SEBEVRAŽDA
CECIL duCILLE
Termín „sebevražda“ ozna uje in, p i kterém si lov k zám rn vezme
sv j vlastní život. Za sebevražedné lze považovat jakékoli chování i ád,
které p ivádí jednotlivce, skupinu nebo dokonce i národ k záhub
i
destrukci na základ vlastního jednání. Termín „ áste ná sebevražda“ se
vztahuje k sebeni ícímu jednání, které nekon í smrtí (nap . sebezmrza ení).
A „chronicky sebevražedné jednání“ popisuje jednání jednotlivce, který opakovan sebevražedným chováním ohrožuje sv j život. S p ihlédnutím
k uvedeným definicím toho, co sebevražda skute n znamená, není možné
p edložit p esné statistiky po tu sebevražedných úmrtí. Ti, kterým se poda í
skute n se zabít, p edstavují pouze malou ást t ch, kte í opravdu zamýšlejí
spáchat sebevraždu, ale nejsou úsp šní. V tšinou daný jedinec, který
sebevraždu páchá, usiluje o to, aby sv j zám r zamaskoval, takže mnohá taková úmrtí se jako sebevraždy v bec nezaznamenají.
V nedávno zve ejn né zpráv Sv tové zdravotnické organizace (WHO)
byla sebevražedná úmrtí za rok 2000 celosv tov odhadnuta na p ibližn jeden milion osob, což p edstavuje sv tovou míru úmrtnosti 16 osob na
100 000 lidí neboli jednu smrt každých 40 sekund. Další informace obsažená
v této zpráv uvádí, že míra sebevražedné úmrtnosti se v pr b hu posledních
45 let celosv tov zvýšila o 60% a sebevražda se nyní adí mezi t i hlavní
p í iny úmrtí obou pohlaví mezi 15. a 44. rokem lidského v ku. V minulosti
byl po et sebevražd nejvyšší mezi staršími muži, ale nyní se mezi mládeží
zvyšuje tak rychle, že mladí lidé jsou v sou asné dob nejohrožen jší
skupinou ve t etin všech zemí. Odhaduje se, že po et pokus o sebevraždu
je 20krát etn jší než po et završených sebevražd.
Historicky vzato je sebevražda sou ástí úpadku lidského chování, které
má své ko eny hluboko v duši lov ka. Hlavní p í inou sebevražd je zp sob
p emýšlení daného lov ka. V židovsko-k es anském myšlení je sebevražda
považována legáln i moráln za n co špatného. Islám je taktéž proti sebevražd s výjimkou u ení o tom, že sebevražedný in ve svaté válce odm ní
bojovníka zvláštním místem v nebi a zvláštní odm nou v reinkarnovaném
život . Toto u ení však není k es anské; mezi k es anstvím a muslimským
náboženstvím existují velice výrazné rozdíly. V tšina ostatních náboženství,
která neuctívají jednoho nejvyššího Boha, je p ístupná u ení o sebevražd .
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Antické ecko dovolovalo zlo inc m spáchat sebevraždu. V obou kulturách, jak ecké, tak i ímské, bylo pro toho, kdo byl poražen v boji, ctí, aby
padl na sv j me namísto toho, aby ho nep ítel zajal. ímské právo nakonec
proti sebevražd vystoupilo, a to z d vodu ekonomických ztrát, které ímští
ob ané utrp li, když jejich otroci spáchali sebevraždu. Japonci mají zase
n co, emu íkají „seppuka“ nebo „harakiri“ (což p edstavuje sebevraždu
rozpáráním b icha). Tento typ sebevraždy praktikovali vysoce postavení Japonci (samurajové) namísto popravy, nebo i proto, aby se vyhnuli n jaké
potup . A koli byly tyto praktiky v roce 1873 postaveny mimo zákon, je
jisté, že duch harakiri je stále živý a aktivní, a to nap íklad mezi japonskými
letci, kte í za II. sv tové války napadali americké lod , p i emž používali svá
letadla jako rakety a sebe jako navád cí systémy. Do dnešního dne páchají
buddhisté ob tní sebevraždy a zaživa se upalují na protest proti sociálním
podmínkám; a v Izraeli dokonce i v sou asné dob Palestinci používají svá
t la jako lidské bomby ve válce proti Izraeli. V n kterých afrických
kulturách m že rada starších na ídit svému ná elníkovi, aby spáchal
sebevraždu. A i v mnohých antických kulturách se v jistých situacích od lidí
o ekávalo, že ukon í sv j život sebevraždou.
Jedna v c je však jistá: všichni, kte í spáchají sebevraždu nebo se o ni
pokusí, trpí n jakým druhem psychického poškození a pot ebují pomoc
kvalifikované osoby. Trpí ur itým stresem, ale volí k jeho ešení velice abnormální zp sob.
Sebevražedné chování je možné pozorovat i u d tí. Je hluboce zako en no ve zp sobu p emýšlení lov ka a zkušený pozorovatel je schopen odhalit jeho ko eny dokonce i na d tském h išti, protože se projevují p i každé
innosti daného jedince. Jedním ze signál , kterému je t eba v novat pozornost, je antisociální smýšlení. Profil sebevraha bývá charakteristický tím, že
doty ný lov k je jiný než ostatní lidé nebo není kolektivem p ijímán.
