





být opravdu osudná. Pøiznejme si to.
A u tomu vìøíme nebo ne, Jeíš brzy
pøijde. Znamení vidíme všude. Nepøipomíná nám to pouze Boí slovo.
Staèí, kdy si uvìdomíme, co se ve
svìtì dìje, a musí nám být jasné, e
Jeíš brzy pøijde.

ìl jsi u nìkdy o nìèem pochybnosti, a pozdìji jsi zjistil,
e ses mýlil? Zdá se, e pochybnosti
jsou pro lidskou pøirozenost typické.
Všichni máme sklon být skeptiètí,
dokonce i tehdy, kdy k tomu nemáme ádný dùvod. To, e všechno zpochybòujeme, patøí jednoduše k nám.
Pochybnost nás pøimìje ignorovat
dùkaz, který máme pøímo pøed
oèima. Urèitì víte, co tím myslím.
Pøestoe existují jasná fakta, odmítáme jim vìøit. Uvedu malý pøíklad.

Jeíš slíbil svým uèedníkùm, e se
brzy vrátí. Protoe uèedníci chtìli mít
v této vìci jasno, zeptali se jej, jakých
znamení si mají všímat a kdy se to
stane. Jeíšovu odpovìï si mùeme
pøeèíst ve 24. kapitole Matoušova
evangelia. Nebudeme èíst celý text.
Vybereme pouze nìkolik citátù
o událostech, které se staly v našich
dnech a které dokazují pravdivost
tohoto proroctví.

Kdy liberijský tanker „Šíp“ proplouval v roce 1970 kolem pobøeí
Nova Scotia, havaroval a potopil se.
Ropa vytekla do vody a zneèistila pás
pobøeí dlouhý témìø 200 km. Kapitán pøipustil, e na obrazovce radaru vidìl výstranou kontrolku, ale
ignoroval ji, protoe si myslel, e
ádné nebezpeèí nehrozí. Pozdìji
pøiznal: „Byla to moje chyba.“
Problém je však v tom, e zpùsobená
škoda se u nedá napravit.

Falešní mesiášové
„Nebo mnozí pøijdou v mém
jménu a budou øíkat ‚ já jsem Mesiáš‘
a svedou mnohé.“ (v. 5) V bøeznu
roku 2000 bylo v jihozápadní Ugandì
pøi jedné z nejvìtších masových vrad
v novodobé historii zabito více ne
800 èlenù sekty „Hnutí za obnovu
deseti Boích pøikázání“. Vùdcové
sekty tvrdili, e konec svìta nastane

Je nebezpeèné, jestlie si nìkdo
nevšímá výstrané kontrolky na obrazovce radaru. Pokud se však jedná
o duchovní vìci, nevšímavost mùe




31. prosince 1999. Kdy se tak nestalo,
oklamaní èlenové sekty ádali, aby jim
byl vrácen majetek, kterého se zøekli pøi
vstupu do tohoto zvláštního spolku. Na
tuto ádost reagovali vùdcové tak, e
jednoduše povradili ty, kteøí se „vzbouøili“. Tito lidé byli uškrceni, zohaveni,
spáleni nebo pochováni zaiva jen proto,
e uvìøili li.

Váleèné konflikty
Dalším znamením jsou války. Jeíš
øekl: „Budete slyšet váleèný ryk a zvìsti
o válkách; hleïte, abyste se nelekali.
Musí to být, ale to ještì nebude konec.“
(v. 6) Vzhledem k tomu, e dennì slyšíme o váleèných konfliktech – v Afghánistánu, Iráku, na Blízkém východì i na
mnohých dalších místech – nemusím vás
zøejmì pøesvìdèovat, e války jsou kadodenní realitou. Stálou hrozbou však
zùstává nukleární válka, jak to potvrzuje
nedávný konflikt mezi Pákistánem a Indií. „Zašli jsme dost daleko,“ øekl pákistánský prezident, generál Pervez Mušaraf, v èervnu 2002, kdy mezi tìmito
dvìma zemìmi témìø vypukla nukleární
válka. „Hrozba války pominula díky
tomu, e se napìtí uvolnilo,“ øekl Mušaraf, „ale ta monost tu stále je a situace
zùstává napjatá.“

Situace na planetì
Podívejme se na naši planetu Zemi.
Jeíš pøedpovìdìl, e stále vìtším problémem posledních dnù budou zemìtøesení a hlad: „...bude hlad a zemìtøesení
na mnoha místech.“ (v. 7) Podle jedné
vìdecké studie je na svìtì kadý rok
nìkolik milionù zemìtøesení. Pøiblinì
10 milionù lidí ve ètyøech jihoafrických
zemích je na pokraji vyhladovìní.
Matoušovo evangelium však není
jediná biblická kniha, která mluví o tom,
co se stane s naší Zemí v posledních
dnech. Iz 51,6 nám øíká, e „zemì zvetší
jako roucho“. Je zajímavé, e vìdci – bez
ohledu na to, zda v Boha vìøí nebo ne –
zjistili, e je to pravda. Nedávná studie,

kterou vedla skupina kalifornských
badatelù, pojednává o tom, e planeta
Zemì je na pokraji ekologického krachu.
Z jejich zprávy vyplývá, e lesy, energetické zdroje a pùda jsou vyèerpané natolik, e samotná Zemì si je nedokáe
obnovit ani doplnit. Zemské zdroje se
podobají hromadì penìz, kterou nìkdo
shrábl, zatímco druzí mìli zavøené oèi.
Je to pravda. Zemì zestárla. ivotní
prostøedí je zneèištìné, pøírodní zdroje
jsou vyèerpané a lidé trpí nedostatkem
potravy a vody. Ale netrápí nás jen fyzický hlad. Bible hovoøí i o jiném hladu,
který se rozšíøí na zemi v posledních
dnech: „Lidé budou sobeètí, chamtiví,
chvástaví, domýšliví, budou se rouhat,
nebudou poslouchat rodièe, budou
nevdìèní, bezboní, bez lásky, nesmiøitelní, pomlouvaèní, nevázaní, hrubí,
lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví,
nadutí, budou mít radìji rozkoš ne
Boha...“ (2 Tm 3,2-4)
Nazvu to duchovním hladem. Je to
smutný obraz lidí, kteøí trpí hladem po
Bohu, kteøí neznají Jeíše a moc Boího
slova, která jim mùe ukázat lepší cestu.
Nejen svìt je naplnìn høíchem. I my
všichni musíme snášet bolest a smutek,
pøestoe jsme se rozhodli ít pro Boha.
Je zde však dobrá zpráva. Nemusíme tu
ít – alespoò ne dlouho. Jeíš se vrátí
pro tebe i pro mne. Jsou jen dvì monosti – buï se Jeíš vrátí, nebo se tento
svìt jednoduše znièí sám. A my z Boího
slova víme, jak to skonèí.
Vzpomínáš si na kapitána, který vidìl
výstranou kontrolku, ale odmítl jí vìøit?
Není sám. Je pouze jedním pøíkladem
toho, jak my lidé èasto pøemýšlíme.
Jeden pisatel, který se plavil v dlouhém
gumovém èlunu dolù øekou Mississippi
z Memfisu do Mexického zálivu, píše, e
objevil obrovskou protipovodòovou
hráz, kterou na øece postavili, aby bránila zaplavení okolních mìst a polí. Více
ne 8 milionù lidí ijících v deltì se
rozhodlo bydlet pod touto hrází... Vìøili,
e tu budou v bezpeèí pøed monou




povodní. „Lidé v tomto údolí mají
pocit, e všechno je úplnì pod kontrolou,“ øekl jeden inenýr pisateli.
A pokraèoval: „To je falešný pocit
bezpeèí. Nevíme, co tu mùe tato øeka
zpùsobit, a ve skuteènosti nemáme
nic pod kontrolou.“ V tomto èlánku,
který byl uveøejnìn v únoru 1993,
pisatel pøedpovídá, e jednoho dne
nastane katastrofa. A mìl pravdu.
Jenom o nìkolik mìsícù pozdìji,
v létì 1993, jedna z nejnièivìjších
záplav na øece Mississippi znièila
celou tuto oblast. Pisatel urèitì
netušil, e se jeho slova splní tak
rychle.
Boí slovo je pravdivé. Jeíš se
vrátí – a bude to brzy.
Jeíš øekl, e existuje lepší místo,
ne je tento svìt. Nebude tam kriminalita, nemoci, bolest ani smrt. To
místo je v nebesích. Jeíš nás tam
chce vzít. Podle toho, co jsem o tomto
místì slyšela, musí to být nìco nádherného. Ellen Whiteová ho popisuje
takto: „Kdy jsme po sklenìném moøi
kráèeli k bránì mìsta, andìlé byli
všude kolem nás. Jeíš zdvihl svoje
mocné slavné rameno, otevøel perlovou bránu, která visela na tøpytících
se pantech, a øekl nám: ‚Vy jste vyprali
svá roucha v mé krvi a stáli jste
neochvìjnì za mou pravdou. Vstupte!‘ Všichni jsme vešli do mìsta a cítili, e jsme toho hodni.
Pak jsme spatøili strom ivota
a Boí trùn. Z trùnu vytékala øeka
s èistou vodou. Z obou jejích stran byl
strom ivota. Na jedné i druhé stranì
byl kmen stromu z èistého ryzího
zlata. Nejprve jsem si myslela, e
vidím dva stromy. Ale kdy jsem se
podívala ještì jednou, vidìla jsem, e
na vrcholu se spojují v jeden strom.
Strom ivota stál tedy po obou stranách øeky ivota. Jeho vìtve visely
nad místem, kde jsme stáli, a jeho

