalnatých kopců vedle jejich
vesnice na západ Jugoslávie. Náhle jedna z nich viděla v dálce zářící siluetu mladé
ženy. „Mirjana podívej! Toto je Naše Paní!“…
Když se vrátily do vesnice, řekly lidem o svém zážitku a vrátily se tam spolu se
čtyřmi přáteli, kteří to zjevení také spatřili…

32
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Další den viděly zjevení poprvé zblízka. Žena vypadala mladá, mezi devatenácti až
dvaceti a byla „nejkrásnější ze všech na tomto světě,“ jak později řekly. Byla
oblečena do stříbrošedých šatů a s bílým závojem, spolu s kruhem a dvanácti
hvězdami okolo své hlavy. Její vlasy byly tmavé a její oči bledě modré. Připadala jim
mimořádně sympatická. A proto když s nimi poprvé mluvila, identifikovali ji jako
Požehnanou Pannu Marii.
Tak začala nejdelší série Mariiných zjevení v církevní historii od roku 1981 až po
současnost. Šest vizionářů začalo mít zjevení Panny po každý den.33
Skeptikové se mohou posmívat, ale analýza dětí během zjevení ukazuje na to, že jsou ve
skutečnosti ve změněném stavu vědomí. Tyto vizionáře během extatického vidění nejde
vyrušit. Zkoušeli jsme do nich píchnout i špendlíkem. Jejich vize nebyla přerušena. Někteří
z nich si popálili rty, když jim strnutím vyhořela celá cigareta v ústech. Všechny tyto testy
neměly vliv na vizionáře a jejich strnutí ve chvíli, kdy tvrdili, že nastalo zjevení Panny Marie.

Medjugorští vizionáři v úžasu nad krásou Panny.

Garbandalští vizionáři v extázi, když byli svědky
Marie – nádherného anděla světla.

Fatimská zjevení v roce 1917 byla rovněž ohromující. „Oslňující světla se vznášela nad
korunami stromů, když ten největší div z divů nastal – spatřili jsme nádhernou a milou ženu,
která stanula ve světelné záři na koruně stromu a její nohy byly zahaleny v pohyblivých
mracích. Vypadala jako anděl, ale mnohem krásnější. Měla oblečený dlouhý bílý šat se
závojem přes hlavu a vlasy sahaly až k nohám, které byly jako naleštěné zlato. Její ruce byly
spojeny před hrudí a v pravé ruce držela nádherný růženec s bílými perlami. Jako Lucie
později ji popisovala, „Byla to krásnější žena třpytivější než slunce.“34
Uzdravování
Jestli se tyto události skládají jedině z výpovědí vizionářů, nemuseli bychom je považovat za
důležité. Nicméně, zprávy o uzdravování jsou z těchto míst také častá na těchto místech.
Například v koptické pravoslavné církvi v Egyptském Zeitounu se udála následující zjevení.
Zeitounská zjevení… viděl každý z přítomných. Při těchto zjeveních bylo od několika
tisíc až po dvě stě tisíc lidí za jednu noc. Celkový počet svědků by se dal počítat na
milióny…

33
34

Beyer, Úvod.
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Několik nocí během týdne, tisíce muslimů (kteří se seskupili do zástupu) padli na své
modlitební koberečky kdekoliv bylo volné místo a plakali před „nádherným, úžasným a
slavným zjevením Naší Paní z Nebe.“ Všichni svědkové souhlasí, že Paní vypadala,
jako světlo, které je neobyčejné intenzity. Chvílemi se světlo vystřídalo se záblesky
barevných paprsků, které odhalovaly její šťastnou a přívětivou tvář.
Zjevení „Marie, Matky Ježíšovy“ byla přirozeně živá a pohybující se z jedné strany
kostelní střechy na druhou tak, aby byl na ní přímý pohled podle toho, jak mnozí na ni
volali, aby se k ním obrátila. Často odpovídala na zpívání a pokřikování různým
zjevným pokynutím, poděkováním a požehnáním. Někdy učinila gesto modlitby nebo
natáhla ruku se zjevenou olivovou větévkou. Jindy ji zase viděly tisíce lidí v planoucím
modrobílém světle jak na své levé paži držela s jistotou zjevené dítě Ježíše…
Vypadá to, že Zeitounská zjevení měla dopad na všechny svědky, včetně těch, kteří byli
spontánně uzdraveni. Mnoho z těchto případů bylo dokumentováno Dr. Shafik Abd El
Malikem, M.B., B.Ch., M.D., lékařské fakulty v Ain Shams Univerzitě, který byl
pověřen hlavní komisí zkoumáním zázračných uzdravení. Rakoviny různého druhu,
nemoci štítné žlázy, revmatické artrózy, slepota, němota, vysoký krevní tlak, ochrnutí
těl, paralýzy rukou, bronchitidy, kýly, ztuhnutí svalů, záněty ledvin, které měly být
odstraněny a další mnohé nemoci, které zde byly uzdraveny, jsou ověřeny rozsáhlou
lékařskou prohlídkou.35
Je to rozhodně pozoruhodné. Stovky svědků bylo spontánně uzdraveno od mnoha neduhů. Je
toto možné? Byli milióny lidí v Egyptském Zeitounu skutečně svědky zjevení Panny Marie?
Jak mnoho z těchto lidí bylo skutečně uzdraveno? Je možné, že všichni tito lidé měli
zkušenost stejné halucinace? Byli svědkové zjevení a lékařské komunity účastni na stejném
druhu fámy? Jestliže tyto události jsou falešné, jak můžeme vysvětlit, že těchto výpovědí je
tak mnoho?

35

Ray Stanford, Fatimské proroctví, NY,Ballantine Books, 1998,str 44-49.
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Zářivá Paní světla viděna mnoha svědky v egyptském Zeitounu,
kde byli mnozí při této události uzdraveni.

Zázrak slunce
Vezměme v úvahu, že na mnoha místech fenomén znám jako „Zázrak slunce“ byl viděn
stovkami tisíc lidí. Ve Fatimě 13. října 1917, 70000 lidí tvrdilo, že byli svědky toho, kdy
slunce spadlo z oblohy. Tito očití svědkové řekli, že viděli, jak slunce spadlo mezi dav z nebe
a vrátilo se do své normální pozice. Mnoho si myslelo, že to znamená konec světa a byli si
jisti tím, že zemřou. Zde je krátký záznam těchto událostí ve Fatimě:
Právě, když to vypadalo, že ohnivá koule padá na nás a zničí nás, najednou to přestalo
a slunce se vrátilo opět na oblohu, kde svítilo tak poklidně jako vždy. Když lidé vstali
ze země, rozléhal se pláč z úžasu ze všech stran. Jejich šaty, které byly promáčeny
potem a zašpiněné, byly najednou čisté a suché. Mnoho nemocných a nesmělých bylo
vyléčeno z jejich nemocí.36
Zázrak slunce je častou, ačkoliv fantastickou událostí na mnoha místech zjevení. Stalo se to
například 23. dubna 1991 před sto tisíci lidmi v Portoriku , kteří tam byli na osmatřicáté
výročí od prvního zjevení37 a opětovně se přihodilo 5. května 1993 na Filipínách před 300000
svědky.38 Podobné události byly zaznamenány na mnoha dalších místech zjevení jako jsou
Medjugorije v Bosně, Denveru v Coloradu, v Texaském Lubbocku a Georgijském Conyersu.
Zázrak slunce je jedním z mnoha zázraků o kterých jsou podávány zprávy po celém světě.
Zajisté tyto různé divy přidávají na důvěryhodnosti celkovému fenoménu těchto zjevení.
Například přemýšlejme o této citaci co se týče Medjugorje od autora a kněze Richarda
J.Beyera:
Zjevení Matky Boží v Medjugorji byly doprovázeny velkým počtem zázraků, včetně
fyzických uzdravení (nyní napočítaných 360), zpráv o tančícím slunci po obloze, úkazy
růženců, medalionů, které měnily barvu od stříbrné až po zlatou, a další zvláštnosti.
Právě tak jako Kristus činil zázraky během svého života na zemi, aby potvrdil své učení
a službu, tak to vypadá, že Naše Paní z Medjugorije užívá toho stejného, aby potvrdila
svou přítomnost a zprávy, které jak stále říká, jsou přímo od jejího Syna.39
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Plán z nebes Naší Paní z Fatimy, Rockford, Ilinois, Tan Books and Publisher, Inc., 1983, str. 7,8
Thomas W.Petrisko, „Naše Paní Růžence v Portoriku“ Naše Paní Královna pokoje, MvKees,Rock, 1992
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„Filipínští měli hromadnou vizi Marie“ The Tenneseean, Volume 89, č.66, 7.květen 1993, p2A.
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Beyer.
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Logické otázky
Tyto zprávy mohou vypadat absurdní ve společnosti jednadvacátého století. Logickým by
bylo požadovat alternativní vysvětlení. Jestliže tato zjevení nejsou přičítána nadpřirozenu, jak
mohou být racionálně vysvětlena? Je možné, že stovky tisíc svědků zažilo a sdílelo stejnou
vizuální halucinaci? Snad stovky prohlašovaly, že viděly zjevení a to se znásobilo tisíci
přihlížejícími, že to může být vysvětleno jednoduchou masovou hysterii? Možná nespočet
uzdravení a zázraků, kterým byly statisíce svědky byly nějakou velkou hromadnou
konspirací? Možná vizionáři chtěli být slavní. Možná všechna tato zjevení mohou být
vysvětlena jako podvod nebo klam. Možná. Možná, že ne!
Nenaznačujeme, že všechna zjevení mohou být prohlášena dohromady jako nadpřirozená.
Dokonce skalní zastánci mariánských zjevení uznávají, že některá zjevení mohou být
prohlášena za falešná a jako výplod bujné fantazie nebo jako fáma. Avšak pro většinu
z hlavních míst zjevení pro tyto události neexistuje alternativní vysvětlení. Můžeme tedy
uzavřít toto, že Panna Marie se skutečně zjevuje? Je možné, že Požehnaná Matka očividně
činí zázraky po celém světě v dnešní době? Musíme zvážit možnosti. Jestliže Bůh posílá
Pannu Marii, aby varovala tento svět, musíme být skutečně na pozoru.
Každý jednotlivec by měl skutečně zvážit dopady těchto možných nadpřirozených událostí.
Jestliže jsou skutečné, potom by měly mít vliv na každého jednoho člověka v této době.
Jestliže jsou ale druhem fámy nebo halucinace, který oklamává milióny lidí, potom bychom
se rovněž měli vážně tímto tématem zabývat.
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3
Kapitola třetí

Když Marie hovoří, Řím poslouchá
Vítězství skrze Marii
Tato zjevení a nadpřirozené události s tímto spojené neunikly nejvyšším kruhům vedení
Církve. V roce 1984 Kardinál Josef Ratzinger, vedoucí Kongregace pro nauku víry římskokatolické církve prohlásil, že „jedním ze znaků našich časů je, že sdělení „Mariiných zjevení“
jsou početná po celém světě.“40
Dokonce stávající papež prohlásil, „Kdybych nebyl papežem, byl bych už v Medjugorii.“41
Papež navštívil množství Mariiných svatyní a míst zjevení a jeho Mariánská oddanost je
skutečně pozoruhodná. V své knížce s názvem, Přechod přes práh naděje, píše: „Myslím, že
bych měl říci a tím dostatečně vysvětlit, jaké je mé stanovisko k Mariánské úcta jako
současného papeže a všech co plně náleží Marii – Totus Tuus.“42
Papež Jan Pavel II. věří, že vítězství přijde do Církve skrze Marii. Ve své knížce, Přechod
před práh naděje, píše odhalující tvrzení:
Po mém jmenovaní na papeže jsem se více soustředil na problémy obecné Církve a
došel jsem podobnému přesvědčení: Jestli na tomto všeobecném stupni přijde
vítězství, tak přijde skrze Marii. Kristus zvítězí skrze ni, protože on chce, aby Církev
vítězila jak nyní, tak i v budoucnosti a byla spojení spolu s ní.
Toto přesvědčení jsem dokonce sdílel i tehdy, když jsem toho moc o Fatimě nevěděl.
Nicméně bych to viděl tak, že je tam stejná spojitost s La Salette, Lurdy a Fatimou
stejně tak jako se vzdáleným místem, naší polskou Jasnou Horou.
A tak jsme došli k 13.květnu 1981, když jsem byl postřelen na svatopetrském
náměstí. Poprvé jsem nedbal na upozornění na pokus o vraždu, který se stal přesně na
výročí dne Marie, která se zjevila třem dětem v portugalské Fatimě a hovořila k nim
slova, že nyní na konci tohoto století jsou blíže k naplnění věků.43
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„Prolog.. kontext k mariánským zjevením a eucharistickým zázrakům – prolog,“ Online dostupné na
http://members.aol.cz/bjw1106/marian1b.htm , 26.ledna 2000.
41
John Ashton, Lidé Madony, Londýn, Harper-Collins Publishers, 1991, str.216.
42
Papež Jan Pavel II, Vittorio Messori, Crossing The Threshold of Hope, NY, Alfred A, 1994, str.215.
43
Tamtéž, str.220,221
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Papežova oddanost Požehnané Matce je obnovena po celém světě.
Často sám navštěvoval místa zjevení, aby vzdával čest a chválu Panně.

Posvěcení zjevení
Papež připisuje zjevení Naší Paní ve Fatimě tu skutečnost, že mu sama zachránila život
během pokusu o vraždu v roce 1981.44 Krátce po útoku na jeho život, Papež Jan Pavel II.
zasvětil celý svět Neposkvrněnému Srdci Marie.45 Papežovo zasvěcení bylo učiněno jako
odpověď na požadavky, které dala Naše Paní z Fatimy.
Navíce v říjnu 2000 papež objednal na Velké Jubileum ve Vatikánu zázračnou sochu Naší
Paní Fatimské. V neděli 8.října Papež Jan Pavel II spolu 1500 biskupy – největší skupinou, co
se sešla po 2.Vatikánském koncilu – svěřili celé lidstvo třetímu miléniu Naší Paní z Fatimy!46
Toto je zajímavé. Více, jak jedna třetina biskupů katolické církve a papež sám, svěřili celý
svět Naší Paní z Fatimy!
Zajisté zjevení měla papeže a Řím upozornit. Vypadá to více, než na náhodu, že zjevení
Marie se podstatně zvýšila během papežova pontifikátu. Nepochybně návštěvy papeže Jana
44

Tad Szulc, Papež Jan Pavel II : Biografie, NY, Pocket Books, 1995, str.22-24.
Tomáš W. Petrisko , Volání věkům Santa Barbara,CA, Královnino nakladatelství, 1995, str.5, Papež zasvětil
celý svět Neposkvrněnému srdci Marie v roce 1982 a 1984.
46
„Vatican Dossier – Jan Pavel II Svěřuje celé třetí milenium Marii,“ více online na www.zenit.org , viz Archív
8.října 2000
45
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Pavla II. Mariiných svatyní a míst zjevení po celém světě, měly poukazovat na skutečnost, že
věří, že se Marie zjevuje a že její zjevení jsou nejvýše důležitá pro upevnění mariánské úcty
v celosvětovém měřítku.

Papež zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Marie dvakrát během svého potifikátu,
jako odpověď na požadavky Naší Paní z Fatimy.

Mariánské hnutí katolických kněží
Globálně vzato, Mariánských skupin a konferencí je tolik jako hub po dešti. Jedna ze
samostatných skupin, nazývaná Modrá Armáda, se vychloubá tím, že má více jak 20 milionů
členů.47 Další skupina známá pod názvem Mariánské hnutí kněží je podporováno nejméně
400 kardinály a biskupy a je v ní více jak 100000 kněží a milióny náboženských věřících po
celém světě.48
Vezměme v úvahu, že v celé katolické církvi je okolo 400000 kněží. To znamená, že více než
čtvrtina všech kněží jsou aktivními členy Mariánského hnutí kněží! A toto je jen jedna
z mariánských skupin.
Otec Stefano Gobi, hlava Mariánského hnutí kněží, dostává často zprávy od Marie. V mnoha
z jejich zpráv potvrzuje neoddělitelná spojení mezi jejími zjeveními a katolickou církví,
obzvláště v těchto posledních časech:
V tomto zběsilém boji těchto posledních časů, tento boj bude mezi nebem a zemí, mezi
nebeskými duchy a démony, mezi Ženou a Drakem,.. Zjevují se jako velký znak mého
velkého vítězství… Protože toto je znakem mého velkého vítězství. A proto vítězství
jsem sebe ukázala všem svým dětem na každé části světa, které by na mé voláni
odpověděly, ano. S mým Mariánským hnutím kněží přinesu své přivítání do těch
nejvzdálenějších konců světa a utvořím si vítěznou armádu.49
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Thomas W.Petrisko, Poslední výprava, McKees Rock, PA, St.Andrews Productions, 1996, str. 70.
Mariánské hnutí kněží – online více na www.mmp-usa.net / 15.květen 2000.
49
Otec Don Stefano Gobi, Pro kněží, Naše Paní milovaných synů. St.Francis, ME Národní velitelství
mariánského hnutí kněží ve spojených státech Amerických, 1998, str.923,924.
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Nikdo nemůže zapřít, že římskokatolická církev – její hlava a mnozí další – jsou započteni do
této Mariiny armády.

Stefano Gobbi přijal stovky Mariiných zpráv, které jsou zapsány v této knize.
Papež jej povzbuzoval, aby mnoho cestovala a šířil tyto zprávy Naší Paní.

Vatikán, 21.prosince 1995, Otec Gobbi se svatým otcem poté, co sloužili mši.
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Je bez pochyb, že Marie stále upozorňuje Řím. Po více jak tisíc let bylo mnoho papežů, kteří
byli oddanými následovníky Marie. Například ve zjevení, které viděl papež Jan XXII.,
přikázala, aby bylo dáno ve známost, že po smrti v první sobotu vyvede z očistce ty, kteří
budou nosit karmelitánský škapulíř. Toto bylo prohlášeno v bule, kterou vydal a potvrzeno v
následujících letech Alexandrem V, Piem V, Řehořem XIII a Pavlem V.50
Zjeveni Marie pomáhaly papežství ve všech dobách, když bylo zapotřebí. Například když
papež Pius IX prohlásil dogma o Neposkvrněném početí Marie v roce 1854, bylo jisté
znepokojení, že tato nová doktrína nebude správně přijata mnoha katolíky. Nicméně v roce
1858, jen čtyři roky poté, co byla tato doktrína prohlášena za dogma, Naše Paní z Lurd se
zjevila s pozdravem, "Já jsem Neposkvrněné Početí." Žádné další zjevení se od té doby již
neodkazovalo na ni tímto způsobem a tak se stalo, že Neposkvrněná Panna sebe sama
nadpřirozeně potvrdila tímto prohlášením. 51
V roce 1870 právě před představením doktríny Piem IX o papežské neomylnosti, obdržel
zjevení, které obsahovalo informace jak má toto nové vyhlášení učinit. Musela jej dokonce
ujistit o své pomoci na každém jeho kroku.52 Samozřejmě, Pius IX je právě jen jedním z
dlouhého seznamu papežů, kterým Královna Nebes pomohla v obtížných časech.
Ve své encyklice nazvané Le Pelerinage de Lourdes, papež Pius XII definoval nepomíjitelné
pouto mezi papeži a zjeveními Marie. Papež prohlásil 2.června 1957, že "Toto století
Mariánské úcty je také jistým způsobem slibem pouta mezi Svatým Petrovým Stolcem v
Římě a svatyní v Pyreneích... pouto, které rádi uvádíme ve známost."53 Svou oficiální
encykliku vydal v Římě na svátek Navštívení Nejsvětější. V ní Pius XII vysvětluje jakou roli
hrají zjevení v Lurdech při potvrzování katolických dogmat:
Na padesáté výročí ustanovení dogmatu o Neposkvrněném početí Požehnané Panny
dal Svatý Pius X příležitost k zaznamenání svědectví v několika dokumentech v
historickém napojení mezi tento úkon Magistéria a zjeveními v Lurdech. "Pius IX,"
napsal,"bylo to těžké definovat do katolické víry, že Marie byla prosta dědičného
hříchu, když Panna začala činit zázraky v Lurdech."
Panna Marie sama toužila po tomto poutu: "Co svrchovaný Velekněz definoval v
Římě skrze svou neomylnou učitelskou autoritu, to Neposkvrněná Panna Matka Boží,
požehnaná mezi všemi ženami, chtěla potvrdit svými slovy a vypadá to, že krátce
poté se zjevila nádherným a slavným zjevením v jeskyni v Massabiele..."54
Papež Pius IX, Pius X a Pius XII jsou dalšími na dlouhém seznamu papežů, kteří odkazovali
na důležitost manifestací zjevení Královny Nebes a tyto nadpřirozené úkazy měly pomoci
římskokatolické církvi skrze celá staletí.
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Královnina náklonnost stále vzrůstá
Otec Bill McCarthy, píše ve své knize Marie v církvi dnes, kde podává zprávu o nedávných
papežích, který každý jeden navštívili místa zjevení a kázali na těchto místech zjevení.55
Dokonce bez otázky Papež Jan Pavel II. cestoval na poutě do mnohem více Mariánských
svatých míst, než kterýkoliv předešlý z papežů. I knize Jana Pavla II. Knize o Marii, papež se
odvolává na svou hlubokou oddanost k zjevením Marie a nespočtu poutí k místům zjevení po
celé planetě.
V tomto čase mé myšlenky putují k Mariánským svatyním po světě, kde všude jsem
mohl být. Je to putování, které začíná na svatém místě Naší Paní v Guadalupe v
Mexiku. Odtud jsem začal cestu mého Petrova úřadu a později cesta povede k srdci
severu a do jižní Ameriky. Pro evropský kontinent neustále postupujeme zprávu Naší
Paní v Lurdech, která nabádá k modlitbám a konverzím a slzám Naší Paní z La
Salette jako nyní čelíme velkému duchovnímu nebezpečí našich časů. Měl jsem
osobní příležitost porozumět zprávě Naší Paní z Fatimy zvláštním způsobem: První
byl 13. května 1981, kdy byl na mě spáchán pokus o vraždu a potom později na konci
osmdesátých let, kdy se zhroutil komunistický režim v zemích sovětského bloku.56

Je mnoho katolických knížek, které vysvětlují Mariinu důležitost v církvi.
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Ot.Bill McCarthy, Marie dnes v církvi: Oficiální katolické učení o Matce Boží, McKees Rocks, PA, 2000
Margaret R.Bunson, Jan Pavel II, Kniha o Marii, Huntington, IN, Our Sunday Visitor, Inc 1997, str.78.
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Královna nebes je zobrazována Vatikánem
a korunována na svém trůně.

Skeptikové v církvi
Žádný člověk, který dělá své domácí úlohy, nemůže pochybovat o trvalém a hlubokém vztahu
mezi římskokatolickou církví a zjeveními Marie. Nicméně je zde několik lidí v Církvi, kteří
se domnívají, že je zde možnost, že jistá zjevení mohou být dílem satana. Vedle těch, kteří
varují, že některá zjevení mohou vést ke svodu patří i Fr.Benedict J. Groeschel, C.F.R.. Ve
své knize, Stále malý hlas, Otec Groeschel píše následující: "Svatý Jan od Kříže si byl vědom
možnosti chyb a oklamání zvláště v případě těchto poselství... Také se silně domníval, že tato
poselství mohou být dílem satana."57
Varování o možném klamu přicházel dokonce od předchozích papežů. V Homilijním a
pastýřském shrnutí, pod nadpisem: "Katolická církev a Medjugorje," autor Michael J.Mazza
napsal:
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Ot.Benedict J.Groeschel, C.F.R., Stále malý hlas: Praktický průvodce na podaná zjevení, San Francisco, CA,
Ignatius Press, 1993, str.50. Pozn. Poselství je paranormální zážitek, během kterého obdržitel slyší hlas, ale ne
skrze fyzické uši. Mnoho vizionářů mělo zkušenost zjevení a taky tohoto poselství.
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Takoví příznivci Medjugorje často poukazují na výsledky lidí modlících se růženec a
jejich chození ke zpovědi v tamějších místech a tímto uzavírají, že satan se nemůže
skrývat za takovým "dobrým ovocem." Jak již bylo dříve řečeno, může se skrývat a
velmi dobře, jestliže se mu podaří získat více, než ztratit. Papež Benedikt XIV
varoval již v osmnáctém století, že zlí duchové v každém čase doporučují, co je dobré
a co brání lepšímu dobru a povzbuzují lidi obzvláště k činům, kterými se mohou
jednodušeji stát neopatrnými a postupem času se dostat k úpadku a spáchání těch
nejhorších hříchů.58
Mělo by být zde připomenuto, že dokonce doslova mezi milióny zastánci Mariánských
zjevení jsou i někteří katolíci, kteří pochybují o některých zjeveních. Tito Mariánští zastánci
varují, že je možností satana se vydávat za anděla světla nebo svatého. Fr.Oscar Lukefahr,
C.M., vyjadřuje tento závěr v časopise Morning Star: Kristova Matka a my. "Pro satana je
jednoduché se skrývat za anděla, nebo svatého a přitom hovořit po nějaký čas i pravdu. Potom
když visionáři a další jsou přesvědčeni, že zjevení jsou pravá, satan může přijít s nenápadnou
lstí a zprávou určenou k pozměnění nebo likvidaci víry. Toto je jedním z důvodů proč církev
nedává potvrzení pokračujícím zjevením."59
Upozornění z katechismu
Ačkoliv katolická církev schválila pravost některých Mariánských zjevení, katechismus
katolické církve poskytuje úžasné varování:
Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají "soukromá". Některá byla
uznána církevní autoritou, avšak nepatří k pokladu víry. Jejich úlohou není
"vylepšovat" nebo "doplňovat" Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu,
aby se z tohoto zjevení v určitém historickém období plněji žilo. Za vedení
učitelského úřadu církve dovede zdravý smysl věřících rozlišit a přijímat, co je v
těchto zjeveních opravdová výzva Krista nebo jeho svatých pro církev. Křesťanská
víra nemůže přijmout "zjevení", která si dělají nárok na překonání nebo opravu
zjevení, jehož naplněním je Kristus.. 60
V katechismu, který obsahuje oficiální instrukce a doktríny katolické církve, přikazuje
věřícím odmítnout "zjevení", která tvrdí, že překonávají nebo opravují Zjevení o Kristu, proto
zajisté všichni katolíci by měli být opatrní a obezřetní, než přijímají takováto zjevení.
Nicméně, co se týče zdroje odkud některá zjevení pochází, mnoho jedinců má své důvody
věřit, že některé tyto divy jsou skutečně seslány z nebes.
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Michael J.Mazza, „Katolická církev a Medjugorje,“ Homiletic & Pastoral review, červen 1994, str.55.
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4
Kapitola čtvrtá

Více důvodů k tomu, abychom věřili
Biblický obsah
První věcí, kterou musíme poznamenat je, že když shrneme to, co zprávy zjevení hovoří je v
nich mnoho věcí z toho, co můžeme nalézt na stránkách Písma. Vcelku vzata evidence
ukazuje, že zjevení ukazuje že zjevení Marie vypadají, že mají nadpřirozenou moc ve svých
zprávách a biblický obsah. Spolu se znameními, divy a zázraky, dobrým ovocem
proměňujícím životy a biblickým obsahem není překvapující, že milióny lidí věří, že tyto
zprávy jsou skutečně z nebes.
Například typickou zprávou Naší Paní z Medjugorje jsou výzvy k modlitbám, obrácením a
vedení svatých životů. Zajisté tyto zprávy jsou v souladu s čistým učením Písma. Následující
citace zjevení je ze zprávy podané Naší Paní z Medjugorje 25.května 1999:
Drahé děti! I dnes vás volám k obrácení se k mnohem bližší víře v Boha. Děti, hledáte
mír a modlitbu různými způsoby, ale nedaly jste svá srdce Bohu, aby je naplnil Svou
láskou. Tak jsem zde s vámi proto, abych vás učila a přinesla vás blíže k lásce Boží.61
Základní obsah této zprávy může být nalezen na stránkách Písem. Zajisté Bůh chce naplnit
nás Svou láskou a On chce abychom Mu začali více důvěřovat. Další zprávy z Medjugorje
potvrzují, že Marie často znovu opakuje Biblické pravdy. Zde je několik příkladů z Mariiných
biblických zpráv, z knihy Medjugorje den po dni:
Drahé děti, dneska vás žádám, abyste četli Bible ve svých domovech každý den.
Dávejte je na viditelné místo, kde se vám připomenou, abyste je četly a modlili se.62
Drahé děti, je skutečně velkou věcí, když Bůh povolává lidi. Pomyslete, jak smutné by
bylo nechat tyto příležitosti pominout bez získání jejich výhody. Tak nečekejte na
zítřek ani pozítří. Řekněte nyní "ano!" Ježíši! A může vaše "ano!" být navždy.63
Mé drahé děti, dnes večer vás vaše Matka varuje, že během těchto časů vás satan chce a
těší se na vás! Je to dáno duchovní prázdnotou, která dovolí satanu pracovat ve vás. Pro
tento důvod vaše Matka si přeje, abyste se začali modlit, protože vaší zbraní proti
satanu je modlitba. V modlitbě od srdce jej přemůžete.64
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Zpráva podána 25.května 1999 viz na www.medjugorje.org/msg99.htm , 21.květen 2001.
Richard J.Beyer, Medjugorje – Den po dni, Notre Dame, IN, Ave Maria press, Zpráva z 18.října 1984.
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Tamtéž 27.dubna meditace – zpráva podána 16.května 1987.
64
Tamtéž 2.září meditace – zpráva podána 5.září 1988.
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Morální pravda
Mnoho dalších biblických zpráv může být z Medjugorje citováno. Samozřejmě, že Bible
povzbuzuje k čtení Písem, svěřit svou důvěru v Ježíše a modlit se proti duchovním útokům
satana. Nicméně tyto biblické zprávy nejsou exkluzivní jen pro Medjugorijská zjevená, ale
jsou běžná ve většině míst zjevení. Jedno z nejčastějších témat je,že se potřebujeme odvrátit
od hříchu a zastavit morální úpadek, který je proti Bohu.
Zde je příklad ze zjevení Marie Julii Kimové v Naju, Koreji: "Potraty a genetické
experimentování svolávají hněv na celý svět."65 Dalším příkladem Mariiným upozorněním
proti hříchu může být nalezeno v její zprávě otci Stefanu Gobbimu v italském Como:
"Dokonce v těchto zemích s nejstarší křesťanskou tradicí, se děje velká kriminalita zabíjení
dětí v matčiných lůnech a zašla tak daleko, že je legitimní. Tyto činy volají po Boží
odplatě."66 Můžeme bezpečně říci, že zprávy podané většinou zjevení obsahují biblickou
pravdu a varují proti morálním úpadkům.
Z těchto zpráv vypadá, že Naše Paní jednoduše zdůrazňuje pravdu světu o tom, že morálka
volně upadá. Zoufalé situace vyžadují zoufalá řešení. Zajisté Bůh mohl seslat Pannu Marii na
svět, aby nás varoval o mnoha dopadech hříchů a navrátil nás zpět k Ježíši. Marie jednoduše
připomíná světu, že je zde velký sklon k hříchu. Mnoho expertů na mariánská zjevení
souhlasí, že zprávy Panny nepřináší nic nového, ale spíše se odvolává zpět na základy.
Fr.Robert Fox, velmi známý mariánský expert vysvětluje touto cestou:
Toto nemůže být prací ďábla... To, co máme v Medjugorii nejsou nová proroctví, ale
naše Paní mateřským způsobem chrání své děti. Zprávy jsou tak jednoduché, že i
nejmladší děti jim mohou porozumět. Medjugorje je naplněním toho, co Fatima
slíbila.67

Zjevení Marie řeklo, že mnoho z jejich soch budou plakat, protože
morální přečiny proti jejímu Neposkvrněnému Srdci stále rostou.