Mnoho významných osobností spáchalo sebevraždu. Marilyn Monroe,
jedna z nejp vabn jších filmových hv zd, se p edávkovala prášky na spaní
a zem ela sebevražednou smrtí. O mnoha dalších filmových hv zdách se ví,
že spáchali sebevraždu. Známý americký spisovatel Ernest Hemingway,
který v roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu a jehož styl prózy ur il
sm r sv tového psaní beletrie dvacátého století, byl dalším lov kem, který
zakon il sv j život sebevraždou. Fascinovala ho válka. Jako noviná se b hem II. sv tové války dostal do Londýna, kde podnikl n kolik misí s Královským letectvem. S americkým vojskem zase dne „D“ (6. ervna 1944) p ešel
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Kanál La Manche. P ipojil se k 22. pluku 4. p chotní divize a vid l hodn
boj v Normandii a bitvu v Bulge. (To byla bitva, ve které Spojenci utrp li
obrovské ztráty.) Ú astnil se osvobození Pa íže, a p itom všem nebyl nikdy
zran n, až na poran ní p i havárii letadla v roce 1952 v Africe. Psychika
takovéhoto bezstarostného dobrodruha nám napovídá n co o jeho sklonu
k sebezni ení. V roce 1961 se v návalu deprese zast elil.
Hemingway byl jedním z nejv tších spisovatel naší doby. Byl vybaven
všemi vlastnostmi, které náležejí životu, ale fascinovala ho smrt. Horliv se
ú astnil válek po celém sv t i velkých loveckých her a bý ích zápas . Fascinovala ho smrt, ale nev il v Boha. Výsledek této rovnice se nazývá SEBEVRAŽDA.
Z nedávné doby je možné jmenovat p ípad Jima Jonese a „masakr Jonesova m sta“ v Guayan , kde v roce 1978 Jones donutil 913 lidí (v etn
276 d tí) spáchat masovou sebevraždu. Všichni vypili pun namíchaný
s kyanidem. Takové tragédie nezvratn dokazují, že se sebevraždou je
spojený ur itý duch, protože jak jinak by se vám poda ilo p im t 913 lidí,
aby vypili jed, a koli pozorovali jeho ú inky na t ch, kte í byli v ad p ed
nimi?
Jim Jones za ínal v letech 1950 – 60 ve m st Indianapolis ve stát
Indiana jako placený pastor hlavního protestantského proudu (U edníci
Kristovi). Pozd ji se stal charismatickým církevníkem a když p esunul svoji
církev do San Francisca, za al být postupn posedlý mocí. Jedno z našich
obecenství se tehdy nacházelo poblíž jeho církve a zachránilo mnoho t ch,
kte í utekli jeho autoritá ské vlád . V Matouši 20,25-27 je psáno, že B h je
proti tomuto typu pastorské nadvlády nad stádem.
„Ale Ježíš svolav je, ekl: Víte, že knížata národ panují nad nimi,
a kte íž velicí jsou, moci užívají nad nimi. Ale ne tak bude mezi vámi. Nýbrž
kdožkoli cht l by mezi vámi býti velikým, budiž služebník váš. A kdož by koli
mezi vámi cht l býti p ední, budiž váš služebník (otrok).“
Ve Zjevení 2 náš Pán mluví ve verších 6 a 15 o „Mikulášencích“
(Nikolaitech). V e tin se jedná o slovo „Nicolaites“, které se skládá ze
dvou eckých slov: „nikos“ (vláda nebo vít zství) a „laos“ (lidé).
„Nicolaites“ tedy znamená „vládce nad lidmi“ a zmín né verše vyjad ují,
jak veliký má B h odpor k tomuto druhu vlády v církvi.
Verš 6: „Ale toto máš, že nenávidíš skutk Mikulášenc (Nikolait ),
kterýchž i já nenávidím.“
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Verš 15: „Tak i ty máš ty, kte íž drží u ení Mikulášenc (Nikolait ), což
já v nenávisti mám.“
Proti Jimu Jonesovi se za ala zvedat opozice jak ze strany ve ejnosti, tak
i ze strany n kterých jeho len . Slíbil svým lidem, že v Guayan naleznou
i nemožné, a p est hoval stovky rodin do jakéhosi typu tábora vybudovaného
v džungli. Když se osoba se sebevražednými sklony nalézá v mezní situaci,
sta í velice málo k tomu, abyste ji p im li k inu; a to se stalo 14. listopadu
1978. Kalifornský zástupce Spojených stát Leo Ryan p ijel se skupinou
noviná do Guayany, aby prošet ili jakási údajná zneužívání. Když se
pokusili odjet, byli zast eleni. Jim Jones poté na ídil masovou sebevraždu,
p i které sám zahynul.
Pro kultovního v dce je jednoduché p im t své lidi k masové sebevražd . Vzhledem k tomu, že k masovým sebevraždám oby ejn dochází
v „kultovních“ skupinách, je t eba, abychom si vyjasnili význam tohoto
slova. Oxfordský slovník definuje „kult“ jako:
1. Systém náboženského uctívání vyjád ený p evážn v rituálech.
2. Oddanost nebo slib v rnosti n jaké osob nebo v ci.
3. Módní chování p evážn p ejímané ur itou ástí spole nosti.
Z toho tedy vyplývá, že kultovní skupina jednoduše znamená skupinu
lidí, kde oddanost ur itému muži i žen zaujímá v srdcích lidí místo, které
náleží Bohu. A to oddanost až na smrt.
Kultovní v dci obvykle své následovníky p ivedou k poznání ásti
pravdy, ke které p idají n jakou iluzi – bu z jejich vlastní psyche (duše),
nebo z n jakého démonického zdroje. Ve Waco v Texasu žil lov k jménem
David Koresh, který byl vychován v ortodoxní církvi Adventist sedmého
dne. K Bibli, kterou používal, si p idal protivládní názory. Ozbrojil pár lidí
a ke znalosti Bible p ipojil sv j zvláštní druh u ení o soudném dni. A už se
to stalo dob e i špatn , vládní ú edníci si pravd podobn chybn vysv tlili
to, co o Koreshovi v d li, a v roce 1993 zaúto ili na jeho enklávu.
Následovala p est elka a kone ná zpráva uvedla, že Davidovci zapálili sv j
opevn ný objekt, a tak spáchali sebevraždu. V ohni zahynulo 70 lidí v etn
Davida Koreshe.