ovoce bylo pøekrásné; vypadalo jako
zlato smíchané se støíbrem.“
V popisu nové zemì pokraèuje
tím, e vidìla nádherné domy, pole
plné rùzných druhù kvìtin a trávu
svìí zelené barvy... Potom vidìla
pole, kde bylo mnoho zvíøat. Ta zvíøata byla všechna spolu – lev, beránek,
leopard a vlk – „ili spolu v dokonalé
harmonii“. (Early Writings, str. 17,18)
Zní to pøíliš krásnì na to, aby to
byla pravda? Nebo opravdu existuje
skuteèné a nepøedstavitelnì krásné
místo, které Pán pro nás pøipravil?
Chceš tam být? Mùeš.
Vypráví se pøíbìh o tom, e v roce
1994 poskytla americká letecká spoleènost Northwest Airlines fantastickou nabídku: „Kup si letenku na jednodenní výlet na neznámé místo
v USA. Cena letenky – 59 dolarù.“ Háèek byl v tom, e místo, kam poletí,
se kadý dozvìdìl, a v den odletu na
letišti. Toho dne èekalo na letišti
v Indianapolis 1 500 lidí, aby si koupili záhadnou letenku do neznáma.
Umíte si pøedstavit zklamání nìkterých z nich, kdy zjistili, kam
poletí? Jeden z nich, který dostal
letenku do Minneapolis, bìhal po
celém letišti v zoufalé snaze vymìnit
tuto letenku z cokoliv jiného.
Pokud jde o spasení, neexistuje
ádná záhadná letenka. Jeíš ti u
dnes nabízí „letenku do nebe“, která
nestojí dokonce ani tìch 59 dolarù.
Je zdarma! Abys ji získal, nemusíš
stát v øadì a trápit se, jestli letenky
nevyprodají, ne pøijdeš na øadu.
Druhý pøíchod Jeíše Krista je
skuteèná událost, která brzy nastane.
Pro ty, kteøí jsou pøipraveni, bude
zdrojem velké radosti. Pro ostatní to
bude èas úzkosti, strachu, slz a velkého alu. Do které skupiny budeš
patøit ty?
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Prostuduj

Prostuduj v Matoušovì evangeliu 24. kapitolu.

+

Pøemýšlej

Pøipomnìli jsme si nìkolik souèasných událostí, které jsou naplnìním biblického
proroctví o posledních dnech. Které další události bys uvedl jako dùkaz? Jaká jiná
znamení jsou vzpomínána v Mt 24?
Proè nìkteøí lidé, dokonce i adventisté, odmítají vìøit, e Jeíšùv pøíchod je velmi
blízko, a to navzdory tomu, e znamení jsou tak jasná? Jak bys mohl tìmto lidem
pomoci?

3

Diskutuj

Proè bude Jeíšùv pøíchod pro nìkteré radostnou, ale pro jiné dìsivou událostí?
Jak se pøipravit, abychom se na jeho pøíchod mohli tìšit?
Války, hlad, zemìtøesení a pøírodní katastrofy tu byly vdycky. Proè bychom je
dnes mìli povaovat za dùleitá znamení Jeíšova druhého pøíchodu? Co je na tìchto jevech dnes jiného, ne bylo kdysi?
Pøestoe víme, e Jeíšùv pøíchod je blízko, proè jsme varováni, abychom
neurèovali pøesný èas jeho pøíchodu?

i

Udìlej nìco

Pohled na všechno zlo, které se dìje na svìtì pøed Jeíšovým návratem, nás
mùe zmalomyslnìt. Co nám v souvislosti s tím radí Jeíš v L 21,28? Proè? Jak se
o to, co ses dozvìdìl, podìlíš s blízkými a pøáteli?
Urèitì máš nìjakého blízkého kamaráda, na kterém ti moc záleí. Nedokáeš si
ani pøedstavit, e by ses s ním nesetkal v nebi. Snad neumíš najít ten správný zpùsob, jak mu øíci o tom, v jaké dobì ijeme a jak je dùleité pøipravit se na setkání
s Pánem Jeíšem.
Napiš si jméno svého kamaráda: ……......................………….. Vyuij tento týden
modliteb a pros Pána Boha, aby ti vytvoøil pøíleitost, abys s ním mohl o své víøe
mluvit.









øedstavte si na chvíli svìt, ve
kterém ijete. Zamyslete se
nad tím, co jste vidìli nebo slyšeli ve
zprávách. Jaké obrazy se vám vynoøují v mysli? Jsem si jistá, e vím, na co
myslíte. Vidíte problémy, problémy
a všude jen problémy. Kriminalita,
války, terorizmus, korupce, rozvody,
zneuívání, drogy – a seznam by mohl
pokraèovat. Bible øíká, e v posledních dnech bude na zemi „úzkost
národù, bezradných, kam se podít...“.
„Lidé budou zmírat strachem a oèekáváním toho, co pøichází na celý
svìt.“ (L 21,25b.26)
Po teroristických útocích na USA
11. záøí 2001 prezident George Bush
prohlásil: „Dnes se naši spoluobèané,
náš zpùsob ivota a naše svoboda
stali terèem útokù v sérii úmyslných
a vraedných teroristických èinù.
Hrozné a ohavné teroristické èiny
náhle ukonèily tisíce ivotù. Pohled na
letadla øítící se na budovy, plameny
ohnì a padající stavby nás naplòují
nedùvìrou, velkým smutkem a tvrdošíjným hnìvem.“ Pravdìpodobnì
ádná jiná událost nemìla na obèany
USA a celý svìt dìsivìjší, více sklièu-

jící a nièivìjší úèinek. Dokonce i nekøesané popisují tuto událost jako
„burcující výzvu“.
Jak popisuje poslední dny biblický
pisatel? „Lidé budou sobeètí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se
rouhat, nebudou poslouchat rodièe,
budou nevdìèní, bezboní, bez lásky,
nesmiøitelní, pomlouvaèní, nevázaní,
hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní,
bezhlaví, nadutí, budou mít radìji
rozkoš ne Boha…“ (2 Tm 3,2-4)
Bùh jakoby ukázal Pavlovi mìnící
se obraz ivota populárních hvìzd.
Jakoby vidìl masové vrady, které se
odehrávají dokonce u i na støedních
školách. 6. kvìtna 2002 noviny
„Time“ uveøejnily èlánek o Robertu
Steinhauserovi, devatenáctiletém studentu vylouèeném ze školy, který
zastøelil 16 lidí.
O posledních dnech Jeíš øekl:
„…a protoe se rozmùe nepravost,
vychladne láska mnohých.“(Mt 24,12).
Problémy jsou i v rodinách. Co
øíkají statistiky? Rusko má nejvyšší
rozvodovost – a 60 % všech manelství konèí rozvodem. Na druhém




místì jsou USA s 51 % rozvodovosti. To
znamená, e více ne polovina všech
manelství selhává. Švédsko, Norsko
a Velká Británie nejsou pøíliš pozadu –
s rozvodovostí 48, 44 a 42 %. Z toho
vidíme, e manelství je v krizi. Jestlie
trpí manelství, jsou postieny i dìti.
Poèet dìtí, které ijí pouze s jedním
rodièem, vzrostl v USA z 10 % v roce
1960 na témìø 30 % v roce 2000. Tìmto
dìtem chybí nejen péèe jednoho
z rodièù, ale – podle nìkterých odborníkù – v mnohem vìtší míøe u nich
dochází k sebevradám, objevují se
emocionální a duševní problémy a ohroeno je dokonce i jejich fyzické zdraví.
Jeden lékaøský èasopis uveøejnil v lednu
2003 studii, která sledovala milion dìtí
ve Švédsku v prùbìhu deseti let. Tento
výzkum zjistil, e u dìtí, které vyrùstají
jen s jedním rodièem, je dvojnásobnì
vyšší výskyt psychických problémù
a závislostí ne u ostatních dìtí. Pokud
máme Jeíše, nemusí tomu tak být. On
je naším Otcem. Slíbil nám, e bude
s námi – a se stane cokoli. A co kriminalita? Uvádíme nìkolik statistik o kriminalitì mladistvých: „V USA bylo v roce
1999 zabito støelnou zbraní 1 492 školních dìtí. V roce 1998 se studenti ve
vìku 12 - 18 let stali obìmi více ne 2,7
milionu zloèinù spáchaných ve školách.
V tomté roce se studenti stali obìmi
pøiblinì 253 000 závaných násilných
èinù na školách (znásilnìní, sexuální
obtìování, loupee a násilná pøepadení). V období od 1. èervence 1997 do
30. èervna 1998 zahynulo v amerických
školách 60 mladých lidí následkem
násilností.
Kromì toho v roce 1995 a 1997
témìø jedna tøetina všech ákù a studentù uvedla, e jim v areálu školy nìkdo
nabídl, prodal nebo dal zakázané drogy.
V souvislosti s tím statistika øíká, e
v roce 2002 pøiblinì 19,5 milionu
Amerièanù ve vìku 12 let a více bìnì
uívalo nedovolené drogy, z toho 11,6 %
mezi mládeí ve vìku 12 - 17 let.

