
 

 
Dnes lidé dají více na to, co se zdá být fungující, 
než by si lámali hlavu s hledáním celé pravdy. 
Např. horoskopy nabízejí odpovědi, ale zůstává 
otázka, odkud tyto informace pramení? Jaká moc 
stojí v pozadí a jaký je její cíl? Proč je Bůh Bible tak 
striktně proti všem formám magie či věštění? 

 
Kolik „nevinné“ zábavy je dnes přímo či 
nepřímo propojeno s mytologií, mystickou 
symbolikou, magií nebo má skrývané okultní 
pozadí – to nezůstává bez následků… 

Odpradávna naši přítomnost obestírá rouška 
tajemství. Tajemné a nevyzpytatelné 

zákonitosti čas od času zasahují do našeho 
života, ne tak zjevně, abychom je mohli 
zkoumat rozumem, ale ne tak skrytě, 

abychom o nich nevěděli… A vznikají otázky. 

Lidé vnímají, že rozum není všechno, a hledají duchovní rozměr 
života. Bůh stvořil člověka s touhou po vztahu s Ním, se Stvořitelem, 
ale je na člověku, zda se rozhodne hledat Boha, nebo se chytí 

podbízených náhražek, ty „působí“ ale nevedou k životu a pravdě. 

 
Někdo by řekl, že zábava je zábava a srovnávat 
Oscara s modlami starých národů je hloupé. Jiný 
se nad duchovním pozadím zábavního průmyslu 
zamyslí a spatří všechny podstatné rysy kultu… 

 
Thales z Mílétu (asi 624 – 548 př.n.l.) patří 
k prvním myslitelům, kteří se nespokojili 
s mýty, pokládali si otázky po smyslu 
života a hledali „vědeckou“ pravdu o 

původu přírody. Zde začíná řecká filosofie. 

 
Vzdělanost je užitečná, pokud stojí na pevném 
základě, má smysluplný směr a světlo na cestu. 

„Úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, 
kdo to plní jsou velmi rozumní.“ (Ž 111,10) 

 
Řekové vděčí za svou mytologii 
Homérovi, který přispěl k jejímu 
sepsání a systematizování. 

 
Jsou věci s nimiž není radno si 

zahrávat, je nezbytné tak žít. I granát 
se může do určité chvíle naivním 
dětem zdát jako neškodná hračka… 

 
Pythagoras ze Samu (asi 570 – 510 

př.n.l) je díky své mystice čísel příkladem 
spojení „vědy a duchovna“. Jeho učení 
bylo tajné, navazující na egyptskou magii, 

hledal věčnou nesmrtelnost duše. 

 
Písmo nás nenechává na pochybách: Není duchovní vakkum, buď 
máme vztah s Bohem a necháme se vést Jeho Slovem, nebo 

nejrůznějšími způsoby vstupujeme pod moc té druhé strany. Nezáleží 
pak na tom, zda přímo v náboženských rituálech, „nevinnou hrou“, 
nebo v iluzi nezávislosti a soběstačnosti rozumu. To člověka odděluje 

od původce života a oddělení je podle Bible podstatou smrti. 

„(Bůh) lidem dal do srdce 
i touhu po věčnosti, jenže 

člověk nevystihne 
začátek ani konec díla, 

jež Bůh koná.“ (Kaz 3,11) 

Tak jako platí 
přírodní zákony, 
ať už je známe 
nebo neznáme, 
platí i duchovní 
zákony, ať už je 
uznáváme nebo 
neuznáváme. 

 
Věda se sice snažila oprostit od všeho 
„mimoracionálního“, co nešlo zkoumat 
pozorováním či ověřit experimentem, 
ale stále ještě dlouhá staletí byla 

prosycena pověrami a mýty. Ani dnes 
nelze říci, že fakta zvítězila nad vírou. 

Lékařská věda ve starém Egyptě v praxi. 
 

„Z tvých ustanovení (Bože) jsem nabyl 
rozumnosti, proto nenávidím každou stezku 
klamu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, 
osvěcuje moji stezku.“ (Ž 119,104-105) 

Mýtičtí bohové jsou podle Bible duchovními bytostmi, které 
označuje jako démony a na rozdíl od antiky, která některé považuje 
za dobré a jiné za zlé, Bible odhaluje veškeré démony jako zlé. 
Nejde o to, „co dělají“, ale „kým jsou“. Proto Bible varuje před 
okultismem. Umělecké ztvárnění mýtu je pak zcela vedlejší. 