Zastánci trvají na tom, že nespočet obrácení a proměněné životy poutníků potvrzují to, že
ovoce zjevení jsou dobrá a proto jsou od Boha. Dokud je zde zdravá debata o rostoucím počtu
věřících, vypadá to, že Bůh posílá Požehnanou Pannu Marii během těchto těžkých časů.
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Thomas W.Petrisko, Volání věků, Santa Barbara, CA, královnino nakl. Zpráva podána v r.1987.
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Zjevení jsou biblická
Způsob, který Marie zvolila, že se bude zjevovat je taktéž biblický. Zjevení jsou k nalezení
skrze celou Bibli jak ve Starém, tak i Novém Zákoně. Zjevení jsou definována jako setkání s
viditelným nadpřirozenem. Zjevení nejsou ani halucinací nebo falešnou fantazií vizionářů.
Jsou známá v Novém Zákoně, kde jsou zjevení Ježíše Krista, andělů a dalších. Kniha skutků
apoštolských která představuje dění v církvi v prvním století obsahuje množství případů
zjevení. Zde je několik příkladů zjevení zapsaných v Novém Zákoně.
Událost
Ohlášení Kristova příchodu
Proměnění
Štěpánova vize
Filipův přesun
Obrácení Saula
Petrův útěk z vězení
Janova vize

Odkaz v Písmu
Lukáš 1:26-38
Matouš 17:1-8
Sk.apoštolské 7:55-56
Sk.apoštolské 8:39-40
Sk.apoštolské 9:4-7
Sk.apoštolské 12:7-11
Zjevení Janovo 1:10-20

Je zde mnoho dalších příkladů. Ale i skeptikové musí připustit, že Marie si zvolila biblický
způsob, ve kterém předává své zprávy. Udává tento způsob komunikace evidenci proto, že to
pochází od Boha? Nikoliv, ale posiluje to pravděpodobnost. Je zde mnoho částí, které
přidávají důvěryhodnost možnosti, že tato zjevení jsou seslána z nebe.
Zkoušení duchů
Navzdory různým znepokojením, podporovatelé a zastánci zjevení věří, že Bůh poslal Pannu
Marii do našeho ztrápeného světa jako maják naděje, který nás má navrátit k Bohu. Věří, že
po Kristovi poslal Pannu, aby nám nabídla naději a směr tomuto zoufalému světu. Říkají, že
Královna Nebes a země – Marie, je jedinečně kvalifikována pro tuto misi milosrdenství. Proto
není překvapující, že by ji Bůh seslal v těchto posledních dnech.
Podání velkého dokumentovaného počtu paranormální aktivity, budeme považovat za něco,
co se stalo. Co s tím předpokladem ohledně původu těchto zjevení? Jak tedy můžeme
přezkoušet tyto jevy, abychom nebyli svedeni na scestí?
Zda-li Panna Marie je seslána na zemi, aby přinesla zprávy v zastoupení Všemohoucího Boha,
potom její zprávy by měly souhlasit s tím, co Pán zjevil ve Svém Slově. Bible nám přikazuje
zkoušet duchy (1.Janova 4:1). Nejjistější způsob jak testovat duchy je prozkoumat jejich
zprávu. Zda-li zpráva je od Boha Bible, potom zpráva duchů musí být v souladu s Božím
Slovem a evangeliem (Galatským 1:6-9).
Podle poslušnosti Pánova příkazů zkoumat duchy budeme analyzovat zprávy Panny Marie
s Božím Slovem. Budeme prozkoumávat, zda-li představují zjevení Marie čisté evangelium
daném v Písmu. Někdo může říci, „Proč bychom měli zkoumat zprávy s Biblí?“ Jako
křesťané věříme, že Bible je Boží neomylná zpráva pro lidstvo. Tato víra není založena na
slepé víře, ale spíše víra založena na mnoha neselhávajících důkazech. V další kapitole na
chvíli odbočíme, abychom vysvětlili proč věříme, že Bible je naším jediným filtrem pro čistou
pravdu. Poté se budeme zabývat biblickým varováním zkoumat duchy.
Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoušejte duchy, zda jsou z Boha. (1.Janova 4:1)
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5
Kapitola pátá

Proč je Bible naším filtrem
Pro ty, kdo nejsou obeznámení s mariánským hnutím, učiníme po pořádku krátký souhrn
ovoce tohoto hnutí. Mariánské hnutí přetéká s upřímnou laskavostí, morálně pozvedá lidi,
kteří hledají mír a jednotu na světě. Mnozí z nich jsou pobouřeni z morálních zvěrstev, které
zamořily naši společnost, a důvěřují Bohu skrze Pannu Marii, že na učiní konec takovým
hororům války, potratů a morálního úpadku.
Nespočet jednotlivců z mariánského hnutí jsou v prvních řadách ti, kteří bojují proti těmto
morálním a etickým prohřeškům, které likvidují společnost. Tito jednotlivci mají aktivní víru
skrze modlitbu a službu. Můžete se také cítit vzrušeni, když jste obklopeni členy mariánského
hnutí. Tyto pocity, které Bůh usilovně dává skrze Pannu Marii jsou proto, aby porazily zlo a
přinesly mír!
Je zajímavé, že Ježíš řekl, že svět bude znát Jeho následovníky skrze jejich lásku a dobré
ovoce v jejich životech.68 Následkem toho, u mariánského hnutí následovníci odkazují na
dobré ovoce, lásku a proměněné životy těch, kteří berou toto hnutí jako od Boha. Ačkoliv toto
je biblický test pro následovníky Krista, není toto biblický způsob jak testovat duchy. Bible
nám přikazuje, abychom testovali duchy, a že „kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali
jiné evangelium … ať je proklet!“ (Galatským 1:8)
Tak zatímco to vypadá, že je v mariánském hnutí mnoho upřímných a bohabojných
jednotlivců, ještě to nemusí nezbytně znamenat, že tato zjevení jsou od Boha. Musíme
testovat duchy s Božím Slovem.
Evidence
Od dob Krista je mnoho skeptiků, kteří se pokoušejí diskreditovat autenticitu Bible.
Z každého možného pohledu se lidé pokoušeli vyvrátit Biblické tvrzení, že je inspirovaným
Božím Slovem. Žádná další kniha nečelila takový konzistentním útokům jako Bible. Přesto
však Bible znamená jedinou „Svatou Knihou“ na planetě zemi, která sama sebe ustanovuje
jako Boží Slovo přetrvávající v času i prostoru. Když upřímní a pravdu hledající lidé přijdou
na tuto nevyhnutelnou pravdu, jsou osvobozeni. Ježíš řekl, „A poznáte pravdu a pravda vás
vysvobodí.“ (Jan 8:32), a On řekl, že Boží Slovo je pravda (Jan 17:17).
Tato kapitola nemůže rozsuzovat nespočet vydaných záznamů, které testují a prověřují
Biblickou spolehlivost a přesnost. Toužíme upozornit alespoň na několik málo důkazů, které
samy o sobě hovoří, že Bůh je tím, který inspiroval každé slovo v Bibli. Jste-li skeptikem,
otázka, kterou musíte sám sobě položit je: budete riskovat svůj věčný osud na přesvědčení, že
68

Jan 13:35; Matouš 7:15-20
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Bible není Božím Slovem? Jestliže ne, potom prozkoumejte tvrzení Ježíše Krista a testujte
Jeho slova, abyste viděli, zda jsou pravdou. Bůh se neobává toho, co budete hledat.
Zkoumejte další světové knihy, které se prohlašují za „svaté knížky“, a srovnávejte jejich
spolehlivost a pravdivost spolu s Biblí. Tak jako Bible vyzývá: Zkoumejte VŠECHNY věci,
držte se pevně toho, co je dobré (1. Tesalonickým 5:21).
Proroctví
Proroctví odlišují Bibli od čehokoliv dalšího. Neexistuje žádná jiná kniha, která ustanovuje
svou důvěryhodnost předpovídáním budoucích události předtím, než se stanou. Avšak Bible
předpovídá stovky, dokonce tisíce specifických historických a budoucích událostí. Všechny
z nich se naplnily do puntíku a mnohé z nich se budou naplňovat v těchto posledních dnech.
Bůh sám může prohlásit to, co se stane v budoucnu se 100% přesností. Ačkoliv mnoho
falešných proroků čas od času uhodne, co se stane a chtějí tak napodobovat Bibli, tak jedině
Bible má 100% úspěšnost. 100% v každém čase. Bůh prohlásil:
Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a
nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě
nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním. (Izajáš 46: 9-10)
Bible přesně předpověděla vzestup a pád mnoha starodávných království. Bible předpověděla
specifická zemětřesení a historii tvořící události, které byly naplněny do detailu. Bible
předpověděla celou historii Izraele až do nejmenších detailů a data Božího Slova byla
prověřena jako pravá a důvěryhodná. Na Biblí očekávaného Mesiáše se vztahuje více než
třista proroctví, která se naplnila v Ježíši Kristu. Začneme tedy s Mesiášskými proroctvími.
Ježíš Kristus v proroctvích
Starý Zákon předpověděl příchod Božího Pomazaného, Ježíše Krista až do úžasných detailů.
Zde jsou příklady naplněných proroctví.
Mesiášská proroctví
Očekávané símě ženy, panensky narozené (Genesis 3:15)
Bude semenem Abraháma (Genesis 12:3)
Z Judova pokolení (Genesis 49:10)
Mesiáš bude narozen v Betlémě (Micheáš 5:2)
Herodes bude zabíjet děti (Jeremiáš 31:15)
Předcházen bude oznamovatelem(Janem Křitelem) (Iz.40:3)
Syn Boží (Žalm 2:7)
Ježíš bude prorokem (Deuteronomium 18:15)
Bude uzdravovat zkroušená srdce (Izajáš 61:1-2)
Mesiáš bude plným Bohem a plným člověkem (Izajáš 9:6-7)
Bude nenáviděn bez příčiny (Žalm 35:19)
Přesné datum Ježíšova triumfálního vstupu (Daniel 9:25)
Květná neděle, Triumfální vstup (Zachariáš 9:9-10)
Zrazen přítelem (Žalm 41:9)
Opovrhovaný, zavrhnut, soužen, platil za naše hříchy
(Izajáš 52:13-53:12)
Bude mu nabídnuta žluč a ocet(Žalm 69:21)
Bude ukřižován (Zachariáš 12:10)
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Naplnění
Galatským 4:4
Matouš 1:1
Lukáš 3:33
Matouš 2:1
Matouš 2:16
Matouš 3:1-2
Matouš 3:17
Lukáš 1:76 ; Sk. Ap.3:20-22
Lukáš 4:18-19
Jan 10:30-33
Jan 15:24-25
Marek 11:7-11
Marek 11:7,9,11
Lukáš 22:47-48
Jan 1:11; Lukáš 23:18;
Římanům 5:6-8
Matouš 27:34
Jan 19:34; Jan 20:27

Modlil se za své nepřátele (Žalm 109:4)
Opovrhován a vysmíván; jeho ruce a nohy probodnuty (Ž 22)
Jeho úkol byl závazkem Bohu Otci (Žalm 31:5)
Ježíšovy kosti nebyly zlomeny (Žalm 34:20)
Vstane z mrtvých (Žalm 16:10; Žalm 49:15)
Bude vzat k Bohu ve svém těle (Žalm 68:18)

Lukáš 23:34
Lukáš 23:35; Matouš 27:35
Lukáš 23:46
Jan 19:33
Marek 16:6
Marek 16:19; Efez. 4:8-10

Statisticky nemožné
Tento malý výčet reprezentuje několik z více jak 300 proroctví, které Ježíš naplnil. Je
statisticky nemožné, že by nějaký člověk měl šanci všechna tato proroctví naplnit.
K znázornění, spočítejme výsledek jenom osmi z těchto proroctví, že by mohla být na někom
jiném naplněna.
1. Jaká je šance, že člověk se narodí v malém městě Betlémě (Micheáš 5:2) ? Učenci
zodpovědně odhadnuli, že za Ježíšových dní to byla šance 1:200000.
2. Jak mnoho králů přijelo v jeho dnech na oslíkovi (Zachariáš 9:9) ? Buďme upřímní a
řekněme že 1 ze 100.
3. Jak mnoho lidí by zradilo svého přítele za 30 stříbrných (Zachariáš 11:12)? Určitě
méně, než 1 ze 100.
4. Jak často by byly peníze za zradu užity k nakoupení hrčířského pole (Zachariáš
11:13)? Snad nikdo jiný než Ježíš, ale řekněme 1:100000.
5. Z těch, kdo byli zavražděni, kolik jich bylo raněno na svých rukách? (Zachariáš 13:6)
Ne více, jak 1 z 1000.
6. Kolik kriminálníků, kteří byli nevinní, se při odsouzení nebránilo jejich trestu (Izajáš
53:7)? Velmi málo, ale řekněme že 1 z 1000.
7. Ti, kteří byli ukřižováni, z velkého množství podlých lotrů, by měli svůj hrob
s bohatým (Izajáš 53:9)? Možná, tak maximálně 1 z 1000.
8. Kolik lidí z těch, co byli odsouzeni k smrti, bylo ukřižováno (Žalm 22:16)? Možná 1
z 10000.
Jen během těchto proroctví, pravděpodobnost, že nějaký člověk by mohl naplnit těchto osm
proroctví, je jedna ku 10000000000000000000000000000. To je 10 s 27 nulami!!! A to je jen
osm z více jak 300 naplněných proroctví. Každá osoba odmítající Ježíše Krista jako Syna
Božího odmítá fakta prokázána více, než kterákoliv jiná fakta na této zemi. Každý člověk,
který se rozhodne odmítat přesnost a neomylnost Božího Slova jednoduše si volí cestu
ignorace existující evidence.
Samozřejmě, proroctví, která Ježíš naplnil, jsou jedním z mnoha příkladů neporušitelné
evidence, kterou je Bible – Bohem inspirované Slovo. Je zde mnoho dalších důkazů, ale
pojďme se ve zkratce podívat na více příkladů, které ustanovují, že Boží Slovo je neomylné.
Vzkříšení
Vrcholem křesťanství je vzkříšení Ježíše Krista. Žádný jiný člověk v historii nepředpověděl
vlastní smrt a následné vzkříšení a potom své tvrzení neprokázal zjevením se mnohým po své
smrti ve vzkříšeném těle. Sám tento fakt dokazuje, že Ježíš je přesně tím, kým o sobě řekl, že
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je – Bůh v lidské podobě.69 Ale která pevná evidence existuje, že ustanovuje Ježíšovo
vzkříšení jako historickou skutečnost?
Na začátek začneme se všemi apoštoly, kteří tvrdili, že jsou očitými svědky Ježíše po Jeho
vzkříšení. Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Pavel, Jakub, Petr a Juda napsali, že Ježíšovo vzkříšení
je historickým faktem. Vzkříšení bylo dokonce zaznamenáno historiky.70 Apoštol Petr píše, „
Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho
Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti.“ (2 Petrova 1:16). Samozřejmě, je
jedna věc tvrdit, že Ježíš vstal z mrtvých a druhá věc je PROKÁZAT to. Můžeme zde zmínit
několik z mnoha historických důkazů, které ověří vzkříšení Ježíše Krista.
Fakt #1- Vzkříšení změnilo historii
Ježíšův život, smrt a vzkříšení se vší samozřejmostí změnilo historii tak, jak žádný jiný život
to neučinil. Tak moc, že po celém světě se kalendáře počítají od Jeho narození, od období
před n.l. (před Kristem) až do období n.l. (po Kristu). A.D. – (Latinsky Anno Domini – léto
Páně). Skrze své následovníky, kteří byli mučeni, upalováni, vystaveni mezi lvy a
pronásledováni po celé věky, Kristus zůstal centrálním a nejvíce ovlivňujícím člověkem, který
chodil po tomto světě. Jestli existuje evidence, že Ježíš nevstal z mrtvých, tak byl lhářem a
zavrženíhodný jako jeden z mnoha falešných proroků, kteří se vyskytovali skrznaskrz celou
historií. Musíme však připomenout, že žádná taková evidence nebyla nalezena. Navzdory
pokusům mnohých, kteří se snažili pohřbít tuto pravdu a diskreditovat vzkříšení, vzkříšený
Ježíš zůstal osobou uprostřed světové historie, což ne neoddiskutovatelný fakt.
Fakt #2 – Prázdný hrob
Dalším evidentním faktem potvrzující vzkříšení byl prázdný hrob. Ačkoliv židé a římské
autority ušly dlouhé dálky, aby střežily a zapečetily hrob, Ježíš stejně vstal. Jak židé, tak i
římští chtěli potlačit tuto novou sektu. Aby toto mohli učinit, potřebovali tělo, ale ono tam
nebylo. Jako jediné vládnoucí autority užily každého způsobu, který měli, aby chránili Ježíše
v hrobě. Nebylo jim to však nic platné, protože byl nadpřirozeně vzkříšen. Nebylo to
důsledkem dokonalé konspirace, ale Bůh sám toto učinil. Mnoho židů a pohanských skeptiků
se stalo křesťany, protože je tak obklopovala nevyvratitelná evidence o vzkříšení. Jestliže
vzkříšení bylo nějakým druhem poplašné zprávy, určitě by nejmocnější světská síla Říma
podlehla klamu a ukončila tolik nenáviděné křesťanství.
Fakt #3 – Potvrzená zjevení Krista
Ježíš se zjevil stovkám lidí ve svém oslaveném těle při různých příležitostech. Apoštol Pavel,
který předtím pronásledoval rané křesťany do doby, než se setkal se vzkříšeným Pánem,
vysvětluje, že je více, než 500 svědků, kteří viděli Ježíše najednou (1 Korintským 15:3-8).
Pavel užívá toho jako evidenci, že Kristovo vzkříšení je faktem s tím, že těch 500 lidí v té
době stále žilo. Jinými slovy se pokouší vysvětlit, že těch 500 svědků ve skutečnosti
nepovstalo z mrtvých, ale že to byli očití svědkové! Znovu podotýkám, že židovské autority
nebo římská nadvláda mohly předložit nějaké tělo, kdyby jej měli a křesťanství by v mžiku
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Židovský historik Josephus Flavius, který žil během prvního století n.l., zaznamenal vzkříšení v Antiquiteies,
XVIII 33. Cf. Josh McDowell, Evidence která vyžaduje názor, San Bernandino, CA, Here’s Life Publisher Inc.
1972, str.82.
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zaniklo. Tyto stovky očitých svědků rozšiřovali dobrou zprávu o Kristově vzkříšení po celém
světě s takovou intenzitou, že to jak Židy, tak i Římany velmi dráždilo.
Fakt #4 – Změnilo to životy
Ti stejní lidé, kteří se skrývali při Kristově utrpení a zapírali Ježíše během Jeho ukřižování,
tito stejní se stali významnými svědky po Jeho vzkříšení. Všichni z nich velmi trpěli pro své
přesvědčení, že Kristus vstal z mrtvých. Všichni z Ježíšových apoštolů kromě Jana byli
umučeni. Co motivovalo tyto bývalé zbabělce jít kdekoliv a prohlašovat zprávu o vzkříšeném
Kristu? Pouze neoddiskutovatelný argument skutečnosti, že Ježíš byl vzkříšen, může vysvětlit
jejich náhlý obrat. Všichni z nich svědčili kde jen mohli až do své smrti, i když mohli být
zcela svobodni už jen tím, že by zapřeli Krista. Proč by tito bojácní lidé tolik trpěli skrze
pronásledování a dokonce smrt pro nějakou lež?
Samozřejmě, mnoho lidí od doby Krista, doslova milióny, bylo pronásledováno, mučeno a
zabito pro svou víru v Ježíše Krista.71 Jestliže to bylo záležitosti konspirace v prvním století,
proč MILIONY lidí daly své životy a všichni z nich měli neotřesitelnou víru ve vzkříšeného
Krista? Tito muži a ženy odkryli úžasné zprávy, kterými byli zavázáni se sdílet s ostatními za
každou cenu.
Izrael v proroctví
Je mnoho evidence pro víru, že Bible je Bohem inspirované Slovo. Například Bible
předpovídá celou budoucnost Izraele do každého detailu. Možná si myslíte, že žádný národ,
jehož území bylo zničeno a který byl rozprášen po více jak tisíc let by beze změny zůstal do
dneška? Která skupina lidí by si zachovala svou národní, kulturní a etnickou identitu po
několik set let?
Jedině jediný národ – Izrael … tak, jak Bůh úžasně předpověděl každou událost.72 Tento malý
národ o velikosti New Jersey přežil do dnešních dnů přes téměř 2000 let. Přestože Izraelští
obyvatele byli rozprášeni do všech končin světa, zůstali identifikovatelnou národní a etnickou
skupinou. Židé jako jediní lidé v historii nepřijali kulturu na místech, kde žili. Můžeme najít
Židy téměř všude. americké Židy, ruské Židy, etiopské Židy… Z toho důvodu byli
pojmenováni „putující židé.“
Ale proč zachovat Židy? Mnohé jiné národy byly větší, než Izrael, ale byly vyhlazeni, nebo
pohlceni těmi národy, co je porazili. Proč nemáme americké Římany? Římské impérium
dominovalo jednoho času celému světu, kde každá etnická a národní identita byla v tomto
významném národě ztracena. Babylónské impérium bylo obrovské a dokonce i tam byla jejich
etnická a národní identita zcela ztracena.
Izrael je unikání. Jsou to Bohem vyvolení lidé. Jejich celá existence svědčí o důvěryhodnosti
a pravdivosti Bible. Bůh varoval Svůj lid, pokud Jej neuposlechnou a budou následovat
pohanské národy, budou žít rozprášeni a izolováni po celém světě. Bůh předpověděl, že Izrael
bude rozehnán do celého světa, pokud nebudou následovat Jeho Slovo.
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(Jestli židé nebudou poslušní Hospodinu) potom, Hospodin tě rozptýlí do všech národů od
jednoho konce země do druhého. Tam budeš sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty ani tvoji
otcové, dřevu nebo kameni. (Deuteronomium 28:64)
Návrat Izraele
Dokonce Bůh předpověděl i čas, během posledních dnů, když Svůj národ navrátí do své země
a nikdy více nebude vyhnán.
Rozptýlil jsem je mezi pronárody, jsou roztroušeni po zemích, soudil jsem je podle
jejich cest a skutků. Ale když přišli mezi pronárody, znesvěcovali mé svaté jméno,
kamkoli přišli. Říkalo se o nich: "Je to lid Hospodinův, ale z jeho země museli
odejít." I jala mě lítost pro mé svaté jméno, které oni, izraelský dům, znesvětili mezi
pronárody, kamkoli přišli. Řekni proto izraelskému domu: Toto praví Panovník
Hospodin: Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu,
které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli. Opět posvětím své veliké
jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I
poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás
ukáži před jejich očima svou svatost. Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze
všech zemí a přivedu vás do vaší země. (Ezechiel 36:19-24)
Toto se stalo 14.května 1948, když Izrael byl opět prohlášen za samostatný stát! A dnes,
židovský národ pokračuje v proudech do svého domova, jak Bůh prorokoval. Toto je
pozoruhodné a absolutně unikátní jen pro národ Izraele. Nestalo se to nikdy předtím, ale jak
Bůh předpověděl, stalo se to před našima očima.
Vědecká informovanost
I pro ty, kteří inklinují k vědeckým výzkumům, toužíme představit podstatou evidenci.
Mnoho lidí si myslí, že Bible je překonaná poznáním posledních vědeckých výzkumů. Ti,
kteří si toto myslí, jsou z těch, kteří typicky nedělali své domácí úkoly. Navzdory tomu, co
slyšíme od sekulárních médií, Bible jen přesně potvrzuje moderní vědu. Ti, kteří vážně
studovali Bibli a vědu, dospějí ke stejnému závěru, jako mají i tisícovky dalších vědců.
A to, že jen Bible je „svatá kniha“, která není v rozporu s moderním vědeckým pozorováním.
Popravdě je tomu tak, že co před tisícovkami let Bůh prorokoval, bylo v tehdejší době zcela
absurdní. Dokonce dnes víme, že tyto vědecká fakta jsou pravá. Následuje seznam některých
úžasných pohledů, daných Stvořitelem tohoto vesmíru svým služebníkům.
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Věda potvrzuje Bibli
(Bible byla napsána před 2000-3500 lety)
Informace v Bibli
Země je kulatá (Izajáš 40:22)
Počet hvězd nelze spočítat (Jeremiáš 33:22)
Volný pohyb země v prostoru (Job 26:7)
Každá hvězda je různá (1 Korintským 15:41)
Světlo se pohybuje (Job 38:19-20)
Vzduch má hmotnost (Job 28:25)
Vzduch fouká v kruzích – točí se (Kaz. 1:6)
Krev je zdrojem života a zdraví (Levit.17:11)
Mořské dno obsahuje hluboká údolí a hory
(2 Samuelova 22:16; Jonáš 2:6)
Oceán obsahuje prameny (Job 38:16)
Pro zabránění nákazy musí být ruce obmyty
pod tekoucí vodou (Leviticus 15:13).

Vědecká informovanost tehdejších dnů
Země je plochá deska
Jen 1100 hvězd.
Země byla posazena na velkém zvířeti
Všechny hvězdy byly stejné.
Světlo bylo umístěno na jednom místě.
Vzduch nemá žádnou váhu.
Vítr fouká zpříma
Nemocný člověk musí vykrvácet.
Mořské dno je ploché.
Do oceánu se dostává voda skrze řeky a déšť.
Ruce umyty ve stojaté vodě.

Samozřejmě, že Bible není vědeckou učebnicí. Nicméně, když se odvolává na Stvořitele, tak
je velmi přesná. Všechny „svaté knihy“ jsou naplněny mýty a legendami. Dokonce když je
Bible prověřována v kontextu, vždy se prokáže, že její informace jsou správné. Jste-li stále
skeptický, bude dobře, když opravdu prozkoumáte veškerou evidenci, než budete dělat
závěry.
Nikdo nemůže zavrhnout Bibli, která je založena na těchto samotných faktech. Samozřejmě,
jednotlivci neodmítnou Bibli pro množství evidence, ale protože nechtějí být zodpovědní
Bohu Bible.73 Také si musíme uvědomit, že satan oslňuje oči nevěřících. Naší touhou je
modlit se za to, aby jejich oči mohly být otevřeny. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je
zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim
nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím. (2 Korintským
4:3-4)
Mnohem více důvodů k tomu, abychom věřili
Jsou zde tisícovky důkazů, které zcela zřetelně ustanovují, že Bible je Boží Slovo. Většina
křesťanských knižních obchodů má velký výběr knih, které vysvětlují a hájí tuto skutečnost.
Můžeme se podívat, kolik důkazů jen například v archeologii se našlo pro podporu
historických událostí z Bible. Nebo můžeme prozkoumávat nespočet proroctví týkajících se
posledních dnů, které ukazují, že Bible je důvěryhodná a pravá. Namísto toho, můžeme zde
publikovat několik pomocných zdrojů informací pro ty, kteří upřímně hledají pravdu.
Výborným místem, kde můžeme začít, jsou dvě knihy Joshe McDowella, Evidence, která
vyžaduje názor, publikovanou Tomashem Nelsonem, v Nashville, TN, 1972. Dalším
vynikajícím zdrojem je kniha Johna R.Crosse, Cizinec na cestě do Emauz, publikováno
GoodSeed International, Durham, ON, Canada, 2001. Toto vydání je čistým a jednoduchým
vysvětlení světového bestselleru. Mnoho dalších zdrojů je dostupných k potvrzení Božího
Slova. Následuje seznam některých internetových stránek obsahující dobré Biblické
materiály.
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Spolu s Biblí jako naším průvodcem, pojďme obrátit pozornost na Marii z Nazareta.
Boží Slovo ji popisuje jako pokornou mladou dívku, jejíž poslušnost změnila historii.
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6
Kapitola šestá

Požehnaná Panna Marie v Písmech
5. Požehnaná Panna Marie v Písmech
Marie z Nazareta
Důkazy pro to, že Bible je Božím Slovem jsou nepřekonatelné. Žádná jiná kniha se
neodvažuje ustanovit svou důvěryhodnost na předpovědích stovek ve velkém měřítku světem
otřásajících událostí. Jako inspirované Boží Slovo, je Bible konečným a plnohodnotným
zdrojem doktrinální pravdy. Co nám říká Bible o Marii z Nazareta? Jak může být srovnávána
pokorná Panna Marie, popisovaná v Písmech spolu se zjeveními Marie, které se ukazují
vizionářům po celém světě? Před zhodnocením zpráv prohlášených skrze zjevení Marie,
prozkoumejme prvně Biblický popis Marie z Nazareta.
Proč celá tato pozornost?
Láska a uctívání vůči Panně Marii je skutečně výjimečná. Její modlitba, je známá po celém
světě. Zajisté její zobrazení jsou známá celému křesťanstvu. Je mnohem více Mariiných
svatyň, než těch náležejícím jakékoliv křesťanské postavě. Hudebníci skládají o ní písně,
básnici básní o jejím tajemství a tisícovky lidí píší o mladé dívce z Nazareta. Co to vše
znamená? Proč ta celá pozornost?

Růženec. V roce 1214 sv.Dominik přijal růženec jako dar od zjevení Marie.
Sto-padesát-pět „zdrávasů“ je recitováno během všech patnácti tajemství.
Modlitba „zdrávas Maria“ je skromným odhadem recitována více,
než 2.000.000.000 x denně.
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Ano, byla jedinou ženou na celém světě, která měla dítě zatímco byla pannou. Samozřejmě,
že Požehnaná Panna Marie porodila Spasitele světa. Byla matkou Ježíše Krista. Kojila,
vychovávala a starala se o Boha celého vesmíru! Je k tomu co dodat? Proto je správně
nazývána „požehnanou mezi ženami.“
Ačkoliv o ní byl napsán nespočet svazků, jen jediný záznam v celém světě obsahuje
neoddiskutovatelné fakta o „Služebnici Páně.“ Tímto záznamem je Boží Slovo. Bible nám
podává náhled do života Marie, tak že jsou tam absolutní fakta. Bible nespekuluje a ani
nepřehání. Bible zjevuje pravdu. Nic víc, nic míň. Kdo je tato pozoruhodná žena? Jaká byla a
je její role v Božím plánu spasení? Bible nám to hovoří. Boží Slovo vykresluje čistý obraz o
Marii. Pojďme se tedy podívat na její portrét.
Starý Zákon předpovídá panenské zrození
Podíváme-li se zpět do první knihy Bible, panenské narození je tam zmíněno. V Genesis 3:15
byla vyhlášena satanu válka: „A já (Bůh) vložím nepřátelství mezi tebe (satana) a mezi ženu
(Evu) a mezi tvé símě a její Símě (Ježíše); On (Ježíš) rozdrtí tobě (satanovi) hlavu a ty (satan)
rozdrtíš Jeho (Ježíšovu) patu.“
Tyto verše ukazují na to, že jsou prvním odkazem o slibu budoucího Vykupitele-Ježíše, Símě
Evy a také Símě Marie. To, že ženě je řečeno, že bude mít símě, znamená předpoklad, že
bude panensky zrozeno. V Bibli, žena nemá „símě“, protože muž je nositelem símě. Protože
tyto verše hovoří, že žena bude mít „Símě,“ je očekáváno zázračné početí. „Símě,“ Ježíš
Kristus bude zázračně umístěn do Mariina lůna samotným Bohem. Bude první žena na světě,
která bude rodit bez předchozího oplodnění skrze pohlavní styk.
Prorok Izajáš prorokoval o panenském zrození: „Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle,
panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh).“ (Izajáš 7:14) Dále
pak Izajáš pokračuje v popisu tohoto budoucího Dítěte – „Neboť se nám narodí dítě, bude
nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádce, Božský
bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje.“ (Izajáš 9:6)
Jak úžasné je toto proroctví napsané 700 let předtím, než se narodil Kristus! Žádná jiná kniha
na celém světě nedává předpověď o panenském zrození Boha Všemohoucího a potom záznam
dokonalého naplnění tohoto proroctví. Toto samotné proroctví by mělo většinu zarputilých
skeptiků přesvědčit, že Bible je Boží neomylné Slovo celému lidstvu.
Toto jsou proroctví, která předpovídají panenské zrození. Bylo to snem každé židovky být
matkou Mesiáše, ale Bůh zvolil Marii. Proč? Nový Zákon nám podává odpověď.
Poslušnost Panny Marie
Událost v Novém Zákoně obklopující zrození Ježíše je vysvětlena s nejvyšší čistotou
v Lukášově evangeliu. Lukáš byl lékařem a tak není překvapením, že zdůrazňoval lidství
Krista a skutečnost, že se zrodil z panny. Jako lékař, musel být Lukáš v úžasu nad Božím
způsobem, kterým přinesl Svého Syna tomuto světu.
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V kapitolách 1 a 2 popisuje Lukáš něco o Mariině charakteristice a můžeme tak porozumět,
proč Bůh vyvolil za matku Jeho jednorozeného Syna. V Lukáši 1:26-28, anděl Gabriel je
poslán Bohem k Panně Marii a řekl ji toto: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s
tebou! Jsi požehnaná mezi ženami!“ (Lukáš 1:28) Zajisté, že Marie byla vybrána a
požehnaná Bohem.
Ačkoliv Marie byla nepokojná a bála se, když Gabriel hovořil74, poslouchala, ptala se,
porozuměla a taky učinila úžasné prohlášení víry: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane
podle tvého slova!“ (Lukáš 1:38) Marie uposlechla Boha. Nemohla pochopit, jak Bůh může
učinit takové zázračné dílo,75 ale uposlechla.
Abychom pochopili správně cenu Mariiny oddanosti, musíme porozumět židovské kultuře.
V těch dnech žena, která měla dítě mimo manželský vztah byla vyvržena mimo společnost.
Byla by zavržena. Zajisté Marie se musela obávat tohoto faktu. Taky musela Marie zvažovat
jak Josef, muž, se kterým byla zasnoubena, bude reagovat. Jak byste reagovali, když dívka, se
kterou jste zasnoubeni, by řekla, že je těhotná a otcem, že je Bůh?! Jak by reagovala
společnost? Byla to velmi zvláštní dívka, která byla poslušná Bohu i když měla čelit
mnohému pohrdání a posměchu.
Navíce Zákon Staré Smlouvy vyžadoval, že jestli muž zjistí, že jeho slíbená panna ztratila své
panenství, měl ji vystavit veřejně přede všemi a muži z toho města ji měli ukamenovat
k smrti.76 Ačkoliv Marie zůstala pannou, musela uvažovat o tom, jestli jí bude Josef
důvěřovat. Kdyby Josef zjistil, že je nečistá, rozešel by se s ní a zavrhl ji.77
Je skutečností, že Bible popisuje, že když Josef shledal, že Marie má dítě, byl připraven ji
tajně opustit a rozejít se s ní. „Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně
zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.“ (Matouš 1:19). Josef chtěl zůstat
spravedlivým a přesto prokázat Marii milosrdenství. Zatímco Josef přemýšlel o tom, co by
měl udělat, anděl se mu zjevil a vysvětlil mu toto zázračné početí.78 Samozřejmě, Marie
důvěřovala a poslechla Hospodinova slova PŘEDTÍM, než věděla jak Josef bude reagovat.
Toto zjevuje Mariinu víru a oddanost.
Bible nás také informuje o tom, že židovští náboženství vůdci věřili, že se Ježíš zrodil ze
smilství.79 Byli si vědomi Mariina těhotenství před svatbou. Marie nepochybně znala Zákon
Staré Smlouvy a následky za její oddanost, ale stále byla poslušná. Jak úžasný úkol vykonala
pro celé křesťanstvo.
Z těchto i dalších veršů je zcela jasné, že Marie byla požehnaná Bohem, protože mu byla
poslušná. Její silná víra navzdory následkům byla úžasná. „Blaze té, která uvěřila, neboť se
naplní, co jí Hospodin slíbil.“ (Lukáš 1:45).
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Pokorná Panna Maria
Bůh také zvolil Marii, protože byla upřímně pokorná. Ve svém „Magnifikátě,“ Marie odhaluje
své srdce: „Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, neboť si
všiml ponížení své služebnice. Hle, od nynějška všechna pokolení budou vyprávět o mé
blaženosti,… Mocné svrhl z trůnů a ponížené povýšil.“ (Lukáš 1:46-48,52)
Marie se považovala za poníženou služebníci Hospodinovu. Porozuměla Boží nekonečnosti a
věčné velkosti. Je to věc pokory potkat Boha Nejvyššího. Marie věděla, že byla učiněna
z prachu a že vše, čím je, ve všem důvěřovala Bohu. Vším čím mohla, chválila a Mu
děkovala!
Svatba v Káni je příkladem Mariiny pokory. Když hostitel svatby vyčerpal všechno víno,
Marie řekla Ježíšovi,“ Nemají žádné víno.“ (Jan 2:3) A Ježíš odpověděl své matce, „Ženo, co
ode mne chceš? Má chvíle ještě nepřišla.“ (Jan 2:4) Vypadá to nato, že Ježíš zlehka pokáral
Svou matku. A jak Marie odpověděla? Řekla, „Ježíši, došlo víno. To je ostuda! Ty jsi můj
Syn a Ty jsi Pán. Nemohl bys vyřešit tento problém?“ Nikoliv. Řekla, „Ježíši, myslela jsem,
že by jsi mohl pomoci. Proč jsi mi tak hrubě odpověděl?“ ?
Nikoliv, Marie odpověděla podle konečného záznamu slov v Bibli, „Cokoliv On řekne, to
udělejte.“ (Jan 2:5). Tato odpověď ukazuje, že Marie nechtěla bránit Ježíšově službě.
Podřídila se Boží vůli. Ježíšova veřejná služba začala a Marie ustoupila do pozadí.Mariina
pokorná oddanost ve velmi obtížných okolnostech nám mnoho říká o této pokorné ženě
z Nazareta.
U kříže
Vedle Mariiny oddanosti a pokory je další charakteristický znak, zjeven v evangeliích. Marie
milovala Ježíše. Když Marie s Josefem vzali Ježíše do chrámu, aby byl obřezán, Simeon,
právě tak oddaný muž, prohlásil, že Ježíš je Spasitelem80 a potom řekl Marii, „Hle, tento je
určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno (a tvou
vlastní duši pronikne meč), aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí.“ (Lukáš 2:34-35).
Znamením, o kterém Simeon mluvil byla Kristova smrt a vzkříšení. O třicet tři let později byl
Ježíš ukřižován na kříži za naše hříchy. Marie tam byla spolu s ostatními, kteří Jej milovali.
Zajisté v tom momentě protnul meč Mariino srdce. Dívala se na Ježíše, jak byl brutálně bit,
bičován a ukřižován. Nemohla dělat nic jiného, než truchlit v tiché bolesti. Její láska k Ježíši
způsobila její vlastní duši propíchnutí mečem tak, jak sama a mnoho dalších žen vidělo
Ježíšovu mučednickou smrt. Nemohly Mu pomoci. Mohly se pouze dívat na Spasitelovo
vykupující dílo. Mariina láska je evidentní. Bible nám říka: „Milujeme Jej, protože On prvně
miloval nás.“ (1 Janova 4:19). Marie odpověděla na Ježíšovu lásku.
Hlad po pravdě
Další Mariinou vlastností byla její touha po pravdě. U Lukáše je opakovaně zmiňováno, že
„Marie všechna ta slova uchovávala a zvažovala ve svém srdci.“ (Lukáš 2:19)81. Když Bůh
hovořil, když Bůh jednal, zvažovala veškeré Jeho činy. Podrobila se Boží vůli, ačkoliv měla
oprávněné otázky. Vzala si Boží slovo k srdci. Přemýšlela a uvažovala nad Pánovým
zjevením. Byla učenlivá a hladová po pravdě.
80
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Lukáš 2:30
Viz také Lukáš 2:33; 2:51
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Mariin hlad po pravdě, oddanost, pokora a láska by měly povzbudit všechny věřící, co patří
Pánu Ježíši navzdory zkouškám a utrpením tohoto světa. Marie je úžasným vzorem pro
všechny křesťany. Jako křesťané se můžeme od Panny Marie učit nesobeckosti a pokoře.
Bible je zcela jasná v tom, že byla věřící služebnicí Hospodina. Ale je něčím více? Mnoho lidí
věří, že Marie je naší matkou. Mnozí věří, že Marie byla bezhříšná. Mnoho lidí věří, že Marie
byla tělesně vzata do nebe. Mnozí věří, že je královnou. Je tato víra založena na Písmech?
Je Marie naše matka?
Je Marie matkou nás všech? Někteří věří, že ano. Odkazují se na pasáž u Janova evangelia,
kde Ježíš říká u kříže, „‘Ženo, hle tvůj syn!‘ a potom řekne učedníkovi, ‚Hle, tvá matka!‘ A
od té chvíle si ji vzal učedník do svého domu.“ (Jan 19:26-27). Věří, že Ježíš prohlašoval
Marii za naši matku, když řekl, „Hle tvá matka.“ Co zde Ježíš mínil? Přemýšlejme nad
následujícími biblickými fakty.
1.) Ježíš byl Mariino a Josefovo první narozené dítě : „… (Josef) ji nepoznal, až i
porodila Syna svého prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.“ (Matouš
1:25)
2.) Ježíš měl mladší bratry a sestry: „Což to není syn tesaře? Což se jeho matka
nejmenuje Maria a jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nejsou všechny
jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všecko má?“ (Matouš 13:55-56)
3.) Věří se, že Ježíšův nevlastní otec Josef zemřel před tím, než Ježíšova veřejná
služba začala.82
Proto Ježíš jako nejstarší bratr měl povinnost se starat o Svou matku. Spíše, než by svěřil
Marii mladším sourozencům, svěřil Ježíš Marii Janovi, svému učedníkovi. Ale proč by Ježíš
nesvěřil svou matku některému z bratrů? Někteří věří, že důvod pro to byl, že Ježíš neměl
přímo bratry a sestry, ale spíše bratrance. Tato teorie ignoruje biblický záznam. Nicméně
Janovo evangelium dává jasnou odpověď. Můžeme říci, že: „dokonce ani (Ježíšovi) bratři
v něj neuvěřili.“ (Jan 7:5). Nyní toto celé dává smysl. Ježíš opakovaně tvrdil, že ty, kdo v Něj
věří a řídí se příkazy Jeho slov jsou Jeho skutečná rodina. Svěřením Marie Janovi, zjevil, že
Marie a Jan jsou věřící a jsou rodinou!
Bible nikdy nenazývá Marii matkou nás všech. Je zajímavé, že Nový Zákon tvrdí, že
Jeruzalém je matkou všech věřících, „…Ale budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše
matka.“ (Galatským 4:26). Toto je naplněním Božího slibu učiněného Abrahámovi. Také
Starý Zákon prohlašuje, že Sára – Abrahámova žena, je matkou všech národů.83 A Bůh
prohlásil, že Eva je matkou všech živých: „A Adam pojmenoval svou ženu jménem Eva,
protože byla matkou všech živých“ (Genesis 3:20). Nikde v Písmu není Marie identifikována
jako naše matka. Ani nikde Písma nenaznačují, že je matkou nás všech.
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Josef není nikde zmíněn během Ježíšovy služby v dospělosti.
Genesis 17:16
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Bezhříšná?
Byla Marie bezhříšná? Písma prohlašují, že Marie nazvala Boha svým spasitelem.84 Jedině
hříšník potřebuje Spasitele. Navíce, Bible říká, že my VŠICHNI jsme zhřešili.85 A navíce je
zde psáno, že Marie musela být očišťována podle Mojžíšova zákona, že „když uplynuly dny
jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním
předstoupili před Hospodina…a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě
holoubata." (Lukáš 2:22-24).
Odhalením této pasáže se potvrzuje, že Marie byla hříšníkem. Proč? Protože Marie,
dodržováním Mojžíšovu Zákonu, (specificky Leviticus 12, což bylo obětování za hřích.“
Když skončí dny jejího očišťování po synu nebo dceři, přivede ročního beránka k zápalné
oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích knězi ke vchodu do stanu setkávání. On je
přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ni smírčí obřady; tak bude očistěna od
svého krvotoku. To je řád pro ženu při narození chlapce nebo děvčete.“ (Leviticus 12:6-7).
Jedině hříšník potřebuje očištění od hříchů. Marie potřebovala očištění a odpuštění. Marie
nebyla samospravedlivá.
Nanebevzetí?
Pro myšlenku, že Marie byla vzatá na nebesa neexistuje v Písmech ani jediné podpory. Tato
doktrína vychází z víry, že Marie byla bezhříšná. Jestliže byla bezhříšnou, potom nespočívala
pod všeobecným prokletím smrti a rozkladu. Proto zástupci této doktríny zdůvodňují, že byla
bezhříšná a že nezakusila důsledku hříchu, doslovně smrti a rozkladu, a byla proto vzata na
nebesa v tělesné podobě. Samozřejmě, že Bible jasně prohlašuje, že všichni jsou pod
hříchem,86 proto všichni zažijí smrt a tělesný rozklad.
Navíce jestliže Marie byla do nebe vzata, proč to není v Bibli zmíněno? Když Eliáš byl vzat
do nebes, Bible podala detailní popis této události.87 Zajisté by nanebevzetí Marie bylo
dokumentováno.
Královna?
Je Marie královnou? O tom absolutně není v Písmech žádné zmínky, že Marie je královnou.
Mnozí odkazují na ženu ve zjevení 12 a říkají, že tato žena, korunována s dvanácti hvězdami,
je Marie. Dále tvrdí, že jestli ve Zjevení 12 kapitole ta žena je Marie, musí to být královna,
protože má korunu. „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem
pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v
bolestech, neboť přišla její hodina.“ (Zjevení 12:1-2)
Mnoho biblických učenců věří, že žena ze zjevení 12 kap odkazuje na dvanáct pokolení
Izraele, kteří jsou zapečetěni Bohem k spasení ve Zjevení 7. Ve Starém Zákoně, Izrael je
pozemská nevěsta Boha Otce.88 Během posledních časů, Bůh opět jedná s Izraelem.89
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Období popisované ve Zjevení 6 až 9 je dokonce nazýváno „časem Jákobova utrpení.“90
Samozřejmě, Bůh změnil Jákobovo jméno na Izrael.91
Je velmi důležité vědět, co podle Josefova snu je zapsáno v Genesis 37:5-11 a že dvanáct
hvězd reprezentuje dvanáct pokolení Izraele a syn a měsíc reprezentují Jákoba (Izraele) a jeho
ženu. Proto žena ve Zjevení, z pohledu Písma vypadá na Izrael. Navíce, Bůh jasně prohlašuje
v Římanům 11, že se nevypořádá s Izraelem, ale že s ním opět bude jednat v posledních
časech.92
To, že je s dítětem,93 také hovoří o úkolu Izraele v posledních dnech. Obrácení Izraele
v posledních dnech odkazuje doslova na Ježíšův druhý příchod. Prorok Zachariáš popisuje
události, které budou za Ježíšova příchodu:
A vyleji na dům Davidův a na obyvatele Jeruzalémské Ducha milosti a pokorných
proseb. I obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou bodli, a kvíliti budou nad ním jako
kvílením nad jednorozeným; hořce, pravím, plakati budou nad ním, jako hořce plačí
nad prvorozeným…
I stanou nohy jeho v ten den na hoře Olivetské, kteráž jest naproti Jeruzalému od
východu, a rozdvojí se hora Olivetská napoly k východu a k západu údolím velmi
velikým, a odstoupí díl té hory na půlnoci, a díl její na poledne. (Zachariáš 12:10 ;
14:4).
Povšimněte si, že to je Izrael, který je smutný a lká, když nastává Ježíšův druhý příchod. Je to
Izrael, kdo dal světu Mesiáše. Marie, jako židovka, byla nástrojem Bohem vyvolenou, ale
Izrael, jako Boží žena, přinesl Spasitele.
Nakonec je ve Zjevení 12:2 řečeno, že žena je v bolestech. Toto zcela protiřečí katolické
Mariánské doktríně, že Marie, která byla bezhříšná, nezakusila důsledek prokletí, což je
doslova, že byla osvobozena od bolesti a smrti.94 Genesis 3:16 ukazuje, že porodní bolestí
jsou přímým následkem prokletí. Proto jestliže Marie byla bezhříšná, nemůže být ženou ve
Zjevení 12, která zakouší bolest.
Katoličtí teologové souhlasí
Římskokatolický teolog otec Hubert J. Richard souhlasí, že žena z 12.kapitoly zjevení
odkazuje na Izrael. Ve své knize, Co Duch hovoří k církvím: Klíč k Janově apokalypse.95 Co
se týče ženy ze Zjevení 12, otec Hubert píše:
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Vlastní vize začíná postavou Ženy oblečené v slunce a hvězdy. Přirozeně myslíme na
naší Paní, na kterou je tradičně tento popis aplikován. Potom můžeme říci, koho ještě
mohl Jan myslet, když hovořil o matce Mesiáše? Nicméně je to zcela jasné ze zbytku
této kapitoly, že tuto interpretaci lze použít jen tehdy, stojí-li odděleně od zbytku
veršů, protože to, co následuje, má velmi malou souvislost s naší Paní. Ani zde není
zmíněna žádná úcta v celém textu, ani trochu…
Kým tedy potom ta žena je? Zdrojem ke kterému se Jan obrací pro vykreslení
proroctví skrze tuto knihu, je Starý Zákon. Zde, Ženou, nevěstou Boží, která přináší
Mesiáše, je Izrael. Pravý Izrael – Bohem vyvolený národ. Je to docela jasné, protože
to je to, co v Janových myšlenkách začíná od Genesis 37:9-10, kde slunce a měsíc a
dvanáct hvězd reprezentují dvanáct kmenů Izraele.
Tato žena bude později srovnávána s Nevěstkou (souhrnně osobnosti Říma, obráceny
proti pravému Izraeli), a bude specifikována na konci knihy, znovu zjevující se ve
světle a závoji své svatby s Beránkem. Ve skutečnosti číslo dvanáct se vyskytuje ve
Zjevení tak často, že nemůžeme podat jiné vysvětlení ani zde. Všichni ranní
církevní otcové interpretovali tyto verše jako Izrael – Boží národ.96
Shrnutí
Lukášovo evangelium popisuje první zaznamenaný případ Mariánské oddanosti. „A když to
říkal, stalo se, že jedna žena ze zástupu pozdvihla hlas a řekla mu: ‚Blaze lůnu, které tě nosilo,
a prsům, které jsi sál!‘“ Ale Ježíšova odpověď, jako vždy, byla: „Spíše blaze těm, kdo slyší
Boží slovo a dodržují je.“
Marie je úžasným vzorem všem křesťanům. Je vskutku požehnaná mezi ženami. Bible nám
říká tyto fakta, ale nic více. Pokorná dívka z Nazareta není božská, není naší matkou, nebyla
bezhříšná a není naší královnou. Bible nám opakovaně přikazuje, že nemáme jít nad to, co je
psáno.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají. K jeho
slovům nic nepřidávej, jinak tě potrestá a budeš shledán lhářem. (Přísloví 30:5-6).
Podívali jsme se na Požehnanou Pannu Marii, vyobrazenou v Písmech a nyní obrátíme svou
pozornost ke zjevením Marie. Je to ta stejná Marie? Zjevuje se Marie z Nazareta
v současnosti? Bůh je samozřejmě schopen poslat Pannu Marii. U Boha jsou všechny věci
možné, ale měli bychom zachovat stále otevřenou mysl.
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Hubert J.Richards, Co Duch hovoří k církvím – Klíč k apokalypse Janově, New York, P.J.Kenedy and Sons,
1967, str.93,94
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7
Kapitola sedmá

