
SVĚTEM
BIBLE



Jednoduché 
principy 

KE ZDRAVÉMU 
ŽIVOTU







 9 LET

 7 000 LIDÍ

 7 OTÁZEK

Dr. Breslow University of California, Los Angeles



1. Kouříte?
2. Pijete alkohol a pokud ano, 

v jaké míře?
3. Cvičíte pravidelně?



4. Kolik hodin v noci spíte?
5. Kolik vážíte?
6. Snídáte pravidelně?
7. Jíte pravidelně mezi 

hlavními jídly?



CO BYS DAL 
ZA TO,  KDYBYS 

MOHL KE SVÉMU 
ŽIVOTU PŘIDAT 

11,5 ROKU?



„Modlím se za tebe, 
milovaný, aby se ti 
ve všem dobře 
dařilo a abys byl 
zdráv – tak jako se 
dobře daří tvé 
duši.“

3. Janova 1,2



„Já jsem přišel, 
aby měly život 
a měly ho 
v hojnosti.“

Jan 10,10





Řekl: „Jestliže opravdu budeš poslouchat 
Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích 
správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na 
všechna jeho nařízení…“

Exodus 15,26



„…nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem 
postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, 
já tě uzdravuji.“

Exodus 15,26



„Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, 
a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 

Vzdálím od tebe nemoc;“

Exodus 23,25



„…v žádném z jeho kmenů 
nikdo neumdlel!“

Žalmy 105,37 B21





1. Onemocnění srdce
2. Rakovina
3. Onemocnění cév
4. Artritida











„Hle, dal jsem vám na 
celé zemi každou bylinu 
nesoucí semena i každý 
strom, na němž rostou 
plody se semeny. 
To budete mít za pokrm.“

Genesis 1,29



„…a budeš jíst 
polní byliny.“

Genesis 3,18



„Všech dnů 
Metúšelachových 
bylo devět set 
šedesát devět let, 
a umřel.“

Genesis 5,27





„Ze všech zvířat čistých 
vezmeš s sebou po sedmi 
párech, samce se samicí, 
ale ze zvířat, která nejsou 
čistá, jen po páru, samce 
se samicí.“

Genesis 7,2



„Smíte jíst tato zvířata… zkrátka všechna zvířata, 
která mají kopyta rozdělená tak, že jsou obě kopyta 
úplně rozpolcená, přežvýkavce mezi zvířaty; 
ty jíst smíte.“

Deuteronomium 14,4-6



1. býk
2. ovce
3. jelen
4. gazela
5. srnec
6. antilopa
7. divoká koza
8. horská koza

Seznam čistých zvířat



1. Velbloud
2. Králík
3. Vepř
4. Daman

Seznam nečistých zvířat



„Ani vepře; má sice 
kopyta rozdělená, 
ale nepřežvykuje; 
bude pro vás nečistý. 
Jejich maso nesmíte jíst, 
jejich zdechliny se 
nedotknete.“

Deuteronomium 14,8





„…žádné dobro 
neodepře těm, kdo 
žijí bezúhonně.“

Žalmy 84,12



„Ze všeho, co je ve 
vodě, smíte jíst toto: 
všechno, co má ploutve 
a šupiny. 
To smíte jíst.“

Deuteronomium 14,9



„Co nemá ploutve 
ani šupiny, jíst nesmíte; 
bude to pro vás nečisté.“

Deuteronomium 14,10



1. Mají ploutve.
2. Mají šupiny.

Dvě pravidla





„Ze všeho, co je ve vodě, 
smíte jíst toto: všechno, co 
má ploutve a šupiny. 
To smíte jíst.“

Deuteronomium 14,9



„Smíte jíst 
všechno čisté 
ptactvo. Jen 
tyto z nich jíst 
nesmíte:“

Deuteronomium 14,11-12



1. Orel
2. Orlosup
3. Luňák
4. Jestřáb
5. Havran

Seznam nečistých ptáků

6. Pštros
7. Sova
8. Čáp
9. Volavka
10. Netopýr



„Nečistá bude 
pro vás 
i všechna 
létající havěť; 
nesmí se jíst.“

Deuteronomium 14,19



„To bude provždy platné 
nařízení pro všechna vaše 
pokolení ve všech vašich 
sídlištích: Nebudete jíst 
žádný tuk ani žádnou krev.“

Leviticus 3,17







„Hospodin Bůh postavil 
člověka do zahrady v Edenu, 
aby ji obdělával a střežil.“

Genesis 2,15



„V potu své tváře budeš jíst 
chléb, dokud se nenavrátíš do 
země…“

Genesis 3,19





NAŠE TĚLA 
JSOU
CHRÁMEM  
DUCHA 
SVATÉHO 



Apoštol Pavel řekl: 
„Či snad nevíte, že vaše tělo 
je chrámem Ducha svatého, 
který ve vás přebývá a jejž 
máte od Boha? Nepatříte 
sami sobě!“

1. Korintským 6,19



„Bylo za vás zaplaceno výkupné. 
Proto svým tělem oslavujte Boha.“

1. Korintským 6,20



„Ať tedy jíte či pijete 
či cokoli jiného 
děláte, všecko čiňte 
k slávě Boží.“

1. Korintským 10,31



„Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť 
Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.“

1. Korintským 3,17



„Nemylte se! Ani smilníci ani 
modláři, cizoložníci, rozkošníci 
ani lidé praktikující 
homosexualitu, zloději ani 
chamtivci, opilci, utrhači ani 
lupiči nebudou dědici Božího 
království.“

1. Korintským 6,9





„Víno je posměvač, 
opojný nápoj je křikloun; 
kdo se v něm kochá, ten 
moudrý není.“

Přísloví 20,1



„Nehleď na víno, jak se rdí, 
jak jiskří v poháru. Vklouzne 
hladce a nakonec uštkne jako 
had a štípne jako zmije.“

Přísloví 23,31-32



„Tvé oči budou hledět na 
nepřístojnosti, z tvého 
srdce budou vycházet 
proradné řeči.“

Přísloví 23,33











„Kofein, droga obsažená v kávě, 
je v učebnicích zařazena mezi 
stimulanty a jedy.“

Harold Shryock, M.D., 
You and Your Health, 

sv. 1, s. 413.



„Někteří odhadují, že každý kilogram 
tělního tuku navíc vyžaduje další 
kilometr nových cév.

Harold Shryock, M.D., 
You and Your Health, 

sv. 1, s. 413.



A srdce musí navíc 
pumpovat krev přes tento 
zvětšený cévní systém“

Harold Shryock, M.D., 
You and Your Health, 

sv. 1, s. 413.







„Pojďte sami 
stranou na pusté 
místo a trochu si 
odpočiňte!“

Marek 6,31



 SOBOTA 







„…beze mne 
nemůžete činit 
nic.“

Jan 15,5



„Všecko mohu 
v Kristu, který 
mi dává sílu.“

Filipským 4,13
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