V roce 1995 u inil Shoko Asahara (zakladatel skupiny Aum Shinrikyo
v Japonsku) spolu s n kolika svými následovníky, kte í byli ochotni s ním
a pro n j zem ít, n kolik pokus zabít nevinné lidi. A to vše kv li své
p edpov di o soudném dni. V jednom p ípad použili smrtící plyn, který na
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vlakovém nádraží v Tokiu zabil n kolik lidí. Tento lov k a n kolik jeho následovník bylo uv zn no a odsouzeno pro vraždu.
V roce 1994 spáchala v Quebecu a ve Švýcarsku sebevraždu
feministická apokalyptická skupina, která se jmenovala „ ád slune ního
chrámu“.
Sebevražedných kult je p íliš mnoho, než abychom je zde mohli
všechny zmínit, ale uve me ješt jeden – skupinu, která se nazývala „Brány
nebes“. Její lenové v ili, že za kometou Hale-Bopp se skrývá vesmírná
lo , která je vysvobodí do další fáze jejich života, až spáchají sebevraždu.
Jejich dv ma v dci byli muž a žena, kte í si íkali „Bo“ a „Peep“. Bo byl
muž jménem Marshall Applewhite. Ten p esv d il své následovníky, aby žili
spole n v jediné komunit , a v roce 1997 on i jeho 38 následovník
spole n zem eli sebevražednou smrtí.
Lidé všech možných p evrácených názor od nepam ti vnášeli do lidské
spole nosti ni ivé prvky vraždy a sebevraždy. Adolf Hitler byl od po átku
ábelským sebevražedným maniakem. Paradoxn byl však zárove politickým a vojenským géniem. Miloval válku, vraždu a smrt, a to více než kterýkoli jiný lov k na sv t . Historie zaznamenává, že nese odpov dnost za více
smrti a lidského utrpení než jakýkoli jiný lov k, který kdy žil. Hitler
sestrojil vále né zbran , které nebylo možné porovnat s žádnými zbran mi
tehdejší doby, a vedl válku proti mírumilovným soused m bez jakéhokoli
podn tu z jejich strany. Nejprve to bylo Rakousko, jeho domovina; pak eskoslovensko a Polsko, což zp sobilo, že Francie a Anglie vyhlásily N mecku
válku. K Hitlerov porážce bylo zapot ebí jednotné síly Spojenc , ale než se
tak stalo, zahynulo už bezpo et milión lidí a Evropa ležela v troskách. Ob ti
na životech zahrnovaly i p es šest milión
Žid , vyhladov lých
a oslabených, spálených ve speciáln vybudovaných spalovnách; všichni
spole n , ženy i d ti, byly nemilosrdn nahnány do vražedných tábor .
Nakonec Hitlera dostihl duch sebevraždy a s gestem, jako by cht l
usmí it sv domí, které už bylo stejn dávno mrtvé, uspo ádal svatební ob ad
s Evou Braunovou, svojí milenkou, která ho p ebrala jeho p edchozí milence
(dce i jeho sestry, která mimochodem také spáchala sebevraždu). Hitler pak
Ev Braunové podal pohár jedu a z jejích svatebních šat jí ud lal rubáš. On
sám si prost elil hlavu kulkou a spáchal tak kone ný in, který otevírá dve e
pekla t m, kdo nenávidí Boha.
„Doktor smrt.“ MUDr. Jack Kevorkian si toto jméno vysloužil, když
jako zástupce patologie loboval za prosazení léka ských experiment na
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mrtvých podnájemnících st ediska. Dále obhajoval založení sebevražedných
klinik. V roce 1982 šel jako patolog do d chodu a od té doby v noval
veškerý sv j as tomu, že pomáhal pacient m s nevylé itelnými chorobami
spáchat sebevraždu. B hem období asi t í let se mu poda ilo pomoci 21
lidem k sebevražd . V roce 1993 pomohl spáchat sebevraždu jinému
doktorovi. V sou asné dob je ve v zení za osobní zabití pacienta namísto
toho, aby mu jen pomohl se zabít. A koli je v této chvíli stále naživu, nese si
s sebou ducha sebevraždy a už i vyhrožoval, že si vezme sv j vlastní život.
Nebude tedy p ekvapením, pokud n kdy v budoucnu také sestoupí do hrobu
jako sebevrah.
V únoru 1993 Holandsko legalizovalo sebevraždu za pomoci léka e.
Lidé jsou schopni posílat druhé do v zení, když ubližují ko kám a ps m, ale
legalizují sebevraždu lidí.
lov k, který páchá sebevraždu, má v úmyslu utéct od ur itých okolností, kterým elí. Sebevražda je pokusem z t chto okolností uniknout a trochu si vydechnout. A koli by v tšina lidí, kte í páchají sebevraždu, dala
p ednost tomu nalézt jiný zp sob úniku, cítí, že nemají na vybranou. To je
samoz ejm lež. Výsledek sebevraždy je p esn opa ný než to, emu lov k
páchající tento in v í, protože ve smrti je danému jedinci odep ena výsada
u init jakékoli další racionální rozhodnutí. Dokonce i když osoba, která uvažuje o sebevražd , nev í na posmrtný život, je dobré, aby zvážila to, že sebevražedný in ho/jí obere o možnost u init jakékoli další rozhodnutí, a to
navždy. Jsem si jist, že toto není zám r sebevrah . Ve v tšin p ípad je
pravd podobné, že ti, kte í spáchají sebevraždu, jdou p ímo do pekla.
A peklo je mnohem horší než jakékoli okolnosti, které mohou nastat tady na
zemi. Situace, které vedou k sebevražd , jsou jen minimálním stresem
v porovnání s hr zou pekla. Pro každého existuje pomoc. Toto poselství vám
pom že a povede vás k t m, kte í vám mohou pomoci. Sebevražda je jednosm rná ulice, a když do ní jednou vjedete, už se nem žete vrátit.