A tak bych mohla pokraèovat dál
a mluvit o spoleèenských problémech
v tomto svìtì. Ale to není mým zámìrem. Dnes vám chci oznámit dobrou
zprávu. Na tyto problémy existuje øešení.
Øešením není víc prevence pøed kriminalitou a lepší protidrogové programy.
Øešením nejsou ani spoleèenské programy na prevenci kouøení nebo tìhotenství mladistvých dívek. Nechápejte
mne, prosím, špatnì. Takovéto programy v naší spoleènosti potøebujeme. Ale
bez ohledu na to, jak jsou efektivní, jsou
to pouze narychlo pøipravená øešení starého problému høíchu. Jaké je skuteèné
øešení? Jedinì krev Jeíše Krista.
Ellen Whiteová jakoby èetla dnešní
noviny nebo sledovala veèerní zprávy
v roce 2005, kdy popisuje stav našeho
svìta: „Mnohé oblíbené knihy jsou plné
senzaèních pøíbìhù, které mladé lidi kazí
a vedou je cestou do záhuby. U v dìtství
vìdí o zloèinech tolik, jako dospìlí lidé.
Knihy, které ètou, v nich probouzejí zlo.
V pøedstavách se chovají podle popsaných pøíbìhù a nakonec chtìjí zjistit, co
všechno sami dokáou spáchat a zda se
jim podaøí uniknout pøed trestem.“ (The
Adventist Home, str. 407)
A kdy porovnává moderní dobu
s tím, jak to bylo kdysi, dodává: „Èím víc
se pøedpotopním lidem èas milosti
krátil, tím víc se oddávali hýøivým
zábavám a oslavám. Vlivní a zámoní
jedinci se všemonì snaili zaujmout lidi
do té míry, aby nikdo nemìl èas
pøemýšlet o Boí poslední výstraze.
Toté se opakuje i dnes. Boí sluhové
zvìstují poselství o blíícím se konci
všech vìcí, ale svìt se zatím utápí
v rozkoších a v honbì za poitkem. Stále
nové zpùsoby zábavy èiní èlovìka lhostejným vùèi Bohu a brání mu pøijmout
pravdy, které jej mohou zachránit pøed
blíící se záhubou.“ (Patriarchové a proroci, str. 66; Patriarchs and Prophets, str.
103.104)
Mladí lidé, satan pracuje s obrovským nasazením, aby vás svedl




a abyste byli zatraceni. Ellen Whiteová
píše: „Satanovou mimoøádnou snahou v tìchto posledních dnech je
ovládat mysl mladých lidí, nakazit
jejich myšlenky, probudit jejich vášnì.
Uvìdomuje si, e takovýmto zpùsobem je mùe dovést k morální
zkáze, èím se všechny ušlechtilé
schopnosti mysli znehodnotí, a on je
bude moci ovládat tak, aby to vyhovovalo jeho zámìrùm. Všichni mladí lidé
jsou svobodné morální bytosti. Jako
takové musí nasmìrovat své myšlenky na ten správný zdroj. Zpùsob uvaování by mìl pozvednout jejich mysl,
mìli by pøemýšlet o Jeíši a o nebi.“
(Appeal to Mothers, str. 29) Øešení má
Jeíš. Na tomto svìtì probíhá zuøivý
boj; pomoci nám mùe pouze Jeíš.
Jako ilustraci uvedu krátkou epizodu ze starého amerického filmu
nazvaného „Andy Griffith“. Otis, kterého kadý ve mìstì zná jako alkoholika, dostává zprávu, e obdrí velkou
sumu penìz. Je v tom však jeden
háèek. Musí pøijít na interview a dokázat, e si tyto peníze zaslouí.
Andy a Barney pomohou Otisovi
pøipravit se na interview. Postarají se
o to, aby byl støízlivý. Oholí jej,
ostøíhají a koupí mu nový oblek.
Vypadá jako úplnì jiný èlovìk. Jde na
interview a dostává peníze. Ale po
nìkolika dnech opìt vrávorá cestou
k domovu. Je neoholený a nový oblek
má špinavý. Co se stalo? Nic! V jeho
nitru se nic nezmìnilo. Je to stále
tentý opilec jako pøedtím. Svùj

zevnìjšek zmìnil a vyèistil pouze
doèasnì.
Co nám chce tento pøíbìh øíci?
Jen Jeíš mùe oèistit a zmìnit naše
nitro. Nestaèí, jestlie pìknì vypadá
pouze náš zevnìjšek.
Svìt, ve kterém ijeme, je plný
rùzných pokušení. Neexistuje však
takové pokušení, se kterým by si Jeíš
neumìl poradit. Pokud jde o nás, my
sami pokušení nezvládneme, ale
Jeíš ano – pokud mu to dovolíme.
Pøedevším jej musíš pozvat do
svého srdce. Pokud to udìláš, pak je
docela jednoduché dovolit mu, aby tì
vedl a v kadé chvíli posiloval. Mùe
tì ochránit pøed tímto bezboným
svìtem a bezpeènì dovést do toho
budoucího. Èeká jen na to, kdy mu
otevøeš dveøe. Kdy mu dovolíš vejít,
zùstane po tvém boku a pomùe ti na
všech cestách. Ve Zj 3,20 je napsáno:
„Hle, stojím pøede dveømi a tluèu;
zaslechne-li kdo mùj hlas a otevøe mi,
vejdu k nìmu a budu s ním veèeøet
a on se mnou.“
Malé dìvèátko navštívilo spolu se
svým otcem Katedrálu sv. Pavla
v Londýnì. Jak tak obdivovali nádhernou malbu nazvanou „svìtlo svìta“,
na které byl Jeíš zobrazen s lampou
v jedné ruce a druhou rukou klepal na
dveøe malého domu, malé dìvèátko
se zeptalo? „Tati, pustili ho u dovnitø?“
Pozveš jej dnes dovnitø? Èeká
u dveøí tvého srdce.





'

Prostuduj

Pøeèti znovu 24. kapitolu v Matoušovì evangeliu a vyznaè si ve své Bibli èásti této
kapitoly, ve kterých Jeíš pøedpovídá, co se bude dít v oblasti ivota spoleènosti.
Znáš o tom i jiné biblické výroky?

+

Pøemýšlej

Mùeme jako køesané najít nìco pozitivního na událostech, které kadodennì
sledujeme kolem sebe? Jak mùeme tyto události vyuít jako pøíleitost pomoci
druhým a nabídnout jim evangelium? Buï konkrétní.
Co je hlavní pøíèinou všech problémù souèasné spoleènosti? Jaké je koneèné
øešení?

3

Diskutuj

Mùeme pøirovnat dnešní spoleènost k té, která ila pøed potopou? Jak se vyhnout stejné chybì, jaké se dopustila vìtšina lidí, kteøí tehdy ili?
Co dìlá satan, aby v tìchto posledních dnech svedl mladé lidi? Myslíte, e se mu
to daøí? Uveïte pøíklady.
Jak se nejlépe vyhnout pasti satana, do které nás chce chytit prostøednictvím
drog, alkoholu, nikotinu, zloèinnosti, pøedmanelského sexu…? Je køesanská
mláde proti tìmto vlivùm imunní? Jak je moné ubránit se jim?

i

Udìlej nìco

Zkus mezi svými kamarády vyvolat diskusi o stavu spoleènosti. Které jevy
povaují za normální? Co naopak vnímají jako reálnou hrozbu lidstva? Sna se klást
dobré otázky a pozornì naslouchej.









dy se 26. prosince 2004 v médiích objevila zpráva o nièivém
zemìtøesení v jihovýchodní Asii, celý
svìt si uvìdomil hrùzný dosah katastrofy. Podmoøské zemìtøesení s nebývalou silou vyvolalo obrovské vlny
„tsunami“, které právì uprostøed
hlavní turistické sezóny v nìkolika
minutách znièily asijský ráj pro dovolené spolu s turisty z celého svìta. Srí
Lanka, Maledivy, Thajsko, Indie,
Indonésie, Sumatra… Statistiky, které
uvádìly poèty obìtí se den ode dne
mìnily – 15 000, 35 000, 82 000,
128 000, 150 000... obìtí, tisíce nezvìstných. A koneèné èíslo je v nedohlednu. Následující epidemie a hlad
mohou poèet obìtí a zdvojnásobit.
Na svìtì vznikla panika, mnoho lidí
hledalo informace o svých pøíbuzných. Mnozí zùstanou navdy nezvìstní, protoe jejich tìla skonèila nìkde
pod nánosem bahna nebo v masových hrobech. Pojedeme si ještì nìkdy odpoèinout na dovolenou k moøi?
Nebudeme mít strach, e se zopakuje
nìco podobného?
Jestlie nìkde ve svìtì zahyne
následkem pøírodní katastrofy více

ne 100 000 lidí, pro vìtšinu z nás je
to statistika. Kdy však pøitom ztratíme jen jednoho z našich blízkých, je
to tragédie.
Kdy se zamyslíme nad souèasným svìtem, nejmarkantnìjší znamení toho, e se nìco stane, vidíme
v pøírodì. Prorok Izajáš bez jakýchkoliv pochybností øíká, e „zemì zvetší
jako roucho“. (Iz 51,6) Ellen Whiteová
to potvrzuje slovy: „Všechno v Boím
svìtì – lidé i samotná pøíroda –
naplòují Boí spolehlivé prorocké
slovo a uskuteèòují jeho velkolepé
a závìreèné dílo v dìjinách tohoto
svìta.“ (Selected Messages, díl. 2., str.
380)
Pøestoe pøíroda dosud zrcadlí
Boí lásku a velikost, èlovìku se díky
tzv. pokroku podaøilo ve velké míøe
znièit její pùvodní krásu. Jsme
varováni, e satan bude v dobì konce
stále víc a víc projevovat svou moc
v pøírodních katastrofách. „…Bude
hlad a zemìtøesení na mnoha
místech. Ale to vše bude teprve
zaèátek bolestí.“ (Mt 24,7.8)





„V neštìstích a pohromách na moøi
a na souši, ve velkých poárech, v pustošivých vichøicích, v hrozných krupobitích, v bouøích, záplavách, zemìtøeseních, na všech místech a tisícerými
zpùsoby projevuje (satan) svou moc. Nièí
úrodu, co má za následek hlad a bídu.
Zneèišuje vzduch smrtelnou nákazou,
která pøináší smrt tisícùm lidí. Tyto
katastrofy budou stále èastìjší a rozsáhlejší.“ (Ellen Whiteová, Velké drama
vìkù, str. 382 – 383; The Great Controversy, str. 589 – 590)
Kyselé deštì, zneèištìné ovzduší,
globální oteplování, plýtvání, ubývání
ozonové vrstvy, smog, zneèištìní vody,
pøelidnìní a nièení deštných pralesù – to
jsou jen nìkteré z tìch nejvìtších problémù, které nyní trápí svìt a které svìdèí
o tom, e naše planeta je v hluboké krizi.