Má zjevení jsou jednotná
Vina nebo nevina skrze spojení
Při prozkoumávání zpráv zjevení potřebujeme prvně určit kritický aspekt: Jsou všechna tato
zjevení pocházející ze stejného zdroje? Můžeme je určit jako nevinná nebo vinná skrze
asociaci? Není to nezbytné. Dokonce zastánci zjevení dávají ve známost, že ne všechna
údajná Mariina zjevení jsou legitimní a že dokonce některá nato, že vypadají jako pravá, jsou
trikem ďábla. Nicméně jsou zde stále stejné doktríny a témata, která jsou stále a stále znovu
opakována ve všech zjeveních po celém světě. Nejdůležitějším je samotné zjevení, které o
sobě prohlašuje, že se zjevuje po celém světě.
Ukazuji se všude
Populární zjevení Marie v Římě v roce 1997 zní: „Všechny zprávy přicházejí od Boha a
kdykoliv se zjevuji, hovořím o stejných věcech.“97
Královna nebes řekla vizionáři Johnu Learymu: „Mé děti, viděli jste oslavu mého postavení
jako královny.. Seslala jsem vám mnoho zpráv skrze různé vizionáře.“98
V Ekvádoru, kde byly shluky 100000 lidí byla dána k slyšení slova zjevení, Naší Paní
k vizionářce Patrcii Talbottové: „Na konci všech zjevení ve světě, zanechám veliké znamení
na tomto místě a všude, kde jsem kdy byla“99
V Buenos Aires, Argentině, 13.října 1981, Naše Paní prohlásila: „Zprávami, které jsem dala a
zjeveními, která jsem učinila na mnoha místech světa s mým nespočetným pláčem, dokonce
s krví, chtěla bych vám objasnit, že toto je hodina smrti.“100
V Zompita, Udine, 24 ledna 1984, Požehnaná Matka řekla:
Podívejte se na mé milosrdné oči, které pláčí smutkem a slitováním. Na mnoha
místech světa učiním tento znak, působící proud pláče z mých očí, dokonce krvavé
slzy… na mnoha částech světa stále dávám své mateřské zprávy. Ano, v tomto čase
se ukazuji v Evropě, v Asii, v Africe, v Americe a ve vzdálené Oceánii. Celý svět je
zahrnut do mého šatu.101
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„Naše Paní se zjevuje v Římě,“ Zpráva podána 16.února 1997, online na www.madredelleucaristia.it
John Leary, Příprava na velké soužení a věk pokoje, 2 vyd., Santa Barbara, CA, Královnino nakladatelství
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Isabel Betty, Já jsem ochráncem víry: Podaná zjevení Matky Boží v Ekvádoru, Steubenville, OH, Franciscan
University Press, 1991, str. 63.
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Ot.Don Stefano Gobi, Kněžím, Naše Paní milovaným synům, St.Francis.ME,Národní velitelství mariánského
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V Brazílii 11.února 1988, Naše Paní řekla otci Gobbimu: „Toto století je poznamenáno mou
silnou přítomností ve vašem středu, znatelně všem, všude, kde činím mnohonásobně své
zázračné úkazy.“102
Ve Phoenixu v Arizóně, požehnaná Matka řekla Estele Ruizové 10.prosince 1988, „Jsem ta
stejná, co se ukazuje po celém světě. Podívej se okolo této církve a uvidíš, kolika různými
způsoby jsem se zjevila. Jsem Matka Boží a zjevila jsem se na mnoha místech.“103
Nakonec může být poznamenáno, že byla také dokumentována zjevení Ježíše katolíkům po
celém světě. Stejně tak i tato zjevení kolektivně podporovala zjevení Marie jako legitimní a
spojitá. Přikazovala věřícím poslouchat a následovat všechny své zprávy. A je evidentní, že se
ukazovala všude. Následující zprávy jsou zjevení Ježíše původem z Argentiny, San Nicolas a
Bolívie, Cochabamba. Zprávy zjevení na obou místech dostaly schválení Imprimatur
katolické církve.
Má Matka by měla být přijímána, má Matka by měla být poslouchána ve všech jejích
zprávách. Lidstvo musí objevit bohatství toho, co přináší křesťanům.104
Mé dcery, kéž by svět mohl porozumět jak důležitá a nezbytná jsou zjevení mé
Matky… Má Matka hovoří s lidmi na mnoha místech, v jazycích, kterými se lidé
modlí. Hovoří ke všem dobré zprávy o jejím Synu, což je pro každého. Lidé jsou
naplněni láskou a je to jednodušší, když se o ně stará. Je to proto, že se ukazuje
fyzickými vlastnostmi v každé zemi, kde se představuje.105
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Tamtéž, str.549.
Thomas, W. Petrisko, Pro duši i rodinu, Santa Barbara, CA, Královnino nakl, 1996, str. 105.
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Sjednoceno
Mnoho dalších příkladů může být citováno. Většina zjevení buď tvrdí, že se zjevuje po celém
světě, nebo tvrdí, že se zjevovala skrze historii. V Medjugorji, 25.srpna 1991, Panna řekla:
Drahé děti, dnes také já vás chci pozvat k takové modlitbě, jako nikdy předtím, než
mé plány se začaly realizovat…vše, co jsem chtěla realizovat skrze tajemství, která
začala ve Fatimě, může být naplněno. Volám vás, drahé děti, pochopte důležitost
mého příchodu a vážnost situace. Chtěla bych zachránit všechny duše a přivést je
k Bohu. Proto modleme se, aby vše, co jsem počala, bylo plně uskutečněno.106
Tato zpráva je velmi důležitá a váže k sobě mnoho mariánských zjevení po celém světě
dohromady. Většina mariánských teologů věří, že Fatimské zjevení v roce 1917 bylo
„začátkem konce“ historie a že Marie nás uvedla do tohoto posledního věku. Mariánští
zástupci často citují Saint Louis de Montfort, která předpověděla, že:
Moc Marie nad všemi démony bude vyjimečná po dlouhý časový úsek. Rozšíří tak
království Krista přes modláře, muslimy a potom přijde slavná éra, ve které Marie bude
vládcem a královnou lidských srdcí.107
Toto proroctví je v paralele s tím, co svatý Jan Bosco napsal před mnoha lety: „Smrtelné
obtíže očekávají církev. Jak dlouho jsme trpěli, není nic ve srovnání s tím, co se bude dít…
Jedině dvě věci nás mohou zachránit v hodině naší smrti: oddanost Marii a časté přijímání.108
Zpráva podána ve Fatimské Medjugorji a nespočet dalších míst zjevení naplnily a souhlasí
s proroctvími danými těmto dvěma katolickým svatým.
Je několik důvodů proč věřit, že většina zjevení po celém světě je původem ze stejného
zdroje. Možná nejsilnějším důvodem pro naše poznání je, že žádné mariánské zjevení se
neodkazovalo na další zjevení s tvrzením, že to mohl být klam v jejím jménu. Zjevení Marie
varují kdykoliv se ukazují a satan se taky tak podobně ukazuje. Marie se však nikdy
nezmínila o vážnosti dalších zjevení a neprohlásila nic za podvod.!!
Zjevení pocházejí ze stejného zdroje
Vypadá to, že většina mariánských zjevení jsou původem ze stejného zdroje pro následující
důvody:
1) Zjevení o sobě hovoří, že se ukazují po celém světě
2) Proroctví katolických svatých souhlasí, že se Marie bude ukazovat a vládnou na konci
věků
3) Zprávy obsahují konzistentní témata.
4) Všechna zjevení Marie předpovídají její triumf a období pokoje a jednoty.
5) Pro naši znalost, Marie nikdy nezmínila, a nevyjádřila svůj postoj k tomu co by bylo
podvodem či klamem.
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Naše Paní z Medjugorje . online na www.medjugorje.org/msg91.htm , 21.května 2001.
Thomas W.Petrisko, Volání věků, Santa Barbara, CA, Královnino nakl.1995, str.449.
108
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Soudržnost
Navíc prohlášení o soudržnosti jednoho zjevení s druhým, předpovědi svatých o Mariině
poslední vládě, jsou stále častějšími tématy potvrzovanými ve všech hlavních místech zjevení,
což upozorňuje, že všechna zjevení jsou původem z jednoho známého zdroje. Například
zjevení neustále zdůrazňují modlitbu a obrácení. Také hovoří, že Mariiným úmyslem, proč
přichází, je přinést pokoj a jednotu. Spíše než cokoliv jiného, tato zjevení se představují jako
sjednocená.
Navíce, mnozí v římskokatolické církvi a zvláště Vatikáně, očekávají, že Marie je uvede do
období celosvětového pokoje. Mnoho katolických teologů také věří, že Marie je ženou ze
Zjevení 12, a že je to ona, která zničí satana a démonické síly v posledních časech. Zjevení
Marie sebe často vyobrazují jako ženu ze Zjevení 12 a také prohlašují, že zničí satana a
uvedou všechny v nové období pokoje. Proto můžeme vidět, že tato zjevení potvrzují naděje,
které církevním vůdcům ukazují na její důvěryhodnost. Všechny z těchto faktů ukazují, že
zjevení Marie byla vytvořena se spojitou celistvostí a sjednocenou zprávou.
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8
Kapitola osmá

Církev schvaluje zjevení
Podpora a přijetí
Ačkoliv papež, nespočet biskupů, kněží a desítky miliónů oddaných katolíků přijali některá
zjevení, relativně málo z toho bylo plně schváleno církví. Nicméně ale toto neznamená, že
ostatní jsou podvrhy a klamy. Například nejznámější zjevení, Naší Paní v Medjugorii jsou
stále zkoumána církevními autoritami. Ačkoliv nejsou formálně schválena, zjevení
v Medjugorii jsou schválena minimálně dvaceti čtyřmi kardinály, dvaceti čtyřmi arcibiskupy,
jedenašedesáti biskupy a papežem samotným.109
Stovky dalších zjevení jsou stále pod zkoumáním a jsou neoficiálně přijímány katolickým
klérem. Tak je tomu v mnoha z hlášených zjevení. Nejsou formálně odmítnuty, a tak setrvává
jejich popularita nejen mezi katolíky, ale i dalšími. Navíce, věky nazpět, bylo mnoho
z mariánských zjevení, co dostaly formální schválení církve – v tom smyslu, že bylo
nadpřirozeně potvrzeno učení církve. Mnoho dalších obdrželo Imprimatur (schválení)
místních římskokatolických biskupů110 – ve smyslu, že nejsou nijak v protikladu s katolickou
vírou a morálkou.
Zde je tabulka některých zjevení, které jsou plně schváleny církví, nebo nesou Imprimatur
místních biskupů. Pro přehled a vliv na katolickou církev, odkazy jsou zařazeny pod touto
tabulkou.

Medjugorijská zjevení mohou být nejvíce vlivnými událostmi v celé církevní historii.
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Denis Nolan a Emmanuel Nolan, Medjugorje – Co církev říká?, Santa Barbara, CA, Královnino nakl., 1998,
str 17-27. Tato kniha nese Nihil Obstat Silvestra W.Treinena, pověřeného biskupem z Boise.
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Katechismus - §862 „Proto církev učí, že „biskupové nastoupili z Božího ustanovení na místo apoštolů jako
pastýři církve; kdo tedy poslouchá je, poslouchá Krista, kdo však pohrdá jimi, pohrdá Kristem a tím, kdo Krista
poslal“.
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Církví schválená zjevení
► – Symbolizuje oficiální schválení církví
B – symbolizuje biskupské Imprimatur
Typ schválení

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
B

►
►
►
►
►
►
B
B
B
B
B
B

►
B
B
B

►
B

►
►
►
B

Rok
13 stol.
1347
1531
16 stol.
1830
1836
1840
1846
1858
1871
1876
1877
1879
1884
1900
1904
1917
1918
1932
1933
1937
1937
1938
1940
1945
1945
1947
1953
1964
1964
1967
1968
1972
1973
1976
1980
1981

Oblast
Švédsko
Sienna, Itálie
Guadalupe,Mexiko
Agreda, Španělsko
Rue Du Bac,Francie
Paříš, Francie
Blangy, Francie
La Salette, Francie
Lourdes, Francie
Pontmain, Francie
Pellevoisin, Francie
Gietrzwald, Polsko
Knock, Irsko
Řím, Itálie
Tung Lu, Čína
Polsko
Fatima, Portugalsko
San Giovanni, Itálie
Beauraing, Belgie
Banneux, Belgie
Polsko
Heede, Německo
Wangen, Německo
Marienfried, Německo
Codosera, Španělsko
Amsterdam, Nizozemí
Lle-Bouchard, Francie
Syracuse, Itálie
Ngom, Jižní Afrika
San Vittorino, Itálie
Cekala, Itálie
Zeitoun, Egypt
Miláno, Itálie
Akita, Japonsko
Betania, Venezuela
Cuapa, Nicaragua
Millibury, MS – USA
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Vizionář
Svatá Brigita
Svatá Kateřina
Juan Diego
Sv.Marie z Agredy
Sv.Kateřina Laboure
Otec Genettes
Sestra Justine Bisqueyburu
Melanie Cavat a Maximin Giraud
Bernadette Soubirous
Eugene a Josef Bardadette
Stelle Faguette
Justyna Szafrynska, Barb Samulska
15 lidí
Papež Leo XIII
Mnoho lidí
Sv. Maxmilián Kolbe
Lucia, Francisco a Jacinta
Otec Pio
5 dětí
Mariette Beco
Požehnaná Faustina
4 dívky
1 žena
1 dívka
2 lidé
Ida Peerdmanová
4 dívky
1 muž a 1 žena
1 nábožensky založený člověk
Záznam nedostupný
4 děti
Milióny lidí
Otec Stefano Gobi
Sestra Agens Sasagawa
Marie Eperanza (stigmatářka)
Otec Edward Bernardo Martinez
Eileen George

B
B
B
B
B
B
B

►
B

1981
1982
1983
1986
1987
1987
1987
1990
1994

Kibeho, Afrika
Damašek, Sýrie
San Nicolas, Argentina
Manilla, Filipíny
Ukrajina
Řím
Geneva, Ohio
Litmanova, Slovensko
Cochabamba, Bolívie

7 mladíků
Myrra Nazzour (stigmatářka)
Gladys Quirita de Motta
Nespočet vojáků
Josyp Terelya a tisíce dalších
Sestra Anna Ali
Mariamante
Ivetka Korčáková, Katka Ceselková
Catalina Rivas (stigmatářka)111

Zdroje:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

6.)

7.)
8.)

Mezinárodní Mariánský institut Daytonské univerzity na webových stránkách:
http://www.udayton.edu/mary/resources/aprtable.html
Katolická zjevení Ježíše a Marie na: http://apparations.org
Ted a Maureen Flynnovi, Hřmot spravedlnosti, Sterling, VA, Maxkol
Communications 1993,str21-38.
Raphael Brown, Svatí, co viděli Marii, Rockford, IL,Tan Books and publishersm
1955
Paul A.Mihalik, Panna Marie, Fr.Gobbi a rok 2000, Santa Barbara, CA, Queenship
Publishing Copany, 1998, atr.3, 1997 Supplement Edition of Fr.Gobbiho knížky
přinášející Imprimatur Kardinála Bernardino Echeverria Ruiz, OFM, Arcibiskup
Emerituj Guayaquily a Apoštolský administrátor Ibarry, ze dne 2 února 1998. Tato
kníha také obsahuje Imprimatur Donalda W.Montrose, D.D., Biskupa Stocktonu ze
dne 2 února 1998.
Miriam A. a Stehen M.Weglian, Necht se nebe a země spojí!, Milford, OH, Faith
Publishing Copany, 1996, str.30-50. Tato kniha vydává příběh vizionáře otce
Edwarda Bernarda Martineze, který začal vídat zjevení Panny Marie v roce 1980.
Tato kniha má církevní schválení od monsign. Bosco M. Vivas Robelo, Biskupa
z Leonu. Kniha je také schválena otcem Reném Laurentinem.
Bob a Penny Lord, Mnoho tváří Marie, příběh Lásky, Westlake Village, CA,
Journeys of Faith, 1987.
Katechismus katolické církve, Obrázková kniha, publikována Doubleday, 1994,
Paragraf 66,67, str.27-29

Definice církevního schválení
Když církev schvaluje zjevení jako pravé, zjevení a její zprávy jsou tak, aby byly ve shodě
s učením Ježíše Krista a v harmonii s církevním učením. Církevní schvalovací prohlášení zní,
že lidé mohou číst a přijímat zprávy bez újmy a že ve skutečnosti instrukce a nařízení, které
tyto zprávy obsahují, jsou pro ně užitečné a vedoucí ke spasení. Jejich důsledné dodržování
vedou k plnohodnotnému živému křesťanství, které plně zahrnuje soukromý i veřejný život.
Lidem je dovolena lidová zbožnost k zjevením bez jakékoliv újmy. Je jim to nejen dovoleno,
ale dokonce jsou povzbuzováni k navštěvování Mariiných svatyní na schválených místech
zjevení. Ačkoliv od křesťanů není vyžadováno následování nebo dodržování zpráv ze zjevení,
poslušnost zprávám nemá ublížit jejich víře, ale má ji jen rozšířit.
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Stigmata má ten, kdo nese rány Kristovy na svém těle. Rány krvácejí a jsou bolestivé.
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Takto spojené stojí
V další kapitole budeme prověřovat zprávy zjevení spolu s Božím Slovem. Budeme
upřednostňovat především ty zprávy, pocházející z prověřených a schválených míst zjevení.
Samozřejmě zahrneme zde i zprávy z dalších populárních míst zjevení Ačkoliv tyto zprávy ne
vždy nesou oficiální schválení, žádné nemělo formální odmítnutí církví.
Účelem tohoto je vyhodnotit ta zjevení Marie, které se vydávají jako sjednocená. A co více, je
důležité zjistit, zda-li jsou v souladu s Písmy. Zvláště se podíváme na jedinečnost Ježíše
Krista ve srovnání Jeho jedinečnosti spolu s jedinečností, kterou si zjevení Marie připisují.
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9
Kapitola devátá

Zprávy z nebes?
Evidence potvrzuje - Bible je Boží neomylné Slovo
Jak jsme mohli vidět v kapitole 5, Bible je Boží Slovo. Je to Boží Slovo k lidstvu. Jeho
milostný dopis těm, které stvořil k svému obrazu. Můžeme prohlásit s velkou jistotou, že:
„Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování
a k výchově ve spravedlnosti.“ (2 Timoteovi 3:16). Sám Ježíš je Boží Slovo.112 Úžasné, Bůh
vyvýšil Své Slovo nade všechna jména!113 Bible stojí nezávisle. Je to strážce pravdy a filtr,
přes který lze pronést každé tvrzení od kteréhokoliv člověka nebo ducha. Tato kniha byla
napsána k tomuto účelu: otestovat údajné zprávy z nebes. Jestliže testem projdou, můžeme
důvěrně prohlásit, že Bůh se rozhodl seslat lidem zprávu o naději.
Boží Slovo svědčí o Ježíši
Přesnější bude říci, že Bible je celá o Ježíši Kristu. Kým je, co učinil, co učiní a o našem
vztahu s Ním. Bible tvrdí, že „jak je o mně (o Ježíši) napsáno v knihách.“ (Židům 10:7). Ježíš
Sám řekl: „ Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ona svědčí o
mně.“ (Jan 5:39). Bible prohlašuje, že Ježíš je jedinečný. Má mnoho vlastností, které jsou
jedinečné jen pro Něj. Zjevení Marie také často hovoří o mnoha jedinečných kvalitách.
Podívejme se na tvrzení zjevení Marie a srovnejme je v protikladu s Biblickým tvrzením o
Ježíši.
Srovnání
Všechny zprávy jsou citovány ze zjevení Marie. Datum, místo a jména vizionářů jsou
k nalezení v zápatí. Žádné zprávy z těchto srovnání nebyly nikdy veřejně odmítnuty nebo
neschváleny římskokatolickou církví.

112
113

Jan 1:14
Žalm 138:2
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**KLÍČ**
► – označuje zprávy, které mají oficiální schválení církve
B – označuje zprávy, které nesou Imprimatur místních biskupů
M – označuje zprávy od Naší Paní z Medjugorje
ND – označuje zprávy, které ještě nebyly ani schváleny ani odmítnuty.

1 – SPASITEL:
Zjevení Marie: Zde je příklad Mariiných zpráv týkající se tématu spasitele:
M - Vybízím vás, abyste se mi otevřeli tak, že skrze každého z vás já budu moci změnit a
spasit tento svět, který je plný hříchu a zlých věcí...114
ND – Aby byly spaseny duše, přeji si, aby bylo ve světě propagováno, že svět má být
zasvěcen mému Neposkvrněnému Srdci Marie. 115
► – Já sama vás zachráním z pohrom, které se blíží. Ten, kdo klade svou důvěru ve mně,
bude spasen. 116
ND – Jestli hříšníci slyšeli má varování a navrátí se k mému Mateřskému Srdci, mé
milosrdenství vůči nim bude veliké a naleznou ochranu a spasení. 117
B – Jsem Matkou všech lidí. Dívám se do srdcí národů, abych shromáždila símě dobra a
nechala je rozkvést v zahradě mého Neposkvrněného Srdce, takže mohu zachránit co nejvíce
lidí…118
B – Mé dcery, v tomto čase jsem Archou pro všechny vaše bratry! Jsem Archou míru, Jsem
Archou spasení, Jsem archou, kde mé děti musí vstoupit, přejí-li si žít v Království Božím. 119
Mnoho více podobných zpráv by mohlo být citováno. Souhlasí tyto zprávy zjevení Marie
s tím, co Písmo učí? Pojďme společně prozkoumat Písma, abychom viděli, co Bible hovoří o
našem Spasiteli.
Písmo Svaté:
Neboť se vám dnes narodil Spasitel ve městě Davidově, totiž Kristus, Pán. (Lukáš 2:11)
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(Ježíš) se stal hlavním kamenem klenby. A v nikom jiném není spasení, protože lidem
není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni. (Skutky apoštolské
4:11-12)
Proto je také schopen dokonale spasit ty, kdo skrze něj přicházejí k Bohu (Židům 7:25)
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z
mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10:9)
Ješto já jsem Hospodin Bůh tvůj od vyjití z země Egyptské, a Boha kromě mne
nepoznal jsi, aniž jest jiný vysvoboditel kromě mne. (Ozeáš 13:4)
A my jsme viděli a svědčíme, že Otec poslal Syna, Spasitele světa. (1 Janova 4:14)
Já, já jsem Hospodin, kromě mne žádný spasitel není. (Izajáš 43:11)
Toto je jen malý souhrn nespočtu veršů, skrze které je zcela jasné, že Ježíš je naším jediným
Spasitelem.
Ať hledáme, jak chceme, neexistuje v Písmech žádné prohlášení týkající se spasitelské úlohy
Marie, ani skrze ústa proroků, apoštolů, andělů a ani žádného dalšího stvoření. Ježíš je
jediným Bohem – člověkem. Jako Bůh zaplatil nekonečnou cenu za naše hříchy. Jako člověk,
zemřel za hříchy lidstva. Vypadá to, že zjevení Marie protiřečí tomuto čistému učení Písma.
Jsou tyto zprávy výjimkou? Neporozuměli jsme jejím slovům? Pojďme pokračovat v dalším
srovnávání.

2 – TRPÍCÍ SLUŽEBNÍK
►- Já jsem ta stejná Matka, přicházející pod různými tituly, ale jsem Marie z Nazareta, Matka
Utrpení.120
ND – Naše Milovaná Matka řekla, „Oba dva před Tebou ukazujeme naše utrpení. Řekni
ostatním, že trpíme pro ně s láskou.“ 121
►- Už tak dlouho za vás trpím. Jelikož nechci, aby se vás můj syn zřekl, jsem přinucena se za
vás modlit bez přestání. Ale vy na to nedbáte. I kdybyste se sebevíc modlili, nikdy nebudete
schopni vynahradit mi to, co jsem pro vás vytrpěla. 122
ND – Modlím se za všechny své děti bez přestání, za ty, kteří upadli do špatnosti a hříchu, a
trpím namísto nich. 123
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Sestra Margaret Catherine Sims, zjevení v Betanii, Venezuele: Marie, Panna a Matka smíření všeho lidu,
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► - Směle prohlašuji, že Jeho utrpení se stalo mým utrpením, protože Jeho srdce bylo mé.
Stejně tak, jako Adam a Eva zaprodali svět za jablko, tak ve stejném smyslu jsem já a můj syn
vykoupili svět jedním srdcem. 124
► - Nyní jak se dívám na lidstvo na zemi, ať už kdekoliv, je velmi málo těch, kdo cítí soucit
nade mnou, a těch, co přemýšlejí o mém zármutku, ale i přesto jsem nalezla málo těch, co
rozjímají o mém utrpení a smutku. 125
ND – Lhostejnost Božích dětí jim nedovoluje vidět velké nebezpečí, které na ně číhá. Bolest
v mém srdci je ze všeho nejvíce působena těmi, co byli mými milovanými syny a kteří mě
opustili…Sobectví Božích dětí bude působit konflikty a rozdělení, které jen budou mou bolest
zvyšovat. 126
Je nespočet takovýchto tvrzení Marie, že trpí pro nás. Samozřejmě, že když Marie byla na
tomto světě, trpěla stejně jako ostatní křesťané. Ježíš řekl svým následovníkům, že v tomto
světě budou mít trápení, ale máme dobré povzbuzení, protože On překonal tento svět. Pokud
všichni křesťané trpí, Bible vysloveně hovoří, že jedině Ježíš je Trpícím Služebníkem, který
trpěl za hříchy světa.
Písma:
Naskrze celou Biblí, muži a ženy trpěli pro svou víru. Od Abraháma po Josefa, od Mojžíše
k prorokům a apoštolům, Bůh potvrzuje, že věřící budou trpět pro svou víru. To zahrnuje i
Požehnanou Pannu Marii, která trpěla pro svou víru. Marie, která měla dítě, mimo manželský
sňatek, riskovala zavrhnutí společností. Když viděla jak její Syn je bit a zabit, zcela jistě to
její srdce ranilo. Marie rozhodně trpěla, ale to je to, co Bůh slíbil všem věřícím: „do Božího
království musíme vejít skrze mnohá soužení.“ (Skutky apoštolské 14:22).
Ačkoliv všichni věřící zakoušejí trápení a pronásledování, Pán Ježíš Kristus jako jediný trpěl
za všechny naše hříchy. Jako Jediný spravedlivý Člověk, Ježíš sám byl pověřen k tomu, aby
trpěl a zemřel na našem místě. Zde je to, co Bible učí:
On 'hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest'.Když mu spílali, neodplácel
spíláním; když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On
'na svém těle vzal naše hříchy' na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti
(1 Petrova 2:22-24).
Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví (Židům 13:12).
Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení
smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Bylo
přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě,
když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy (Židům 2:9-10)

124
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Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je
raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro
naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Ale
Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu.
Ježíš je Dokonavatelem našeho spasení, protože se On stal Trpícím Služebníkem. Jedině Ježíš
zaplatil za naše hříchy. Ježíš nespáchal žádný hřích a přesto trpěl a zemřel za hříchy lidstva.
Jako křesťané trpíme pro mnoho důvodů: z důvodu naší vzpory proti Bohu, z důvodu prokletí
na celém stvoření, přijetím učednictví Krista, k našemu pokoření atd. Jedině Ježíšovo utrpení
a smrt, protože On je Bohem, mohlo zaplatit nekonečnou cenu vyžadovanou za naše hříchy.
Jak mohou zjevení Marie tvrdit, že trpí za hříchy lidstva a že sdílí úlohu, kterou jen Pán Ježíš
mohl naplnit? Proč tvrdí, že trpí za hříchy lidí, když Bible učí, že toto učinil sám Pán Ježíš?