Znám lov ka, jenž byl jedním z t ch š astn jších lidí, kte í spáchali sebevraždu a p ežili ji, aby mohli vypráv t sv j p íb h. Tento muž se naklonil
nad sporákem a pustil si plyn. Když na n j plyn za al p sobit, ztuhly mu údy
a on za al ztrácet kontrolu nad vlastní pohyblivostí. Vypráv l, že když po
n m sáhly studené prsty smrti, cht l své jednání zvrátit, ale upadl na zem.
P epadla ho hr za z toho, že o všechno p ijde, ale nemohl se pohnout. íkal,
že v tom okamžiku uvid l, jak nad ním stojí lov k, a on v tomto lov ku
rozpoznal Ježíše Krista. Za al se omlouvat za to, že se snažil zabít, a požádal
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Ho, aby mu dal ješt jednu šanci. V tu chvíli zjistil, že má dostatek síly
zvednout se ze zem , a tak vstal a pokusil se plyn zav ít – neúsp šn .
Dovlekl se tedy p es místnost až k oknu, vrazil do n j a ono se doko án rozlétlo. Tam ho našli, jak nap l visí ven.
1. Korintským 3,16-17: „Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží
v vás p ebývá? Jestliže kdo chrámu Božího poškvr uje (zni í), toho zatratí
B h; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.“
Každá lidská bytost m že být spasena a m že žít na v ky s Bohem
v nebi, nezávisle na tom, jak špatná si m že p ipadat. D kazem toho je, že
Ježíš daroval i tomu zlod ji na k íži v ný život, a koli v d l, že tento
lov k strávil celý sv j život tím, že zabíjel a okrádal lidi. V jediném
okamžiku uv dom ní si své v né duše tento zlod j požádal o milost
a milost obdržel. B h stvo il lidstvo s tím zám rem, aby v každém lov ku
mohl p ebývat, a proto kdokoli ni í své vlastní t lo, ma í plán
Všemohoucího.
Výše zmín ný verš nemluví jen ke k es an m, a koli by se to mohlo p i
letmém pohledu zdát. Slovo p eložené jako „poškvrnit“ má daleko širší význam než jen „porušit“. Znamená to také „zni it“. lov k musí init pokání
ze svých h ích , a to m že ud lat jen ten, kdo je naživu. Ten, kdo je mrtvý,
nem že init pokání. Proto, pokud zem e ve svém h íchu, musí jít do pekla,
protože nem že stát v Boží p ítomnosti. Je to celkem snadné pochopit. Toto
slovo, které k es an m íká, že v nich p ebývá B h, je slovo i pro ty, kdo
nejsou k es ané. íká, že pro celé lidstvo existuje Boží plán, a tím plánem je,
aby se lidé stali místem p ebývání Ducha svatého.
V Bibli ve 28. kapitole I. knihy Samuelovy prorok Samuel prorokoval
Saulovi, že druhého dne bude v pekle. Saul následujícího dne, zran ný
z boje, spáchal sebevraždu. Tím naplnil proroctví zaznamenané v I. Samuelov 28,19.
Ježíš Kristus p edpov d l (Jan 17,12), že Jidáš ztratí svoji duši a p jde
do pekla. Jidáš pak spáchal sebevraždu a toto proroctví naplnil (Matouš
27,5).
Je d ležité si povšimnout, že tyto dva výše zmín né biblické odkazy na
lidi, kte í spáchali sebevraždu, p edstavují jedince, kte í stáli proti Bohu
a kte í se proti N mu i proti samotnému Ježíši Kristu dopustili h íchu. Nikdo
z lidí, které já znám, nechce jít do pekla. Pokud pochybujete o pravdivosti
toho, co íkám, podívejte se na to z jiného pohledu: riskovali byste rad ji
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peklo oproti tomu, že bych nem l pravdu? Ale já vím, že mám pravdu,
protože jsem sám zachrán ný sebevrah. Dovolte mi tedy, abych se s vámi
pod lil o ást svého p íb hu:
Narodil jsem se se smíšenou francouzskou a africkou krví. Otcova rodina vlastnila otroky ve Westmorelandu na Jamaice a mat ina rodina pocházela z afrických otrok . Po p edcích jsme zd dili duchy násilí. Bojovat pro
nás bylo tak p irozené jako dýchat vzduch. Prát se doma jeden s druhým
jsme považovali za trénink pro boj s nep ítelem; a nep ítelem pro nás byl
každý, kdo nás popudil k hn vu. Touha po smrti byla nutnou sou ástí našeho
vybavení. Já jsem nap íklad nikdy nebyl ve rva ce š astný, dokud jsem nedostal ránu. A ta rána musela být dostate n silná, abych získal pot ebnou
výmluvu k usmrcení protivníka. Zmrza ení a smrt nebyly pro m . To vše
bylo pro toho druhého lov ka. Žil jsem v klamu, jenže oklamání je sou ástí
práce ducha sebevraždy.
N kdy jsem upadal do hlubokých propastí zoufalství. Sv t i všechno
v n m se zdálo být beznad jné a odsouzené k záhub . Myslel jsem si: „Nikoho nezajímám,“ a navíc: „Pro bych taky m l?“ „Lidé jsou všichni do jednoho sobecká stvo ení a každý se stará o své vlastní v ci!“ Ptal jsem se sám
sebe: „Kdo m v bec spoutal v tomto pekle?“
Musí existovat živý ábel, protože mé beznad jné zoufalství se zvrhlo
v myšlenky o sebezáhub a tyto myšlenky se prom nily v iny. Když došlo
na jakýkoli sport, a už se jednalo o fotbal, kriket nebo box, z mého protivníka se okamžit stával nep ítel. A já nechápal, pro proti mn nikdo nechce
hrát. Úrazy byly mezi mými soupe i b žnou záležitostí. Snažil jsem se všem
kolem sebe sd lit hluboké zoufalství své vlastní duše. N jakým zp sobem
vyjád it své trápení, že m j život nemá žádnou cenu.