1. Nièení deštných pralesù
Podle vìdcù skuteèné deštné pralesy
u témìø vymizely. Experti nám pøipomínají, e deštné lesy kdysi tvoøily 14 %
povrchu zemì; dnes je to u necelých
6 %. Pokud bude jejich ubývání pokraèovat takovýmto tempem, vìdci pøedpovídají, e zbytek deštných pralesù by mohl
být znièen za necelých 40 let. Ale to není
všechno. Odlesnìní má negativní vliv na
rostlinstvo, zvìø i mikroorganizmy. Vìdci
se domnívají, e v nejbliších 25 letech
mùe vymøít nebo být vánì ohroena
témìø polovina druhù rostlin a ivoèichù.

2. Pøelidnìní
V roce 1998 se v tisku objevil èlánek,
který nás varuje pøed dalším váným
problémem: dopad rùstu poètu obyvatel
v nejchudších zemích svìta.
Výzkum populace zaznamenává
rychlý rùst poètu obyvatel v chudých
zemích jako „nejnaléhavìjší celosvìtový
demografický problém“. Svìtová populace dosáhla jedné miliardy poprvé
v roce 1830. Trvalo pouze sto let, ne se
její poèet zdvojnásobil na 2 miliardy (rok

1930), a pouhých 30 let, ne dosáhla
poètu 3 miliard (rok 1960). Za posledních 50 let vzrostla svìtová populace
o více ne 250 % – na 5,8 miliardy!
Smutné na tom je, e zemì, které
mají nejrychlejší nárùst v poètu obyvatel,
nejsou schopné zabezpeèit dostatek
potravin pro své obyvatele, a proto
mnozí lidé v tìchto chudých zemích
umírají hladem a na následky podvýivy.

3. Kyselé deštì
Dalším váným problémem pro naše
ivotní prostøedí jsou kyselé deštì. Je to
velmi nièivý typ zneèištìní ovzduší, který
poškozuje nejen pùdu, rostlinstvo,
ivoèichy ijící v jezerech a potocích, ale
také stavby. Panteon v øeckých Aténách
a Taj Mahal v indické Agøe jsou pouze
dva pøíklady z mnohých slavných staveb
svìta, které pøetrvaly staletí, ale v posledních letech nebývalým tempem chátrají v dùsledku kyselých dešù.

4. Ubývání ozonové vrstvy
Vìdci, kteøí v první polovinì osmdesátých let pracovali v Antarktidì,
objevili, e se v atmosféøe vysoko nad
kontinentem dìje nìco zvláštního.
Zjistili, e vrstva ozonu, která chrání
atmosféru naší Zemì, se ztenèuje.
Vznikající ozonová díra má za následek,
e na zemský povrch proniká více
radioaktivního záøení. Mnozí vìdci se
domnívají, e právì to je pøíèinou narùstajícího poètu pøípadù rakoviny kùe,
šedého zákalu, oslabeného imunitního
systému u lidí, niší produkce potravin
a problémù v potravinovém øetìzci
v oceánech.

5. Globální oteplování
V èasopise „Nature“ byl 8. 1. 2004
zveøejnìn hrùzu vzbuzující èlánek, který
vycházel z jedné vìdecké studie: „Vìdci
varují, e pokud globální oteplování
bude pokraèovat, v nejbliších 50 letech
mohou zaniknout nebo se ocitnout na




cestì k vymøení stovky druhù rostlin
a ivoèichù naší planety… Ochránci
pøírody odhadují, e vyhynutí hrozí
12 000 rostlinným a ivoèišným druhùm, pøièem i tisíce dalších druhù
jsou pravdìpodobnì té na pokraji
zániku.“

6. Plýtvání
Zøejmì vás nikdy nenapadlo, e
i toto by mohl být problém. Víte, e
nenasytné a rychlé èerpání svìtových
zdrojù zpùsobuje chudým lidem
váné problémy?
Pøed rokem jeden èlánek vysvìtlil
tento problém takto: „Obezita (nadváha) a zadluenost, chronický nedostatek èasu a znehodnocování
prostøedí – to všechno jsou znamení,
e nepøimìøená konzumace sniuje
kvalitu ivota mnohých lidí.“ Jinými
slovy: Nenasytnost a materializmus –
lidé, kteøí chtìjí mít víc vìcí, ne
doopravdy potøebují – jsou pøíèinou
toho, e ostatní mají ménì, ne k ivotu potøebují.
A pøece – vzrùstající spotøeba nepøinesla Amerièanùm štìstí. Pouze
tøetina Amerièanù tvrdí, e jsou ‚ velmi
šastní ‘ – je to stejný poèet, jako v roce 1957, kdy byli Amerièané jen
z poloviny tak bohatí…“
I svìt došel k názoru, e bohatství
není zárukou štìstí. A nìkteøí z nás na
to ještì nepøišli!

7. Extrémy v poèasí
Jedním z nejznepokojivìjších znamení toho, e ijeme v posledních
dnech, jsou stále nápadnìjší výkyvy
poèasí. Kdy jsem èetla následující
zprávu Svìtové meteorologické organizace, musela jsem myslet na pøedpovìdi Ellen Whiteové o tornádech,
hrozných krupobitích, vichøicích, záplavách, cyklónech, pøílivových vlnách
a zemìtøeseních, které budou v posledních dnech ve stoupající míøe

otøásat svìtem. „Poèet tìchto rekordních extrémù (vysoké a nízké teploty,
velké mnoství sráek a sucha) se za
posledních sto let potupnì zvyšuje.
Kadý rok dochází nìkde na zemìkouli k novým rekordních extrémùm,
ale v posledních letech poèet tìchto
rekordù výraznì stoupl.“
Extrémy v poèasí nejen vidíme
a cítíme, ale vìdci zaznamenali také
nárùst pøírodních katastrof. Noviny
„Reuter“ v záøí 2000 uvedly: „Klimatické zmìny zpùsobily, e pøírodní
katastrofy jsou èastìjší a intenzivnìjší.
Tento trend bude pravdìpodobnì
pokraèovat.“
To znamená, e globální oteplování, stoupání hladiny moøí, nièivé
bouøe provázené lijáky, sucha, tropické cyklony a další klimatické poruchy se budou vyskytovat stále
èastìji. Kdy to ètu, zdá se mi, jako
bych èetla biblické pøedpovìdi nebo
nìkteré výroky Ellen Whiteové.
Mezinárodní federace Èerveného
køíe a Èerveného pùlmìsíce uveøejnila v roce 1999 velmi znepokojivou
zprávu. Øíká, e náš svìt je stále víc
vystavený „super-neštìstí“. Podle této
zprávy bylo v roce 1998 mnohem víc
pøírodních katastrof ne v kterémkoliv
jiném roce.
Nejlépe to shrnula Ellen Whiteová:
„Celý svìt je v pohybu. Znamení doby
se hrozivì naplòují jako pøedzvìst
nadcházejících událostí. Duch Boí se
vzdaluje ze zemì a zem i moøe stíhá
jedna pohroma za druhou. Lidstvo
èelí nièivým vichøicím, zemìtøesením,
poárùm, záplavám a vradám všeho
druhu. Kdo ví, co bude dál? Kde je
bezpeèí? Ve svìtì není nic jistého.
Lidé se proto rychle pøipojují k vùdcùm, které si zvolili. S netrpìlivostí
sledují kadý jejich krok. Jedni
s nadìjí oèekávají pøíchod našeho
Pána a pracují pro nìho. Jiní se
nechávají vést prvním a nejvìtším




odpadlíkem. Málokdo celým srdcem
a celou duší vìøí, e mùeme uniknout
smrti a získat nebe.“ (Touha vìkù, str.
407; The Desire of Ages, str. 636)
Jsou to velmi jasná slova. Nepotøebuji ádný další dùkaz, abych se pøesvìdèila, e tento svìt spìje ke konci.
Vzhledem ke stavu tohoto svìta, jestli
Jeíš nepøijde brzy, svìt se pravdìpodobnì znièí sám. Lesy a ostatní
pøírodní zdroje jsou vyèerpány; pùda,
voda a vzduch jsou zneèištìny; zvíøata
jsou ohroena; lidský ivot je v nebezpeèí a pøírodní ivly se vymykají kontrole èlovìka. Kdy o tom pøemýšlím,
divím se, e by tu nìkdo chtìl zùstat. Od
Jeíše vím, e existuje lepší místo.
Mám moc ráda jedno z Jeíšových
zaslíbení, které je urèené tobì i mnì:
„…Jdu, abych vám pøipravil místo.
A odejdu-li, abych vám pøipravil místo,
opìt pøijdu a vezmu vás k sobì, abyste
i vy byli, kde jsem já.“ (J 14,2b-3)
Nebe je úasné místo, kde je poèasí
i podnebí perfektní, kde nejsou zemìtøesení ani bouøe, mor, smog, nadmìrná
konzumace, pøelidnìní ani ádné ozonové díry, kyselé deštì nebo odlesòování.
Nikomu nehrozí vyhynutí.
Zalistujte v mysli a najdìte obraz
nìjakého krásného místa, které jste mìli
monost spatøit – a teï si ho pøedstavte
stokrát krásnìjší. Ani to však nemùeme
porovnávat s krásou nebe. Nebe bude to
nejkrásnìjší místo!
Ale zatím jsme ještì na této zemi.
Moná máme pøed sebou tìké chvíle…
Nenechte se však zmalomyslnìt. Ellen
Whiteová má pro vás nádherné zaslíbení:
„Pøestoe Boí lid èeká strádání, hlad
a nedostatek, Pán jej nenechá zahynout.
Bùh, který se postaral o Eliáše, nezapomene na nikoho ze svých vìrných.
Pán, který zná poèet vlasù na jejich
hlavách, o nì bude peèovat i v dobì
hladu a nedostatku. Zatímco nevìrci
budou umírat hladem a morem, andìlé
budou chránit a sytit spravedlivé. Pro