3 – DÍLO VYKOUPENÍ:
Zjevení Marie:
M - Miluji vás i když jste velmi daleko ode mě a mého Syna. Žádám vás, abyste nenechali mé
srdce ronit krvavé slzy, pro duše zatracených skrze hřích.. 127
► - Velká Matka sebe pokořila do nejnižších hlubin;… Přestože nezaplatila za své dluhy a
ostýchá se v přítomnosti svého božského Syna, nabídla Svůj vlastní život a svou vlastní krev
v posvěcení podle příkladu svého Pána… Tolik o to žadonila, že sama byla oddělena, aby
trpěla pro jeho lásku. 128
► - Krvavá rána se zjevila na pravé ruce sochy v kapli Naší Paní. Strážný anděl řekl sestře, že
tekoucí krev je významná, utrpením za obrácení hříšníků a odčinění jejich hříchů. 129
► - (Ježíš) si přál, aby byla ustanovena oddanost Mému Neposkvrněnému Srdci…(s
odvoláním na Luciu,) Předtím dlaň na pravé ruce Naší Paní byla raněna trnem, který ji
probodl jako hřeb. Rozumíme tím, že to bylo Neposkvrněné Srdce Marie, které bylo
rozhořčeno hříchy lidstva, které musí být odčiněny. 130
B - … mnoho krve musí vytéci z plačících očí naší nebeské matky! 131
Proč zjevení Marie tvrdí, že sdílí něco, co jedině Pán Ježíš učinil? Totiž – odčinění za naše
hříchy? Proč se zjevuje vizionářům, že trpěla za náš hřích? Čím mystifikují tato zjevení svým
přímým učením?

127

Michael O’Carroll, CSSp, Medjugorje, Fakta, dokumentace, teologie, Medjugorje Bosna, Zpráva Marie
24.května 1984.
128
Marie Agredy, Mystické město Boží, str.565, §666, Zjevení Marie sestře Marii z Agredy, Španělsko 1617.
129
Mariina zjevení v 20.stol: Zpráva důležitosti, Marian Communications,Ltd. Svědectví založeno na zjevení
Marie sestře Agens Sasagawa, Akita, Japonsko.
130
William Thomas Walsh, Naše Paní z Fatimy, NY,1990, str 68-69. Zpráva Naší Paní z Fatimy Lucii.
131
Paul A.Mihalik, Panna Marie, Ot.Gobbi a rok 2000, St.Barbara, CA 1998, str.17. Zpráva dána otci Gobbimu
14.dubna 1995.

60

Písma:
Bible učí, že Ježíšova smrt odčinila a zaplatila za hříchy světa. Co toto znamená? Nemůžeme
užívat slova „odčinit“ v naší běžné řeči, v takovém významu, jak se zde vyskytuje. K většímu
zamlžení tématu je zde užíváno nového významu, který neodpovídá Písmu. Jaký je biblický
význam slova „odčinit?“
Na začátek můžeme říci, že Bible učí, že hříchy ve světě – minulé, současné a budoucí – mají
určitý dopad. Význam dopadu je vyjádřen slovem „smrt“. Jako hříšníkům nám Bible říká, že
se nemusíme setkat jen s fyzickou smrtí, ale také s druhou smrtí. Toto je druhá smrt: „Pak
smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl
zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera.“ (Zjevení 20:14-15)
Člověk se setkává se „smrtí“ v dopadu za hřích, v ohnivém jezeře. Nejen, že toto musí být
zaplaceno, ale musí to být takto placeno po celou věčnost. Písma hovoří o těch, kdo budou
uvrženi do ohnivého jezera jako o těch, co budou ve dne v noci soužení po celé věky věků.132
A tak hřích má nekonečný trest – věčnou smrt v ohnivém jezeře. Toto není moc dobrá zpráva.
Ale je zde i dobrá zpráva. Bible nám říká, že Bůh opustil nebesa, přišel jako člověk na zem –
Bůh-člověk, Ježíš Kristus. Protože Bůh je nekonečný, utrpení Ježíše zaplacené na kříži má
nekonečnou hodnotu. Jeho smrt byla nekonečnou platbou za všechny naše hříchy, na všechny
časy pro celé lidstvo. Bible hovoří, že Ježíš doslovně zemřel na našem místě, jako náhradník
za nás, zaplatil věčnou cenu smrti zástupně za nás.Bůh nám každému z nás dává možnost si
vybrat. Který způsob zaplacení si vybereme? Můžeme platit za naše hříchy po celou věčnost
NEBO můžeme přijmout zaplacení hříchů, které je učiněno pro nás skrze Ježíše Krista na
kříži. Je to naše vlastní volba. Jestliže se obrátíme ohledně způsobu zaplacení k Bohu, potom
Bible říká, že Bůh nám dává „dokonalost“ nebo-li „ospravedlnění“, kterým nám dovolí žít
v Jeho svaté přítomnosti po celou věčnost. Zde jsou několik veršů, které učí, že Ježíš a jen a
jen Ježíš, nás smířil s Bohem skrze Svou smrt vykoupení:
Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin
postihl pro nepravost nás všech. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny. "Tím,
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on
na sebe vezme. (Izajáš 53:6,11)
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé,
aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. (1 Petrova 3:18)
Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží a hledí vstříc
tomu, "až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu". Tak jedinou obětí navždy
přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje. (Židům 10:12-14)
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží
spravedlnosti. (2 Korintským 5:21)

132

Zjevení 20:10

61

4 – PROSTŘEDNÍK
Zjevení Marie
M - Drahé děti, dnes vás chci říci, proč jsem s vámi tak dlouho. Jsem prostřednicí mezi vámi
a Bohem..133
ND – Všichni zde přicházejí z různých částí celého světa, protože Já jsem Prostřednicí
veškeré milosti, která se vylévá na všechny z vás. 134
► - To je proto, že jako Matka, jako Neposkvrněná Matka, Prostřednice veškeré milosti, vás
volám na toto místo… tak, že má jednota s vámi bude mnohem bližší a živoucí skrze ducha
Svatého, který vám dovolí žít hlouběji v duchu evangelia. 135
ND – I když svět spěje k morálnímu úpadku, všechny děti světa brzy budou vědět, že já jsem
„Prostřednicí veškeré milosti.“ 136
ND – Požaduji, abyste se v každou sobotu společně sešli, modlili se a zasvětili mi své životy,
tak, že bych mohla být vaším „prostředníkem“ s Naším Bohem. Během modlitby obnovte své
zasvěcení ke mně a zpívejte písně chvály Našemu Pánu. 137
► - Malé děti, jsem Matkou dobrého rádce, prostředníka, který se snaží, abyste poslouchali
toto volání. Má zpráva je o víře, lásce a naději. Přináší to usmíření mezi lidmi a národy více,
než cokoliv jiného. To je to jediné, co vás může v tomto století zachránit od války a věčné
smrti. 138
V těchto zprávách je vidět, že zjevení si přivlastňují další vlastnosti, které má jedině Pán
Ježíš. Ježíš, nikoliv žádné stvořené bytí, je schopno být mezi Bohem a člověkem. Zajisté
pokorná a oddaná Panna Marie z Nazareta by nikdy sobě nepřipisovala to, co vlastnil jen Pán
Ježíš.
Písma
Bible učí, že požadavkem pro prostřednictví mezi Bohem a člověkem je skutečnost, že
jedinec musí být obojím – jak Bohem, tak i člověkem, aby mohl vyplnit mezeru mezi
nekonečným a dokonalým Bohem a nedokonalým člověkem. Jedině Ježíš může přemostit tuto
mezeru.
Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš. (1
Timoteovi 2:5)
A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
(Efezským 2:18)
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Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než
skrze mne. (Jan 14:6)
…před Ježíšem, prostředníkem nové smlouvy… (Židům 12:24)
Avšak Ježíš dosáhl vznešenější služby, právě tak jako je prostředníkem vyšší
smlouvy, založené na lepších zaslíbeních. (Židům 8:6)
Je zde mnoho dalších veršů jasně hovořících o tomto tématu, což je neoddiskutovatelné. Proč
zjevení Marie tvrdí, že je prostředníkem mezi Bohem a člověkem? Jaký záměr mají takováto
tvrzení?

5 – PŘÍMLUVCE
Zjevení Marie:
Není překvapující, že zjevení Marie prohlašují, že se přimlouvá u Boha za hříšné lidi. Je zde
jen několik z nespočtu zpráv, týkajících se přímluvní úlohy k Bohu jménem Marie.
M – Jsem stále s vámi a přimlouvám se před Bohem za každého z vás, proto jste me drahé
děti každé a důležité v mém plánu spasení. 139
► - Budiž požehnaná, má Paní, Panno Marie,v každém duši věřícího, ke chvále Svaté Trojice
protože ty jsi tím nejkrásnějším stvořením a vždy připravena k přímluvě za duše, které
potřebuji přímluvce a nejdůvěryhodnější Ochránkyni všech hříšníků. 140
B – Mé milované dcery, Já jsem Matka, která miluje své děti a má pomoc přichází tam, kde
po ni touží. Přimlouvám se za všechny, protože všichni jsou v mém srdci. 141
ND – Říkám Ti znovu, Já jsem tvoje matka, která se přimlouvá se Synem. Potřebuji modlitby
od srdce, abych mohla přidělit tyto požadavky všem lidem národů, kteří po tom touží. Toužím
nabídnout vaše modlitby svému Synu. 142
► - S mým Synem jsem mnohokráte orodovala před Otcovou tváří. Odvrátila jsem
přicházející katastrofy skrze obětování utrpení Syna na kříži…143
M – Vyzývám vás k modlitbě, abyste se cele oddali Bohu. Dodám vám sílu a pomoc,
kdykoliv budete chtít, za všechny, kteří potřebují, se budu přimlouvat v Boží přítomnosti. 144
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B – Nenechte se uchvátit strachem či odrazováním. Mějte velkou důvěru v mocný vliv
přímluvy a meditace vaší nebeské Matky. 145
Existuje mnohem více zpráv, kde se tvrdí, že Marie je přímluvcem mezi člověkem a Otcem
nebo Synem. Samozřejmě, že Bible nabádá, aby se jeden věřící modlil za druhého (1
Timoteovi 2:1), ale je nám zakázáno modlit se k tomu, kdo zemřel (Deuteronomium 18:11).
Písma učí, že je to Ježíš, který vstoupil do nebe a nyní se přimlouvá za nás věřící. Jestliže se
Ježíš za nás přimlouvá, jak Bible hovoří, proč by měla zjevení Marie tvrdit, že činí stejnou
funkci, jak může jen Pán Ježíš? Podívejme se na shrnutí těchto Písem.
Písmo:
Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich
nepravosti on na sebe vezme. (Izajáš 53:12)
Ježíš řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. (Lukáš 23:34)
Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a
přimlouvá se za ně. (Židům 7:25)
Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá
se za nás! (Římanům 8:34)
Toto je několik veršů, které stručně toto téma objasňují. Můžeme hledat jakkoliv chceme
skrze celá Písma, ale nikde nenalezneme, že učí o tom, že přímluvcem může být jakékoliv
stvoření, které se přimlouvá u Boha.

6 – OBHÁJCE
Zjevení Marie
ND – Modlím se za celý svět a za mír. Miluji vás a jsem vaše Matka. Proto děti, modlete se a
nezapomínejte, že jsem Prostřednicí, jsem spoluvykupitelkou a jsem vaší obhájkyní před
trůnem Nejvyššího a Nejmocnějšího Boha…146
B – Svět tak upadá, že je pro Otce a Syna nezbytné mě poslat na tento svět mezi všechny lidi,
abych byla jejich obhájkyní a zachránila je. 147
ND – Slibuji usnadnění anebo poskytnutí nezbytné milosti pro spasení před smrtí těm, kdo
v těžkých a ztrápených časech na cestě k mému milovanému Synu budou proklamovat mé
jméno – Matka Pravá Cesta k Otci. 148
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B – Když dogma – nejnovější dogma v Mariánské historii bylo prohlášeno, „Paní všech
národů“ daruje mír, skutečný mír na tomto světě. Nicméně národy se musí modlit Mou
modlitbu ve spojení s Církví. Musí všichni vědět, že „Paní všech národů“ přišla jako
spoluvykupitelka, Prostřednice a Orodovnice. Tak to musí být! 149
Písmo:
Bible hovoří, že jedině Pán Ježíš je naším jediným Zástupcem před Otcem. Když satan žaluje
před Božím trůnem na věřící v Krista, Ježíš v tu chvíli přistupuje jako obhájce. Můžeme
hledat jakkoliv chceme, ale Bible jasně prohlašuje, že je zde jen jediný obhájce a zastánce
před Bohem a žádné stvoření nemůže být v takovémto postavení, než sám Pán Ježíš Kristus.
Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce
přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom
za naše, ale za hříchy celého světa. (1 Janova 2:1-2)
Vždyť Kristus nevešel do svatyně, kterou lidské ruce udělaly jen jako napodobení té
pravé, nýbrž vešel do samého nebe, aby se za nás postavil před Boží tváří. (Židům 9:24)
Znovu, jedině Ježíš je pověřen a kvalifikován být naším Obhájcem. Dokonce i v tomto
zjevení Marie popírá tato neotřesitelná fakta.

7 – VYKUPITEL150
Zjevení Marie
Ve slovech zjevení Marie můžeme vidět, že dokonce prohlašuje, že Otec ji vyvolil, aby spoluvykoupila lidstvo.
B – Stojím zde jako spoluvykupitelka a Obhájce. Všichni by tomu měli věnovat pozornost.
Opakujte po Mě: Nové dogma bude „dogma o spoluvykupitelství.“ Zdůrazňuji, že je důležité
slovo „Spolu“. Jak jsem o tom již řekla, stane se to hodně kontroverzním. Ještě jednou vám
říkám, že Církev Říma toto pronese v tichosti i přes všechny námitky.151
B - V utrpeních, jak duchovních, tak i tělesných Paní – Matka má podíl. Jak už vždy předtím
měla. Tak brzy, jak Otec ji vyvolil, Stala se spoluvykupitelkou s Vykupitelem, který přišel do
tohoto světa jako Bůh-člověk. Toto řekni svým teologům. 152
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ND – Mládež je porušena hříchem a neřestmi. Je to nemoc, ale ta, skrze kterou není
vykoupení, mé dcery. Jedině Marie, která je spoluvykupitelkou lidstva, může pomoci duším,
aby byly v těchto časech spaseny. 153
B – Do doby, než jsem přijala úlohu, kde mě Nejsvětější trojice chtěla mít, nebyla jsem
schopna uplatňovat svou moc v plnosti, v mateřském díle spoluvykoupení a všeobecným
prostřednictvím milosti… Drazí synové, nechte se proměnit skrze mé mocné jednání Matky,
Prostřednice milosti a spoluvykupitelky. 154
► - Zdůrazňuji, že Jeho utrpení se stalo mým utrpení, protože Jeho Srdce bylo mé. Právě tak,
jako Adam a Eva zaprodali svět za jablko, tak i jsem v jistém smyslu s mým Synem vykoupila
tento svět jedním Srdcem. 155
Mnoho dalších zpráv podobného ražení, může být citováno. Je jisté, že pokorná služebnice
Pána by nikdy neodporovala nebo dokonce nebránila svému Vykupiteli. Podívejme se na
shrnutí několika veršů k tomuto předmětu.
Písmo:
…a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele
Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj
vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích. (Titovi 2:13-14)
Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou
krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras.. (Zjevení 5:9)
Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. (Žalm 31:5)
Náš vykupitel je Svatý Izraele. Jeho jméno je Hospodin zástupů. (Izajáš 47:4)
Bible učí je jen jeden Vykupitel. Slovo „vykoupit“ znamená „osvobodit někoho tím, že za něj
zaplatí.“ Skrze Své Slovo, Bůh dává jasně najevo, že jen On Sám je schopen vykoupit lidstvo.
Bible říká, že jen v Kristu je svět smířen s Bohem. Když Ježíš zástupně za nás umřel na
kříži,156 výkupné za naše duše bylo složeno.
Tímto způsobem Marie z Nazareta nikdy nemohla ani vykoupit, ani spolu-vykoupit lidstvo.
Možná že jen zjevení Marie hledají způsob, jak by zmátly zástupy lidí ve věcech této na
věčnost důležité otázky.

8 – BEZHŘÍŠNÝ
Zjevení Marie
Zjevení Marie často odkazují na své Neposkvrněné Srdce a bezhříšnou přirozenost. Naše Paní
Paříže se zjevila ve vidění svaté Kateřině Laboure v roce 1930 a její slova byla:
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► - „Ó, Maria, bez poskvrny hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k tobě utíkáme.“157
Není překvapující, že toto zjevení bylo z části velkým povzbuzením, aby papež oficiálně
prohlásil, že Marie byla neposkvrněně počata. Dogma o Neposkvrněném Početí prohlašuje, že
Panna Marie byla počata bez hříchu a proto je bezhříšnou. Toto „neomylné“ dogma bylo
oficiálně prohlášeno papežem Piem IX 8. prosince 1854.158
A v roce 1858, jen čtyři léta po „neomylně“ vyhlášené doktríně hovořící o zrození Marie bez
dědičného hříchu, se zjevení ukázala znovu, toho času svaté Bernadetě Soubirous v Lurdech,
Francii. V Lurdech jsou zjevení potvrzena papežským dekretem tím, že učinila tato
prohlášení:
► - Já jsem Neposkvrněně počata. 159
A v dnešní době zjevení pokračují v prohlášeních, že Marie je bezhříšná.
B – Milovaní synové, dnes se díváte k neposkvrněné slávě vaší nebeské Matky. Já jsem
Neposkvrněně počata. Jsem jediným stvořením, které je bylo osvobozeno od každého dopadu
hříchu, dokonce od dědičného. Jsem zcela nádherná. 160
M – Volám vás k zasvěcení se mému Neposkvrněnému Srdci. Chci, abyste se zasvětili jako
osoby, rodiny a farnosti tak, že všichni budete patřit Bohu skrze mé ruce. 161
M – Miluji vás všechny a volám vás blíže k sobě tak, že láska mého Neposkvrněného Srdce
bude vroucnější.162
B – Shromážděte ke kalichu mého Neposkvrněného Srdce všechna svá utrpení, velký
zármutek všeho lidstva v čase velkého soudu a Já je přednesu Ježíši na znamení smíření za
všechny hříchy, které jste kdy ve světě udělali. 163
Samozřejmě, že když většina známých Mariánských proroctví byla vyslovena v roce 1917
Naší Paní ve Fatimě, stále se znovu odvolávala na to, že Marie má bezhříšnou přirozenost:
► - „Na konci věků bude mé Neposkvrněné Srdce triumfovat!“164
Mnoho dalších citací zde můžeme uvést, ale stěží lze popřít, že zjevení Marie vyučují jiné
učení, které je v přímém rozporu s Biblí. 165
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Písma:
Ježíš Kristus je bezhříšný. Tato skutečnost stojí bez pochyb a otázek. Ale Bible také učí, že
od padnutí lidstva v Edenské zahradě celé lidstvo je hříšné. Jsme hříšníky od přirozenosti166 a
podle vůle167. Není zde žádných vyjímek. Zde je to, co Bible prohlašuje:
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží
spravedlnosti. (2 Korintským 5:21)
A víte, že Syn Boží se zjevil, aby hřích sňal, a v něm žádný hřích není. (1 Janova 3:5)
Žádný není dobrý, než jediný, [totiž] Bůh. (Matouš 19:17)
…všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí
vykoupením v Kristu Ježíši. (Římanům 3:23-24)
Ale podle Písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista,
splnilo těm, kdo věří. (Galatským 3:22)
Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. (1 Janova 1:8)
Marie sama věřila v Ježíše a důvěřovala jen Jemu, aby obmyl její hříchy. Ona věděla, že
potřebuje Spasitele, zvláště když řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém
spasiteli“ (Lukáš 1:46-47)

9 - VŠUDYPŘÍTOMNÝ
Zjevení Marie
M – Já jsem s vámi a neustále nad vámi bdím, nad každým srdcem, které se mi odevzdalo. 168
► - Nikdy vás nenechám samotné. Mé Neposkvrněné Srdce bude útočištěm a cestou, které
vás dovede k Bohu. 169
B – K uzavření této Novény, uposlechněte mé požadavky: Modlete se, abyste mohli být si
vědomi toho, že Marie, Kristova Matka je stále s vámi! Jako Matka jsem stále přítomna všem
potřebám mých dětí. Chci, abyste věděli, že má pozornost zůstává nezměněna. 170
B – V každém okamžiku musíte být takoví, jakým vás chci mít. V každé chvíli musíte dělat
to, co chci já. Nemusíte se bát. Budu vám stále nablízku! 171
M – Drahé děti, jsem zvláště vděčná, že jste dnes večer tady. Uctívejte neustále Nejsvětější
svátost oltářní. Chci abyste věděli, že jsem vždy přítomná, když věřící ji uctívají. 172
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► - Netruchlete. Jsem s vámi dokonce, i když mě nevidíte. Jsem Matka vás všech hříšníků. 173
Jak je úžasné, že zjevení, která o sobě prohlašují, že jsou Marií dokonce jednoznačně
prohlašují, že jsou stále všudypřítomná. I přesto, že Boží neomylné Slovo jednoznačně
prohlašuje, že jedině Bůh je všude a stále přítomen.
Písmo:
Bůh je Duch a Jeho Duch je zároveň všude přítomen. Jedině Bůh přesahuje Své stvoření. Jde
jsou některá Písma, která potvrzují Boží všudypřítomnost a ustanovení Ježíšova božství:
Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi
tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní
záře, chtěl přebývat při nejzazším moři,tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se
mě chopí. (Žalm 139:7-10)
A hle, já (Ježíš) jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. (Matouš
28:20)
Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. (Židům 13:5)
Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky. (Žalm
125:2)
Toto jsou některé z veršů, které nás vyučují, že Otec, Syn a Duch Svatý jsou stále přítomni.
Písma jsou zcela jasná v tomto bodě. Co je také jasné, je skutečnost, že žádné stvořené bytí
nemůže být všudypřítomné. Ani andělé, ani proroci, ani apoštolové, dokonce ani Marie není
všudypřítomná. V první kapitole knihy Joba můžeme nalézt, že dokonce i satan je limitován
bytím na jednom místě v určitý čas.174 Není žádného odkazu v Písmu, k podpoře toho, aby si
kdokoliv mohl myslet, že stvoření, které není Bohem, mohlo být všudypřítomné.

10 – BOŽSTVÍ
Zjevení Marie
Je úžasné jak zjevení Marie dokonce hovoří o svých vlastnostech, které náleží jen Bohu. Zde
je několik příkladů, kde si nárokuje své božství:
►- Dávám vám šest dní, abyste pracovali. Sedmý den vyhradíte pro mě. Ale nikdo mi jej
nedá. To je to, co způsobuje, že Synova paže je tak potírající. 175
B – Já jsem ta, která je spojena s BOŽSKOU TROJICÍ. Já jsem Panna ze Zjevení. 176
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ND – Věřte také ve svou Matku. Já jsem Vycházející Hvězda, jejíž prohlášení dne je jako
Světlo, které je blízko, Světlo Boží, Světlo Lásky, Světlo pokoje a Světlo věčného spasení.
Budu stoupat do nebes, abych se posadila na Svém trůnu vedle Mého Syna. 177
► - Po posazení Nepožehnanější Marie na tomto vyvýšeném a pozoruhodném trůnu, Pán ji
prohlásil za dvořanům nebes všechna privilegia, ze kterých by se měla radovat z postavení své
účasti na jeho slávě. Ve stejnou chvíli lze slyšet od trůnu řeč: „Má milovaná, vybrána nad
všechna stvoření, naše království je Tvé.. Dáváme Ti moc, velebnosti a svrchovanosti.
Naplněná milostí nade všechno zbývající lidstvo, Ty jsi se pokořila ve své vlastní vážnosti na
nejnižší místo. Přijmi nyní nejvyšší důstojnost podle své zásluhy a účast na našem božství,
nadvládu nad vším stvořením naší všemohoucnosti. 178
► - Protož chvalte Boha, svrchovaného Vládce a Pána, který je vyvýšen a pozvedl Vládkyni
a Paní ve věčném Království, která vládne s Ním celému světu bez konce. Amen. 179
Písmo
Bible zjevuje, že je mnoho falešných bohů, ale je zde jen jediný pravý Bůh.
prozkoumat Písma pojednávající o tomto tématu.

Pojďme

Protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh. (Žalm 86:10)
Tak praví Hospodin…Zemi jsem učinil já a člověka na ní jsem stvořil. Já jsem
vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupů jsem vydal příkazy.
(Izajáš 45:11-12)
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své
stvořitelské dílo. (Genesis 2:3)
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. A Slovo se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy. (Jan 1:1,14)
Já jsem první i poslední, kromě mne žádného Boha není. (Izajáš 44:6)
Základem křesťanské víry je skutečnost, že je jen jediný živý a pravý Bůh, věčně existující ve
třech osobách, Otci, Synu a Duchu Svatém, se stejnou mocí a slávou, tak, že Bohu je podáno
všechno stvoření, vládne mu a je On nad vším.
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Virginia Sterling, Maureen Flynn, „Znaky časů“ 6.vydání, č.2, 1994, str.49, Zpráva z 2.února 1994 Karlu
Lopezovi, San Francisco, CA.
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Mary z Agredy. Str.655.656, §777-8. Zjevení Marie sestře Marii z Agredy ve Španělsku. 1617.
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.Raphael Brown, str.68. Marie zjevila tuto modlitbu sv.Bridget ve Švédsku ve 14.století.
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11 – HODEN UCTÍVÁNÍ
Zjeveni Marie
Na mnoha místech zjevení se vyskytuje znepokojující praxe. Zjevení Marie přímo povzbuzují
své následovníky k tomu, aby byly uctívány. Mnoho vizionářů dokonce tvrdí, že byli silou
sraženi na svá kolena, když se zjevení ukázala! Další vizionáři říkají, že zjevení jim řekla, aby
si poklekli.
Podle Boba a Penny Lordových, nadšených podporovatelů zjevení Marie, zjevení vizionářce
Bernadetě ve Francouzských Lurdech ji shodilo na kolena!180 Existuje videozáznam, který
ukazuje šest mladých vizionářů v Medjugorji, kteří jednotně padli na svá kolena, když zjevení
nastalo. Navíce zjevení Marie v Lurceh (Francie), Guadalupe (Mexiko), Beauraing (Belgie),
Fatimě (Portugalsku) a na mnoha dalších místech vyžadují, aby svatyně nebo chrámy, které
na její počest mají být vystavěny, byly příchozími věřícími uctívány. 181 Mělo by být
poznamenáno, že čtyři z výše zmíněných míst jsou plně schválená římskokatolickou církví.
Zpráva je stejná na všech hlavních místech zjevení: Zjevení Marie je hodno chvály a uctívání.
Navíce zjevení inspirovala mnohé k nespočtu modliteb, které věřící mají opakovat a
dodržovat. Jeden příklad modlitby k Marii může být nalezen v populární knize – Oddanost
úcty naší Matce ustavičné pomoci.
Hle před tvými chodidly, Ó Matko ustavičné pomoci, je ubohý hříšník, který má
východisko jen u tebe a důvěřuje tobě. Ó Matko Milosrdenství, slituj se nade mnou.
Slyšel jsem, aby k tobě volali všichni hříšníci jako svém tvém úkrytu a tak buď mým
útočištěm a mou nadějí… O, Matko, Ustavičné Pomoci, poskytni mi ji k tomu, abych
mohl kdykoliv dovolávat Tvého mocného jména, které je ochranou živých a spasením
umírajícím.182
Podívejme se na začátek této modlitby, když ubohý hříšník je u nohou Marie. Povzbuzovala
by Marie z Bible lidi k tomu, aby padali k jejím nohám? Není toto porušením druhého
přikázání? Zde je to, co Bible hovoří.
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Lordovi, str.87
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Běžný příklad uměleckého díla, kde je vyobrazeno
uctívání Marie jako Královny nebes.

Písmo
Očividně Písmo učí, že jedině Bůh je ten, kdo je hoden uctívání. První a druhé přikázání
zakazuje věřícím uctívat a sloužit komukoliv dalšímu:
Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je
nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.Nebudeš se ničemu takovému
klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu
otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí (Exodus 20:3-5)
V knize Skutků apoštolských, Petr šel hlásat evangelium člověku jménem Kornélius. Když
Petr přišel ke Kornéliově domu, Kornélius padl k Petrovým nohám a uctíval jej. Ale Petr řekl
Kornéliovi, „Postav se. Jsem také jen člověk.“ (Skutky 10:24-26)
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Bible opakovaně přikazuje věřícím, aby uctívali Boha a jen Jej samotného. V knize Zjevení,
apoštol Jan padl k nohám anděla. Anděl ihned upozornil Jana se slovy, „Střez se toho! Jsem
jen služebník jako ty a tvoji bratři proroci a ti, kdo se drží slov této knihy. Před Bohem
poklekni!“ (Zjevení 22:8-9)
Anděl nemohl být jednoznačnější – veškeré stvoření má uctívat Boha samotného. V knize
Zjevení je nám řečeno, že je jen Jediný v nebesích, kdo je hoden uctívání: „Padlo těch
čtyřmecítma starců před oblíčejem toho sedícího na trůnu, a klanělo se tomu živému na věky
věků, a metali koruny své před trůnem, řkouce: Hoden jsi, Pane, přijíti slávu, a čest, i moc;
nebo ty jsi stvořil všecky věci, a pro vůli tvou trvají, i stvořeny jsou.“ (Zjevení 4:10-11)
Když byl Ježíš veden na poušť a pokoušen ďáblem, můžeme vidět, že ďábel toužil být
uctíván. „Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i
jejich slávu a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."Tu
mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš
klanět a jeho jediného uctívat.'" (Matouš 4:8-10)
Ježíš specificky hovoří, že jedině Hospodin je hoden uctívání. Samozřejmě Ježíš dovolil svým
následovníkům, aby Jej uctívali,183 protože On sám je Bohem.
Ani v tomto bodě srovnání, nemůžeme být překvapeni z toho, že zjevení Marie si přisuzuje
většinu vlastností, které jsou jedinečnými vlastnostmi Ježíše Krista. Pojďme prozkoumat
několik dalších.

12 – PRINC POKOJE
Ježíš je Princem Pokoje.On učinil pokoj s Bohem tomu, kdo přichází k Němu skrze víru
v Jeho vykupitelské dílo na kříži. Pokoj je dostupný pro padlé lidi, kteří jej obdrží skrze kříž.
Bůh je Svatý a Spravedlivý a nemůže přimhouřit oči na hřích, ale skrze Prince Pokoje, Boží
ospravedlnění je smířen, ačkoliv ve stejný čas Jeho nekonečné milosrdenství zvítězilo nad
soudem. Zde je, jak to Bible vysvětluje:
Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a
nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Rek udatný, Otec věčnosti,
Kníže pokoje. (Izajáš 9:5)
Plnost sama se rozhodla v něm (v Ježíši) přebývat, aby skrze něho a v něm bylo
smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho
oběť na kříži. (Koloským 1:19-20)
V něm (Ježíši) je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a
působí svár. (Efezským 2:14)
MARIE: NAŠE KRÁLOVNA POKOJE?
Bible je jasná, že Ježíš, nikoliv Marie, pro nás učinil, abychom mohli být smířeni s Bohem.
Nicméně zjevení Marie se na toto dívají odlišně.

183

Matouš 14:28-33
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M – „Malé děti, nebojte se, protože jsem stále s vámi dokonce, když si myslíte, že není
východiska a satan vás má pod kontrolou. Přináším vám pokoj. Já jsem vaše Matka –
Královna Pokoje.“184
Co se týče Mariiných zpráv o pokoji v Medjugorji, mariánský expert Dr. Thomas W. Petrisko
píše: „Centrem zpráv o pokoji v Medjugorji je ve skutečnosti zpráva, kde Naše Paní chce, aby
25. červen (datum jejího prvního zjevení v roce 1981 šestičlenné skupině) byl vyhrazen pro ni
jako ‚Královnu Pokoje‘.“185
Co se týče Mariina slibu ve Fatimě, Petrisko píše:“Spolu se zasvěcením světa v roce 1984
Neposkvrněnému Srdci Marie Svatým Otcem a biskupy, bude konečným skutkem vytvoření
hnutí pro naplnění slibu ve Fatimě - Období Pokoje.“ 186
Znovu a opětovně, Marie tvrdí, že chce být naší Královnou Pokoje.
M – „Přišla jsem zde jako Královna Pokoje říci světu, že pokoj je nezbytný pro spasení světa.
V Bohu jednotlivec nachází pravou radost, z které vzniká pravý pokoj.“ 187
Autor Emmett Culligan shrnul zjevení Mariiných slibů o přinesení pokoje těmito slovy:
Naše Paní z Fatimy slíbila: „Na konci mé Neposkvrněné Srdce bude triumfovat a období
pokoje bude lidstvu uděleno.“ Toto je nepochybný slib bez oprávnění. Je jisté, že přijde. Jaké
další velké zprávy může přinášet Boží Matka světu ohledně Pokoji ve světě? První slib jejímu
Synu v Betlémě byl Pokoj na Zemi. Přicházející Pokoj triumfující na zemi je skutečně velkou
zprávou.
Slib naší Matky Pokoje je jedno z nejzávažnějších tvrzení, které bylo dáno lidstvu od Kristova
nanebevzetí. Tento slib dává klíč k tomu, co člověk může očekávat od roku 1917 až do
posledního Velkého Soudu. Většina lidí věří, že tento slib pokoje je pouhým skončení válek,
ale znamená to mnohem více, než toto. Bude to takový pokoj, který svět doposud nepoznal.
Bude pokoj mezi celým lidstvem. Nemůže to být nic menšího, než ABSOLUTNÍ pokoj, který
dá lidstvu. 188
‚Královna Pokoje‘ se stala jedním z nejpopulárnějších titulů zjevení. Ještě jednou podotýkám,
že zjevení Marie prohlašuje a nárokuje sobě vlastnosti, které jsou unikátními jen pro Ježíše.
Stejně tak i o přinášení pokoje na svět, je zajímavé, že Ježíš řekl: „Myslíte si, že jsem přišel
přinést na zem pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení.“ (Lukáš 12:51). Vysvětloval
lidem, že budou rozděleni skrze Něj. Někteří budou v Něj věřit a obdrží pokoj s Bohem, skrze
Jeho očišťující krev. Další nebudou v Něj věřit a ti budou zatraceni.
Písmo
Ježíš také řekl, „ abyste ve mně měli pokoj. Na světě budete mít soužení, ale buďte stateční: já
jsem přemohl svět.“ (Jan 16:33). Definitivně Pán Ježíš ustanoví nekonečný pokoj při Svém
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druhém příchodu. Nicméně, Písma jsou jasná, že On bude vládnout jako sám Král.189 Zde
nebude žádné Královny, která mu bude asistovat!
Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři od Řeky až do dálav země.
(Zachariáš 9:10).