Moje p ítelkyn mi byla nev rná. Tehdy mi duch sebevraždy ekl, že
mám jít na pláž, p edstírat, že si jdu zaplavat, a plavat tak daleko do mo e, až
budu úpln vy erpaný; tak jsem to ud lal. Toho dne jsem se p esv d il, že
existuje B h.
Když jsem tak v poklidu plaval na hlubinu a p ekro il hranice všech
vzdáleností, které jsem kdy uplaval, za al jsem se radovat p i p edstav , jak
budou lidé druhý den ráno íst v novinách titulek: „Plavec utonul na farm
Greenwich.“ „Ach,“ pomyslel jsem si. „Nikdo nebude v d t, že to byla sebevražda.“ Vtom mi do ucha zak i el silný hlas: „Ty blázne! B H TO
BUDE V D T.“ Bylo to jako probuzení ze sna. Plaval jsem pr plavem
v p ístavu Kingston a najednou jsem zjistil, že jsem blázen a že mí ím do
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pekla. Tehdy jsem nev d l, co to je peklo, ale nemyslím si, že by tam
kdokoli cht l jít, a už o n m má, i nemá jasnou p edstavu.
Obrátil jsem se a p emýšlel, zda jsem schopen se dostat ke b ehu. Když
m vlna vynesla nahoru, uvid l jsem na b ehu lidi; zdáli se mi dost malí.
„Bože, pokud m zachráníš,“ ekl jsem ve svém srdci, „budu Ti sloužit.“
Nem l jsem nejmenší tušení, co znamená „sloužit Ti“, ani kdo je B h. Ale
v té chvíli na tom opravdu nezáleželo. Dostal jsem se asi tak na p l míle od
b ehu, když jsem najednou dostal k e do pravé nohy. Natolik se to zhoršilo,
že už jsem tu nohu nemohl dále k plavání používat. Po chvíli mi celou pravou stranu v etn pravé ruky stáhla obrovskou bolestí k e . Plaval jsem dále
jen za pomoci levé ruky a levé nohy. Pak se mi stáhla levá paže i levá noha,
a a jsem se snažil sebevíc, nemohl jsem se udržet nad hladinou. Klesal jsem
ke dnu. Najednou se n co dotklo mých chodidel a já se postavil a vystr il
hlavu taktak nad vodu. Byla to píse ná duna. Nikdy p edtím jsem o ní nev d l, ani jsem ji pozd ji už nikdy nenašel. Ale tehdy mi zachránila život.
Po této zkušenosti následovalo mnoho dalších pokus , až jsem si jednoho dne vzal zbra a rozhodl se v šest hodin ve er zem ít. P es to všechno,
co se b hem t ch let událo, jsem nebyl p esv d en o tom, že existuje B h,
který má o lidi zájem. Vyšel jsem tedy do polí, abych se naposledy, ješt než
si k hlav p iložím zbra , podíval na sv t. Na verand jednoho prázdného
domu sed la n jaká žena. Myslela si, že tam eká, aby uvítala nev stu
a ženicha, ale byla tam kv li mn . Chvíli jsem si s ní povídal, a pak jsem se
jí zeptal, jestli je k es anka. Odpov d la kladn . Ze m se na ni vyvalila
veškerá zloba, kterou jsem v sob držel, a ona za ala plakat. V slzách mi
ekla: „Vyzývám t !“ Tato dv slova ve mn okamžit vyvolala touhu po
boji. Z výzvy jsem nemohl couvnout. ekla, že mám jít do svého pokoje
a íct Bohu, že mi ekla, a m spasí krví Ježíše Krista. P ipadalo mi to
všechno jako bláznovství, nicmén ta žena to myslela smrteln vážn . A co
se m týkalo, pokud tu existovala i jen nepatrná možnost, že by n co mohlo
fungovat, musel jsem to zkusit. Šel jsem tedy do svého pokoje, promluvil
s Bohem a stala se se mnou zm na, která už bude trvat v n . První pocit,
který jsem m l, byl pocit studu pro tu zbra , která ležela na posteli.
Uv domil jsem si, že jsem byl blázen, když jsem se cht l zabít.
Zm na v mém život byla tak radikální, že všichni kolem m okamžit
vid li, že se stalo n co úžasného. Mnoha lidem, se kterými jsem pracoval na
státní experimentální farm v Grove Place na Jamaice, se hodn ulevilo,
když m B h svojí láskou tak rychle prom nil.
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Duch sebevraždy dostal možnost se nespoutan ší it naší spole ností,
a ím více stoupá po et ob tí, tím více se zdá, že v rukou tohoto mocného
obra zkázy je lidstvo bezmocné. Nicmén je tu nad je a pro tuto nad ji píši
„ovcím k zbití oddaným“ (Ref. Zachariáš 11,4).
Statistiky íkají, že každých dvacet minut v této zemi n kdo spáchá sebevraždu. Tyto statistiky však vykazují p íliš nízká ísla, protože v tšina
t ch, jimž se poda í sebevražedný in spáchat, si ho naplánovala tak, aby
vypadal jako nehoda nebo n co podobného. Pravd podobn jší je, že sebevraždu n kdo spáchá každou minutu i dv . Krom toho n které odhady
ukazují, že na každou sebevražednou smrt p ipadá zhruba 50 až 150 pokus
o sebevraždu.
Ti, kte í jsou na sebevražd závislí, mají tendenci stýkat se s jinými sebevražednými jedinci. Jediný, kdo ale m že takovému lov ku skute n
pomoci, je n kdo, kdo je sám od ducha sebevraždy oprošt ný.
Kdykoli se lov k za ne podce ovat, znamená to, že ho napadl duch sebevraždy. Tento duch se projevuje mnoha nejr zn jšími zp soby a mnozí
lidé s ním rad ji žijí místo toho, aby nad ním zvít zili. V íme, že v tomto
malém poselství budeme schopni o boji s duchem sebevraždy napsat více
a pomoci mnohým, mladým i starým, aby nad touto zlou invazí zvít zili.