kadého, kdo ‚ije spravedlivì‘, platí
zaslíbení: ‚Bude mu dán chléb, vody mu
poteèou neustále.‘ ‚Utištìní uboáci hledají vodu, ale ádná není; jazyk jim ízní
prahne. Já Hospodin jim odpovím, já,
Bùh Izraele, je neopustím.‘ (Iz 33,15.16;
41,17)“ (Velké drama vìkù, str. 406; The
Great Controversy, str. 629)
Pøíbìh Šalamouna Rosenberga nám
pøibliuje, jak se o nás Bùh stará. Šalamoun Rosenberg byl spolu se svou rodinou odvleèen do jednoho z nacistických
koncentraèních táborù, kde kadý, kdo
u nebyl schopen pracovat, skonèil v plynové komoøe. Jako první z jeho blízkých
zemøeli takovýmto zpùsobem jeho prarodièe, které poznamenaly nelidské podmínky, nedostatek potravy a špatná
hygiena.
Šalamoun vìdìl, e další z jeho
rodiny bude pravdìpodobnì jejich nejmladší syn David, který byl mírnì
postiený a rychle mu ubývalo sil. Kadé
ráno byla rodina rozdìlena ke své práci.
Veèer se otec vracel z práce vdy se strachem, zda právì toto nebyl ten den, kdy
jim vzali Davida. Kdy vstoupil do vìzeòského domu, oèima rychle hledal
malého Davida, nejstaršího syna Jakuba
a jejich matku.
I toho veèera se vrátil se strachem.
Kdy vkroèil dovnitø, nevidìl nikoho ze
své rodiny. Zmocnilo se jej hrozné
zoufalství. Oèima zoufale hledal drahé
tváøe svých blízkých. A pak koneènì
uvidìl postavu jejich nejstaršího syna
Jakuba, který sedìl skrèený v koutku
a plakal. Ale ještì poøád nevidìl malého
Davida a svou enu. Pospíchal k Jakubovi: „Chlapèe, øekni mi, e to není pravda! Odvedli dnes Davida?“
„Ano, tatínku, pøišli pro Davida. Øekli,
e u nemùe pracovat.“
„Ale maminka, kde je maminka? Ona
je ještì silná. Ji urèitì neodvedli.“
Jakub se uslzenýma oèima podíval
na otce a øekl: „Tatínku, kdy pøišli pro
Davida, moc se bál a plakal. Proto mu




maminka øekla: ‚Neplaè, Davide. Pùjdu tam s tebou a budu poøád u tebe.
A tak maminka odešla s Davidem, aby
se nebál.‘ “
Davidova matka byla se svým
synem a do konce. A zrovna tak

'

i Bùh, náš nebeský Otec, nám ve
svém slovì slibuje, e s námi bude a
do konce. Chceš jej dnes poádat,
aby tì pøijal, a odevzdat mu své
srdce?

Prostuduj

Proèti si 24. kapitolu Matoušova evangelia a vyznaè si ve své Bibli èásti této
kapitoly, ve kterých Jeíš pøedpovídá, co se bude dít v pøírodì a jak bude
zasaeno ivotní prostøedí. Znáš i jiné biblické výroky, které o tom hovoøí?

+

Pøemýšlej

Na základì kterých znamení z pøírody sis uvìdomil, e konec je blízko?
Kdo je pùvodcem pøírodních katastrof? Satan? Bùh? Lidé? Nebo jsou ještì
jiné pøíèiny?
Èím se liší dvì skupiny lidí, o kterých se zmiòuje Ellen Whiteová v uvedeném citátu z Touhy vìkù? Do které skupiny patøí vìtšina? Kam bys zaøadil
sebe?

3

Diskutuj

Kdy myslíme na všechno, co ohrouje náš ivot, máme mít strach z toho,
co se nám mùe stát? Existuje záruka, e jako køesané nebudeme postieni
pøírodní katastrofou? Jaký postoj bychom mìli zaujmout v pøípadì, e se ocitneme v nebezpeèí, nebo nám bude dokonce hrozit smrt?
Kdy víme, e zemì se "rozpadne jako šaty" a e brzy bude obnovená, je
skuteènì potøebné starat se o ni? Co si o tom, podle tebe, myslí Bùh?

i

Udìlej nìco

Zajímají se tvoji kamarádi o ekologii? Nebo jim to je prostì jedno? Které
jevy povaují za normální? Co naopak vnímají jako reálnou hrozbu lidstva?
Sna se klást dobré otázky a pozornì naslouchej.
Na základì údajù v pøednášce nebo dalších informací, které získáte na
internetu, nakreslete demografickou køivku rùstu populace na zemi. Co se z ní
dá vyèíst? Co se z ní dá pøedpovìdìt pro nejbliší budoucnost?









avøi na chvilku oèi a pøedstav si
mìsto pod zemí – samozøejmì
s nákupními støedisky, divadly a sportovními arénami. Pod obrovskou prùhlednou kopulí má toto mìsto vlastní zdroj
energie a zaøízení na likvidaci odpadu.

ít pod zemí se vám moc nezdá?
A co takhle bydlet v sobìstaèném pohyblivém mìstì, které je asi 1,5 km dlouhé
a má 25poschoïový vìák se školami,
nemocnicemi a knihovnami? Dostanete
se k nìmu pouze po moøi. Ale nedìlejte
si starosti. Zemìkouli obepluje za dva
roky, pøièem se zastaví na exotických
tropických ostrovech, kde mohou
pasaéøi buï vystoupit nebo nastoupit.
Nemyslete si, e tyto pøedstavy jsou
z poslední sci-fi knihy. „Alice City“
a „Freedom Ship“ jsou dva futuristické
koncepty navrené vìdci, kteøí doufají,
e jednoho dne se stanou skuteèností.
e to není kdoví co? Vyjmenuji nìkolik vynálezù, které „podrádí“ vaši fantazii. Co takhle opékaè topinek, který
vám pomocí obrázku slunka nebo mraku
na vašem krajíci chleba poví, jaké bude
poèasí. Nebo vyzkoušejte èasový spínaè,
který odpoèítává èas, jen vám zbývá do
konce ivota. Nebo zkusme nìco uiteè-

nìjšího, napøíklad hypermoderní digitální pánev, na které byste urèitì uvaøili
perfektní jídlo. S tímto šikovným vynálezem byste vaøili rádi a vaøení by vám
šlo od ruky.
Nìkteré vynálezy u mají svoje prototypy, jako napøíklad létající auta nebo
luxusní šaty se zabudovaným telefonem,
který dìlá zvukové záznamy, a teplotními senzory, které – pokud se vaše tìlo
pøíliš ochladí – vás zahøejí solární
energií. Na témìø kadý problém, jaký si
jen dokáeme pøedstavit, vìdci vymysleli
zpùsob nebo zaøízení, které by jej mìlo
vyøešit. Vítejte tedy ve století vìdy!

Vìdecký pokrok
Na moderní vynálezy, které nám
usnadòují ivot, jsme si tak zvykli, e si
bez nich stìí dokáeme ivot pøedstavit.
Auta, telefony, poèítaèe, letadla, praèky,
televize a další tisíce výdobytkù vìdy
drasticky zmìnily náš zpùsob ivota.
Uvìdomujete si, e vìtšina tìchto vynálezù existuje jen posledních sto nebo
maximálnì sto padesát let?
A co bìné vìci, které povaujeme za
samozøejmé? Polyetylénové plasty zná



me od roku 1933. Vznikly jako dùsledek urèité chyby, která se stala bìhem jednoho chemického testu. Dnes
je umìlá hmota pøevládající slokou
v tisících bìných domácích potøebách, jako jsou napøíklad tašky nebo
nádoby na potraviny. Leukoplast lidé
znají teprve od roku 1920, lepicí
pásku a nylon od tøicátých let 20. století a kulièkové pero zpùsobilo pøevrat
mezi spotøebiteli v roce 1945.
Lidské bádání vedlo k poèetným
vìdeckým objevùm, na vìtšinu z nich
se pøišlo ve 20. století. Archeologové
odkryli ukryté poklady a pohøbené
starobylé civilizace. Astronomové
zkoumají pomocí gigantických teleskopù a satelitù tajemství vesmíru.
Digitální pøístroje, optická vlákna
a satelity, jejich vývoj zaèal díky
vynálezu telegrafu v roce 1844 a telefonu o 30 let pozdìji, umoòují v podstatì komunikovat s kýmkoli a kdekoli na svìtì. Pøevrat v komunikaèních technologiích zaskoèil lidskou
pøedstavivost.

Internet
Jedním ze znakù prudkého rùstu
poznání je lavinový rozmach internetu. V roce 1994 byly pøipojeny na
internet pouze 3 miliony lidí. Od roku
1995 se poèet uivatelù internetu
kadým rokem zdvojnásobuje a tento
rùst stále pokraèuje. Koncem roku
1997 to však u bylo více ne 100 milionù. Podle expertù bude toto èíslo
stále stoupat.
Kdybychom to chtìli porovnat,
rádio existovalo 38 let, ne si získalo
50 milionù posluchaèù; televize dosáhla tohoto poètu za 13 let. Internet
pøekroèil tuto hranici za pouhé 4 roky.

Robotika
Pokud si myslíte, e to všechno
jste u slyšeli, zamyslete se nad tímto:
Kdybyste v tìchto dnech vešli do jed-

noho z operaèních sálù University of
Michigan Health System, moná byste
si pomysleli, e se díváte na sci-fi film.
Vpravo od operaèního týmu stojí sedminohý robot – ne jako pozorovatel,
ale jako jeden z chirurgù… Tento
robot se stal èlenem operaèního týmu
této nemocnice koncem roku 2001
a úspìšnì asistoval pøi mnoha operacích.