13 – KRÁL KRÁLŮ:
Ježíš je Králem králů. Bible prohlašuje, že Ježíš je nade všemi. Není zde nikdo, kdo by Mu
byl roven. Každé stvoření na konci věků se pokloní před Bohem a prohlásí, že Ježíš je Král a
Pán. Na samém konci, stvoření se skloní před Ježíšem Kristem – Králem.
(Ježíš) je ten požehnaný a jediný (svrchovaný) Vládce, Král kralujících a Pán
panujících, jenž jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle,… (1
Timoteovi 6:15-16).
Proto ho Bůh také povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu
Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby vyznal ke
slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. (Filipským 2:9-11).
A On (Ježíš) na svém rouchu a na boku má napsané jméno: "Král králů a Pán pánů."
(Zjevení 19:16).
MARIE: KRÁLOVNA KRÁLOVEN
Překvapivě zjevení Marie se prohlašují i jako Královnu spolu s Králem. Titul Královna je
běžný název, který věřící běžně užívají při zjevení Marie. Pod tímto je seznam několika titulů,
která si zjevení připisují sobě, nebo věřící připisují zjevením. 190
Královna nebes
Královna moře
Královna andělů
Královna věčnosti
Královna proroků

Královna pokoje
Královna srdcí
Královna slunce
Královna všech svatých
Královna apoštolů

Královna kosmu
Královna vesmíru
Královna světa
Královna růžence
Královna patriarchů

Je zde mnohem více titulů, než tento malý seznam, ukazující čistě, že zjevení sebe identifikují
jako „Královnu královen.“ Když se zjevení Marie ukázalo Svaté Brigitě ve Švédsku ve
čtrnáctém století, prohlásila, že je Královnou. Naskrz historii, když vezmeme i v potaz
množství posledních zpráv, potvrzuje, že je Královnou nad všemi. Zde jsou uvedeny dva
příklady.
► - „Já jsem Marie, Královna Nebes a Královna andělů.“ 191
B – „Paní Všech národů, která je Nevěstou Pána, Královnou Krále, která nyní přijala tento
titul od Pána, Ona opět znovu zachránila svět skrze svou přímluvu a ještě zachrání mnohem
více!“ 192
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10
Kapitola desátá

Rovnost s Kristem?

Srovnání
Toto srovnání by mohlo dále pokračovat. Na příklad Bible hovoří, že Ježíš je novým
Adamem193, zatímco zjevení tvrdí, že jsou novou Evou. Bible hovoří, že Ježíš byl ve svém
těle vzat na nebesa194, zatímco zjevení tvrdí, že Marie byla vzata na nebe ve svém těle. Bible
hovoří, že Ježíš sám zlomil skutky ďábla na kříži a rozdrtí satanu hlavu, 195 zatímco zjevení
prohlašují, že je to Marie, kdo rozdrtí hada svou patou. Bible nazývá Ježíše jako Jitřní
Hvězdou196, zatímco mariánští zastánci a zjevení sama odkazují na "Marii" jako na Jitřní
Hvězdu.
Vypadá to že vůbec nevadí, jak Bible připisuje jedinečnost vlastností jen Ježíši, a tak zjevení
Marie rychle je připisují pro sebe. Následující tabulka shrnuje některá prohlášení zjevení
Marie a srovnává je s jedinečnými vlastnostmi nalezené jen v Ježíši Kristu.

Ježíšovy jedinečné vlastnosti
Spasitel - Zachránce
Jan 4:42;Skutky ap.4:11-12;
Židům 7:25; Ozeáš 13:4
Trpící služebník
Skutky 14:22; 1 Petrova 2:21-24;
Židům 13:12
Dílo vykupitele dokonečno
Izajáš 53:5; 1.Petrova 3:18;
Židům 10:12-14
Prostředník
Izajáš 53:12; Římanům 8:34;
Židům 8:6 a 12:24
Přímluvce
Izjáš 53:12; Římanům 8:34;

Vlastnosti, které si připisují zjevení
Zachránkyně
Trpící služebnice
Dílo vykupitele pokračuje
Prostřednice
Přímluvkyně

193

1 Korintským 15:45
Efezským 4:8-10
195
1 Janova 3:8; Římanům 16:20
196
Zjevení 22:16
194
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Židům 7:25; Lukáš 23:34
Obhájce
1 Janova 2:1-2;
Židům 9:24
Vykupitel
Žalm 31:5; Titovi 2:13-14;
Zjevení 5:9
Bezhříšný
2 Korintským 5:21;
Matouš 19:17; 1 Janova 3:5;
Římanům 3:23
Všudypřítomný
Žalm 139:7-9; Židům 13:5;
Matouš 28:20
Božský
Žalm 86:10; Izajáš 44:6;
Jan 1:1,14
Hoden uctívání
Exodus 20:4-5;Skutky 10:24-26;
Zjevení 22:8-9
Princ Pokoje
Izajáš 9:6; Koloským 1:19-20
Král Králů
1.Timoteovi 6:15-16;
Filipským 2:9-11
Nový Adam
1 Korintským 15:22;
1 Korintským 15:45
Vzat na nebesa v těle
Jan 6:62; Efezským 4:8-10;
1 Korintským 15:14
Ochránce
Žalm 59:11; 119:114;
Přísloví 30:5
Činí zázraky
Jan 20:30; Skutky ap.2:22
Prorok
Deuteronomium 18:18-19;
Izajáš 46:10; Jan 7:40
Jitřní hvězda
2 Petrova 1:19;
Zjevení 22:16
Rozdrtí patou satana
Římanům 16:20; 1 Janova 3:8

Obhájkyně
Spoluvykupitelka
Bezhříšná - Neposkvrněné početí

Všudypřítomná
Božská
Hodna uctívání
Královna Pokoje
Královna Královen
Nová Eva
Vzata na nebesa v těle
Ochránkyně
Činí zázraky
Prorokyně
Jitřní hvězda
Rozdrtí patou satana

Inspirované modlitby k Marii
Zjevení Marie je v celkově portrétem mocné, slavné Královny, která přichází v Kristově
jméně, mající veškerou Jeho moc a vlastnosti. Mnoho zjevení bylo inspirováno a dokonce
předáno Marií. Mnohé z těchto modliteb znázorňují její svrchovanost a rovnost s Pánem
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Ježíšem Kristem. Následující modlitba k Marii je jen příkladem z mnoha modliteb, kteří se
modlí věřící a ve které jasně znázorňují jak rozdílná je tato Marie, když se srovnává s tou,
kterou lze nalézt na stránkách Písma Svatého.
Přijď mi na pomoc, má nejdraší Matko, neboť jsem se svěřil tobě. Do tvých rukou vkládám
své věčné spasení a tobě svěřuji svou duši. Připočti mě mezi své nejoddanější služebníky,
vezmi mě pod svou ochranu - to je to, co je pro mě dostačující. Jestliže mě budeš chránit, má
drahá Matko, nebudu se bát ničeho; ani hříchu, protože mi nedáš padnout a vydobydeš mi za
ně odpuštění; ani se nebudu bát démonů, protože ty jsi mnohem mocnější, než celé peklo
dohromady; ani dokonce ne Ježíše, mého Soudce, protože jedinou tvou modlitbou bude
upokojen. Ale jediné věci se bojím, že v hodině svého pokušení bych zanedbal volat k tobě a
tak bych byl uboze zatracen. Získej pro mě odpuštění za hříchy, lásku pro Ježíše, konečnou
vytrvalost a vždy milost, se kterou bych měl útočiště u tebe, ó Matko ustavičné pomoci.197
Nejsvětější a Neposkvrněná Panno a má Matko Marie, tobě, která jsi Matkou mého Pána,
Královnou světa, obhákyně, naděje a útočištěn hříšníků, utíkám se dnes k tobě jako ten, kdo je
nejubožejší ze všech. Vyjadřuji ti svou nejpokornější poctu, Ó velká Královno, a dějuji ti za
milosti, které jsi pro mě získala nyní a zvláště mé spasení od pekla, které si tak často
zasluhuji. Miluji tě, ó má nejlaskavější Paní, protože tvá láska mě přivedla k tobě. Slibuji, že
ti budu vždy sloužit a dělat vše, co je v mé moci, abych přivedla ostatní k tvé lásce. Vkládám
v tebe veškeré své naděje a svou důvěru svého spasení a cele do tvé péče.198
Pravá úcta k Marii
Pravá Marie Bible je hodna našeho respektu a úcty. Nečiníme ji úctu skrze podrobení se,
následování jejím zjevením, které překrucují pravdu a zamlžuji evangelium. Vzdáváme ji
úctu, když následujeme Ježíše a posloucháme Jeho slova. Zatímco informace, které jsou
obsaženy v této kapitole, mohou některé čtenáře urazit, nesmíme zapomenout, že věčnost
našich duší je v sázce. Jestliže milujeme Pána Ježíše a toužíme a věříme, že povede naše duše
k sobě, musíme prohlašovat pravdu, ať je jakkoliv bolestivá. Láska bez pravdy je lží. Měli
bychom být moudří ve věcech týkajících se zapsaných slov, "Udělejte, cokoli by vám (Ježíš)
řekl." (Jan 2:5). Jedině tímto způsobem můžeme ukázat úctu k Marii, protože si jej určitě
zaslouží.

197
198

Oddanost Naší Matce ustavičné pomoci, Liquori, MO, Liquori Publications, str. 38-39.
Tamtéž str.40
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Kapitola jedenáctá

Evangelium Naší Paní
Ještě jeden test
Indikační test pro každého, kdo se prohlašuje za zpravodaje z nebes, je srovnání evangelia –
zprávy, která je v Bibli – s tím, jak se evangelium, které zjevení představuje. Marie z Nazareta
by představovala evangelium jen v čistotě. Ona zná věčnou důležitost prohlašování Dobré
Zprávy. Představují zjevení Marie evangelium čistě v jasných termínech?
Evangelium jednoduše znamená „dobrou zprávu“. Od doby Adama a Evy a jejich pádu
v Edenské zahradě, lidstvo bylo pod prokletím. Jako chudí hříšníci jsme pod odsouzením za
naše hříchy. Následkem za hřích je smrt, jak fyzická, tak i duchovní v ohnivém jezeře. Bůh
nenávidí hřích a nedovolí, aby do nebes vstoupilo cokoliv nečistého. Toto je pro lidstvo
hrozné tvrzení. Zajisté všichni potřebujeme i dobré zprávy a ty máme jedině v Pánu Ježíši
Kristu! Ježíš zaplatil plnou cenu za naše hříchy na kříži. On byl naší náhradou – zemřel na
našem místě za naše hříchy. On zaplatil cenu smrti vyžadovanou za náš hřích.199 Jak Izajáš
prohlašuje, Boží vůlí bylo, aby položil svůj život v oběť za vinu. Každý člověk na zemi má
svobodu přijmout Boží dar odpuštění – a to zcela zadarmo. Toto je dobrá zpráva! Vložením
naší důvěry v Ježíše jako jediného, který zaplatil cenu za naše hříchy, můžeme mít volný
přístup k Bohu a do nebe!
Naší padlou přirozeností jsme doháněni si Boží přízeň zasluhovat. Často si představujeme, jak
moc musíme být dostatečně dobří, abychom mohli obdržet věčné spasení. Nicméně Boží
Slovo je jasné – neexistuje pro nikoho způsob, jak si vydělat na spasení. Nemůžeme si vydělat
na dárek. Můžeme jej obdržet pouze vírou.
Uvedu ve známost tvoji spravedlnost a tvé činy! Nic ti neprospějí. (Izajáš 57:12)
Víme však, že člověk není ospravedlňován na základě skutků Zákona, ale jedině
vírou v Ježíše Krista, abychom byli ospravedlněni z Kristovy víry a ne na základě
skutků Zákona; neboť na základě skutků Zákona nebude ospravedlněno žádné
tělo.(Galatským 2:16)
Spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle
svého milosrdenství - skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého. (Titovi
3:5)

199

Izajáš 53:10
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EVANGELIUM PODLE ZJEVENÍ MARIE
Nyní můžeme prozkoumat zjevení Mariiných požadavků jak vstoupí do nebe. Její
„evangelium“ vypadá ve srovnání s tím, které je zapsáno v Písmu. Zde je zpráva od Naší Paní
z Kibeha ve Rwandě, kde stručně prohlašuje své učení ohledně spasení. Toto zjevení bylo
plně schváleno místními biskupy.
Musíme se připravit, dokud je stále čas. Ti, kdo jednají dobře půjdou do nebe. Jestliže
činí zlo, budou zatraceni bez jakékoliv naděje na odvolání. Neleňte, čiňte dobré
skutky a modlete se. Nezbývá mnoho času a Ježíš přijde.200
Jednoduše, následující je souhrn kroků, za které jedinec může obdržet věčný život, který je
předepsán Naší Paní z Fatimy. Toto zde vystavujeme jako seznam obřadů a skutků, které jsou
vyžadovány pro vstup do nebe. Naše Paní z Fatimy zdůrazňuje definici pro naše spasení,
proto budeme čerpat z knihy Plán pokoje z nebes Naší Paní z Fatimy, kde jsou vypsána církví
schválená zjevení.
Tato oddanost se skládá z: 1) chození ke zpovědím, 2) přijímání svatého přijímání, 3)
odříkání 5 desátků růžence a 4) trávení 15 minut meditací s Naší Paní nad tajemstvími
Růžence – s plným záměrem učinit s ní smíření.
Prostřednice Veškeré Milosti slíbila, že v hodině smrti, veškerá milost nezbytná pro
spasení je dána těm, kdo jsou jí oddáni každou první sobotu po pět po sobě jdoucích
měsíců. (POZN.: Zpověď by měla být udělána za běžných podmínek 8 dní před nebo
po svatém přijímání, poskytnuta osobou, která není ve stavu smrtelného hříchu, když
obdržela svaté přijímání.)…
Jeden z nejlepších způsobů posvěcení se pro průměrného věřícího je, aby si oblékl
hnědý škapulíř Naší Paní z hory Karmelu. Sestra Lucia řekla všem katolíkům, že by
měli nosit hnědý škapulíř, což je součást zprávy z Fatimy… Osoba, která obléká
škapulíř, tímto vyznává a prohlašuje, že náleží Marii. Ve skutečnosti, Matka Boží,
zaslíbila věčný život těm, kdo umřou s oblečeným škapulířem na sobě… Oblékání
škapulíře slouží jedinci ke stálému připomínání osobního zasvěcení jedince Marii a
nezbytnost napodobování její moci a pozornosti jejím požadavkům. 201
Skutky zbožnosti
Modlení se růžence, oblékání hnědého škapulíře, přijímání eucharistie a další skutky
oddanosti jsou konány jako prostředek k obdržení věčného života podle Naší Paní z Fatimy.
Další církví schválené zjevení, Naší Paní z Beauraing v Belgii vyzývalo své následovníky
k lehce odlišnému souboru dobrých skutků a nařízení pro vstup do nebes. Nazývala sebe jako
Matku Boží a Královnu Nebes a řekla vizionářům, aby byli vždy dobrými, vybudovali ji
kaple, modlili se a obětovali jí sebe. Také slíbila, že bude obracet hříšníky. 202 Ale to, jak bude
obracet hříšníky, není přesně specifikováno. Zjevně ti, kdo se ji kompletně obětují, mají
nejlepší naději na úspěšnost vstupu do nebe.
200

Ted a Maureen Flynnovi, Bouře spravedlnosti, Sterling, VA, MaxKol Comm, Inc:1993,str.28.
Plán z nebes Naší Paní z Fatimy, Tan Books and Publisher, Inc. 1983, str.21-23.
202
Bob a Penny Lordovi, Mnoho tváří Marie: Příběh lásky, Westlake Village, CA, str.169.178.
201
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Naše Paní Paříže, která se zjevila Kateřině Laboure v roce 1830 slíbila veliké milosti všem
těm, kdo nosí medailonek. Zjevení také řeklo vizionářce Kateřině tato slova, „Měj tento
medailonek udělaný podle tohoto vzoru. Všichni, kdo jej budou nosit, obdrží velké milosti.
Měli by jej nosit okolo krku. Milost bude překypovat pro ty lidi, kdo jej budou nosit
s důvěrou.“ 203 Tragicky, mnohonásobně tisícovky katolíků a mnoho dalších dávají při svém
umírání důvěru v tento amulet.

Zjevení Marie slíbily dary velké milosti a dokonce věčný život těm,
kdo nosí hnědý škapulíř nebo zázračnou medailonku.

Seznam toho, co zjevení vyžadují docela šokuje ty, kteří znají Boží Slovo. Ale pro ty, kdo
neusilují následovat Boží vůli v Jeho Slově, tyto zbožné skutky vypadají jako rozumná cesta
jak usmířit Boha. Nejsmutnější je, že tato církevní zjevení jsou spíš normou, než jen
výjimkou. Každé zjevení, které jsme zkoumali, nahrazuje pravdivé evangelium zapsané
v Bibli falešným evangeliem skutků.
EVANGELIUM PODLE NAŠÍ PANÍ Z MEDJUGORJE
Medjugorje reprezentuje nejvíce ovlivňující zjevení v dnešní době. Představuje Naše Paní
z Medjugorje čisté biblické evangelium? Zvažme následující rozhovor mezi otcem
Swetozarem (S) a Ivankou Ivankovic (I), jednou ze šesti vizionářek z Medjugorje, která
přijímá zprávy od roku 1981:
I: Madonna řekla, že všechna náboženství jsou na zemi rozdělena, ale lidé všech
náboženství jsou přijati jejím Synem.
S: Znamená to, že všichni lidé jdou do nebe?
I: To záleží na tom, co si zaslouží.

203

Tamtéž, str.55.
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S: Ano, ale mnozí nikdy neslyšeli o Ježíši
I: Ježíš o tom ví vše. Já nikoliv. Madonna řekla, že v podstatě jsou náboženství
jednoduchá, ale lidé se oddělují jeden od druhého, protože náboženství činí jednoho
druhému nepřítelem. 204
Můžeme z výše uvedené konverzace shrnout, že zjevení Marie v Medjugorji učí, že lidé jdou
do nebe skrze dobré skutky a že si lidé mohou zasloužit vstup do nebe? Učí, že všechna
náboženství jsou přijata Ježíšem? Podívejme se na podobný rozhovor mezi otcem Vasicem
(V) a Mirjanou (M), další ze šesti Medjugorijských vizionářek.
V: Můžeš říci, jaké jsou podmínky, aby se člověk dostal do nebe?
M: Ne, to nemohu, ale můžeme snad říci, že existují. Bůh se nedívá na dobře věřícího,
ale jednoduše na toho, kdo respektuje svou víru a žije pokojně bez zloby, lakomosti a
lží.
V: Toto je interpretace tvého porozumění?
M: Ano. Poté, co jsem mluvila s Madonnou, došla jsem k závěru: Nikdo nemusí činit
zázraky nebo velké pokání; jednoduše má žít jednoduchý a mírumilovný život. 205
Vypadá to, že Královna Pokoje nikdy nepředala pravé evangelium těmto vizionářům. Z těchto
rozhovorů můžeme také vidět závěr, že "Marie" učí, že lidé všech náboženství jsou přijati
Bohem, jestliže jednoduše žijí dobrý, mírumilovný život bez lstí, lží a oklamávání. Hovoří
zjevení Marie o tom, abychom respektovali víru ostatních a žili mírumilovně a že takto
půjdeme do nebe? Zjevení, která tyto dvě vizionářky dostaly, jejichž počet překračuje stovky,
dávají porozumět zprávě evangelia, které je prezentováno v Bibli? Pojďme tedy pokračovat s
otcem Vlasicem s rozhovorem s Mirjanou.
M: Madonna vyzdvihuje skutečnost, že je jen jediný Bůh a že lidé jsou donuceni k
nepřirozenému oddělení. Nikdo nemůže skutečně být pravým křesťanem, jestliže
nerespektuje ostatní náboženství. Nemůže skutečně věřit v Boha, jestliže dělá rozdíly
mezi dalšími náboženstvími.
V: Jaká je potom tedy úloha Ježíše Krista, jestliže muslimské náboženství je
náboženstvím správným?
M: O tomto nemluvím. Ona jednoduše vysvětlila, a naříkala, že je nedostatek
náboženské jednoty, " především ve vesnicích." Řekla, že náboženství každého
člověka musí být respektováno jako své vlastní. 206

204

Wayne Weible, Medjugorje: Zprávy, Brewster, MA, Paraclete Press, 1989, str.67.
Tamtéž, str.58
206
Tamtéž, str.59
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82

Zjevně Naše Paní z Medjugorje zjevila vizionářům, že lidé ze všech náboženství mohou být
spaseni i mimo Ježíše Krista podle toho jak dlouho žijí dobré životy a respektují náboženství
druhých. Podle Královny Pokoje, náboženská jednota je důležitější, než biblická pravda a
spasení. Toto je očividné protiřečení pravdě nalezené v Božím neomylném Slově.
Biblické evangelium
Dobrá zpráva nalezená v Bibli je představována čistým a nepochybným jazykem. Od začátku
do konce, Boží Slovo prohlašuje, že spasení je pouze skrze víru jedině v Ježíše Krista
samotného. Toto je evangelium Ježíše Krista. 207
Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. (Genesis 15:6)
Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už
není. (Izajáš 5:22)
Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
(Abakuk 2:4)
Ježíš jim odpověděl: "Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on
poslal." (Jan 6:29)
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří,
nezahynul, ale měl život věčný. (Jan 3:16)
Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne. (Jan 14:6)
Pak je vyvedl ven a řekl: "Bohové a páni, co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni
mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."
(Skutky apoštolské 16:30-31)
Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu
se jeho víra počítá za spravedlnost. (Římanům 4:5)
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.Toto píšu vám, kteří
věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1 Janova 5:12-13)

207

V Korintským 15:1-4, Pavel definuje evangelium jako dobrou zprávu o tom, že Kristus zemřel za naše hříchy,
byl pohřben a potom vstal z mrtvých podle Písem.
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Buďte dokonalí
Být dokonalým nebo být zatracen?
Proč je Ježíš jedinou cestou? Proč si nemůžeme jednoduše vydělat na spasení? Neměli
bychom dobrými skutky a skutky spravedlnosti potěšit Boha?
V kázání na hoře Ježíš řekl, „Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v
nebesích.“ (Matouš 5:48). Ježíš jednoduše zopakoval to, co Boží zákon stále vyžadoval: „Buď
proklet, kdo nebude plnit slova tohoto zákona a dodržovat je.“ (Deuteronomium 27:26).
Zákon napsaný Bohem samotným na dvě kamenné desky vyžadoval dokonalost. Aby se
jednoduše člověk dostal do nebe, musel plně dodržovat a následovat Boží Zákon v celé své
celistvosti.
Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. (Deuteronomium 18:13)
Jsi dokonalý v myšlenkách, slovech a skutcích? Ježíš vysvětlil, že jestli jsi byl žádostivý ve
svém srdci, smilnil jsi ve svém srdci (Matouš 5:27-28). To samé řekl, že je srovnatelné
s vraždou (Matouš 5:21-22). Také vysvětlil, že každá lež kdykoliv vyřknuta je původem od
zlého (Matouš 5:37) Lhal jsi někdy? Nenáviděl? Měl jsi někdy chtíč ve svém srdci? Jestli jsi
odpověděl „ano“ na aspoň jednu z těchto tří otázek, potom dle svého odsouzení jsi lhářem,
vrahem, smilníkem v srdci. Ježíš dokonce řekl, že budeme souzeni a zatraceni za každé jediné
plané slovo (Matouš 12:36). Jestli jsi byť jedinkrát zhřešil, když jsi pomlouval někoho
dalšího, budeš shledán vinným v den soudu.

Navzdory populárnímu názoru, Bůh dal deset přikázání, nikoliv deset návrhů.
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Třetí přikázání hovoří zcela jednoznačně, že „Nevezmeš jména Hospodina Boha svého
nadarmo; neboť nenechá bez pomsty Hospodin toho, kdož by bral jméno jeho nadarmo.“
(Exodus 20:7) Užil jsi někdy, když se Ti nedařilo, použil Božího jména nebo jména Ježíše
Krista jako klení? Užil jsi kdy Pánovo jméno zlehčeně nebo bez respektu? Jestliže ano, potom
se přirovnáváš ke svému Stvořiteli – Jedinému, kdo Ti dal dech, oči, uši, západy slunce,
květiny, jídlo, rodinu a přátelé… Možná jsi bral Boží jméno nadarmo. Všichni, kdo se rouhají
Stvořitelově svatému jménu budou bez výmluvy, když povstanou před Božím trůnem.
Bůh je Svatý a oškliví se mu každý hřích. Každý hřích bude souzen. Jestli tvým hříchem je
sobectví, pýcha, závist, opilství, modlářství nebo jakákoliv jiný přestupek, budeš shledán
vinným v den Božího spravedlivého soudu, kdy bude soudit celý svět. Bible je plně
srozumitelná, „Duše která hřeší, zemře.“ (Ezechiel 18:4). A nezapomeň, že Bůh vidí každou
myšlenku, každé slovo či skutek, který jsi kdy udělal. Nic není skryto před Jeho svatým
pohledem..
Navíce, zde není nic z minulosti, co bychom mohli zahladit nebo vymazat. Žádný dobrý
skutek neupokojí Boha. Stejně jako při soudu, odplata za hřích se musí zaplatit. Cenou je smrt
a věčné oddělení od Boha v pekle. (Římanům 6:23)
Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily
jeho tvář před vámi (Izajáš 59:2)
Boží dokonalý obraz
Zákon je obrazem Boží svatosti. Když hledíme na Boží zákon, vidíme sebe z Božího
spravedlivého pohledu. Deset přikázání (Exodus 20) a slova Ježíše nám ukazují jak z nás
každý upadá a ztrácí Boží dokonalost. Stejně jako skutečnost, když Bible vysvětluje, že naše
srdce jsou beznadějně špatná. (Jeremiáš 17:9) Jsme od přirozenosti lháři, zloději, smilníky,
vrahy, rouhaví a lháři ve svém srdci (Matouš 15:19). Zákon jednoduše zjevuje to, že
potřebujeme změnit srdce! Žádný stvořený člověk není dostatečně dobrý k tomu, aby vstoupil
do nebe za své vlastní zásluhy a skutky.
Izajáš nám říká o tom, jak to vypadá z Boží perspektivy: „jako roucho ohyzdné jsou všecky
spravedlnosti (dobré skutky) naše.“ (Izajáš 64:5). To znamená, že naše dobré skutky jsou
zamítnuty Bohem. Proč? Protože Boha nelze ani podplatit, ani se mu vysmívat. Dal svého
jediného Syna jako jedinou platbu požadovanou za hřích. Jestliže se pokusíme vydělávat pro
vstup do nebe, potom odmítáme dokončené dílo Kristovo.
Studiem Božího Zákona, porozumíme naší potřebě Spasitele. Zákon zjevuje míru naší
zkaženosti (Římanům 7:13). Dokonce ani dodržování Desatera nás nespasí. Zrcadlo nemůže
být čistější, ale je schopno zjevit náš skutečný stav právě tak, jak nás Bůh vidí. „Vždyť ze
skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona pochází poznání
hříchu.“ (Římanům 3:20). Zajisté, Zákon nám ukázal naši potřebu Spasitele:
Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry.
(Galatským 3:24)
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KRISTUS – NAPLNĚNÍ ZÁKONA A PROROKŮ
Nádherné zprávy nalezené v Bibli jsou o tom, že Ježíš naplnil dokonalé požadavky Zákona
místo nás (Matouš 5:17). Vždy činil ty věci, které byly potěšením Bohu a v poslušnosti (Jan
8:29). Ježíš byl dokonalým ve smýšlení, slově i skutcích.
Veškeré lidstvo je pod prokletím hříchu. „Ale Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za
nás vzal prokletí na sebe.“ (Galatským 3:13). Ježíš dobrovolně nabídl Své spravedlivé roucho
výměnou za náš hříchem poskvrněný šat. Ježíš vydobyl naše spasení na kříži a nabídl to jako
dar všem těm, kdo se odvrátí od svých vlastních způsobů zásluhy a budou v Něj věřit a jen
v Něm samotném budou mít naději. Odplata za naše hříchy byla zaplacena v plnosti. Toto je
důvod, proč to nazýváme Dobrou Zprávou!
Jak můžeme mít jistotu, že Ježíš je jediným Spasitelem? Bible explicitně specifikuje
vlastnosti, které Mesiáš musí naplnit.
1) Musí být naplno člověkem, aby mohl zaplatit za hříchy lidstva (1 Korintským 15:21)
2) Musí být naplno Bohem, aby mohl zaplatit nekonečnou cenu za hříchy lidstva (2
Korintským 5:18-19)
3) Musí dokonale naplnit celý Božím zákon (Matouš 5:17)
4) Musí naplnit 300 proroctví ve Starém Zákoně, která odkazují na Mesiáše (Lukáš
18:31)
5) Musí prolít Svou krev za hříchy světa (Židům 9:22)
6) Musí zemřít zástupně za naše hříchy (Římanům 6:23)
7) Musí vstát z mrtvých, aby porazil smrt a satana (Žalm 16:10)
Požadavky, které jsou zapsány v Bibli byly všechny naplněny v Ježíši Kristu. Žádná jiná
osoba, ani Marie, ani svaté, andělé, Mohamed, Krišna, Buddha, Konfucius, ani žádné jiné
stvoření toto nenaplnilo tak, jak to jedině Pán Ježíš učinil.
Ježíš je bránou
Zpráva zjevení Marie vede své následovníky k víře, že existuje mnoho cest do nebe. Tato je
ovšem velmi dobře přijímána světem, ale je v protikladu s jasným biblickým učením, že Ježíš
je jedinou cestou. Po celou historii se člověk snažil k Bohu dostat různými způsoby. Bible
zvýrazňuje několik nejznámějších. Toto zjevně zahrnuje náboženství, obřady, dobré skutky,
zachovávání zákona a mnoho dalšího.
Nicméně Bůh tyto způsoby odmítnul a umístil mezi Svůj lid přišlého Beránka Božího, který
by vzal hříchy světa na sebe. Jeho zástupná smrt samotná je schopna uspokojit nekonečnou
Boží spravedlnost.
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Na počátku byl Bůh a člověk v blízkém a dobrém vztahu.

Neposlušnost Adama a Evy nás oddělila od Hospodina.

Naskrz celou Biblí můžeme sledovat, jak lidé usilovali
dostat se k Bohu, ale tyto snahy záhy padnuly.
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Nicméně v každé lidské generaci Bůh odkazoval hříšníky na Své vlastní řešení. Dal svůj
dar – Mesiáše. Vírou v Krista, Bůh zadarmo obnovuje vztah s Ním, který byl ztracen
v edenské zahradě.
V Matoušově evangeliu, Ježíš říká, že cesta k zatracení je široká a mnozí na ni vstupují, ale
málo jich jde skrze úzkou stezku, která vede k věčnému životu.
Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a
mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a
málokdo ji nalézá. (Matouš 7:13-14)
Ježíš je dveřmi, které vedou do nebe. „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude
zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“ (Jan 10:9). Srovnejme Ježíšova
slova s následující zprávou od Naší Paní ze San Nicolas, jejíž zprávy byly schváleny místními
katolickými biskupy: „Mé děti: Já jsem dveřmi do nebe a pomocí na světě.“208
Jak tragicky Ježíš předpověděl, že mnozí se budou pokoušet vejít do nebe skrze jiné „dveře.“
Mnozí budou hledat vstup do nebe skrze jinou cestu, než jedině Krista.
Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je
zloděj a lupič. (Jan 10:1)
Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl:
"Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale
nebudou schopni. Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete
venku, začnete tlouci na dveře a volat, Pane 'otevři nám', tu on vám odpoví: 'Neznám
vás, odkud jste!' Pak budete říkat: 'Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!'
On však vám odpoví: 'Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se
dopouštíte bezpráví.' (Lukáš 13:23-27)

208

Zpráva Naší Paní ze San Nicolas, Milford, OH, Faith Publishing Copany, 1991,str.357.
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Je jediná brána vedoucí k věčnému životu a tou je Ježíš Kristus. Dokonce i přes skutečnost,
kdy následující zpráva od „Marie“, která také nese Imprimatur katolických kardinálů a
biskupů, říká, že Marie je bránou. „Já jsem Bránou která se otevírá pro vaše spasení. Skrze ni
každý z vás musí dojít k osobnímu setkání s Pánem. Proto můj Syn Ježíš mě ustanovil jako
pravou Matku celého lidstva. Jedině tehdy, když půjdete skrze mou Bránu, získáte volný
vstup do nebeské zahrady…“209
Právě v protikladu s touto zprávou, jedině skrze obrácením se k Ježíši Kristu z Nazareta –
jedinému Pánu a Spasiteli, budeš spasen. Jestliže věříš, že je jakákoliv jiná, nacházíš se na
scestí. Obrať se k Němu s důvěrou ještě dnes!
A to je svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna,
má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. (1 Janova 5:11-12)

209

Ot.Don Stefano Gobbi, Kněžím, str.703. Zpráva podána v Miláně – Itálii 8.prosince 1991 otci Gobbimu
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Budu jako Nejvyšší
Jestli to není požehnaná Panna Marie, tak tedy kdo?
Skrze takové srovnání můžeme učinit závěr, že zjevení, které se objevuje po celém světě, není
Marií Bible. Marie Bible je v nebi, ale jestli by mluvila k posluchačům zjevení, jako pravá
služebnice Pána by prohlašovala Boží Slovo. Představovala by čisté evangelium. Marie
z Nazareta by nedávala zprávy, kterými by zamlžovala pravdu. Marie znala věčnou hodnotu a
důležitost toho, co je nalezeno v evangeliu Ježíše Krista. Kdo nebo co stojí za zjeveními, které
jsou po celém světě?
Budu jako Nejvyšší
Které stvořené bytí touží být rovno Bohu? Které stvoření touží být uctíváno a chce mít své
následovníky? Je zde jediné stvoření, které po velmi dlouhý čas touží být rovno Bohu. Toto
stvoření touží být uctíváno. Touží, aby bylo houfně následováno. Toto bytí má za úkol mocí a
lstivostí stáhnout mnohé do hlubokého odpadnutí. Neodkazujeme se zde na nikoho jiného,
než na samotného satana. Před pádem bylo satanovo jméno Lucifer a ve 14. kapitole knihy
proroka Izajáše je udán důvod proč satan padnul.
Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli
pronárodů! A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží
hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. Vystoupím na posvátná
návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší
jámy! (Izajáš 14:12-15)
Satan chce se rovnat s Nejvyšším! Dlouho dýchtí po tom, aby byl vyvýšen. Učiníme zde bližší
náhled do satanovy přirozenosti, při pokušení Ježíše na poušti. Matouši 4:9 satan řekl
Ježíšovi: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“
Andělé satana jsou stejní. Touží po následujícím. Touží po úctě, která Bohu samotnému
náleží. Tito padlí andělé si také připisují mnohé Boží vlastnosti, aby tímto mařili Boží plán a
sváděli Jeho lid. Znají hněv Boha Všemohoucího. Také vědí, když jsou úspěšní, jakou formou
modlářství mohou svést Boží lid, přičemž tito lidé věří, že stále následují Pána.
Efektivní svedení
Někteří zastánci mariánských zjevení mohou protestovat následujícím způsobem. Je to fair se
zaměřovat jen na zprávy, které protiřečí Písmu? Neměli bychom schvalovat ty zjevení Marie,
které jsou dobré, biblické zprávy, jež poslala? Neměli bychom se zaměřit na proměněné
životy a hledět na dobré ovoce?
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Abychom mohli odpovědět, vezměme v úvahu jak satan pokoušel v minulosti. Když pokoušel
Ježíše, satan citoval Písmo.210 Satan věděl, že nemůže svést Ježíše na stranu lži. On věděl, že
musí užít lstivou lež. Stejně tak satan často míchá mazanou lež spolu s pravdou. On je otcem
lži. A ty největší z největších lží přitom vypadají skoro jako pravda.
Zatímco obsah zpráv zjevení vypadá neškodný, dokonce biblický, je možné, že tato nepatrná
lež smíchána s pravdou může svést mnohé na cestu, která vede do věčného zatracení? Satan
může povzbuzovat i k dobrým a ušlechtilým skutkům tak dlouho, co může dělat kompromis
s naším vztahem s Ježíšem a Jeho Slovem. Bible důrazně hovoří, že Boží vůli je nesdílet svou
slávu s nikým dalším: „Já jsem Hospodin. To je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou
chválu nepostoupím modlám.“ (Izajáš 42:8).
Satan také zná jak má být člověk spasen a že musí svěřit svou důvěru v Ježíše a jen v Ježíše
samotného. Evangelium je jednoduché a satan se snaží jej zmařit. Stejně tak, jak apoštol Pavel
varuje:
Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše
mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. (2 Korintským 11:3).
Skrze pohled Bible
Je jisté, že Bůh mohl poslat zprávu tomuto světu. Ale tato zpráva by nikdy neprotiřečila
Božímu Slovu. Ježíš sám řekl, „Písmo nemůže být zrušeno.“ (Jan 10:35). Ježíš je Boží
Slovo211 a On se nemění – „Ježíš Kristus je tentýž včera, dnes i na věky.“ (Židům 13:8).
Můžeme tedy učinit závěr z tohoto a mnoho dalších veršů Písma, že Bůh nikdy neprotiřečí
Svému vlastnímu Slovu. Nicméně satan a jeho padlí andělé jsou schopni a snaživí, aby poslali
zprávy, činili divy a zázraky a pokoušeli se tak porušit Boží Slovo, aby mohli mnohé lidi
svést na scestí. Podle Bible jsou dva zdroje, a opravdu jen dva jediné, které jsou schopny
posílat zprávy a činit nadpřirozené znamení. Buďto jsou tyto zprávy od Boha a Jeho
služebníků nebo jsou od satana a jeho padlých andělů. Není zde žádné jiné možnosti. Z toho
zcela zřetelně plyne, že tyto zprávy jsou od padlých andělů. Správnost tohoto tvrzení bychom
měli ověřit nalezenou evidencí v Bibli.
Předpovídá Bible podvodníky a padělatele v posledních dnech? Je Královna Nebes zmíněna
v Bibli? V dalších dvou kapitolách budeme prozkoumávat biblická proroctví ve světle
událostí ohledně zjevení Marie.