Mezi lidmi p sobí duch, který v nich vyvolává ur itou odevzdanost
v nebezpe ném jednání. Takže to, co se navenek jeví jako state nost nebo
bezstarostnost, m že práv tak být plášt m, pod kterým se skrývá sím smrti.
Touha zem ít se také manifestuje v bezohledné jízd autem nebo jakémkoli
zbyte ném riskování. P ání zni it druhé je ve své podstat p áním zem ít. Ta
nejhorší statistika nám ukazuje, že každá lidská bytost byla nebo je tímto
netvorem napadána. Vyhlasme sebezáhub válku a odhalme ji takovou, jaká
skute n je.
Tento duch se z eteln projevuje v lidech, jako je nap íklad Evil
Knievel, který na motorce skákal p es velká množství aut a snad stokrát tím
riskoval život i mnohá vážná zran ní. Jeho kariéru odvážného ábla
a akrobata nakonec ukon ila až v roce 1968 hrozná havárie, které
p edcházela po etná zran ní, jež si za ta léta zp sobil. Jednou se dokonce na
motorce pokusil p esko it ka on eky Snake. Mnozí z nás z toho v sob
nosíme kousek.
Další formou sebevraždy je užívání drog a hledání n eho „vyššího“.
N kdy se ptáme sami sebe: „Pro by n kdo cht l krmit své t lo nebezpe 10

ným LSD i jinou látkou?“ Odpov je jednoduchá: musí mít n kde v sob
skrytou touhu zem ít, tu sebehubící touhu; má ji n kde ve své mysli.
Na mladé i staré p sobí obrovský „tlak vrstevník “. Nutí nás, abychom
se p ipodob ovali všem možným lidským na ízením. Nap íklad existují dva
základní motivy, které ovliv ují sou asné styly oblékání a nutí nás k tomu,
že chceme vypadat modern . Tyto styly však v bec nejsou moderní, ale jsou
tak staré jako hn dé uhlí. Zmín né dva motivy jsou lidská chamtivost a sexuální p itažlivost. My lidé nejsme o nic lepší než páv, který se proto, aby
p ivábil samici, naparuje a ukazuje krásu svého pe í. Naše ženy si lí í tvá e,
oblékají si klaunovské šortky, kra ou ké sukn nebo bikiny a vy esávají si
vlasy do bláznivých ú es – a to vše proto, aby p ivábily opa né pohlaví.
A pak nasadí divoký sv dný pohled, který v mužích vyvolává predátorské
instinkty. Stejn tak muži; obléknou si velmi krátké kalhoty a nevidí v tom
nic špatného, spustí si pásek nízko na boky a vypadají jako bale áci jen
proto, aby p ivábili opa né pohlaví a prosazovali se ve spole nosti jako
„moderní“.
N kte í lidé spáchají sebevraždu díky tlaku svých vrstevník . Tak moc
touží na své vrstevníky ud lat dojem a být „jedním z davu“, že když se n co
nepovede, ztrácejí touhu žít.
NICMÉN JE T EBA SI UV DOMIT, ŽE KDYŽ N KDO ZEM E,
JE UZAM EN DO V NÉ POZICE. ZNAMENÁ TO, ŽE VÁŠ STAV VE
CHVÍLI SMRTI UŽ NEM ŽE BÝT V TOM DRUHÉM SV T NIKDY
ZM N N.
„...A jakož uloženo lidem jednou um íti, a potom bude soud.“ (Žid m
9,27)
Každý, kdo má v úmyslu spáchat sebevraždu, by m l v d t, že když už
jednou tento in ud lá, vstoupí do beznad jné v nosti a nikdo a nic už mu
nebude moci pomoct. NAV KY A NEPODMÍN N VSTOUPÍTE DO SATANOVA V ZENÍ. Katolické u ení o o istci je jen satan v trik, jak vás dostat do pekla. Žádný o istec neexistuje, ani odklad, ani podmín ný trest, a ani
úplné vymizení. Ti, kte í jsou v pekle, v n a navždy odmítli Krista. Satan
káže, že peklo neexistuje a že ani ábel neexistuje. Kdo této lži v í, jen si
umenšuje svoji šanci na nebe.
V tomto období historie sv ta je peklo skute ností. Tak jako my nyní žijeme na p irozené rovin , peklo existuje na rovin duchovní. Pokusím se
vám to objasnit lépe než jen použitím slova „rovina“. Zatímco tete toto
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slovo, p ímo v tuto chvíli se kolem vás d je mnoho v cí, které však svými
smysly nem žete rozpoznat. V oblasti zvuku nap íklad existují zvuky jak na
vyšších, tak i na nižších frekvencích, než jsou vaše uši schopné zachytit. Pokud byste zapnuli rádio, p eneslo by vám do místnosti zvuky, hlasy a ruchy,
které vaše uši nezachytí. Televize by vám zase p enesla obrazy a zvuky,
které nezachytí vaše o i. Všude kolem nás se v duchovní oblasti d jí v ci,
kterých si nejsme v domi. Existuje oblast, která se jmenuje „nebe“ a nachází
se na velice vysoké frekvenci, a existuje i oblast, která se nazývá „peklo“; ta
je na jiné, velice nízké frekvenci.
P irozené v ci se nacházejí na frekvenci mezi vysokou frekvencí nebe
a velmi nízkou frekvencí pekla. My, lidé, máme schopnost bu povstat na
vyšší frekvenci, nebo spadnout na frekvenci nižší. Do našich vlastních rukou
nám k tomu byla dána moc a my m žeme jakoukoli z t chto oblastí vlastnit
nebo ji zd dit nebo m žeme v kterékoli z nich podle své v le p ebývat. Byli
jsme stvo eni jako bytosti sv tla, což p edstavuje tu vysokou oblast. Proto
tedy tolik trpíme, když se od ní odchýlíme a spadneme do nízkých frekvencí.