Dìti ze zkumavky
25. èervence 1978 se ve Velké
Británii narodilo první dítì ze zkumavky – Louise Brownová. V tomto
pøípadì je vajíèko eny oplodnìno ve
zkumavce a pak je umístìno do dìlohy, kde dále roste a rozvíjí se.
Pøestoe to zní docela jednoduše, je
to nepøedstavitelnì sloitý a technicky
nároèný proces. Odhaduje se, e díky
mimodìlonímu oplodnìní se od té
doby na celém svìtì narodilo asi
500 000 dìtí.

Kosmické lety a výzkum
vesmíru
První raketu vypustil do vesmíru
Sovìtský svaz roku 1957. John Glenn
se roku 1962 stal prvním kosmonautem na obìné dráze Mìsíce. Neil
Armstrong a Erwin „Buzz“ Aldrin byli
prvními lidmi, kteøí stáli na Mìsíci.
Stalo se tak roku 1972. Souèasná
moderní vesmírná technologie umonila lidstvu výzkum nových teritorií
takovými zaøízeními, jako jsou dva
Marsrovery, Oportunity a Spirit, které
poslaly zpìt na Zemi také fotografie
Marsu a informace o této zvláštní èervené planetì, jaké dosud nikdo
pøedtím nevidìl.

Doprava
Pokud jste se pøed nìkolika stoletími chtìli dostat z jednoho místa
na druhé, nejvhodnìjším dopravním
prostøedkem byly nohy. První samo



hybné vozidlo, jakýsi parou pohánìný
vojenský traktor, zkonstruovali ve Francii
v roce 1769. Na pøelomu 19. a 20. století
jen málo lidí vlastnilo automobil, protoe
auta byla tehdy velmi drahá. Tento
pøepych si mohli dovolit jen velmi bohatí
lidé. Automobil dokázal v tìch dnech
jezdit nejvyšší rychlostí 23 km/hod.
V roce 1908 vynalezl Henry Ford model
T, první cenovì pøístupný automobil,
který se u vyrábìl sériovì. V roce 1903
bratøi Wrightové zkonstruovali první
motorem pohánìné letadlo a uskuteènili
na nìm první let. Dnes u není problémem pøepravit se z jednoho místa
zemìkoule na druhé jakýmkoliv typem
dopravy.
Lawrence Mexwell hodnotí pokrok
moderního svìta v knize „Tvoje Bible
a ty“. Napsal ji témìø pøed 50 lety (1959)
a píše v ní toto: „Sotva dokáeme uvìøit
tomu, e za tak krátkou dobu bylo
dosaeno takového pozoruhodného
pokroku; ještì tìší je uvìdomit si, jak
zcela odlišný byl svìt pøed sto lety.
V padesátých letech 19. století ještì
nebyla ádná letadla, auta ani ádné
stroje, které by pohánìl spalovací motor.
Nebyla ani nákladní auta, traktory a cisterny. Nebylo ještì elektrické svìtlo ani
jakékoliv elektrické spotøebièe. Pokud
mìl nìkdo doma plynový vaøiè, byl
pokládán za zbohatlíka. eleznice tehdy
teprve zaèínaly být populární, mnoho lidí
se jich ještì obávalo. Na moøích suverénnì vládly plachetnice. Existovalo pouze
nìkolik jednoduchých parníkù. Kdy se
objevily, nastalo všeobecné vzrušení.
Bylo vydáváno nìkolik druhù novin,
telegrafní a telefonní sí neexistovala
vùbec. Antiseptika (nièící choroboplodné
zárodky) a anestetika (pùsobící znecitlivìní) byla neznámá. Pobyt v nemocnici byl noèní mùrou. Moderní chirurgie,
zubní a oèní lékaøství byly v plenkách.“
Znamení druhého pøíchodu vidíme
všude. Nemùeme si dovolit pokojnì
odpoèívat na vavøínech lidského
pokroku. Ellen Whiteová nám pøipomíná:

„Pøichází bouøe a my se musíme pøipravit na její bìsnìní tím, e se pokoøíme
pøed Bohem a upevníme víru v našeho
Pána Jeíše Krista. Pán povstane, aby
silnì zatøásl zemí. Všude kolem sebe
budeme vidìt neštìstí. Tisíce lodí skonèí
v hlubinách moøe. Vojenské lodì se
potopí a tisíce lidských ivotù padnou za
obì. Neèekanì vzplane poár a nikomu
z lidí se ho nepodaøí uhasit. Zuøivé plameny znièí luxusní paláce. eleznièní
neštìstí budou stále èastìjší. Na
dùleitých dopravních linkách nastane
bez jakékoliv výstrahy chaos, nehody
a smrt. Konec se blíí, èas zkoušky
konèí. Hledejme Boha, dokud je moné
jej nalézt, volejme k nìmu, dokud je
blízko!“ (Messages to Young People, str.
89 – 90)
Ještì si ivì pamatuji havárii raketoplánu Columbia. Prvního února 2003,
krátce pøed devátou hodinou ráno,
probìhla mezi raketoplánem a øídícím
støediskem ve mìstì Houston takováto
komunikace:
Øídící støedisko: „Columbie, tady
Houston, zachytili jsme vaše nouzové
volání, ale nerozumìli jsme…“
Columbia: „Roger, buh…“ (Spojení
bylo pøerušeno, kdy èlen posádky
vyslovil slovo, které zaèínalo „buh“.)
Takový byl poslední rozhovor mezi planetou Zemí a raketoplánem, jeho
úkolem bylo uskuteènit experimenty,
které mìly slouit lidstvu a lékaøské
vìdì. Stalo se to v sobotu ráno. Právì
jsem se doma pøipravovala do sboru,
kdy jsem uslyšela velmi silný rachot,
který otøásl naším domem. Pøemýšlela
jsem, co mohlo zpùsobit takový hluk, ale
moc jsem se tím netrápila, dokud mi
mùj manel asi po hodinì nevolal
z Dallasu, kde pracoval v televizní
skupinì zabezpeèující pøenos evangelizaèního setkání. Øekl mi, e nad
Texasem, nedaleko místa, kde jsme
bydleli, vybuchl raketoplán.





Je to šokující pøipomínka toho, e
èlovìk, navzdory své fantastické inteligenci a schopnostem, má svoje hranice. Vìtšina svìtových vìdcù touí po
poznání, zapomnìli však na jednu
velmi dùleitou vìc – touhu po pokoji
a ivém vztahu s naším Stvoøitelem.
Na závìr se chci s vámi podìlit
o pøíbìh, který ilustruje, kdo je vlastnì zodpovìdný za tento náš svìt.
Dvì vojenské lodi, urèené k výcviku námoøní flotily, byly na manévrech na moøi. U nìkolik dnù bylo
velmi špatné poèasí. Mìl jsem slubu
na pøídi lodi. Stmívalo se. Byl jsem
právì na mùstku a dával pozor. Kvùli
mlze byla velmi slabá viditelnost,
proto i kapitán zùstal na mùstku
a dohlíel na všechno dìní na lodi.
Jen co se setmìlo, námoøník na
pozorovatelnì hlásil: „Vidím svìtlo
vpøedu na pravoboku!“
„Pohybuje se to svìtlo nebo stojí?“
zvolal kapitán.
Námoøník odpovìdìl: „Stojí, pane
kapitáne.“ To znamenalo, e nám
hrozí nebezpeèí sráky s touto lodí.
Pak kapitán zakøièel na signalistu:
„Signalizuj té lodi: Jsme v nebezpeèném kolizním kurzu. Radím vám,
zmìòte kurz o dvacet stupòù.“
Odpovìï, kterou jsme dostali,
znìla: „Radíme vám, abyste vy zmìnili
kurz o dvacet stupòù.“
Kapitál naøídil: „Odpovìzte jim:
Tady je kapitán, zmìòte kurz o dvacet
stupòù.“
Pøišla odpovìï: „Tady je námoøník. Udìláte lépe, kdy vy zmìníte
kurz o dvacet stupòù.“
Tehdy se u kapitán rozhnìval.
„Signalizujte jim: Jsme vojenská loï.
Zmìòte okamitì kurz o dvacet stupòù!“
Blikající svìtlo odpovìdìlo: „Já
jsem maják!“

Tento pøíbìh mi pøipomíná verš
Pø 14,12: „Nìkdy se èlovìku zdá cesta
pøímá, ale nakonec pøivede ke smrti.“
Jako lidé mùeme zkoumat planetu Mars nebo postavit mìsto na
moøi, ale nesmíme pøitom nikdy
zapomenout, e tyto schopnosti
máme od Boha. Ve své moudrosti
dovolí lidstvu jít a po urèitou hranici.
Vzpomeòte si na babylonskou vì.
Bùh jejím stavitelùm zámìrnì zmátl
jazyky, aby poloil hranice høíšným
lidských touhám. Pokud ve svých
plánech nepoèítáme s Bohem, jsme
odsouzeni k neúspìchu.
Ellen Whiteová nám pøipomíná:
„Tento svìt není bez vládce. Sled
nastávajících událostí je v Boích
rukou. Majestát nebe bdí nad osudem
národù, stejnì jako nad dìním v církvi.“ (Testimonies, díl 5., str. 753)
Bez ohledu na to, jak moc se
snaíme zpøíjemnit si ivot rùznými
fantastickými pøedstavami a automatickými technologiemi, nic z toho se
nemùe vyrovnat krásnému ivotu na
nové zemi. Vìdci ve své takzvané
moudrosti pøedpovídají, e existence
svìta skonèí stejným výbuchem,
jakým pøed patnácti biliony let
vznikla. Všechno, co po ní v kosmickém prostoru zùstane, budou èerné
díry, popel z hvìzd a mrtvá kùra planet. Vesmír bude studený a èerný.
Nejsem vìdec, ale vím o lepší budoucnosti.
Jeíš brzy pøijde. V 2 Pt 3,10 èteme Boí verzi toho, jak to všechno
skonèí: „Den Pánì pøijde jako pøichází
zlodìj. Tehdy nebesa s rachotem
zaniknou, vesmír se árem roztaví
a zemì se všemi lidskými èiny bude
postavena pøed soud.“
Vìøím tomu, co øíká Bùh. Pøipojíte
se ke mnì, abychom se spolu pøipravili na tuto událost a mohli ít s Jeíšem na vìky?
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Prostuduj

Vyznaè ve své Bibli èásti 24. kapitoly Matoušova evangelia, ve kterých Jeíš pøedpovídá, co se bude dít v oblasti vìdy a techniky. Znáš o tom i jiné biblické výroky?