210
211

Matouš 4:6
Jan 1
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Královna nebes, anděl světla

Andělé světla – Doktríny démonů
Je skutečností, že zjevení se ukazují vizionářům jako zářící, nádherné a třpytící se ve světle.
Očekáváte, že satan bude prozrazovat svou skrytou přirozenost tím, že nám řekne, že by
obětoval černé kočky? Samozřejmě, že ne. Bible hovoří, že ďábel je nejvynalézavějším
stvořením212 a že „satan se vydává za anděla světla. Proto není nic zvláštního, jestliže se také
jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti.“ (Korintským 11:14-15).
Toto je přesně to, co zjevení dělají. Učí o spravedlnosti, modlitbě a zbožném životním stylu.
Mohou andělé světla předávat zprávy s obsahem biblické pravdy spolu s obsahem učení
démonů? Ano, přesně tak, jak apoštol Pavel varuje před touto skutečností, kdy nastane
odpadnutí vyskytující se v posledních dnech: „Duch však výslovně říká, že v posledních
časech někteří odstoupí od víry, naslouchajíce bludným duchům a učením démonů.“ (1
Timoteovi 4:1).
Povšimněte si že ten, komu se věnuje zde pozornost a je sveden bludnými duchy, je jednou
vyznávající věřící. Byli zahrnuti do viditelné církve. Hovořili, že jsou křesťané. Jak ještě
potom může satan svést ty, kteří věří, aby následovali doktríny démonů a další zjevení jako
anděly světla se zprávami obsahujícími pravdu? Navíce k Pavlovu varování, Ježíš opakovaně
varoval, že na konci časů přijde velké odpadnutí.
Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl. Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou
říkat: `Já jsem Kristus´ a svedou mnohé. Povstane mnoho falešných proroků a svedou
mnohé. Kdyby vám v té době někdo řekl: `Hle, Kristus je zde!´ anebo: `Tady je!´,
nevěřte. Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a
zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to
předem. (Matouš 24:4-5,11,23-25)
Odpadnutí ukazuje na poslední dny! Je to zajímavé, že slovo Kristus znamená Boží
pomazaný. Ne vždy to znamená, že svůdce o sobě tvrdí, že je Ježíšem, ale taky, že svůdce
prohlašuje, že přichází v Ježíšově autoritě a tvrdí, že je Bohem pomazaným pro důležitou
službu. Tvrdí zjevení Marie, že přicházejí v Ježíšově jménu? Může se postavit vedle množství
falešných proroků, kteří tvrdili, že přišli v Ježíšově autoritě? Tvrdí o sobě zjevení Marie, že je
pomazána k tomu, aby prohlašovala zprávy od Boha v posledních dnech?
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Genesis 3:1
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Královna Nebes se zjevuje vizionářům jako nádherný
anděl světla – prohlašuje se za Božího pomazaného.

Divy a zázraky
Zastánci Mariánských zjevení často se snaží odůvodnit své vysvětlení tím, že taková moc a
zázraky mohou být pouze od Boha. Kdo kromě Boha může uzdravovat nemocné, předpovídat
budoucnost nebo učinit, aby slunce sestoupilo z nebe? Ještě jednou, naše odpověď je
k nalezení v Písmu. „Příchod toho bezbožníka odpovídá satanovu působení s jeho veškerou
mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kdo hynou,
protože nepřijali lásku k pravdě, aby mohli být spaseni.“ (2 Tesalonickým 2:9-10).
Je úžasné, jak v tomto verši v původním řeckém jazyce slovo přeložené jako moc je slovo
„dunamis“. Toto je to stejné slovo, které je užíváno v Novém Zákoně k popisu moci Boha
Všemohoucího – „Bůh vzkřísil Pána - vzkřísí svou mocí (dunamis) i nás!“ (1 Korintským
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6:14). „Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí, který jsi a který jsi byl a který přicházíš, že
ses chopil své veliké moci a ujal ses kralování!“ (Zjevení 11:17).
V posledních dnech satanu bude dána všechna moc, znamení a lživé zázraky. Bude mu
dokonce dána moc k uzdravení: „Spatřil jsem také jednu z jejích hlav jakoby zraněnou k
smrti, ale její smrtelná rána se uzdravila. A celá země šla v úžasu za tou šelmou.“ (Zjevení
13:3). Satanu byla dána obojí moc. Jak postihnout nemocí, tak odstranit nemoc. Jeden příklad
je zapsán v knize Joba.213
Je nám dán znamenitý příklad satanovy moci naskrz Starou Smlouvou. Například v Egyptě po
Mojžíši, který proměnil hůl v hada, faraónští kouzelníci Jannes a Jambres proměnili své hole
v hada také!
Mojžíš s Áronem tedy předstoupili před faraóna a učinili, jak Hospodin přikázal. Áron hodil
svou hůl před faraóna i před jeho služebníky a ona se stala drakem. Farao však také povolal
mudrce a čaroděje, a egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na
zem a ony se staly draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. (Exodus 7:10-12)
V následujících verších můžeme nalézt, jak kouzelníci a čarodějové byli také schopni učinit
pohromu s žábami a proměnit vodu v Nilu v krev. 214 Jestliže satan může napodobovat divy a
zázraky od Boha, potom zázraky, znamení a divy nemohou být užívány k prokázání
autenticity pravdy. Ježíš řekl, že tato zlá generace vyhledává jen znamení. 215 Měli bychom se
shánět po Ježíši v Bible. Znamení a zázraky by měly být pouze doplňkem, ne naopak.
Proroctví
Opodstatněným bodem zastánců zjevení je skutečnost, že jedině Bůh předpovídá budoucnost.
Jestliže zjevení Marie předpovídají jisté události, vyvstává důvod k víře, že to musí pocházet
od Boha. Může satan předpovídat budoucnost? To je zajímavou otázkou, protože bible
prohlašuje, že jedině Bůh je jedinečný v tom, že On sám zná konec od samého počátku. 216
Bůh sám je nadčasový. Drží budoucnost ve svých rukách, protože On sám je svrchovaným.
Nicméně Bible hovoří, že Bůh někdy povolil satanovi a jeho služebníkům, aby správně
předpověděli budoucnost tak, aby mohl prověřit plnou důvěru lidí v Boha:
Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti
znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti
mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim",
neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší
Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým
srdcem a celou svou duší. (Deuteronomium 13:2-4)
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U Joba 2:1-7, Bůh dovolil satanovi postihnout Joba bolestivými vředy. U Joba 2:6 Bůh dovolil satanovi plný
přístup k Jobovu tělu, aby mohl postihnout i odstranit toto postižení.
214
Exodus 7:22; 8:7
215
Matouš 12:39
216
Izajáš 46:9,10
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Toto je docela znepokojující. Boží vůle čas od časů dovolí falešným prorokům předpovědět
to, co se bude dít a tím tak zkouší srdce Svého lidu. I když toto je výjimkou. Bylo mnoho
falešných proroků jako Nostradamus, který měl stovky falešných proroctví, i když měl
několik nejasných proroctví, které se zjevně naplnily.217 Dokonce i tak, jak 13. kapitola
5.knihy Mojžíšovy hovoří, že čas od času Hospodin testuje svůj lid a dovoluje falešným
prorokům předpovědět to, co přijde.
Dovolil Pán zjevením Marie předpovídat budoucí události tak, aby zkoušel srdce všech těch,
kdo se nazývají křesťané? Písma nechává toto jako otevřené jako jasnou možnost. Navíce
satan zná Bibli velmi dobře. On a jeho andělé světla jsou schopni napodobovat biblická
proroctví. Prohlašováním, že jsou zdrojem zjevení tak mohou falšovat biblická proroctví.
Otázkou zůstává, zda-li ti, kteří následují zjevení, mají dobrou znalost Bible a zvláště
proroctví, nebo se více přátelí se zprávami, které podávají zjevení?
Oheň z nebe
Jak jsme již zmínili v druhé kapitole této knihy, bylo publikováno, že je nespočet míst
zjevení, kde byl viděn zázrak slunce a svědků těchto události byly stovky tisíc. Předpovídá
Bible znamení démonů v posledních dnech? Mohou padlí andělé zapříčinit, aby se slunce
zřítilo na zemi před zraky všech lidí? Opět Písma podávají odpověď. „(Falešní prorokové)
činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí
dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům
země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala
naživu.“ (Zjevení 13:13-14). Satan a jeho přisluhovači jsou jak lstiví, tak i mocní k svodu
těch, kdo neznají Boží Slovo.
Velký podvod
Jestliže zdrojem zjevení Marie není Bůh, potom je reprezentantem jedním z nespočtu
satanových podvodů a klamů. Zažil někdy svět takový velmi organizovaný klam? Od doby
Ježíše Krista bychom stěží našli takové nadpřirozené události, které mají vliv na mnohé.
Zajisté Bůh bible předpovídá a varuje Své stádo před takovýmto masivním oklamáváním. Jak
jsme již poznamenali, Bible hovoří, že v posledních dnech bude obrovské oklamávání těch,
kdo jsou v církvi, aby je odvedlo od víry. 218
Je zajímavé poznamenat, že většina z těch, kdo následují zjevení Marie, měla a vyznávala víru
v Krista. Avšak je možné, aby tito stejní lidé ve viditelné církvi následovali bludné duchy a
učení démonů? Upadl Boží lid do stejné léčky, která byla předpovězena pro poslední časy?
Královna nebes
V církví schváleném zjevení v Beauraing, Belgii v 1932, zjevení Marie prohlásilo: „Já jsem
Neposkvrněná Panna. Já jsem Matka Boží, Královna Nebes.“ 219 V Belgii a na mnoha dalších
místech, „Marie“ opakovaně prohlašovala, že je Královnou Nebes.
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Ray Komfort, Odhalena tajemství Nostradama, Bellflower, CA, Libiny Waters Publ.1996, Některé z těchto
proroctví jsou jednoduše plagiáty těch pravých z Bible.
218
1 Timoteovi 4:1
219
Ted a Maureen Flynnovi, Bouře spravedlnosti, str.24
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Přichází to jako překvapení mnohým mariánským zastáncům, že Královna nebes je nalezena
v Bibli, nikoliv však jednou, ale hned několikrát. Opakovaně je zmiňována prorokem
Jeremiášem. Jeremiáš identifikuje Královnu Nebes jako pohanskou bohyni, která byla zjevně
uctívána po mnoho tisíciletí. Zde je citace z knihy proroka Jeremiáše k tomu, co je psáno o
Královně Nebes:
Nemodli se za tento lid, nepozvedej svůj hlas k bědování a modlitbě za ně a nenaléhej
na mě, neboť tě nevyslyším. Což sám nevidíš, čeho se v judských městech a na
ulicích Jeruzaléma dopouštějí? Synové sbírají dříví, otcové zapalují ohně a ženy
hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohům,
aby mě uráželi. (Jeremiáš 7:16-18)

Královna Nebes je uctívána po celá tisíciletí.

Královna nebes byla přímo matka – bohyně Kénanců, také dobře známá jako Ašerah nebo
Ištar. Je Královna Nebes ta, která v dnešní době klame mnoho lidí tak, jak dělala za doby
Jeremiášovy?
Možná tato falešná bohyně je zlým duchem, který se přetvařuje za Pannu Marii?
Satan má velmi koordinovanou a chytrou armádu, která jej poslouchá. Stejně tak Bible
vyjadřuje: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a
všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Efezským 6:12). Tito
duchovní nepřátelé se snaží oklamávat Boží lid od doby pádu v Edenu.
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Královna nebes touží být uctívána od Bohem vyvoleného lidu
Při čtení proroka Jeremiáše220, můžeme vidět, že Královna Nebes touží být uctívána před více
jak 2500 lety. Sváděla a klamala Izraelity, a tak se snažila je oddálit od Boha. Je zajímavé
k poznamenání, že za doby Jeremiáše, ti, kteří uctívali Královnu Nebes stále tvrdili, že
následují Hospodina.221 Není žádným překvapením, že v dnešních dnech následovníci
Královny Nebes rovněž tvrdí, že následují Pána.222
V minulosti, toužila být Královna Nebes uctívána, a Šalamoun hovoří: „není to nic nového
pod sluncem.“ (Kazatel 1:9). Jestliže už tehdy za dob Jeremiáše chtěla být uctívána, tak se
můžeme z toho domnívat, že ta stejná touha po uctívání je i dnes. Ale proč tedy zjevení Marie
o sobě hovoří pod titulem Královna nebes, když dobře zná, co Bible hovoří o Královně nebes
a že ji rozpoznává jako pohanskou bohyni? Je možné, že Královna Nebes poznává, že většina
z jejích následovníků není seznámená s těmito pasážemi Starozákonních Písem? Jakou roli,
bude Královna Nebes hrát během posledních dnů světa?
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Jeremiáš 7:44
Jeremiáš 7:10
222
Bůh skrze proroka Jeremiáše opakovaně upozorňoval děti Judy, aby neuctívali falešnou bohyni známou jako
Královnu Nebes. Nicméně tento modlářský lid se odmítl navrátit k Boží jedinečnosti. Tragicky toto vyústilo
v jejich zničení… (Jeremiáš 7 a 44)
221
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15
Kapitola patnáctá

Královnin osud
Prorocký závěr
Zatímco prorocké závěry obklopující tento fenomén jsou trochu pobuřující, tato kniha se
nepokouší analyzovat nespočet Písem, které s tímto tématem souvisejí. Nicméně v této
kapitole učiníme přehled zjevení s nejvíce šokujícími předpověďmi. Vypadá to, že Královna
Nebes připravuje svým následovníkům a světu jedny z největších a nejkomplikovanějších
klamů, které byly kdy sehrané.
Paní všech národů
Zjevení Marie se často na sebe odkazuje věřícím jako „Naše Paní“. Jsou zde stovky a možná i
tisíce zjevení, která se představila titulem „Naše Paní.“ V bosenské Medjugorji se nazývá
Naše Paní Medjugorje. V francouzské Paříži si říká Naše Paní Paříže. V portugalské Fatimě
se nazývá Naší Paní z Fatimy. V japonské Akitě si říká, Naše Paní Aktiy.
Kdekoliv se zjevuje, automaticky se dovolává toho, že je Naší Paní. Právě proto do tohoto
zapadá většina zjevení, kde o sobě prohlašuje, že je „Paní Všech Národů.“ V celosvětovém
měřítku mohou být zjevení Marie skutečně považována za zjevení Paní Všech Národů,
protože se ukazuje každému národu na celém světě.
Není překvapující, že zprávy od „Paní Všech Národů“ nesou římskokatolický Imprimatur a
schválení nespočtu kněží, biskupů, arcibiskupů a kardinálů. Zde je několik citací, ve kterých
se zjevení v Amsterdamu představuje, že je „Paní Všech Národů.“
„Já jsem Paní – Marie – Matka všech národů. Můžete říkat, „Paní Všech Národů“
neboť jsem „Matka všech národů,“ která jednou byla Marií. Přišla jsem dnes proto,
abych vám to pověděla. Chci abyste to věděli. Nechť všechny děti člověka ve všech
zemích světa jsou zajedno!“223
Ještě jednou jsem zde – spoluvykupitelka, Prostřednice a Obhájce nyní stojí před vámi. Byla
jsem dnešní den vyvolena: Dnes bude Paní korunována. Teologové a apoštolové Pána Ježíše
Krista, poslouchejte pozorně: Dala jsem vám vysvětlení dogmatu. Pracujte a ptejte se na toto
dogma. Měli byste sepsat petici Svatému Otci k tomuto dogmatu…. Toho dne „Paní Všech
Národů“ obdrží Svůj oficiální titul „Paní Všech Národů.“ 224
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224

Josef Kunzli, Zprávy od Paní všech národů, SB, Královnino nakl. 1996, zpráva ze dne 11.Února 1951.
Tamtéž. Zpráva z 31.května 1954 na oslavě Marie, prostřednici všech milostí.
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Když dogma, poslední dogma v mariánské historii bude prohlášeno, „Paní Všech
Národů“ dá pokoj, pravý pokoj celému světu. Nicméně se však národy musí modlit
v jednotě s církví. Musí poznat, že „Paní Všech Národů“ přišla jako
spoluvykupitelka, Prostřednice a Přímluvce. Tak to musí být! 225
Zkuste porozumět důvodu, proč jsem přišla tento den. Pán Ježíš Kristus vybral tento
velký den pro „Paní Všech Národů.“ Mou misí je ustanovit jednotu nad Svými
národy. Jsem poslána, abych učinila jednu velkou společnost národů. Aby se
shromáždily všechny národy v jednu společnost, je úkol před celým současným
světem, kterému jsem toto opakovaně zvěstovala. 226
Tyto udivující zprávy byly přijaty masami lidí, kteří následují plán „Naší Paní“. Například
více jak 6 miliónů jednotlivců sepsalo petici a předali ji papeži, aby prohlásil Marii jako
spoluvykupitelku! 227 Navíce milióny modlitebních karet „Paní Všech Národů“ byly
propagovány a modleny po celém světě.

Paní všech národů se zjevila Idě Peerdemanové stojící na zeměkouli před velkým
křížem s jizvami na rukou a prohlašovala se za spoluvykupitelku.

Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem.
Dej, ať Duch Svatý přebývá v srdcích všech národů, aby byly
ochráněny před zkázou, neštěstím a válkou. Kéž Paní všech
národů, která kdysi byla Marií, je naší Přímluvkyní. Amen.228
225

Tamtéž, str.85. Zpráva ze dne 31.května 1954
Tamtéž, str.89. Zpráva ze dne 31.května 1955
227
Vox Populi Update, Queenship 2001 katalog, Goleta, CA, Queenship publ.2001, str.92.
228
Milióny modlitebních karet bylo distribuováno po celém světě. Modlitba na této kartě byla přeložena do více,
jak sedmdesáti jazyků a bylo ji uděleno mnoho schválení typu Imprimatur!
226

99

Celosvětová katolická jednota
Zprávy přijaté otcem Gobbim, hlavou mariánského hnutí kněží, možná budou ještě více
šokující. Tyto zprávy jsou předávány více jak 100000 kněžím, nespočtu biskupů,
arcibiskupům, kardinálům a miliónům věřícím následovníkům po celém světě. Tyto zprávy
taktéž nesou katolický Imprimatur.
Já jsem vaší cestou k jednotě. Když jsem byla přijata celou církví, potom jako
Matkou, jsem schopna spojit své děti v jednu srdečnou a celistvou rodinu.
Z tohoto důvodu sjednocení všech křesťanů v katolickou církev nastane s triumfem
mého Neposkvrněného Srdce ve světě. Toto sjednocení církve v závoji nových letnic
bude mít moc k obnově celého lidstva na světě. 229
Pravé spojení křesťanů není možné, bude-li založeno na dokonalosti pravdy. Pravda
je totiž držena jedině v katolické církvi, což musí být zachováno, chráněno a
prohlašováno bez jakéhokoliv strachu. 230
Nespočet zpráv zjevení opakovaně tvrdí, že brzy přijde sjednocení všech náboženství v jedno.
Jak toto může splnit? Předpovídá bible její aktivity na konci časů?
Trest a zápas
Navíce Královna Nebes předpovídá celosvětový pokoj skrze sjednocení jí a katolické církve a
brzké prohlášení dogma o spoluvykupitelství. Několik zjevení předpovídalo celosvětový trest
a velký zápas před tím, než nastane „triumf Mariina Neposkvrněného Srdce“, což bylo
předpovězeno ve Fatimě. Následující církví schválené zprávy jsou vedle mnoha dalších, které
předpovídají budoucí trest a zápas.
Bude tak jak jsem ti řekla. Jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec zasadí
hrozný trest celému lidstvu. Bude to trest mnohem větší, než potopa, takový, který
ještě nikdo nikdy předtím neviděl. Oheň se snese z oblohy a rozdrtí velkou část
lidstva, dobre stejně tak jako špatné, kdy nebude šetřit ani kněží ani věřící.231
Řím ztratí víru a stane se sídlem antikrista. Démoni ve vzduchu spolu s antikristem
budou činit velké zázraky na zemi a na nebi a lidé se stanou víc a více zvrácení. Bůh
se bude starat o své věřící služebníky a lidi dobré vůle. Evangelium bude kázáno
všude a všichni lidé ze všech národů budou znát pravdu. 232
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Otec Don Stefano Gobbi, Kněžím, Naše Paní milovaným synům, 1998, str 279, zpráva podána 27.října 1980
otci Gobbimu v Australii
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Tamtéž, str.278.
231
Teiji Yasuda, O.S.V., Akita: Slzy a zprávy Marie, Asbury, 1989, str.77, Zpráva Naší Paní z Akity sestře
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Královnina pečeť
Protože toto jsou známá biblická proroctví, její zmínky ve zprávách znějí docela
provokativně. Nicméně jsme se podívali jen na povrch. Jedno z nejvíce znepokojujících
proroctví bylo učiněno zjevením, ve kterém stojí, že ona bude pečetit svým znamením na čele
své následovníky!
Hvězda Abyssu (satan) bude pronásledovat všechny ty, kdo jsou označeni mou
pečetí, ale nikdo nebude moci ublížit duším, kterým já sama vtisknu svůj obraz. Skrze
krev mnohých, která bude prolita, božská spravedlnost bude utišena a čas mého
vítězství bude urychlen... 233
Jestliže můj odpůrce bude označovat svým znamením všechny své následovníky,
přijde čas, kdy také jako váš nebeský vůdce budu označovat svou nebeskou pečetí
všechny ty, kteří se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci a stali se částí mé armády.
Já označuji svou pečetí na čele s nejsvětějším znakem kříže mého Syna Ježíše. 234
Znamení v nebesích
Tato tvrzení jsou opravdu alarmující. Ačkoliv je zde mnoho dalších bizarních zpráv, které
znázorňují obrovský obraz klamu. Například Královna Nebes také prohlašuje, že se brzy zjeví
na nebesích znamení celému světu. Také předpověděla velký kříž, který bude ozařovat celou
oblohu tak dobře, jako i mnoho dalších nebeských divů, které brzy přijdou.
Brzy přijdu, mé děti. Budu ve vašem středu velkým světlem. Ozářím celý svět.
Mnoho duší bude naříkat, protože neposlouchali má volání..
Budu se procházet nad všemi v oblaku a každý mne uvidí. Co se stane těm, kteří mě
uráželi a vysmívali se mi?...
Přijdu brzy, mí synové, abych cestovala po celém světě. Budu činit veliká znamení na
obloze, pro ty, kteří chtějí být spaseni. Všichni ti, kdo hledají u mě útočiště a kdo se
dívá po pokání, toto bude dostatečné pro ně, aby byli spaseni. 235
Před velkým utrpením nastanete znamení. Uvidíme na obloze velký červený kříž za
bílého dne bez mraků.. Kříž bude viděn každým. 236
Jsou zde znamení v nebi, které budete muset vidět. Veškeré světlo a celá sláva brzy
bude zářit z nebes tehdy, když můj Syn Kříže osvítí svět! Svět naplněn skrytým
hříchem není hoden této velké milosti. Nicméně, Jeho milosrdenství je stále větší, než
Jeho soudy, tak mi dovolil zmírnit svou spravedlnost skrze Jeho milosrdný znak! 237
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Matka předchází svého Syna
Jak se mohou tyto události vyvíjet? Zjevení nejsou zcela jasná. Nicméně nejčastější zprávou
z míst zjevení je, že „Marie“ zahájí druhý příchod svého Syna.
Má mise bude jako sv. Jana Křtitele, jako předzvěst druhého příchodu Syna, ale
mnoho lidí si myslí, že život bude pokračovat, a tak nejsou připraveni přijmout mého
Syna. 238
Dnes vám všem říkám, abyste otevřeli dveře Ježíši Kristu, který přichází. Já jsem
Matka druhého příchodu a dveřmi, které se začínají otevírat pro nový věk. 239
Eucharistický Ježíš
Je zjevné, že „Ježíš“, kterého zjevení budou předcházet, není Ježíš Bible. Ona a mnoho jejích
zastánců vysvětlují, že „Ježíš“ se vrátí na svět ve své eucharistické podobě. Je to eucharistický
Ježíš, kterého bude předcházet. Budou společně spolu-vládnout během svého období pokoje.
Otec Martin Lucia napsal v časopise Immaculata vysvětlení, že všechna Mariina zjevení
budou kulminovat v eucharistické vládě Ježíše.
Zpráva všech mariánských zjevení, jak v minulosti tak i přítomnosti, jsou o tom, že triumf
Neposkvrněného Srdce Marie bude vyvrcholovat v eucharistické vládě Svatého Srdce Ježíše.
Eucharistická vláda přijde skrze neustále uctívání Ježíše v požehnané svátosti. 240
Podle mnoha zjevení skrze „Marii“ a eucharistického Ježíše celý svět se stane zajedno. Toto
je pravda. Ona uvede eucharistickou vládu Kristovu a potom budou společně zavádět
celosvětovou jednotu, přesněji celosvětovou náboženskou jednotu. Následující citace ze
zjevení Marie pochází z jejího zjevení v Římě. Toto je důležité místo zjevení, kde „Marie“ se
nazývá jako „MATKA EUCHARISTIE.“
Mluvte o Matce Eucharistie, protože Matka Eucharistie uzavírá historii. Neposkvrněné Početí
otevírá historii a Matka Eucharistie jej uzavírá… Všechny zprávy přicházejí od Boha a všude,
kde se zjevuji, hovořím o těch stejných věcech, protože triumf Eucharistické Matky chce, aby
všechny církve byly znovu spojeny tak, že bude jen jediná církev pro všechny lidi. 241
Katolický autor a teolog Peter Kreeft, ve své knize, Ekumenický Jihad, píše tato překvapivá
slova v souladu se zjeveními Marie:
Žádné katolické dogma není tak typické a tak zjevně proti-ekumenické, jako dogma o
skutečné přítomnosti Kristově v eucharistii. Avšak toto dogma může být největší
příčinou ekumenismu a případného spojení…
To stejné s Marií: ona je ta, která ukazuje na rozdělení mezi katolíky a protestanty, a
může přivést církve k sobě dohromady…
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Moc, která znovu-spojí církev a zvítězí ve světě je eucharistické uctívání. 242
Královna interpretuje Písma
Odteď studenti biblických proroctví budou rádi přemýšlet nad nespočtem pasáží Písma tak,
jak se mohou odkazovat na královniny předpovědi. Samozřejmě, že víme o pravém konci
v posledních časech, který je k nalezení jen v Božím Slově. Jedině studiem Bible, s Duchem
Svatým jako naším učitelem, dostaneme poznání pravdy.
Tak, jak Ježíš řekl svým učedníkům, „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu
mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Jan 14:26) Je
smutné, že mnozí z mariánských následovatelů trvají na vysvětlení Písem, která podají
zjevení než se spoléhají na Ducha Svatého. Tato konečná zpráva Královny Nebes by měla
sloužit jako varování všem těm, kdo následují kohokoliv kromě Ježíše a Jeho Slovo.
Já jsem Panna Zjevení… Přináším vám plné porozumění Svatého Písma. Před všemi
budu číst stránky poslední knihy, kterou žijete. V ní už je vše předpovězeno a
dokonce to, co musí přijít. Boj, ke kterému vás volám, je zcela popsán a mé velké
vítězství je předpovězeno. 243
Královnin osud
Je zde mnoho biblických zmínek na zlou ženu, která bude činná v posledních dnech. Tato
biblická proroctví a jejich souvislost se zjeveními Marie, jsou z knihy inspirované zjeveními
pojednávajícími o budoucnosti, Přicházející vláda Královny Nebes. V nadcházející knize se
budeme snažit odpovědět na následující otázky:
1) Varuje kapotola 17 a 18 Zjevení Janova, že v posledních dnes bude církev korunována
jako královna?
2) Kdo je žena ze Zjevení 17, kterou Bůh nazývá „Matkou všech nevěstek?“ Jak mohla
vyvstat na svůj trůn a vládnout nad králi země?
3) Proč v Zachariáši 5 kapitole je žena, kterou Bible nazývá „bezbožnou“, která je
spojena s celosvětovým prokletím?
4) Je konečné místo – země Babylónu (Shinar) – spojeno s ženou ze Zjevení 16, kde ji
Bůh nazývá – „Tajemství Babylón?“
5) Kdo je pannou dcery Babylónu zmíněnou v Izajáši kapitole 47 a proč je nazvána „Paní
všech království?“
6) Je zde nějaké spojení mezi „Paní všech království“ a zjevením, které nazývá sebe jako
„Paní všech národů?“
7) Jak mohou tato a další proroctví ohledně posledních časů o hříšné Ženě, Panně, Paní,
Nevěstce a Královně souviset s konečnou vládou a osudem Královny Nebes?
Na tyto a mnohé další otázky bude odpovídat kniha Přicházející vláda Královny Nebes.
Navíce právě publikovaná kniha Rogera Oaklanda nazvaná New Wine and the Babylonian
Vine, také pojednávající o těchto svodech a prozkoumává, jak zjevení Marie mohou spojit
všechna náboženství pod jednu střechu.
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16
Kapitola šestnáctá

Vítězství zaručeno!
Vyjdi ven můj lide
Zatímco jen můžeme spekulovat jak se vyvinou tyto události, co však můžeme uzavřít
s jistotou je to, že velké oklamání v obřích rozměrech začíná být v plném proudu před našima
očima. Jeviště je připraveno. Dopady budou věčné a naše duše jsou v sázce.
Dokonce už známe, jaký bude závěr. Horda démonů, která se zosobňuje za Marii, bude
souzena. Satan a všichni jeho přisluhovači budou trpět ve věčném utrpení Božího hněvu. Tito
zlí duchové budou zažívat nekonečná muka v ohnivém jezeře. Poznají svůj osud a budou se
snažit ze všech sil a celou mocí, aby stáhli co nejvíce lidí s sebou. Toto jsou podvodníci a
falešníci, kteří hledají způsob jak uvěznit všechny které mohou ať už jakýmkoliv způsobem.
Jejich cílem je zabít a zničit a na konci mohou i povzbuzovat ke zbožným skutkům tak
dlouho, dokud nás neuchrání před přijetím Ježíše Krista jako samotného Spasitele.
Zatímco víme, že zlí duchové budou spáleni nekončícím ohněm, také víme, že Bůh touží, aby
všichni lidé byli spaseni a vešli ve známost pravdy. Nemá žádné potěšení ze smrti
bezbožníků. Trpělivě snášel naši vzpouru po dlouhý čas, že nám poskytl východisko ze
zatracení tím, že nám dal Svého Syna. Proto Jeho volání ke všem je: „Vyjdi, lide můj, z toho
města (Babylónu), nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.“
Dobrá zpráva
Jak právě mohu teď vědět, zda-li mezi mnou a Bohem je správný vztah? Jak mohu vědět, že
když zemřu, budu žít navěky v nebi?
Předtím, než odpovíme na tuto otázku, je potřebné vědět několik věcí o Bohu a nás
samotných.
1) Zaprvé, my všichni musíme porozumět tomu, že Bůh je Svatý Bůh. Existuje ve všem
Svém majestátu a je Stvořitelem a vlastníkem celého vesmíru. Je milující a pečující
Bůh, ale rovněž je svatě zákonodárný. Jeho svatost vyžaduje, že Jeho zákon musí být
držen v dokonalosti. Nemůžeme udělat nic, abychom obešli Jeho zákon. Správně
můžeme říci, že jedině dokonalí lidé mohou žít s dokonalým Bohem.
2) Na druhé straně jsme beznadějní hříšníci. Narodili jsme se do světa jako hříšní a
odcizeni Bohu. Jsme daleko od dokonalosti, všichni jsme hříšníky. Boží zákon říká, že
za jakýkoliv hřích je vyžadována cena „smrti.“
Odplatou za hřích je smrt … (Římanům 6:23)
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Tato odplata „smrti“ není jen fyzickou smrtí, ale také to, co Bible označuje jako druhá smrt –
věčné utrpení v ohnivém jezeře.
Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A
kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. (Zjevení 20:14-15).