Náš duch se nachází na vysoké frekvenci. Naše duše je na frekvenci vyšší
než t lo, ale nižší než duch.
Naše mysl i naše t lo mají své služebníky, kte í se jim starají o pokrm.
Když se poddáme služebník m nebe, náš duch se pozvedne, zv tší se tak
i naše porozum ní a my jsme pak schopni pochopit v ci na vyšší rovin . To
je d vod, pro není možné rozsuzovat Boží Slovo t lesnou (p irozenou)
myslí. Když se poddáme služebník m nižších oblastí, uspokojí naše nižší
pudy – máme pak vize o h íchu druhých lidí a zdají se nám o nich i sny. Staneme se superspravedlivými, a aniž bychom to v d li, pomlouváme bratry –
a to vše ve jménu Pán . Neustálý vliv kterékoli z t chto dvou stran nás p em ní bu v bytosti sv tla, které mohou p ebývat jenom s Pánem, nebo
v bytosti temnoty, které dávají p ednost temnot p ed sv tlem, lži p ed
pravdou, a které nazývají h ích spravedlností a spravedlnost h íchem. B h ve
Své dobrot stvo il pro ábly a démony temnoty oblast temnoty, kde Boží
sv tlo nep ekáží a ani tuto oblast nijak nenarušuje.
[V Janovi 8,32 Ježíš íká následující slova jako zaslíbení t m, kte í
budou Jeho u edníky:]
„A poznáte pravdu, a pravda vás vysvobodí.“
Nebyli jsme stvo eni jen náhodou. A navíc, každá lidská bytost je
zvláštní sou ástí velkého Božího plánu. B h zná každý vlas na vaší hlav
i každou myšlenku vaší mysli a má odpov di na všechny vaše otázky. Myš12

lenky, které vám p icházejí a zastrašují vás, jsou myšlenky spole né všem lidem. Na tomto sv t jsou lidé, kte í prošli p esn stejnými okolnostmi, ve
kterých se nacházíte i vy, a p ežili a nalezli št stí. Št stí eká za rohem i na
vás.
Jedna z v cí, která p ichází a bere vám odvahu, je: „Nikdo m nemá
rád.“ „Nikoho nezajímám.“ To je lež! Jsou lidé, kte í vás milují, a když budete žít déle, zjistíte, že je to pravda. Kdyby se mi tehdy poda ilo z tohoto
sv ta odejít, moje žena by nikdy nenalezla svoji pravou lásku a mnozí lidé by
byli ochuzeni o požehnání, které jim B h skrze m daroval. Tou skute nou
pravdou je, že všechno, co je zlé, a všichni, kte í jsou zlí, nenávidí všechno
ostatní a všechny kolem sebe. Slovo „láska“ neznamená vždycky lásku.
Existuje nap íklad mnoho lidí, kte í „milují“ ku e, ale jejich láska chce vid t
to ku e mrtvé a upe ené na talí i. Z pohledu toho ku ete to znamená, že když
ho milujete, dostává se do skute ných nesnází. Mnozí lidé vás milují, protože
jste pro n dob í k tomu, aby vás využili, ale oni nejsou dob í pro vás.
Existují lidé, kte í up ímn milují druhé lidi a hledají p íležitost, jak
i vám pomoci. Jakmile si všimnete jakékoli myšlenky na sebevraždu, pop ípad n kterého z výše uvedených symptom , najd te n koho, s kým byste
o tom mohli mluvit. Musí to být n kdo, kdo je vám blízký. V tšinou máme
sklon hovo it o tom s n kým ze svých vrstevník , kdo s nejv tší pravd podobností prochází stejnými problémy. Jenže to n kdy vede spíše ke zhoršení
celé situace místo toho, abychom byli vylé eni. Pokud s n kým mluvíte
a zjistíte, že to váš problém jen umoc uje, vyhledejte pomoc n jakého poradce. Najd te si poradce, který je na takové úrovni, že vašemu problému
skute n porozumí. Pokud máte nap íklad problém s alkoholem a p jdete
k doktorovi, m že vám jen p edepsat n jakou látku, která vás v tom pití zastaví, nicmén ve vašem život stejn zanechá prázdnotu. Lidské problémy
nejsou totiž jen fyziologického rázu, ale n kdy jsou psychické a n kdy duchovní. Všechno, co je duchovní, nakonec ovlivní i to fyzické, takže je t eba
jednat s celým lov kem. Jinak totiž jeden druh nerovnováhy uvolní cestu
jinému. Pokud je nap íklad lov k homosexuál, mohu snadno ur it, že se
jedná o duchovní tlak nebo posedlost. Pokud je ale v tom duchovním ohledu
osvobozen, je t eba správn naložit i se zbytkem jeho lidské pot eby. B h
vždy lov ku, který je z takovéto úchylky vysvobozen, pošle siln milující
ženu a d ti. Žena pak samoz ejm pot ebuje muže.
lov k, kterého trápí myšlenky na sebevraždu, m že n kdy nalézt „n koho, pro koho žít“, namísto „n eho, pro co žít“. Nalézt „n koho“ však není
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dostate né, i když se to m že stát mezikrokem, než najde n co, pro co žít.
Když zvážíme možnost lidského selhání, pak nalézt N KOHO je velice
nebezpe nou alternativou. VÍRA VE VŠEMOCNÉHO BOHA SKRZE
JEŽÍŠE KRISTA JE JEDINOU JISTOU KOTVOU LIDSKÉ DUŠE. A B H
JE TÍM JEDINÝM „N KÝM“, KDO NIKDY NESELŽE.
To ovšem neznamená, že byste se m li stát leny církve. I to by vás
mohlo zni it. Zjistili byste totiž, že ne všichni lidé v církvi jsou svatí.
V každém p ípad to ale znamená, že byste m li najít Boha skrze Ježíše
Krista.