+

Pøemýšlej

Lidé kdysi tvrdili, e není moné, aby se èlovìk dostal na Mìsíc. Dnes probíhá
výzkum nejen na Mìsíci, ale i na jiných nebeských tìlesech. Co si myslíš, jak daleko
dovolí Bùh èlovìku zajít? Proè?
Podle èeho víme, e obrovský vìdecký pokrok ve 20. a 21. století je znamením
doby konce?
Co bys øekl èlovìku, který tvrdí, e Zemì nebyla stvoøena, ale vznikla následkem
velkého tøesku èi nìjaké náhody – a stejným zpùsobem také zanikne?
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Diskutuj

Jakou zodpovìdnost máme jako adventisté za lidi vzdìlané ve vìdì, kteøí nevìøí
v Boha? Co o tom øekla Ellen Whiteová?
Je moné vìøit vìdì a Bohu souèasnì? Proè ano, proè ne? Mluví Bible o nìkterých vìdeckých jevech? Pokud ano, kde?
Klonování lidí je dnes velmi kontroverzní téma, protoe vyvolává morální a etické
otázky. Co si myslíš, jaké stanovisko by k této vìci mìli zaujmout køesané? Myslíš
si, e Bùh pøed koncem svìta lidem ještì dovolí proniknout i do samotné podstaty
genetického kódu? Proè ano, proè ne?

i

Udìlej nìco

Diskutuj se svými kamarády o tom, kde jsou asi hranice vìdeckého pokroku. Dá
se vynalézt ještì nìco pøevratnì nového?
Proè vìtšina pøevratných objevù bývá zpravidla pouita nejprve na vojenské
úèely?
Pøineste na setkání rùzné encyklopedie a snate se zjistit tyto informace:
Které pøevratné vìci byly objeveny v 18., 19., 20. a v 21. století?
Co byste pøedpovìdìli, vzhledem k vìdecko-technickému pokroku, pro druhou
polovinu 21. století?









elý týden hovoøíme o váných
znameních, která ohlašují blízkost Jeíšova druhého pøíchodu.
Mnohá z tìchto znamení úzce souvisí
s problémy, které stále víc suují
tento svìt. Dnes však budeme mluvit
o tom, jak tento vývoj zasáhne oblast
náboenského ivota.

Náboenský úpadek
Pøestoe se poselství evangelia šíøí
po celém svìtì, ne kadý je mu
ochoten naslouchat. O dalším znamení konce je napsáno v Mt 24,12:
„…a protoe se rozmùe nepravost,
vychladne láska mnohých.“ Tento
verš hovoøí o tom, e v posledních
dnech se lidé pøestanou zajímat
o pravdu a náboenské vìci. A právì
s tím se dnes setkáváme.
Církevní spoleèenství varují, e
poèet
tìch,
kteøí
navštìvují
bohosluby, rapidnì klesá. Noviny
„Evening Standard“ zveøejnily v roce
2004 statistiku, podle ní byl v Anglii
v roce 2002 prùmìrný poèet tìch,
kteøí navštìvovali bohoslubu alespoò
jednou v týdnu, 1 160 000. To je
o 108 000 ménì ne v roce 2000.

Poèet tìch, kteøí navštìvovali bohoslubu jen v nedìli, byl 1 002 000, co
je o 56 000 ménì ne o dva roky
døíve.
Poèet tìch, kteøí nejsou èleny
ádné církve, narùstá; návštìvnost
bohoslueb klesá. Studie té naznaèují, e je stále menší pravdìpodobnost, e se lidé pøipojí k nìkteré
církvi.
Lidé navštìvují kostel mnohem
ménì ne kdysi a nejvìtší pokles
návštìvnosti je u mladých lidí. V roce
1988 byla pravidelná návštìvnost
bohoslueb vìkové skupiny 15-24 let
asi 34 %. O deset let pozdìji to bylo
u jen 24 %.

Postavení Vatikánu
19. ledna 2004 pøišla z Vatikánu
následující zpráva: „Na ‚koncertu
smíøení‘, který se konal 17. ledna ve
vatikánské síni Pavla VI., pape Jan
Pavel II. øekl, e tento svìt potøebuje
v zájmu podpoøení míru spojení
svìdectví idù, køesanù i muslimù.“
„Dìjiny vztahù mezi idy, køesany
a muslimy mají svoje svìtlé i temné




stránky, a naneštìstí i nìkteré smutné
momenty,“ øekl pape. „Naléhavou
potøebou dnešního nebezpeèného svìta
je,“ pokraèoval, „aby se velká svìtová
náboenství spojila vzhledem k jejich
spoleèné tubì – oèistit všechny lidi od
nenávisti a zla, je ohroují mír.“

Rapidní rùst spiritizmu
S prvky moderního spiritizmu se
dnes setkáváme v mnoha televizních
programech. Ellen Whiteová nás upozoròuje, e spiritizmus se bude v posledních dnech rapidnì šíøit. „(Satan) postupnì pøipravoval pùdu pro svùj vrcholný podvod tím, e rozvíjel spiritizmus.
Dosud svého cíle plnì nedosáhl, jeho
námaha však bude korunována úspìchem.“ (Velké drama vìkù, str. 365; The
Great Controversy, str. 561) Na jiném
místì øíká: „Nevìra a spiritizmus získávají na svìtì mocnou vládu.“ (Testimonies, 9. díl, str. 43) Dnes vidíme, e
se to stává skuteèností. Jakým lepším
zpùsobem toho mùe satan dosáhnout,
ne tak, e do spiritizmu zatáhne miliony
dìtí? Myslím, e perfektním pøíkladem
toho je série knih Harry Potter. Tyto
knihy, které dìti (i dospìlé) fascinují
vyprávìním o takových vìcech, jako jsou
èarodìjnice, èernoknìníci, køišálové
koule, kouzla, kletby, kouzelné nápoje
a komunikace s duchy, jsou jednìmi
z nejpopulárnìjších knih, které byly pro
dìti napsány.
Novinové èlánky píší: „Nejslavnìjší
chlapec na svìtì – èarodìj – dosáhl
nového rekordu. Poèet prodaných knih
Harry Potter dosáhl ètvrtiny miliardy.
Knihy byly pøeloeny do 60 jazykù
a prodávají se ve více ne 200 zemích…
Naposledy byly pøedloeny v Indii do
hindštiny.“
Chci k vám být upøímná. Pokud ètete
tyto knihy, zahráváte si se spiritizmem.
Je to velmi nebezpeèná hra. Je to
satanùv plán, jako svést co nejvíc lidí na
scestí. Znáte lepší zpùsob, ne zaèít od
dìtí? Pokud satan mùe èlovìka zatáh-

nout do spiritizmu u v dìtství, pøedstavte si, kolik celoivotních nadšencù
tak získá a kolik dalších, vèetnì jejich
vlastních dìtí, které budou jednou mít,
jejich prostøednictvím ovlivní! Ellen
Whiteová nás upozoròuje, e spiritizmus
bude jedním z posledních velkých podvodù. A vìøte mi, dìje se to pøed našima
oèima.
Mnoho nic netušících lidí, vèetnì
køesanù, tvrdí, e série knih Harry Potter
není nic víc, ne nevinná èetba pro dìti,
jejím zámìrem je osvojit si spisovný
jazyk a zábavnou formou získat dobrou
slovní zásobu. Samotná autorka tvrdí, e
postava Harryho je neskuteèná a e jde
jen o jakési „toulky v její vlastní fantazii“.
Popírá, e její knihy mají nìco spoleèného s okultizmem, a øíká, e nevìøí
v ádná kouzla. Zajímavé je to, e po
dobu interview v rozhlase se jí èlovìk,
který praktikuje magii a kouzla, zeptal,
zda byla èlenkou jistého spolku, který
provozoval kouzla a èarodìjnictví. Kdy
odpovìdìla, e ne, zdál se být ten èlovìk
pøekvapený. Prohlásil, e knihy Harry
Potter si oblíbil právì proto, e obsahují
mnoho okultních praktik. Pøi jiné
pøíleitosti pøipustila, e v prùbìhu psaní
tìchto knih vìnovala pomìrnì dost èasu
studiu okultizmu.
Série knih Harry Potter není v tomto
smìru nic výjimeèného. Dnes vìtšina
populárních filmù získává své diváky tím,
e kromì násilí, milostné zápletky a nemravnosti musí zaujmout i nìjakými
nadpøirozenými jevy, kouzly a okultními
prvky. A co pohádky pro ty nejmenší
dìti? Jaké poselství jim touto cestou
dospìlí pøedávají? Jsou dìti vùbec
schopné rozeznat, co z toho je skuteènost, a co je naopak vymyšlené?

Šíøení falešných nauk
Knihy, televize a internet jsou plné
filmù o událostech spojených s koncem
svìta. V sérii knih „Last Behind“ se
napøíklad doètete, e v jedné chaotické
chvíli zmizí miliony lidí po celém svìtì.




