
. 

Někdy nám čas uteče jako voda. 

Chtěli bychom zůstat déle tam, kde jsme. 

Třeba na dovolené na horách nebo u moře. 



. 

Jindy se čas vleče a je docela utrpení ho tak trávit. 

Třeba při stání v koloně na vytouženou dovolenou. 

Nebo ve frontě na párek, když máme hlad. 



. 

Bible mluví o věčnosti.  To je pro nás těžko představitelné. 

Můžeme si to snad představit tak, že to je dlouhý čas. 

Ve skutečnosti ale na věčnosti čas neexistuje. 

Představa o tom, že toto „bezčasí“ lze trávit v utrpení, je ale hrozná. 

 



. 

Tady na zemi to ale nemáme jak ověřit, z věčnosti se nikdo nevrátil. 

Mluví se o tom, že se někdo vrátil z klinické smrti. 

 Takoví lidé pak mluví o tunelu, světle, různých pocitech, a podobně. 

Tomu ale můžeme a nemusíme věřit, můžeme třeba říct, že se jim to jen zdálo. 

 



. 

O věčnosti se píše v Bibli a tomu se věřit dá. 

Už jen proto, že mnoho z toho, co je tam předpovězeno, se už stalo. 

 Je to psané Boží slovo, nic lepšího nemáme. 

Kdo věřit nechce, vždy si najde výmluvu, a to i kdyby byly nějaké důkazy. 

 



. 

Když nevěříme Bibli, 

je to podobné, jako kdybychom nevěřili nějakému úřednímu dokumentu 

s patřičným razítkem, nebo dokonce s pečetí. 

Na platnosti toho dokumentu se tím ale nic nemění. 

Takovým razítkem je v Bibli slovo „AMEN“.  

Znamená to něco jako: „TAK SE STAŇ; TO, CO ŘÍKÁM, JE JISTÉ.“ 



. 

OTČE NÁŠ, KTERÝ JSI V NEBI,  

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ.  

BUĎ VŮLE TVÁ JAKO V NEBI, TAK I NA ZEMI. 

CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES. 

A ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY, 

JAKO I MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINÍKŮM. 

A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ, 

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO. 

NEBOŤ TVÉ JE KRÁLOVSTVÍ 

I MOC  I SLÁVA 

NAVĚKY.  

AMEN. 
 