„Jak to mám ud lat?“
Nejprve je t eba, abyste si uv domili, že se to d je vírou. Když íkám
„vírou“, znamená to, že to nem žete vid t, nem žete to slyšet, nem žete to
cítit, ale m li byste tomu v it.
emu byste m li v it? M li byste v it, že existuje pravý a živý B h.
M li byste v it, že vás B h tak miloval, že poslal na sv t svého jediného
Syna. A to ud lal ne proto, aby sv t odsoudil, ale abyste mohli být spaseni
(vykoupeni; abyste obdrželi nový život).
Pro bych tedy m l takovéto v ci v it? M l byste tomu v it, protože je
to pravda a protože o tom existuje absolutní a v decký d kaz. V ím tomu,
protože každé ráno svítí slunce; m síc vychází v as; nebeská t lesa se posouvají jako mocné hodiny a p edstavují ten nejvyšší ád, jaký lov k v bec
zná. Dá se na n spolehnout a vždy tomu tak bylo. N kdo je musel spustit
a n kdo je musí ídit. Když nap íklad vidím, jak po ulicích a po dálnicích
jezdí auta, vím, že n kde existují továrny, které ta auta vyráb jí. Ne, že bych
všechny ty továrny vid l, ale pro ty d kazy na dálnicích vím, že existují.
VÍM TO VÍROU!
„Víra je podstata v cí, v n ž doufáme, d kaz skute ností, jež nevidíme.“
(Žid m 11,1 – p eklad NBK)
Stejným zp sobem v ím v Boha, protože vidím mnoho nádherných
lidských t l, jejichž fungování se nedá srovnat s ni ím v celém stvo ení.
D kaz Boha se nalézá p ímo v mém t le, v mé mysli a v mém duchu. Proto
v Boha v ím. B h neud lal chybu, když stvo il lov ka. A já jsem sou ástí
Jeho stvo ení a Jeho Slovo íká, že jsem Jeho dít tem, a já tomu v ím.
Nestal jsem se Jeho dít tem, protože bych byl dobrý, ale protože m B h
u inil a chce, abych s Ním žil nav ky. A já tomu v ím a v ím Mu, že to pro
m ud lá.
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Pokud tete tento lánek a jste Mu nyní schopni uv it, pak se celá vaše
bytost prom ní a B h vás navštíví.
Za druhé, nezávisle na tom, co jsem nebo kdo jsem, nem l jsem se svým
stvo ením nic spole ného. B h m zná a miluje m , protože jsem dílo Jeho
rukou. Jestliže m tedy B h tak miluje, jak m že dovolit, abych byl vydán
tak hroznému utrpení? B h nehledí pouze na tento daný okamžik vašeho
utrpení, ale vidí celý váš život a ví, že zkušenost utrpení z vás v kone ném
d sledku ud lá lepšího lov ka. B h na vás toto utrpení nenaložil, ale ví, že
pro každou lidskou bytost je tu ur itý prostor, ur itá cesta, abychom mohli
uniknout a zvít zit nad nep ítelem, který utla uje celé lidské pokolení. B h
ví, že je pro vás lepší, abyste trp li a zvít zili s p isp ním své vlastní v le,
než aby z vás On Sám to utrpení s al, aniž byste se sami ú astnili p emáhání
zla.
Veškerá nad je, kterou ve vás B h má, je, že vás Sám bude moci vysvobodit – nejen od zla, které je kolem vás a které vás zra uje, ale i od zla, které
je ve vás. UTRPENÍ SE TEDY PRO LIDSTVO STÁVÁ NUTNÝM
PODN TEM K TOMU, ABY POVSTALO PROTI ZLÉMU. S BOŽÍ
MILOSTÍ A S BOŽÍ SILOU ZVÍT ZÍME.
Pokud Boha odmítnete, pak odmítnete život. B h je zdrojem veškerého
našeho života a je také naší jedinou nad jí.
Jak si tedy mohu být jistý, že m B h miluje? Bible je psané Boží slovo.
Boží lásku mohu dokázat tím, že budu íst Jeho Slovo, a pak ji dokážu i tím,
co zakusím. B h vám pošle lidi, kte í vás budou vyu ovat, a Jeho Svatý duch
vám dá porozum t. B h je vám vždycky blízko, a už Ho blízko cítíte nebo
ne.
V Božím Slov je neviditelná a mocná síla. Použijte ji. Vezm te si pero
nebo tužku a napište si tu nými písmeny slova z Jana 3,16-17:
„NEBO TAK B H MILOVAL SV T, ŽE SYNA SVÉHO JEDNOROZENÉHO DAL, ABY KAŽDÝ (vložte sem své jméno), KDOŽ V Í V N HO,
NEZAHYNUL (vložte sem „ANI NEZEM EL P ED ASN “), ALE M L
ŽIVOT V NÝ. NEBO NEPOSLAL B H SYNA SVÉHO NA SV T, ABY
ODSOUDIL SV T (vložte sem své jméno), ALE ABY SPASEN BYL SV T
SKRZE N HO (vložte sem „OD VŠEHO ZLA A SMRTI“).“
Nalepte si toto slovo na nápadné místo ve svém pokoji nebo na st l nebo
kamkoli, kde ho pravideln uvidíte. Zapamatujte si jednotlivá slova a asto si
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je sám pro sebe íkejte. Napište si je. Pokud je to možné, noste je u sebe.
A t te si je pokaždé, když k tomu budete mít p íležitost.
Modlím se za požehnání pro každého, kdo tento lánek te. Nech Ješuova krev obživí vaši duši i vaše smrtelné t lo. A ve vás p ebývá Boží pokoj
a a vás pozvedne ze všech trápení. Modlím se, aby, jak tete tento lánek,
vaše duše nalezla odpušt ní. Modlím se, aby se vás ta slova dotkla a uzdravila vás, aby uzdravila vaše t lo i duši. Amen.
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