Protože jsme hříšníci, jsme určeni k tomu, abychom sami zaplatili tuto odplatu „smrti“ za
hřích cenou naší věčnosti. Jsme bezmocní, abychom se sami zachránili od tohoto hrozného
dopadu za hřích. Nemusíme říkat, že toto není moc dobrá zpráva.
Ale Bůh nás nenechává v beznaději. On učinil cestu, která je schopna obnovit náš vztah s Ním
– východisko od druhé smrti.
Bůh poskytl náhradu. Ježíš, Bůh sám, přišel na tento svět, aby žil jako člověk. On byl
dokonalý – bezhříšný. Protože neučinil žádného hříchu, za který by Sám musel zemřít, mohl
tedy zemřít zástupně za nějakého jiného hříšníka. Ze své lásky k nám šel a zemřel na našem
místě – vzal na sebe věčný trest hříchu. Vzal na sebe hříchy za všechny časy a zaplatil za ně
jednou provždy.
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za
nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. (1 Petrova 3:18)
Ježíš však nezůstal mrtev. Jeho vzkříšení je důkazem, že cena „smrti“ byla zaplacena
v plnosti.
Avšak Kristus byl vzkříšen… (1 Korintským 15:20).
Jako živý Spasitel nám nyní nabízí věčný život s Ním v nebesích.
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Toto je dobrá zpráva. Nyní přichází otázka jako je tato: Co musíme udělat, aby Bůh nám dal
věčný život? Vyžaduje Bůh pokání, zpovědi, modlitby, chození do kostela, křest, dávání darů
na charitu, chození na mši? Jestliže Mu slíbíme, že se polepšíme, potěší to Boha?
Odpověď zní: Ne. Absolutně NE! Ve skutečnosti Bible nám říká, že …
Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich
skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. (Efezským 2:8-9).
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého
slitování (Titus 3:5).
Dobrá tedy, když podstoupím to, že budu skutečně a dobře dodržovat Desatero přikázání, dá
mi potom Bůh věčný život?
Ještě jednou: odpovědí je: NE. Nemůže. Bible říká, že …
Vždyť ze skutků zákona 'nebude před ním nikdo ospravedlněn', neboť ze zákona
pochází poznání hříchu. (Římanům 3:20).
Kdo by totiž zachoval celý zákon, a jen v jednom přikázání klopýtl, provinil se proti
všem. (Jakub 2:10).
Bůh pro nás přichystal absolutní dokonalost. Jedině dokonalý lid může žít s dokonalým
Bohem. Ale nikdo z nás není dokonalým. Mnozí mohou žít dobré životy, ale jsme stále
daleko od toho, co Bůh vyžaduje od osoby, která by mohla žít v Jeho svaté přítomnosti.
Neboť všichni zajisté zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. (Římanům 3:23)
Abychom tedy obdrželi věčný život, co musíme činit a co Bůh vyžaduje?
Zde je odpověď: Bůh vyžaduje, abychom mu naplno věřili.
To je vše, nic více. Pouze chce od nás, abychom Mu věřili a tomu, co zaslíbil. Přesněji, Bůh
chce po nás, abychom věřili, že když Ježíš zemřel na kříži, On zemřel na našem místě a
zaplatil plnou cenu „smrti“ za naše hříchy. Jestliže tomu věříme, Bible hovoří, že Bůh nám
dal věčný život. Toto slíbil.
Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. (Jan 6:47)
Bůh chce nás ve skutečnosti sám zachránit od druhé smrti. Není jedinou skutečností, že Ježíš
zaplatil za naše hříchy plnou cenu, ale ve chvíli kdy věříme v Něj, Bůh nás oblékl do Své
dokonalosti a spravedlnosti takové, která není naše vlastní, ale je nám připočtena skrze víru
v Něj.
Nýbrž také kvůli nám, jimž má být (Spravedlnost) započtena, že věříme v toho, který
vzkřísil z mrtvých Ježíše, našeho Pána. (Římanům 4:24)
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Nyní však je zjevena Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i
proroky, Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. (Římanům
3:21-22)
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl
rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti (Izajáš 61:10)
Zahaleni v Jeho spravedlivosti jsme dostatečně připraveni se vší dokonalostí, kterou
potřebujeme k životu v přítomnosti dokonalého a bezhříšného Boha. Když Mu důvěřujeme,
můžeme otevřeně říci, že se můžeme opravdově radovat z života s Bohem jak nyní tak i
navěky v nebesích.
A to je svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna,
má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno
Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. (1 Janova 5:11-13)
Ve skutečnosti vyvstávají tyto otázky:
1. Porozuměl jsi, že jedině dokonalí lidé mohou žít s dokonalým Bohem?
2. Porozuměl jsi, že nemůžeš udělat nic, abys sebe udělal jakkoliv dostatečným k životu
se Svatým Bohem?
3. Jako hříšník, rozpoznáváš, že jsi bezmocný, abys zachránil sám sebe od věčné druhé
smrti v ohnivém jezeře?
4. Porozuměl jsi, že Ježíš – Věčný Bůh – zemřel zástupně za Tebe na kříži a zaplatil
plnou cenu – jednou pro vždy ?
5. Jestli jsi porozuměl těmto věcem, věříš, že Ježíš zemřel na Tvém místě?
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6. Jestli můžeš skutečně a směle říci, „Ano“ na všechny otázky výše uvedené, potom je
to základem Tvé důvěry v Něj a Bůh připočítal svou spravedlnost Tobě. Jsi tím o kom
toto může být řečeno…
Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. (Římanům 4:8)
Radujte se!
Jestliže jste složili svou víru v dokonané dílo Ježíše, máte věčný život! Nikdo vás nemůže
vytrhnout z Otcovy milující náruče. Věčna tíha vašeho hříchu byla přibita na kříž.
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život:
nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší
nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. (Jan 10:27-29)
Jak úžasné je vědět, že jste odvráceni od věčné temnoty do Božího věčného života. Chvalme
Pána za Jeho nepopsatelný dar. Nyní jsi spasen, čti Boží Slovo tak, abys mohl růst v milosti a
znalosti Ježíše Krista. Zajdi do sboru či církve, kde lidé věří a vyučují Bibli jako Boží
neomylné Slovo. Tvá duše je chráněna v Kristu.
Neboj se
Jestli jsi v zajetí bouři trápení a rozpoznáváš, že jsi byl oklamáván, neboj se. Boží nejlepší a
dokonalou vůlí je, abys byl spasen a mohl Tě přivést k sobě do nebe. On bude Tvým Bohem,
Tvým Spasitelem a zaopatřovatel ve všech věcech.
Netrapte se tím, jak špatně se vede na světě, jestliže důvěřujete Ježíši Kristu, strávíte věčnost
s Bohem v úžasné slávě. Dodržujte Boží Slovo a důvěřujte jen Jemu, že naplní každý slib ve
Svém dokonalém načasování.
Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu
a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on
to také učiní. (1 Tesalonickým 5:23-24)
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Dodatek A
Královnino zaměření se na eucharistii
Dopady biblických proroctví k těmto událostem jsou skutečně obrovské. Je
neoddiskutovatelné, že žádná ze sérií nadpřirozených či paranormálních událostí v historii
lidstva se nedá srovnat se zprávami, které přicházejí z mariánských míst zjevení. Zatímco
prozkoumávání proroctví je necháno na další knížku – Přicházející vláda Královny Nebes –
tak jedním z aspektů, který je tak velmi důležitý, je spasení světa, proto cítíme nezbytné
pokračovat tímto směrem. Tímto směrem je eucharistie. Královna Nebes strávila mnoho času
a energie sdělováním důležitosti eucharistie v posledních časech. Toto je Ježíš, kterého, jak
říká, předchází. Ale je toto Ježíš Bible? Prvně prozkoumáme vztah zjevení Marie a
Eucharistického Ježíše. Následovně v Dodatku B prozkoumáme biblické učení týkající se této
věci.
Pokoj skrze eucharistickou oddanost
Po celém světě, zjevení Marie zdůrazňují důležitost eucharistie. S rostoucím počtem
mariánských zjevení jsme svědky odpovídajícího nárůstu eucharistické oddanosti.244 Není to
překvapující u těch, kteří jsou oddáni „Požehnané Matce.“ Ti, kteří následují její zprávy, jsou
si vědomi zajímavé předpovědi, kterou učinil katolický svatý Jan Bosco v roce 1862.

Vize Dona Bosca. Povšimněte, že pilíři katolické
církve jsou oddanost „Marii“ a eucharistii

244

Eucharistická adorace je uctívání a modlitba nabídnuta římsko-katolíky a dalšími účastníky k Ježíši
v eucharistii, když poklekají před vystavenou a proměněnou hostií
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Nastane chaos v Církvi. Poklid nenastane, dokud papež neuspěje v zakotvení loďky
Petra mezi dva pilíře eucharistie a oddanosti Naší Paní. Toto se stane přibližně rok
před koncem 20 století.245
Mnozí věří, že toto proroctví stojí blízko svému naplnění. Například stále více v posledních
letech, zjevení povzbuzovala k vytvoření skupin Neustálé eucharistické adorace. 246 Těchto
skupin jsou tisíce po celém světě. 247 Jejich účelem je uctívat, chválit a modlit se neustále
k Ježíši v eucharistii.
Období eucharistie a mariánství
Samozřejmě, že mariánská zjevení stále zvýrazňovala velkou důležitost eucharistie. Zvláště
Královna Nebes opakovaně hovořila, že eucharistie jednou proměněná knězem se stává
doslovným tělem, krví a duší a božstvím Ježíše, a proto je hodna uctívání a chvály. Například,
„Marie“ se zaměřila mnohokrát na přítomnost svého Syna v eucharistii i na nyní známém
místě zjevení Kateřiny Laboure v Rue du Bac, Paříži v roce 1830.
Mariánští teologové soustavně tvrdí, že zjevení v Paříži v roce 1830 Kateřine Laboure, počalo
věk Marie. Toto téma zjevení o eucharistii mělo za následek zvyšující se počet zjevení
v devatenáctém, dvacátém i nyní v jedenadvacátém století. Ve skutečnosti každé dnešní
populární zjevení zdůrazňuje důležitost eucharistie. „Marie“ důrazně povzbuzuje všechny
věřící k přijímání požehnané svátosti248 tak často, jak je to jen možné, aby se tím přijímala
milost potřebná pro spasení. Také upozorňuje na důležitost role, kterou bude Eucharistický
Ježíš v posledních dnech mít.

Krvácející hostie ve zlaté monstranci. Eucharistické zázraky jsou zaznamenány na nespočtu míst
zjevení. Zastánci tohoto tvrdí, že Bůh tímto způsobem potvrzuje transsubstanciaci.

Ve spojení s těmito zprávami bylo zaznamenáno mnoho „eucharistických zázraků.“ Tyto
zázraky zahrnovaly krvácející a pulsující hostie, hostie, které se nerozkládaly, hostie, které
hovořily a hostie, které se proměnily v obraz muže – Ježíše. Zkoumání v některých místech
zjevení se potvrdila, že krev vycházející ze zázračné hostie je skutečná. Tyto zázraky jsou
předkládány jako důkaz, že zjevení byla pravdivá, když hovořila o skutečné přítomnosti
Krista v posvěcené hostii.
245

Svatý Jan Bosko, 1862. Odkaz na: http://members.aol.com/bjw1106/Euchmir.htm
Neustálá eucharistická adorace je tehdy, když církevní skupina se rozhodne uctívat Ježíše v eucharistii a po
hodinách se střídají tak, aby byl uctíván neustále. Tato praxe je povzbuzována zjeveními Marie a celou církví.
247
Společnost skutečné přítomnosti: Kostely a kaple, které mají eucharistickou adoraci“ Online na,
http://therealpresence.org/chap_fr.htm, 20.dubna 2002. Tato webová stránka zveřejňuje více jak 6500 adoračních
míst jen co se spojených států týče.
248
Eucharistie má několik názvů. Jak „Požehnaná svátost“, tak i „Svaté přijímání.“
246
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Naše Paní z Fatimy zvýrazňuje důležitost eucharistie
Ti, kteří se zastávají mariánských zjevení jsou spojeni ve své víře, že to, co zjevení mají po
celá staletí společné – je odkazování k důležitosti eucharistie. Například Dr.Thomas
W.Petrisko ve své knize Matka Tajemství prozkoumává zajímavá propojení mezi klíčovými
mariánskými zjeveními a eucharistickou důležitostí. Níže je uveden souhrn toho, co bylo ve
zjeveních ve Fatimě:
Zjevení Požehnané Panny Marie v portugalské Fatimě v roce 1917, třem pastýřským
dětem je nejvíce vzpomínané pro neuvěřitelné znamení a tajemství, která tam byla
předána. Dokonce musí být řečeno, že Nebesa skutečně zaznamenala událost, která je
významnou tím, že přiměla věřící k tomu, aby věřili ve skutečnou přítomnost Ježíše
Krista v eucharistii…. V roce 1916 jeden rok předtím, než se Panna Marie prvně
zjevila, děti obdržely zjevení anděla, který držel kalich ve své levé ruce. Na hostii,
položené na kalichu, bylo několik kapek krve, které stékaly do kalichu. Odložením
kalichu ve vzduchu, anděl poklekl vedle dětí a řekl jim, aby opakovaly třikrát
následující modlitbu: „O Nejsvětější trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý…Obětuji Ti
nejcennější tělo, krev, duší a božství Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích
světa k odpuštění hříchů…“249
Eucharistie je centrem dění v Medjugorji
Je nevyvratitelné, že silná oddanost eucharistii se nachází na místech Fatimského zjevení.
Nicméně zdůrazňování Královny Nebes v Medjugorji je pravděpodobně mnohem větší. Naše
Paní z Medjugorje čas po čase řekne vizionářům, aby chválili a uctívali Ježíše v eucharistii a
často se účastnili svatého přijímání. Medjugorská vizionářka Vicka Ivankovič nám řekla, jak
„Požehnaná Matka“ ji vysvětlovala věci ohledně přítomnosti Krista v eucharistii:
Požehnaná Matka říká, že během každé mše, Ježíš přichází v osobě v hmatatelné
formě. Můžeme vzít Ježíše, ve fyzické formě, do našeho těla. Toto je naše cesta
k přijetí Ježíše do našeho srdce. Ježíš se v nás stává živým skrze eucharistii. 250
Ti, kteří navštívili Medjugorji nebo zkoumali zprávy Naší Paní, jsou přesvědčeni, že zjevení
vyučují, že eucharistie je zdrojem a středem katolického života. Například, již zesnulý otec
Josef A. Pelletier, A.A, významný teolog, napsal ve své knize, Královna pokoje navštívila
Medjugorjii, že centrem Medjugorijských zjevení je primárně eucharistie:
Jak stále čím dal více informací vychází na povrch, stalo se zcela jasným, že
eucharistie je centrem dění v Medjugorji a právě toto začalo, když že Naše Paní řekla
šesti vizionářkám o eucharistii a její důležitosti s pokud co možná největší frekvencí.
Toto pomáhá porozumět, proč je ve farnostech kladen takový důraz na mši a veřejné
uctívání požehnané svátosti. 251

249

Thomas W. Petrisko, Matka tajemství, Santa Barbara, 1997, str.113.
Tamtéž str.185.186.
251
Otec Joseph A.Pelletier, Královna Pokoje navštívila Medjugorji, Worchester, MA, ASsumption Publications,
1985 str.205
250
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Naše Paní z Medjugorje vede k eucharistii
Otec René Laurentin ve své knize, Ukazuje se Panna Marie v Medjugorji?, se shoduje s otcem
Pelletierem o Medjugorji a eucharistii. Otec Laurentin píše:
Naše Paní z Medjugorje vede ke Kristu. Když na otázku, která modlitba je nejlepší,
odpověděla: „Je to mše a nikdy nevyčerpáte z její velikosti. Proto byste měli být
pokorní a připravení.“ V Medjugorji Panna vede k eucharistii. Růženec a zjevení
vedou ke mši. Marie se několikrát ukázala s Kristem, jako děťátkem (při prvním
zjevení na Vánoce 1983) nebo při Jeho umučení. Když nám ukazuje Krista, stále říká,
„Dělejte to, co vám říká.“ (Jan 2:5) 252
Je samozřejmostí, že nejdůležitější částí mše je obětování, kde Kristus je obětován
v eucharistii. Naše Paní z Medjugorje nejenže která povzbuzuje věřící, aby chodili na mši a
účastnili se požehnané svátosti pokud možno, co nejčastěji, ale také propaguje chválení a
uctívání posvěcené hostie.
Drahé děti, jsem zvláště vděčná, že tu jste dnes večer. Neustále uctívejte nejsvětější
svátost oltářní. Vězte, že jsem stále přítomna, kdekoliv věřící ji uctívají. 253
Drahé děti, dnes vás vyzývám k tomu, abyste vešli k větší lásce s nejsvětější svátosti
oltářní. Uctívejte Jej, malé děti, ve svých farnostech a tímto způsobem budete
jednotní na celém světě. 254
Zdůrazňování eucharistie v Garbandalu
Zprávy podané zjevením Marie, která se zjevila ve španělském Garbandalu, je ozvěnou tomu,
co podala v Medjugorji.
Musíme platit svou účastí na požehnané svátosti. Mnoho obětí musí být učiněno.
Mnoho pokání musí být vykonáno. Ale nejdříve musíme být dobrými… Jestliže takto
nečiníme, čeká nás trest.. 255
Ve své knize, Matka Tajemství, Dr.Thomas W.Petrisko píše následující věci týkající se
důležitosti eucharistie ve španělském Garbandalu:
Zatímco je zaznamenán domnělý způsob prorockého slova v Garbandalu, zprávou je
převážně, jak interpretují mnozí experti, učení o eucharistii. Tento názor je rozšířen
tím faktem, že vizionáři byli fotografováni během přijímání, a když přijímali hostii od
anděla, která pak byla vidět na jejich jazycích. 256
Ted a Maureen Flynnovi ve své knize, Bouře soudu, souhlasí s tím, co v Garbandalu je
dominantím – eucharistické téma:
252

Petrisko, str.187
Richard J.Beyer, Medjugorie Den po dni, Notre Dame, Zpráva Naší Paní z Medjugorje podána 15.května
1984
254
Naše Paní z Medjugorje, http://medjugorje.org/msg95.htm ,25.srpna 1995
255
Garbandal – Osvícení světa, online na http://here.at/garbandal/pines.htm 15.května 2000. Zpráva Naší Paní
z Garbandalu podána 18.října 1961.
256
Petrisko str.157.
253
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Další pozoruhodnou událostí v Garbandalu je zdůraznění eucharistie. Zjevil se anděl
držící zlatý kalich. Anděl řekl dětem, aby mysleli na Jediného, kterého budou
přijímat. Naučil je recitovat vyznání víry po kterém měli přijímat svaté přijímání.
Také je naučil jak recitovat poděkování – Duše Kristova. Tento přímý zásah se
objevoval pravidelně, právě když kněz, který obvykle přicházel ze sousední vesnice
Cosio, nemohl do Garbandalu přijít. 257
Všude „Marie“ zdůrazňuje eucharistii
Zjevení z každého koutu světa vyjadřuje skutečnost, že toto je hlavním tématem. Eucharistie
má moc k proměnění světa. Eucharistie by měla být uctívána. Eucharistická adorace přinese
pokoj a jednotu. Zprávy původem z různých míst jako je Amsterdam v Nizozemí, Akity
v Japonsku, Římu v Itálii, Naju v Korei, v New Yorském Bayside a maďarské Budapešti
obsahují tyto stejné informace. To, co následuje je ukázka nespočtu zpráv ze zjevení, které
zdůrazňují velkou důležitost eucharistie.
Naše Paní se zjevila osobně Marise Rossi v Římě. V červnu 1993 řekla, že Její zprávy
o eucharistii budou publikovány. Naše Paní řekla: „JÁ JSEM MATKA
EUCHARISTIE“ a chtěla rozšířit silnou oddanost této svátosti po celém světě. 258
Během proměňování jsem náhle viděla světlo přicházející z kalichu. Když jsem šla ke
svatému přijímání a vrátila se na své místo, svatá hostie se začala pohybovat na mém
jazyku a slyšela jsem hlas Paní, „Nyní jsi se setkala s Pánem.“ 259
Musíš pevně věřit, že Ježíš je skutečně přítomný v hostii jako člověk a jako Bůh!
Musíš věřít, že se skutečně setkáváš s Ním a že jsi spojena s Ním v eucharistii. 260
Můj Syn bude stále v eucharistii. Náležitě určena a vysvěcena ruka pravého
představitele, vašeho kněze, bude vždy schopna přinést vám tělo a krev mého Syna
v eucharistii. Přichází jak fyzicky, tak i duchovně…261
Říkáš správně modlitbu Služebníka eucharistie? Potom se modlete společně.
„Nejsvětější srdce Ježíše, skutečně přítomné ve svaté eucharistii, zasvěcuji své tělo a
duši zcela a jedině tvému Srdci, které je obětováno na každém oltáři světa, vzdává
chválu Otci a prosí za příchod Jeho Království.“ 262
V těchto dnech uslyšíte mnoho o eucharistickém fenoménu. Budete obnoveni
v uctívání mého božského Syna v požehnané svátosti a brzy přijde čas, kdy svatyně
se navrátí na své vhodné a náležité místo v církvi. 263

257

Ted a Maureen Flynn, Bouře spravedlnosti, str.164
„Naše Paní se zjevuje v Římě“ Zprva od Matky Eucharistie, www.geocities.com/Athens/Forum/6832
16.února 2000. Zpráva podána vizionářce Marise Rossi.
259
Josef Kunzli, Zprávy Naší Paní všech národů, Santa Barbara,str.110. Zpráva podána 31.května 1967
260
Peter Heintz, Příručka k zjevením, Sacramento, Gabriel Press,1995, str.219. Zpráva Naší Paní vizionářce
sestře Doloros z Budapeště, Maďarsko.
261
Naše Paní růží – Baysidská proroctví, 1 vydání, str.299, online http://roses.org/prophecy/sequent.htm zprávy
Naší Paní růží Veronice Lueken, 23.prosince 1974, Bayside, NY.
262
Teiji Yasuda, O.S.V., Akita:Slzy a zprávy Marie. Zprávy Naší Paní z Akity, sestře Sasagava 6.června 1973.
263
Zjevení Ježíše a Marie, http://web.frontier.net/Apparations/Cain.msgs94.html ,16.únor 2000. Zpráva od Naší
Paní Cyndi Cainové z USA, 8.září 1994.
258
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Zjevila jsem obrazy svaté eucharistie různými způsoby tak, že různými způsoby
všechny mé děti mohly pochopit důležitost svaté eucharistie. Náhle se stala sálajícími
plameny lásky, napravující a přibližující toho, kdo uctívá Pána, který je v požehnané
svátosti. 264
Eucharistická vláda Ježíše
Zjevení Marie vysvětlují, že kulminace jejích zjevení bude velmi blízko příchodu
eucharistické vládě Ježíše. Otci Gobbimu, hlavě mariánského hnutí kněží, prohlašovala, že
eucharistický Ježíš brzy promění celé lidstvo!
Dnes vám říkám, abyste otevřeli své dveře Ježíši Kristu, který právě přichází. Já jsem
Matka druhého příchodu a dveřmi, které otevírají nový věk. Toto období se bude
shodovat s největším triumfem eucharistické vlády Ježíše. Proto vás vyzývám, v tento
mimořádný rok, abyste všude učinili vzkvétající kult adorace, odškodňování za hřích
a lásky nejsvětější eucharistii… Kéž eucharistie se stane středem vaší modlitby a
vašeho života.. 265
Ve skutečnosti přicházející slavná vláda Kristova se shoduje s největším závojem
eucharistické vlády prostřed vás. Eucharistický Ježíš uvolní všechnu svou moc lásky,
která bude proměňovat duše církve a celého lidstva. 266
Slavná vláda Kristova bude ve shodě s triumfem eucharistické vlády Krista.
Ježíš se projeví mezi vámi všemi v tajemství eucharistické přítomnosti. 267
Ustanovení pojítka
Mnoho expertů souhlasí, že triumf „Mariina“ Neposkvrněného srdce prorokovaný ve Fatimě
bude přímo spojen s neustálým uctíváním požehnané svátosti. Otec Martin Lucia, píšící
žurnál Immaculata, vysvětluje, že mariánská zjevení budou vítězně kulminovat
v eucharistické vládě Ježíše.
Zpráva ze všech mariánských zjevení, jak z minulých, tak i současných, je o tom, že
triumf Neposkvrněného srdce Marie bude kulminovat s eucharistickou vládou
svatého srdce Ježíše. Eucharistická vláda přijde skrze neustálé uctívání Ježíše
v požehnané svátosti. 268
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Příběh z Naju, online na http://www.nd.edu/~mary/Naju.html 15.května.2000 Zprávy od Požehnané Matky
Julii Kimové, Korea, 27.července 1993
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Tamtéž, str.676, zpráva podána otci Gobbimu 26.února 1991 v Brazílii
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Otec Don Stefano Gobbi, Kněžím, str.640, Zpráva z 12.dubna 1990 v Itálii
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Pavel A.Mihalik, Panna Marie, ot.Gobbi a rok 2000, str.29, zpráva z 21.listopadu 1993 v Australii.
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Thomas W.Petrisko, Matka tajemství, Santa Barbara, CA, Queenship Publishing, 1997, str.268.
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Podle papeže je eucharistie tajemství jeho dnů.
Eucharistii nazývá středem katolické víry.

Není překvapující, že sám papež se zmiňuje o zjeveních ve své encyklice, Matka vykupitelka:
Zbožnost křesťanského lidu si vždy právem uvědomovala hluboké city k Požehnané
Panně s eucharistickým kultem. Tuto skutečnost zjišťujeme jak v západní, tak i
východní liturgii, v tradici řeholí, spiritualitě současných a mládežnických hnutí, a
v pastorační službě mariánských svatyň. Marie vede věřící k eucharistii.269
Eucharistické zázraky
Je samozřejmostí, že Marie Bible nikdy neodkazovala k eucharistii. Nikdy neinstruovala
Kristovy následovníky k uctívání eucharistie. Nicméně tento přehled zpráv daný „Matkou
eucharistie“ po celém světě, ukazuje, že zjevení prohlašující přímo následovníkům, aby se
soustředili na Kristovu skutečnou přítomnost v eucharistii. A potvrzení toho, že tyto zprávy
jsou od „Marie“, se získává na základě skutečností eucharistických zázraků, jako jsou
krvácející hostie.
Například ve venezuelské Betanii, místě známého mariánského zjevení, byly krvácející hostie
dokonce chemicky analyzovány. Analyzovaný vzorek obsahoval lidskou krev. Zde je souhrn
eucharistických zázraků zaznamenaných v knize Cenacle Formation Manual and Pratet Book.
Tato kniha je distribuována eucharistickým apoštolátem božského milosrdenství a
zaznamenává mnoho eucharistických zázraků:
Všechny zázraky, se dějí po několik set let. Ale zázrak, který nastal během mše
v Betanii našel své místo na svátku Neposkvrněného Početí v roce 1991. Proměněná
hostie, skutečné maso Našeho Pána, začalo krvácet. Po pozdějším rozboru lékařského
týmu se došlo k závěru, že materiál extrahovaný z hostie byla krev lidského původu.
Místní biskup toto prohlásil za znamení transsubstanciace a řekl, „Bůh se pokouší
nám ukázat, že naše víra v proměněnou hostii je autentická.“
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Papež Jan Pavel II, „Redemptoris Mater, Matka Vykupitelka,“ str.762, encykliky.
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Mnoho dalších mimořádných událostí se událo v Betanii, spolu s nespočtem
domnělých zjevení Požehnané Matky, kde bylo několik tisíc lidí svědky
několikanásobných fyzických a duchovních uzdravení, to byla mystička Marie
Esperanza, která dostala dar stigmat, možnost být na dvou místech a levitace během
modlitby. Biskup sám byl svědkem fenoménu a napsal pastýřský list poté, co pečlivě
toto studoval a musel prohlásit, že zjevení jsou autentická a nadpřirozeného
charakteru. 270
Mnoho dalších příkladů může být citováno. Například v německém Stichu, potřísněná hostie
v monstranci byla chemicky analyzována v Poliklinickém institutu univerzity v Curychu.
Nikdo z institutu nepochyboval, o zdroji tohoto potřísnění. Toto bylo analyzováno několika
různými metodami chemické identifikace a v každém případě bylo shledáno, že je to stejné –
potřísnění bylo lidskou krví. 271

Zjevení Ježíše
Jestliže zjevení „Marie“ nepřesvědčí skeptiky a zázraky nejsou dostatečné k tomu, aby
přesvědčily cyniky, potom je zde ještě silnější potvrzení věřícím. Zjevení samotného „Ježíše“
se objevuje také. Ano, zjevení „Ježíše“ jsou také hlášena po celém světě, ačkoliv v mnohem
menší frekvenci a také podávají upozornění na pravou přítomnost Ježíše v Eucharistii.
270

Bryan a Susan Thatcher, Seraphim Machalenko, M.I.C. Modlitební knížka, Stockbridge, MA, Asociace
mariánských pomocníků, 1999, str.81.
271
Betania – Přijdu a smířím je, Online na: http://members.aol.com/bjw1106/marian9.htm ,28.srpen 1998.
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V kostele Sv.Ondřeje v kanadském Edmontu bylo krátce po přijímání. Mohl jsem
vidět hostii v monstranci a potom byla rychle překryta. Ježíš řekl: „Můj drahý lide,
dnes oslavujete Mé ustanovení mé požehnané svátosti skrze Mou přítomnost
přicházející v chlebě a víně na mši. Věřte, mí věřící, že já jsem skutečně přítomen
v posvěceném chlebu a víně. Byli jste svědky mnoha zázraků Mé skutečné krve
přicházející k vám z hostie, což je důkazem pro nevěřící. Říkám vám, že každou mší
jste svědky zázraku v transsubstanciaci, když chléb a víno jsou proměněny v Mé tělo
a krev. Berte jako výhodu tento čas, kdy Mě můžete uctívat v Mé hostii, protože čas,
kdy toto privilegium vyprší se blíží. Doporučuji vám všem a povzbuzuji vaše kněží,
aby byla učiněna neustálá adorace Mé hostie. Přináším mnoho milosti těm, kdo Mě
navštěvují a vzdávají Mi chválu a úctu.272
Mnoho zázraků bylo prokázáno vědci a potvrzeno, že se jedná o skutečnou krev.
Dokonce v tváři skutečnosti a technického prokázání je zde stále mnoho, kdo nevěří
v Mou skutečnou přítomnost. Toto popírání Mé skutečné přítomnosti je nejhorší
urážkou a znevažováním Mého daru eucharistie. Protože tito lidé odmítli Mou
přítomnost, necítí nezbytnost vyznávat své hříchy. Ti, kdo učí proti Mé skutečné
přítomnosti a zamlčují tyto zázraky jsou skutečnými rouhači. Ti, kteří nemiluji
mou požehnanou svátost jsou vlažnými, které vyplivnu ze svých úst. 273
Proč eucharistie?
Je mnoho dalších eucharistických zpráv a zdokumentovaných zázraků. Ale je zde otázka,
kterou si zde musíme položit. Proč? Proč zjevení Marie povzbuzují věřící k uctívání a adoraci
posvěcené hostie? Její mnohé zprávy o eucharistii povzbuzují k utváření mnohých formací
tisíců eucharistických modlitebních skupin a skupin neustálé eucharistické adorace po celém
světě. Bylo toto jejím cílem? Zřejmě ano. Je ale možné, že má mnohem větší cíle na mysli?
V této knize jsme vysvětlili z Božího neomylného Slova, že zjevení Marie je démonického
původu. Ona, neboli přesněji „to“ není Marií Bible, ale spíše satanským podvodníkem. Proč
by se měli démoni namáhat, aby svět uctíval a věřil v pravého Ježíše, o kterém je psáno
v Bibli? Nebo je spíše možné, že tito přisluhovači budou směrovat lidi k uctívání „jiného
Ježíše“ nebo-li falešného krista?
Zastánci zjevení odkazují na to, že „Marie“ jednoduše potvrzuje to, co katolická církev učila
po celá staletí. Zejména, že je jednou katolickým knězem proměněná hostie během přijímání a
že tato oplatka se proměňuje v doslovně skutečné tělo, krev, duši a božství Ježíše Krista.
Proto přijímání není více chlebem, ale Ježíšem, pod vzhledem chleba a proto je hodno
adorace a uctívání. Tak tedy většina mariánských zjevení je v zřejmém souladu s oficiálním
římskokatolickým učením. Ale jak jsou tyto její zprávy o eucharistii v souladu s Biblí?
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John Leary, Přípravy na velké soužení a období pokoje, Zpráva od „Ježíše“ Johnu Learymu.
Tamtéž, str.8
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Dodatek B
Eucharistie – Biblický pohled
Eucharistie zaujímá centrum dění
Eucharistie je středem římskokatolické církve. Je centrálním prvkem mše. Je to svátost
svátostí. Je bez debat, že církev Říma klade nejvyšší důležitost učení, že Ježíš Kristus je
skutečně a zcela přítomný v eucharistii. Ten, kdo nebere na vědomí toto učení církve Říma je
považován za vážného rouhače.Oficiální katechismus katolické církve nás nenechává na
pochybách
Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života“. „Ostatní svátosti a
také všechny církevní služby a apoštolská díla souvisejí s posvátnou eucharistií a jsou
k ní zaměřeny.274
Nedělní eucharistická oběť je základem a stvrzením celého křesťanova jednání. Proto
jsou věřící povinni účastnit se eucharistie. 275
Svatokrádež je těžký hřích, zvláště je-li spáchána proti eucharistii, protože tato
svátost nám podstatně zpřítomňuje tělo samého Krista. 276
Katolická doktrína
Katolická církev učí, že když katolický kněz posvěcuje hostii během obřadu přijímání, tak se
tato oplatka proměňuje v doslovně skutečné tělo, krev, duši a božství Ježíše Krista. 277 Proto
přijímání není více chlebem, ale Ježíšem, pod vzhledem chleba a proto je hodna adorace a
uctívání.
V Nejsvětější svátosti oltářní je „obsaženo opravdu, skutečně a podstatně tělo a krev
našeho Pána Ježíše Krista, s duší a božstvím, a tedy naprosto celý Kristus“. 278
Církev i svět velmi potřebují eucharistickou úctu. Ježíš na nás čeká v této svátosti
lásky. Nešetřme svým časem, abychom se s ním setkávali v adoraci, v rozjímání,
plném víry a ochotném podávat zadostiučinění za těžké viny a zločiny světa. Kéž
naše adorace nikdy nepřestává. 279
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Katechismus Katolické církve, § 1324
Tamtéž 2181
276
Tamtéž 2120
277
Proces zvaný transsubstanciace je popsán v katechismu pod paragrafy 1373-1377 a 1413.
278
Katechismus § 1374
279
Tamtéž 1380
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Protože v oltářní svátosti je přítomen sám Kristus, jsme povinni ji uctívat kultem
adorace. 280
Co učí Bible?
Dokumentovali jsme zde to, co římskokatolická církev učí ohledně eucharistie. Ukázalo se, že
zjevení Marie jsou velkým propagátorem takového učení. Ale co ve skutečnosti Bible učí?
Bible povzbuzuje věřící, aby studovali „každou radu“ 281 Božího Slova a „Všechno
prověřujte; co je dobré, toho se držte.“ (1 Tesalonickým 5:21) Každý věřící „Usiluj, aby ses
mohl představit jako osvědčený před Bohem, dělník, který se nemá za co stydět a který
správně vykládá slovo pravdy.“ (2 Timoteovi 2:15). Dodržujme všechny Božích přikázání
k prověřování všech věcí, které nalezneme v Písmech, a pojďme prohledat Písma k určení
toho, co Bible učí ohledně Večeře Páně.
Poslední Večeře byla oslavována od prvního století křesťany, kteří zachovávali Ježíšova slova
„toto čiňte na mou památku.“ (Lukáš 22:19). Toto zachovávaní bylo ustanoveno Pánem při
Poslední Večeři když symbolicky obětoval Sebe jako obětního Beránka smíření. Jeho aktuální
smrt další den naplnila proroctví. Jedině Pavel užívá frázi Večeře Páně282 přestože je o ní
zmínka ve Zjevení 19:9, kde je řečeno, že věřící budou oslavovat „beránkovu svatební
večeři.“ Církevní otcové cca po roce 100 n.l. začali nazývat příležitost „eucharistie“ ve
významu díků činění s požehnáním nad chlebem a vínem. Křesťané slavili Pánovu Večeři
správně jako je znakem nové smlouvy zapečetěné Kristovou smrtí a vzkříšením. 283 Dnes
eucharistie znamená mnohem více, než pouhé díkůčinění.
Toto je Mé tělo
Co tedy přesně Ježíš ustanovil během Poslední Večeře? Zde je biblický popis příležitostí,
které obklopovaly Pánovu Večeři. Při Poslední Večeři: „(Ježíš) vzal chléb, vzdal díky,
rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou
památku." Tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: "Tento kalich je ta nová smlouva v
mé krvi, která se prolévá za vás.“ (Lukáš 22:19-20). Toto je vskutku pevné slovo a nemůže
být zneváženo, protože „Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k vyučování, k
usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti..“ (2 Timoteovi 3:16).
Navíce zastánci katolické eucharistie odkazují na Ježíšova slova zaznamenána v šesté kapitole
Janova evangelia, kde Ježíšova slova zajisté vypadají, že mají spojitost s přijímáním:
„Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít
na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa." Židé se tedy
hádali mezi sebou a říkali: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim řekl:
"Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte
v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v
poslední den. Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.“ (Jan
6:51-55).
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Holmanův Biblický Slovník, Parsons Technology, 1994.
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Opakovaně Ježíš prohlásil, že Jeho tělo je jídlem a Jeho krev je pitím. Vzato dohromady tyto
verše vypadají tak, aby ujistily, že Ježíš – který je „chlebem života“ – je skutečně přítomný
v posvěcené hostii. Ale předtím, než to přijmeme za své, musíme se řádně podívat na celé
téma v souvislosti, jak se Bůh o tomto vyjadřuje. 284
Metafory a podobenství
Naskrz Bibli, kontext určuje význam. Bibli věřící křesťané vědí, že nemohou brát doslovně
některé symbolické interpretace a že ty vyžadují celý kontext Písma. Předtím než
prozkoumáme Ježíšova slova u Jana kapitoly 6 a dalších, podívejme se na několik příkladů
symboliky v Písmech. Všichni učenci budou souhlasit, že následující verše jsou metaforami.
Vysvětlení následují v dalších verších..
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. (Žalm 34:8).
(Zkuste a zažijte to, co Bůh zaslíbil a zjistíte, že je to pravda.)
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu
dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." (Jan 4:14)
(Pro ty, kteří obdrží dar spasení, Kristův Duch bude přebývat v jejich duších a bude
svědčit o Kristově dílu a věčném životě.)
Ezechiel 3:1 Řekl mi: "Lidský synu, sněz, co máš před sebou, sněz tento svitek a jdi,
mluv k izraelskému domu." Otevřel jsem tedy ústa a on mi dal ten svitek sníst.
(Přijmutí hluboko do svého srdce a dodržovat Boží Slovo.)
Je zjevné, že Bůh často užívá metafor a symbolické řeči k tomu, aby vykreslil obraz čtenáři.
Když Bible říká, že Bůh nás skrývá pod Svá křídla, víme, že Bůh není ptákem s křídly.
Nicméně Bible by měla být interpretována doslovně, dokud kontext nevyžaduje symbolické
vysvětlení. Tak proč Janovo evangelium a další evangelia toto vyžadují?
Jan 6
Jestliže čteme celou šestou kapitolu Janova evangelia, dostaneme nejen kontext, ale také
několik začínajících pohledů do toho, co Ježíš myslel, když řekl, že musíme jíst Jeho tělo a pít
Jeho krev. Janova kapitola 6 začala s vysvětlením toho, jak Ježíš kráčel po vodě. Na začátku,
ve verši 22 můžeme najít, že následující den lidé, kteří hledali Ježíše ze špatných důvodů, jak
můžeme vidět ve verších 26 a 27: „Amen, amen, říkám vám: Hledáte mě ne proto, že jste
viděli znamení, ale že jste jedli z těch chlebů a byli jste nasyceni. Pracujte ne pro pokrm, který
hyne, ale pro ten pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka.“
Tyto verše začaly rámec kontextu těch veršů, které následují, zvláště to, že Ježíš zdůraznil
potřebu toho, aby pro sebe hledali věčný život. Ježíš šel a vysvětlil jim, jak obdrží věčný život
a ve verši 28 když lidé řekli Ježíši „Co máme dělat, abychom konali Boží skutky?“ Ježíš
odpověděl (verš 29) „Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal.“
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Instrukce Písem týkající se přijímání mohou být k nalezení v následujících verších: Matouš 26:17-35; Marek
14:12-31; Lukáš 22:7-23; Jan 13:1-17,26 a 1 Korintským 11:17-34.
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Zde Ježíš upřesňuje, že je jen jediná práce, která potěší Boha, doslovně – víra v Ježíše. Ježíš
zdůraznil toto ve verši 35 „Já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy
hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“ Všimněte si, že rozkazovacího způsob je
„přijď ke mně“ a „věř ve mně.“ Ježíš opakuje pravdu svého sdělení ve verši 40, kde říká –
„Neboť toto je vůle Toho, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl
věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“
Chléb života
Ježíš nemohl být přesnější – tím, že skrze přicházení k Němu a víru v Něj dostaneme věčný
život. V tomto bodě záznamu začali židé reptat, když řekl, „Já jsem ten chléb, který sestoupil
z nebe.“ (verš 41). Ježíš odpověděl na jejich reptání ve verši 42 až 58, kde prohlásil, že On je
vskutku „chlebem života“ a tak, že musí jíst Jeho maso a pít Jeho krev, aby obdrželi věčný
život. Nicméně vzpomeňme si na kontext tohoto tvrzení. Zaprvé, Ježíš, dával sebe do
protikladu s mannou, která padala jejich otcům a byla obživou pro celou jejich cestu z Egypta,
ale jejich otcové jsou nyní mrtvi. Zatímco Ježíš nabídl sebe jako živoucí chléb, který budou-li
jíst, způsobí, že budou žít navždy.
Ježíš není mannou, která podléhá zkáze jako ta, kterou jejich předkové jedli na poušti. Jedině
podílením se na Jeho věčném životě můžeme mít naději, že s Ním budeme žít navěky. Tento
v kontrast upevňuje Jeho hlavní zprávu, která je zaznamenána ve verši 47, kde Ježíš říká:
„Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, má věčný život.“ Povšimněte si přítomného
času, když je zde řečeno, že kdo v Něj věří, už nyní má, v přítomnosti, věčný život. Není to
něco, kam míříme,nebo máme naději, že se možná stane v budoucnosti, ale spíše, něco, co
obdržíme ihned když věříme.
Když Ježíš říkal tato slova, byl v synagoze v Kafarnaum (verš 59) a neměl u sebe žádné víno
ani chléb. Protože Ježíš byl poslušný Božímu Zákonu a vědom si přikázání, zakazující
kanibalismus, hovořil obrazně. Jestliže by hovořil doslovně, potom by přímo byl proti
nařízení Boha Otce: „Jen maso oživené krví nesmíte jíst.“ (Genesis 9:4) Proto také Ježíš sám
řekl, že : „Písmo nemůže být porušeno.“ (Jan 10:35). Proto musel hovořit obrazně. A toto je
přesně to, co vysvětluje ve vlastních slovech v následujících verších.
Tělo není nic platno
Po tomto, ve verši 60, můžeme najít mnohé z Jeho učedníků, kteří řekli: „To je tvrdá řeč. Kdo
ji může poslouchat?“ Ježíš byl vědom jejich stížností a odpověděl ve verších 61 až 64, kde
řekl: „To vás pohoršuje? A co kdybyste viděli Syna člověka, jak vystupuje tam, kde byl
dříve? Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch
a jsou život. Někteří z vás ale nevěří.“ Počkejte chvíli, je zde napsáno, že tělo není nic platno!
Já myslel, že Ježíš řekl, že musíme jíst Jeho tělo! Ovšem, jestli ale tělo není nic platno, potom
Ježíš musel mluvit v duchovních termínech. A to je přesně to, co řekl: „Slova, která vám
mluvím já, jsou Duch a jsou život.“
Ježíš užívá přesně stejného řeckého slova pro tělo (sarx) tak, jak jej užíval v předcházejících
verších. Proto musíme toto uzavřít s tím, že se zde o doslovném jezení těla nehovoří. Jestliže
sám Pán sestavil kontext dialogu, měli bychom Mu dobře naslouchat. On řekl, že to, co On
mluví, je duch a že tělo není nic platné.
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Jestliže toto není zcela jasné, Petrova slova nedovolují prostor pro pochybení. Přímo po
následujícím dialogu s Židy, ve kterém někteří z jeho učedníků odešli pryč, Ježíš řekl svým
dvanácti apoštolům: „Chcete snad odejít i vy?“ (Verš 67). Petrova odpověď je závažná. Jeho
odpověď Ježíši je zaznamenána ve verši 68: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného
života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha.“ Úžasné! Petr
neřekl, že musíme věřit v to, že musíme jíst Jeho tělo, abychom mohli žít. On řekl, že „ty jsi
Kristus“ a máme věřit v Něj jako v Krista.
Toto je vyznání víry, která vede k věčnému životu, nikoliv jezení Ježíšova těla pití Jeho krve.
To také souhlasí s celistvostí Písem. Zde je krátký souhrn:
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z
mrtvých, budeš spasen. (Římanům 10:9)
Co mám dělat, abych byl spasen?..Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen (Skutky
16:30-31).
Kdo věří v Syna, má věčný život (Jan 3:36).
Duchovní smysl
V Janově šesté kapitole Ježíš čistě srovnával dočasný užitek fyzické manny spolu s věčným
užitkem života v Duchu. Toto téma je opakováno naskrz celé Boží Slovo. Skrze celou Bibli
omezený a dočasný prospěch těla je ve srovnání s nekonečným a věčným prospěchem ducha.
Konzumací manny, dokonce manny z nebes se dosáhlo omezených hodnot. Nicméně přijetí
Kristova života, přijetí víry a důvěry v Něj má nekonečnou hodnotu. Římanům 8 kapitola
vysvětluje tuto pravdu:
A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle
těla, ale podle Ducha. Ti, kdo jsou podle těla, totiž myslí na věci těla, ale ti, kdo jsou
podle Ducha, na věci Ducha. Neboť smýšlení těla je smrt, ale smýšlení Ducha je život
a pokoj. A tak ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v
Duchu, pokud ve vás přebývá Duch Boží. Jestliže pak někdo nemá Kristova Ducha,
ten není jeho. (Římanům 8:1,5-6,8-9).
Ježíšových sedm tvrzení – „Já jsem...“
Navíce k Ježíšově učení v Janově šesté kapitole, dostáváme se k dalšímu pohledu k Jeho
zprávě tím, že čteme celé Janovo evangelium a začínáme plně rozumět tomu, co Ježíš mínil,
když řekl, „Já jsem chléb života.“ V Janově evangeliu, Ježíš činí sedm prohlášení „Já jsem
...“. Tyto jsou vypsány v seznamu níže uvedeném.
Jan 6:35
Jan 8:12
Jan 10:9
Jan 10:11
Jan 11:25
Jan 14:6
Jan 15:5

Já jsem chléb života
Já jsem světlo světa
Já jsem dveře
Já jsem dobrý pastýř
Já jsem vzkříšení a život
Já jsem cesta, pravda a život
Já jsem vinný kmen

122

Věřící by měli milovat těchto sedm „Já jsem..“ prohlášení. Nejen, že Ježíš říká, že je Bohem,
ale On definuje, kdo Bůh je. Půjdeme nazpět do knihy Exodus, kde se Mojžíš ptá, jaké je Jeho
jméno. 285 Bůh odpovídá Mojžíšovi, když řekne, „Jsem který jsem“. Toto „Jsem který jsem“
znamená jméno Boha, což se v hebrejštině píše YHWH, odkud je vzata výslovnost „Yahweh“
a „Jehovah.“
V Janově evangeliu, Ježíš vysvětluje a objasňuje, kdo Bůh je. Jestliže tvá duše je hladovějící,
Ježíš by řekl: „Já jsem chléb života.“ Jestliže hledáš objasnění a porozumění, Ježíš by řekl:
„Já jsem světlo světa.“ Jestliže hledáš vstup do požehnaného života, Ježíš by řekl: „Já jsem
dveře.“ Hledáš vedení a ochranu? Ježíš by řekl: „Já jsem dobrý pastýř.“ Hledáš věčný život?
Ježíš by řekl: „Já jsem vzkříšení a život.“ Ježíš zná všechny Tvé potřeby lépe, než Ty sám.
Potřebuješ-li cokoliv, Ježíš by řekl: „Já jsem cesta, pravda a život. Já jsem vinný kmen. Jsi-li
mi věrný, naplním všechny Tvé potřeby.“
To, co Ježíš hovoří v šesté kapitole a v celém Janově evangeliu, je: Já jsem vše, co potřebuješ.
Já jsem Tě stvořil a já znám a rozumím tomu, co potřebuješ aby bylo naplněno a to jsem Já.
Ježíš je nám vším. Netrap se tím, co vše potřebuješ. Ježíš sám naplní všechny potřeby, které
potřebujeme. Studiem celého Janova evangelia můžeme zcela jasně říci, že Ježíš sebe
neprohlašuje jako doslovný chléb, ani to, že sebe prohlašuje za doslovný vinný kmen nebo
dveře. Spíše potvrzuje, že náš Bůh a Stvořitel, On a On sám je to, co my potřebujeme.
Porozumění tomuto Božího záměru je klíčové.
Jan šestá kapitola: Nesouvisející s Poslední Večeří
Před opuštěním šesté kapitoly Janova evangelia, můžeme učinit závěr, že tato kapitola nemá
spojitost s Poslední Večeří, či dokonce s doktrínou o eucharistii. Je vhodné zopakovat, že
šestá kapitola Janova evangelia nemá nic dočinění s Poslední Večeří! Zatímco zastánci
transsubstanciace nabízí odkazy na tyto verše k podpoře své doktríny, nikde v této kapitole
Ježíš nedává svým učedníkům instrukce, jak celebrovat společenství přijímání, ani zde není
žádný popis Poslední Večeře.
Poslední Večeře se začíná zmiňovat v Janově evangeliu až od kapitoly třinácté, nikoliv šesté,
která je jejím samostatným předmětem. I když by tím Ježíš mínil, že musíme doslovně jíst
maso Jeho tělo, abychom obdrželi věčný život, neustanovil procedury, které jsou spojeny
s přijímáním a rozhodně nenařídil svým učedníkům, aby ustanovili kněžství, kterým by
proměňovali chléb a proměnili jej v doslovné tělo. Není to učení ani zde, ani nikde v Písmech,
že se má uctívat tělo a krev pod vzhledem chleba. Evangelium má plný záznam Ježíšových
slov k Poslední Večeři, pojďme je tedy prozkoumat.
Jan Kapitola 13
V třinácté kapitole Janova evangelia je podán záznam o Poslední Večeři. Ve verších 2 a 4
čteme: „A když večeřeli..(Ježíš).. vstal od večeře, odložil plášť, vzal zástěru a přepásal se.“
Tak vidíme, že i za časů Jana poté, co požehnal chléb, lámal jej a řekl „To je mé tělo, které se
dává za vás.“ (Lukáš 22:19).
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Exodus 3:11-15
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To, co je zajímavé v Janově podání Poslední Večeře, je to, že Ježíš požehnal chléb a řekl
„Toto je mé tělo,“ odkazoval na požehaný a posvěcený chléb jako pouhý chléb (ve verši 18 a
verši 26). Ve verši 26 stojí: „Ježíš odpověděl: "Je to ten, komu podám namočené sousto." A
když namočil sousto, podal je Jidášovi, synu Šimona Iškariotského.“ Ztratil Ježíš ponětí o
tom, co dělal? Přeřekl se? Nikoliv! Podle vlastních slov Ježíše, chléb zůstal chlebem dokonce
i poté, co byl požehnán.
Satan vstoupil do Jidáše
Navíce to, co následovalo ihned poté, co Jidáš Iškariotský přijal požehnaný chléb je velmi
důležité. Ve verši 27 čteme: „A tehdy, po tom soustu, do něho (Jidáše) vstoupil satan.“ Boží
Slovo nám hovoří, že satan vstoupil do Jidáše právě poté, co přijal chléb.
Je to natolik důležité, že to nemůže být přeskočeno, právě jak Boží Slovo to opakuje ve verši
30: „Jidáš tedy vzal to sousto a hned vyšel ven. A byla noc.“ Poslední Večeře byla kompletní.
Jidáš se podílel na požehnaném a lámaném chlebě. A ihned do něj vstoupil satan. Zde je zcela
nemožné, aby požehnaný chléb byl skutečným tělem, krví, duší a božstvím Ježíše Krista.
Každý věřící ví, že satan nemůže přebývat tam, kde je Kristus. Také apoštol Pavel činí toto
velmi jasným:
„Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s
temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? Jaké je
spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl:
‚Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým
lidem.‘“ (2 Korintským 6:14-16).
Kristus nemůže být zajedno s Beliálem – ďáblem. Nicméně také satan vstoupil do Jidáše
ihned poté, co se podílel na požehnaném chlebě.
Poté, co se Jidáš účastnil společenství
Některé biblické překlady překládají Jana 13:2 jako „během večeře, spíše než „poté, co večeře
skončila.“ Je možné, že Jidáš přijal chléb předtím, než byl požehnán Ježíšem? Odpověď je
jasná: Matouš, Marek a Lukáš, všichni souhlasí, že Jidáš se účastnil požehnaného chleba
společně s ostatními apoštoly.
Například v Markově evangeliu čteme: „Když pak nastal večer, přišel Ježíš se dvanácti. A
když byli za stolem a jedli, Ježíš řekl: ‚Amen, říkám vám, že jeden z vás, kdo jí se mnou, mě
zradí.‘ A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal jim ho se slovy: ‚Vezměte,
jezte, to je mé tělo.‘“ (Marek 14:17-18,22). Povšimněme si, že byl večer, když všichni jedli
požehnaný chléb. Také vzpomeňme, že u Jana 13:27-30 je psáno, že Jidáš přijal chléb a
následně do něj vstoupil satan a potom Jidáš odešel ihned ven, a to byla noc. Jinými slovy,
všichni učedníci jedli požehnaný chléb večer a potom satan vstoupil do Jidáše a ten odešel
ven. A to byla noc.
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V Lukášově evangeliu je stejně zjevné, Jidášovu účast na Poslední Večeři předcházela slova
Ježíše o ovládnutí a zrazení Ježíše: „A když přišla ta chvíle, posadil se za stůl a dvanáct
apoštolů s ním. …A když vzal chléb, vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé
tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku." Tak vzal i kalich, když bylo po večeři,
a řekl: "Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se prolévá za vás. Ale pohleďte, ruka
mého zrádce je se mnou na stole. Syn člověka jde vskutku tak, jak je určeno, ale běda
člověku, jímž je zrazován." A oni se začali mezi sebou dohadovat, kdo z nich že je ten, který
se to chystá udělat.“ (Lukáš 22:14, 10-23).
Matouš 26:20-26 také vypovídají o tom, že Jidáš při společné večeři, byl ovládnut satanem,
aby zradil Ježíše.
Prozkoumání události ve všech třech dalších evangeliích přináší křišťálově čistý pohled, že
Jidáš přijal požehnaný chléb a satan do něj vstoupil.
Matouš, Marek a Lukáš
Matouš 26:17-29, Marek 14:12-25 a Lukáš 22:7-23 podávají paralelu k tomu, co se událo
předvečer Kristova ukřižování. V Lukáši 22:14-19 Ježíš říká svým učedníkům:
A když přišla ta chvíle, posadil se za stůl a dvanáct apoštolů s ním. Tehdy jim řekl:
"Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka předtím, než budu trpět; neboť vám
říkám, že už ho nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v Božím království." A když vzal
kalich, vzdal díky a řekl: "Vezměte jej a rozdělte mezi sebou; neboť vám říkám, že už
nebudu pít z plodu vinného kmene, dokud nepřijde Boží království." A když vzal chléb,
vzdal díky, rozlomil a dal jim ho se slovy: "To je mé tělo, které se dává za vás. To
dělejte na mou památku."
Co stojí za povšimnutí je to, co Ježíš neřekl. Nikdy neřekl, že požehnaný chléb je doslovně
Jeho tělem, krví, duší a božstvím. Toto stojí za zmínku zopakovat – nikdy, v žádném
z evangelijním příběhu nebo kdekoliv jinde v celé Bibli Ježíš neučí, že požehnaný chléb se
mění v Jeho doslovné tělo, krev, duši a božství. To, co ve skutečnosti říká, je: „toto dělejte na
mou památku.“ Víme, že hned na další den byl Ježíš ukřižován, zemřel a byl pohřben. Jeho
tělo bylo vskutku lámáno a Jeho krev byla prolita za naše hříchy. O tři dny později vstal
z mrtvých a později odešel k Otci.
Ježíšovo jediné tělo je v nebesích
U Marka 16:19 je nám řečeno, že „(Ježíš) byl vzat vzhůru do nebe a posadil se po Boží
pravici.“ Ježíš byl vzat v tělesné podobě a je po pravici Boha Otce. Petr říká o této události
takto: „(Ježíš) jenž odešel do nebe,je po Boží pravici“ (1 Petrova 3:22).
Ježíšovo jediné a oslavené tělo je jen v nebesích. Toto činí jasný smysl, když si vzpomeneme
na Jeho slova, když řekl „toto dělejte na mou památku“. Jestliže Ježíšovo tělo, krev, duše a
božství je s námi v eucharistii, slova „toto dělejte na mou památku,“ by nedávala smysl.
Vzpomínková slavnost se nekoná za někoho, kdo se jí účastní a kdo je přítomen, ale spíše za
toho, kdo nám chybí a odešel.
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Nyní je samozřejmé, že Ježíš je Bůh a „Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v
duchu a v pravdě.“ (Jan 4:24). Ježíš je s námi duchovně a On je všudypřítomný, tak že je nyní
s námi všemi – kdekoliv bychom se nacházeli. Ale Jeho oslavené tělo je v nebesích. „Kristus
však za hříchy obětoval jedinou oběť a posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až
budou jeho nepřátelé položeni za podnož jeho nohou; neboť jedinou obětí přivedl ty, kteří
jsou posvěcováni, navždy k dokonalosti.“ Z toho je jasné, že Ježíšovo tělo je v nebesích a
měli bychom si připomínat, že On šel za nás na kříž.
Úkony v rané církvi
Raná církev oslavovala Večeři Páně často a jejich záznam nalézáme v knize skutků
apoštolských. Podívejme se, jak apoštolové a učedníci oslavovali poté, co Ježíšově
nanebevstoupení. V knize Skutků čteme:
Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
(Skutky 2:46)…A když to řekl, vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, nalámal a
začal jíst. Všichni tedy byli povzbuzeni a pojedli. (Skutky 27:35-36).
Pánovi apoštolové byli ti, kteří byli přítomni u Poslední Večeře a nikdy neodkazovali
na to, že by chléb byl doslovným tělem, krví, duší a božstvím Ježíše. Dokonce
v neděli, což je den, kdy Pán vstal, bylo společenství spojeno s pouhým chlebem.
Klíčovým veršem v knize Skutků Apoštolských, je když čteme, že: „se učedníci
prvního dne po sobotě sešli k lámání chleba…“ (Skutky apoštolské 20:7).
Je vhodné poznamenat, že učedníci se scházeli neděli (den po sobotě) na památku Ježíšovy
smrti a vzkříšení. Můžeme procházet celou knihu Skutků apoštolských, ale neuvidíme zde
žádnou zmínku o tom, že by společná Večeře Páně byla něčím více, než vzpomínkovou
slavností. Toto nijak nesnižuje její důležitost, ale spíš zdůrazňuje důvod, proč Večeře Páně
byla oslavována – což bylo k připomenutí si kompletního díla na kříži a že Ježíš je nyní
v nebesích jako náš vítězný Král!
Bůh nepřebývá v chrámech vytvořených lidskýma rukama
Co je zajímavé v knize Skutků apoštolských, je zdůrazňované tvrzení učedníků o tom, kde
Bůh nepřebývá! „Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama…“ (Skutky 7:48).
Pavel se tedy postavil uprostřed Areopágu a řekl: "Muži athénští, vidím, že jste v
každém ohledu velice nábožní lidé. Když jsem tu totiž procházel a pozoroval, co
uctíváte, našel jsem také oltář, na kterém je napsáno: Neznámému bohu´. Koho tedy
uctíváte nevědomě, toho vám já zvěstuji. Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v
něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama. Ani si
nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem
život i dech i všechno.“ (Skutky 17:22-25).
Tato pravda je taky opakována v knize Židům: „Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané
rukama (jež je zobrazením té pravé), ale do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží
tváří za nás.“ (Židům 9:24).
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Jak úžasné! Eucharistický svatostánek je „svaté místo“ učiněné lidskýma rukama! Dokonce
Bible hovoří, že Kristus tam není, nýbrž je v nebesích. Navíce řecké slovo pro chrám je naos,
které může být přeloženo jako svatyně, nebo místo uctívání. Bůh říká, že tam nepřebývá,
ačkoliv katolická církev trvá na tom, že Ježíš je přítomný ve všech svatostáncích na světě.
Hostie je vyrobena taktéž lidskýma rukama, ačkoliv Bible hovoří jasně, že Bůh si nedává
sloužit lidskýma rukama (Skutky 17:25). Písma nás jasně učí, že Ježíšovo tělo je v nebesích a
že Večeře Páně je významem připomenutí dokončené práce na kříži.
Zdržení se krve
Navíce apoštolové přikazovali věřícím, aby se zdržovali krve. V knize Skutků můžeme najít,
že apoštolové a starší se sešli, aby zvážili jisté židovské zvyky, které se chtěly vtlačit do rané
církve. Jejich rozhodnutí, prohlášeno Jakubem je následující:
Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z pohanů obracejí k Bohu, ale
abychom jim napsali, ať se zdržují od věcí poskvrněných modlami, od smilstva, od
masa zardoušených zvířat a od krve. (Skutky apoštolské 15:19-20)
Jestliže původní apoštolové a učedníci opakovali přikázání novým věřícím, aby se zdržovali
krve (viz také Skutky 15:29, 21:35), proč římskokatolická církev povzbuzuje věřící, aby jedli
Ježíšovo tělo a krev? Stává-li se proměněná hostie doslovným Ježíšovým tělem, KRVÍ, duší a
božstvím, potom účast na takovémto společenství jde proti nařízením Ducha Svatého, která
varuje před krví. Toto je přímá nesrovnalost.
1 Korintským 11
Někteří zastánci eucharistie říkají, že 1 Korintským 11, podporuje transsubstanciaci. Odkazuji
k verši 29, kde je řečeno: „Neboť kdo jí a pije nehodně, jí a pije sám sobě odsouzení, jelikož
nerozsuzuje Pánovo tělo.“ Skrze čtení 1 Korintským 11 je zjeveno, že korintští nedělali přímé
rozlišení mezi Večeří Páně a normálním jídlem. Ne, že nerozpoznávali Pánovo tělo, ve
smyslu poznání, že chléb a víno jako symboly Kristova těla a krve, ale to, že se této oslavy
nehodně účastnili.
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Toto je evidence, která byla výtkou praxe korintským. Tito, kteří jedli a pili byli nehodným
způsobem opilí a sobecky jedli před ostatními bratry v Kristu. Pavel prohlašuje toto za
problém ve verších 20 a 21. Není zde žádné zmínky o tom, že by Pavel věřil nebo učil
transsubstanciaci.
Co je pro některé velmi podnětlivé, je napsáno ve verších 26 a 28 kapitoly 11, kde Pavel se
odvolává na požehnaný chléb, jako na pouhý chléb poté, co byl požehnán. Pavel říká ve verši
26: „Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt, dokud
nepřijde.“
Navíce jestliže Ježíš je skutečně přítomen v eucharistii, proč by Pavel říkal, že máme slavit
Večeři Páně „dokud nepřijde“? Toto by dávalo smysl jedině tehdy, jestliže Večeře Páně je
památkou na dokončené dílo na Kalvárii. A toto je přesně to, co Ježíš nařídil, když řekl „toto
dělejte na mou památku.“ (Lukáš 22:19). Ježíš je Beránkem Božím, který bere hříchy tohoto
světa. Samozřejmě, že Ježíš nepřišel jako doslovný beránek, který zemřel za hříchy světa, ani
jako oplatka, která se proměňuje v doslovné tělo, krev, duši a božství Ježíše během přijímání.
Dokončené dílo
Snad nejvíce znepokojujícím aspektem katolické doktríny je, že Kristus je znovu-obětován
denně tisíci katolickými kněžími. A taky tvrzení, že přijímáním eucharistie mohou katolíci
obdržet odpuštění hříchů. Jinými slovy, katolická církev učí, že eucharistie je obětní nabídka,
která je schopna nás zprostit hříchů. Proto Kristus vždy trpí a umírá pokaždé, co kněz
proměňuje hostii. Zde je způsob, jak toto katechismus katolické církve vysvětluje:
Jako oběť je eucharistie také přinášena na smír za hříchy živých i mrtvých, a proto
abychom dostali od Boha duchovní nebo časná dobra. 286
Kdykoliv se totiž slaví toto tajemství, vždy „se uskutečňuje dílo našeho vykoupení. 287
Eucharistie je tedy obětí, protože zpřítomňuje oběť kříže. 288
Takové učení přímo protiřečí tomu, co učí Boží Slovo. Když Ježíš umřel na kříži, prohlásil:
„Je dokonáno!“ (Jan 19:30). Řecké slovo užito pro vyjádření tohoto je tetelestai. Je to termín
v řečtině, který vyjadřuje zaplacení v plnosti. Dílo spasení je kompletní! Kristus dokonal naše
vykoupení jednou provždy na kříži. Ježíš není opakovaně obětován v eucharistii tak, jak
katolická církev vyučuje. Účastí na eucharistii se neupokojuje Bůh, ani nedochází ke smíření
za hříchy. Jste-li katolíkem, potom následující verše mohou být pro vás velmi důležité, protož
důvěřujme směle tomu, co Bůh řekl ve svém Slově.
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Katechismus § 1414
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Kristus přece nevstoupil do svatyně udělané rukama (jež je zobrazením té pravé), ale
do samotného nebe, aby se nyní objevil před Boží tváří za nás. Ne proto, aby obětoval
sám sebe znovu a znovu, tak jako nejvyšší kněz každoročně vchází do nejsvětější
svatyně s cizí krví (protože tehdy by musel od založení světa trpět mnohokrát), ale
nyní na konci věků se ukázal, aby svou obětí odstranil hřích jednou provždy. A jako
je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud, tak byl i Kristus jednou
obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé
ukáže bez hříchu, aby je spasil. (Židům 9:24-28).
Každý kněz stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti,
které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a
posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni
za podnož jeho nohou; neboť jedinou obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, navždy
k dokonalosti. Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy. (Židům
10:11-14,18).
Neboť že zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, ale že žije, žije Bohu. (Římanům
6:10)
Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl
k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen v Duchu (1 Petrova 3:18).
Věčné následky
Zcela jasně katolická doktrína o eucharistii je protikladem k Božímu Slovu. Ale jak je
závažná tato doktrinální chyba? Je vážná natolik, že může ovlivnit věčný život? Bude to znít
ironicky, ale následující citace je od jednoho bývalého protestanta Petra Kreefta, který je nyní
silným zastáncem katolické eucharistie, a tak přímo může vyjádřit důležitost a dopad
potvrzení této víry:
Ó jakým bodem rozdělení je eucharistie! Jedna z těchto dvou stran je na tom velmi,
velmi špatně. Říkal jsem si předtím, že protestanti to činí správně, a že katolíci dělají
velký omyl modlářského uctívání chleba a vína – jako Boha. Ale jsou-li katolíci v
pravdě a protestanti dělají právě tak hrozný omyl odmítáním uctívání Krista, kde On
je, a tak vypouštějí doslovně nejreálnější spojení s Kristem, které může být v jejich
životě – a to ve svatém přijímání.
Zvažme to, co Kreeft napsal. Jestliže katolíci jsou na omylu ve své víře a uctívají eucharistii,
potom jsou vinni modlářstvím. Protože jsou přímo v rozporu druhému přikázání (Exodus
20:4-5).
Je velmi důležité, abychom věřili a přímo uctívali pravého Ježíše, o kterém je psáno v Bibli.
Ježíš varoval, že bude mnoho falešných kristů. Zde začíná otázka, zda-li by všichni
vyznávající křesťané neměli začít hledat v Písmech co tam skutečně je a toužit poznat
pravdu? Toto je Boží vůle: „Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat
celým svým srdcem.“ (Jeremjáš 29:13) „Posvěť je svou pravdou, neboť tvé slovo je pravda“
(Jan 17:17).
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Shrnutí
Jestliže je transsubstanciace pravá, potom Ježíšovo tělo musí být na stovkách tisíců svatyní
současně. Proto také Boží Slovo jednoznačně hovoří, že Ježíš měl jediné tělo: „v jednom těle
to obojí usmířil s Bohem skrze kříž…“ a připravils mi (Ježíši) tělo.“ (Židům 10:5).
Nakonec, i když riskuji to, že se budu opakovat, musí být zdůrazněno, že nikde v Bibli Duch
Svatý nevyučuje, že požehnaný chléb se stává doslovným tělem, krví, duší a božstvím Ježíše
Krista. Zastánci transsubstanciace nemohou ukázat jednoduché, čisté a biblické učení
k podpoře jejich doktríny.
Poslední citace je převzata z Foxovy knihy mučedníků, jak Paní Prestová z Cornwall byla
nařčena z popírání transsubstanciace. Její poslední slova katolickému biskupovi předtím, než
byla upálena u kůlu jsou velmi objasňující.
Jak mohu popřít svou víru, která říká, že Kristus je posazen po pravici Svého Otce a je
tam celým svým tělem a duší, do doby, než se vrátí znovu, a že On je tam proto, aby
byl naším přímluvcem a přimlouval se za nás k Bohu Svému Otci? Jestli tomu tak je,
potom tedy není zde na zemi v kousku chleba. Jestliže není zde a jestliže nepřebývá
v chrámech učiněných lidskýma rukama, tak potom kde? Můžeme jej hledat tady?
Jestliže nedal své tělo jednou provždy na kříži, proč jej opět obětujeme? Jestliže
jedinou obětí učinil všechny dokonalými, co máme dělat s obětováním, které je vskutku
nedokonalé? Jestli jej máme uctívat v Duchu a v pravdě, proč bychom měli uctívat
kousek chleba? Jestliže není jezen a pit skrze víru a pravdu, a jestliže Jeho tělo není
prospěchem mezi námi, proč říkáte, že činíte Jeho tělo a krev, a říkáte, že je prospěšné
pro tělo i duší? Ach běda! Jsem ubohá žena, ale raději udělejte to, co musíte a nebudu
více žít.
Jak je tragické, že podvodníci, kteří se vydávají za Marii a Ježíše, odkazují lidi k falešnému
Kristu. Není to žádným překvapením pro ty, kteří čtou Bibli. Ježíš varoval, že v posledních
dnech bude velké podvádění v Jeho jménu. Naší modlitbou je, abyste hledali Pána a Jeho
Slovo celým svým srdcem. Jedině takto, se setkáte s pravým Kristem.
Souhrn Písem týkajících se Večeře Páně
Je zde mnoho dalších Písem, které vyvracejí učení o transsubstanciaci. Pro další studium,
podívejte se na následující Písma a případné poznámky k tomuto tématu.
-

-

„Vždyť přece byl za nás obětován náš velikonoční Beránek, Kristus!“ (1 Korintským
5:7). Při Poslední Večeři Ježíš řekl: „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka
předtím, než budu trpět“ (Lukáš 22:15). Podívejte se také na : Exodus 12:1-4; 13:6-10.
Jak židé oslavovali paschu ve vzpomínce na jejich vyjití z otroctví, tak nyní
oslavujeme Večeři Páně v vzpomínce na vyjití z otroctví hříchu. Ježíš je naším
Obětním Beránkem.
Ježíš řekl: „Ten, který jí se mnou chléb, zvedl svou patu proti mně.“ (Jan 13:18). Ježíš
se odkazuje k společné večeři a že prvkem je pouhý chléb, poté, co byl požehnán.
„A tehdy, po tom soustu, do něho vstoupil satan (do Jidáše). (Jan 13:27). Boží Slovo
nám říká, že satan vstoupil do Jidáše poté, co přijal požehnaný chléb. Je samozřejmé,
že satan nemůže přebývat tam, kde je Kristus (2 Korintským 6:14-16).
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„Když (Ježíš) vzdal díky, rozlomil jej a řekl: ‚Vezměte, jezte, toto je mé
tělo‘…kdykoli byste jedli tento chléb..“ (1 Korintským 11:24-26). Pavel se odkazuje
na chléb jako chléb poté, co byl požehnán.
„To je mé tělo, které se dává za vás. To dělejte na mou památku.“ (Lukáš 22:19).
Oslava Večeře Páně je vzpomínkou na dokončené dílo na kříži.
„Neboť kdykoli byste jedli tento chléb a pili tento kalich, zvěstujete Pánovu smrt,
dokud nepřijde.“ (1 Korintským 11:26). Slova „dokud nepřijde“ předpokládají, že
Pán byl vzat do nebes.
„Ježíš Kristus…byl vzat na nebesa a je po pravici Boží…“ (1 Petrova 3:21-22). Viz
také: Matouš 26:64; Římanům 8:34; Efezským 1:20; Koloským 3:1; Židům 1:3;9:2425;12:2- Mnoho dalších veršů Písma hovoří o tom, že Ježíš byl v jednom těle vzat do
nebes.
„připravils mi tělo“ (Židům 10:5). Transsubstanciace protiřečí biblické doktríně o
vtělení a nanebevstoupení.
„(Ježíš je ten, který sestoupil, je také Ten, který vystoupil vysoko nad všechna
nebesa..)“ (Efezským 4:10). Viz také Efezským 2:16. Ježíš má jediné – oslavené tělo a
to je v nebesích. Ježíšovo tělo není v tisícovkách svatyní po celém světě.
„Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou
Duch a jsou život.“ (Jan 6:63). V šesté kapitole Janova evangelia Ježíš znázorňuje
kontext s tímto zjeveným tvrzením.
„Já jsem dveře. Kdokoli vejde skrze mne, bude spasen“ (Jan 10:9). Nikdo nevěří, že
Ježíš je doslovnými dřevěnými dveřmi, protože i zde mluvil s přeneseným významem.
Proč by měla být slova „Já jsem chléb života“ míněna jinak?
„Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama“ (Skutky 7:48). Viz také: 1
Královská 8:27; Skutky 17:24. Ježíš, který je Bohem, nepřebývá v chrámech,
svatyních ani v monstrancích. On je v nebesích.
„zdržte se… krve“ (Skutky 15:20,29;21:25). Viz také: Leviticus 3:17; 7:26-27Apoštolové přikazovali věřícím, aby se vyvarovali krve. Jestliže eucharistie se stává
Ježíšovou krví a tělem, nachází se v opozici Božímu Slovu.
„Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve
vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit (uctívat). Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i
čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí“ (Exodus 20:4-5). Eucharistická adorace
popírá druhé přikázání. Nikdy nesmíme uctívat nebo se sklánět před ničím a nikým
jiným, než Bohem samotným.
Každý kněz stojí a denně koná bohoslužbu, při níž znovu a znovu obětuje tytéž oběti,
které nikdy nemohou odstranit hříchy. Kristus však za hříchy obětoval jedinou oběť a
posadil se navždy po Boží pravici. Od té doby čeká, až budou jeho nepřátelé položeni
za podnož jeho nohou; neboť jedinou obětí přivedl ty, kteří jsou posvěcováni, navždy
k dokonalosti. Svědčí nám o tom i Duch Svatý. Když totiž nejdříve řekl: "Toto je
smlouva, kterou s nimi po těchto dnech uzavřu, praví Pán: Dám své zákony do jejich
srdce a napíši je na jejich mysli," dodává: "Na jejich hříchy a na jejich nepravosti již
nikdy nevzpomenu." Kde je tedy jejich odpuštění, není už žádná oběť za hříchy.
(Židům 10:11-18). Eucharistie není věčnou a trvalou obětí a není schopna, aby
zprostila všech hříchů. Ježíšova jediná oběť na kříži nás vykoupila z každého hříchu.
Jak Ježíš řekl na kříži „Je dokonáno“, což přímo v řečtině znamená „zaplaceno
v plnosti.“
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