Zùstanou po nich na hromadì pouze
jejich šaty, svatební prsteny, brýle
a boty. Chaos vyvrcholí, a se neovladatelná vozidla bez posádky budou
øítit ulicemi a na mnohých místech
vypuknou poáry. Hysterie propukne,
a lidé budou nevìøícnì zírat na
prázdná místa, kde ještì pøed nìkolika vteøinami stáli jejich blízcí. Takto
bude prý vypadat „vychvácení“, které
Bùh zamýšlí udìlat jako první znamení zaèínajícího konce èasu.

øíká: „A toto evangelium o království
bude kázáno po celém svìtì na
svìdectví všem národùm, a teprve
potom pøijde konec.“ (Mt 24,14) Dnes
se to stává skuteèností. V roce 1900
byla celá Bible, nebo její èásti,
pøeloena do 537 jazykù; v roce 1980
to bylo do 1811 jazykù, co pøedstavuje témìø 96 % svìtové populace.
V roce 1900 bylo prodáno 5 400 000
výtiskù Bible, v roce 1980 to bylo u
36 800 000 výtiskù!

Knihy s takovýmto námìtem mají
nesmírný komerèní úspìch. Prodávají
se v milionech. Obrovský zisk je nejen
ze samotných knih, ale i z vìcí, které
je propagují. Napøíklad šetøièe obrazovek na poèítaèích, pohlednice,
kalendáøe, stolní hry, hudba, nálepky,
trièka, tašky atd.

V souèasné dobì Církev adventistù s. d. hlásá evangelium ve 204
z 228 nezávislých zemí svìta, a to
prostøednictvím svých dobrovolnických organizací, výchovných lékaøských institucí, zahranièních misijních
pracovníkù, mladých dobrovolníkù
i rozhlasového a televizního vysílání.
Krátkovlnné radiostanice a satelitní
technologie umoòují lidem na celém
svìtì slyšet evangelium. Nepotrvá
dlouho a kadý èlovìk na této planetì
bude mít pøíleitost slyšet dobrou
zprávu o Bohu. Víte, co se stane
potom? Pøijde Pán Jeíš.

Všechny podobné knihy a filmy
jsou zaloeny na rùzných vymyšlených
pøedstavách o konci svìta. My však
z Bible víme, e a Jeíš pøijde, nebude to nic tajného. Zj 1,7 øíká, e
pøijde na oblacích a uvidí jej kadé
oko. V 1 Te 4,16 je napsáno: „Zazní
povel, hlas archandìla a zvuk Boí
polnice, sám Pán sestoupí z nebe,
a ti, kdo zemøeli v Kristu, vstanou nejdøíve.“ Bude to slavná a velkolepá
událost. Jeíš o tom øekl: „Syn èlovìka pøijde v slávì svého Otce se svými
svatými andìly…“ (Mt 16,27). Neumím si pøedstavit, jak by se mohlo
nìco tak úasného, zjevného a slavného uskuteènit v tajnosti.
Naneštìstí, mnozí lidé vìøí radìji
imaginárním pøedstavám románových pisatelù ne Boímu slovu. Mezi
mnostvím negativních jevù, které se
staly znameními poslední doby, je
však jedno pozitivní znamení.

Evangelium pro celý svìt
Jedním ze znamení blízkého
konce je to, e evangelium bude
hlásáno po celém svìtì. Bible nám

Chci se s vámi podìlit o krátký
pøíbìh, který se nápadnì podobá
stavu dnešního svìta – dokonce
i nám.
V západním Texasu je naftové
pole, známé jako Yates Pool. V dobì
ekonomické krize bylo toto pole
ranèem, jeho majitelem byl mu
jménem Yates. Choval tam ovce. Pan
Yates nebyl schopen zabezpeèit si
dostatek finanèních prostøedkù na
provoz tohoto ranèe a zaplatit všechny výdaje. Hrozilo mu, e o svùj ranè
pøijde.
Jeho rodina, podobnì jako
mnoho dalších, se musela uskromnit
a vystaèit s malou èástkou penìz na
obleèení a stravu a ít z podpory
státu.
Den co den si pan Yates lámal
hlavu nad tím, kde a jak získat peníze




na zaplacení všech úètù. Jednoho dne
za ním pøišla skupina geologù jedné naftaøské spoleènosti a øekli mu, e na jeho
pozemku by mohla být nafta. Poprosili
o povolení udìlat zkušební vrt. Pan Yates
souhlasil, a tak podepsali smlouvu.
V hloubce pøiblinì 350 m narazili na
obrovské loisko ropy. Z prvního vrtu
tìili 80 000 barelù ropy dennì. Mnohé
z dalších vrtù mìly více ne dvojnásobnou vydatnost. Ještì po 30 letech zde
tìili ze všech vrtù 125 000 barelù ropy
dennì. Majitelem toho všeho byl pan
Yates. Toho dne, kdy si koupil tento
pozemek, stal se té vlastníkem tohoto
nesmírného ropného bohatství – a navzdory tomu il na podpoøe. Multimilionáø il v chudobì! V èem byl problém?
Nevìdìl, e se tam nachází tolik ropy.
Vlastnil ji, ale nevìdìl o tom.
Bible je vzácný poklad. Jestlie ji
neètete dennì, podobáte se panu
Yatesovi, který byl bohatý, ale nevìdìl
o tom. V 2 Ko 4,7 nám Pavel pøipomíná:
„Tento poklad máme však v hlinìných
nádobách, aby bylo patrno, e tato nesmírná moc je Boí a není z nás.“

'

Víte, co jsou to ty hlinìné nádoby?
To jsi ty i já. A poklad je evangelium,
které nám Bùh dal ve svém slovu.
Pamatujte si, e Bùh nechce tento poklad pøed námi skrývat. Jsme vyzýváni,
zejména v tìchto posledních dnech dìjin
zemì, aby naše svìtlo svítilo tomuto
svìtu.
„Je to Bùh, který pøikázal, aby svìtlo
zahnalo tmu, a který zazáøil v našich srdcích, aby nám dal svìtlo poznání slávy
Boí ve tváøi Jeíše Krista.“ Ellen
Whiteové bylo ukázáno, jak se právì toto
stává v našich dnech skuteèností. Øíká:
‚Vidìla jsem, jak paprsky svìtla záøily
z mìst a vesnic, z výšin a níin na zemi.
Lidé poslouchali Boí slovo… Boí pravda byla zvìstována po celém svìtì.“
(Testimonies, 9. díl, str. 28 - 29)
Miliony lidí na svìtì ijí ve tmì
a nechávají se oklamat satanovými
svody. Zoufale potøebují poklad, který
vlastníme. Dovolíš, aby tvoje svìtlo dnes
zazáøilo ve tmì?

Prostuduj

Vyznaè si ve své Bibli ty èásti 24. kapitoly Matoušova evangelia, ve kterých Jeíš
pøedpovídá, co se bude dít v náboenské oblasti. Znáš o tom i jiné biblické výroky?

+

Pøemýšlej

Jaká další znamení z oblasti náboenství bys uvedl? Jaká znamení – pozitivní
nebo negativní – vidíme v naší církvi?
Co mùeme jako adventisté udìlat, abychom odolali špatnému vlivu rùzných
knih a filmù?
Proè je nebezpeèné èíst knihy typu Harry Potter? Na které další populární formy
spiritizmu si musíme dávat pozor a radìji se jim vyhýbat? Co øíká Bible o tom, jak
mùeme být vtaeni do spiritizmu?
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Diskutuj

Co øíká teorie o „tajném vychvácení“? Co je v ní v rozporu s tím, co øíká
Bible? Co bys øekl èlovìku, který tomu vìøí?
V souèasnosti je u pouze 24 zemí, které naše církev nezasáhla evangeliem. Co nám to øíká o blízkosti Kristova pøíchodu? Mùeme zemi povaovat
za evangelizovanou, pokud v ní pùsobí nìjaká køesanská církev? Kolik let u
pùsobí køesané v naší zemi? A kolik let adventisté? Kolik lidí jsme dokázali
oslovit a pøipravit na Kristùv druhý pøíchod?

i

Udìlej nìco

Zjistìte, které jsou v souèasné dobì nejpopulárnìjší filmy a knihy. Jakým
zpùsobem jsou v nich zakotveny náboenské nebo okultní prvky?
Na základì uvedené statistiky zpracujte køivku rùstu církve vzhledem ke
svìtové populaci. Èísla v tabulce vyjadøují, kolik lidí pøipadalo v jednotlivých
letech na jednoho èlena církve adventistù prùmìrnì na svìtì.
Rok
1863
1870
1880
1890
1900
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2002
2003

Pomìr adventistù ke svìtové populaci
373 143
250 000
92 678
51 563
21 487
3 330
2 427
1 802
1268
795
647
519
482
471









roce 1863 dostala Ellen Whiteová
vidìní, které ovlivnilo budoucnost
Církve adventistù s. d. a zmìnilo také
i její osobní ivot. Napsala: „6. èervna
1863 jsem ve vidìní spatøila dùm bratra
A. Hilliarda v Otsegu ve státu Michigan,
který se stal centrem šíøení zdravotní
reformy.“ (RaH 8. 10. 1867)

„Vidìla jsem, e je svatou povinností
dbát o svoje zdraví a vést i jiné k tomu,
aby si uvìdomili tuto svou zodpovìdnost… Naší povinností je mluvit a vystupovat proti nestøídmosti jakéhokoliv
druhu – nestøídmosti v práci, v jídle,
v pití, v braní lékù – a poukazovat na
Boí velký lék – vodu, èistou mìkkou
vodu, která nám pomáhá léèit choroby,
uchovat si zdraví, udrovat èistotu
a jednoduše mít z ní poitek. Vidìla
jsem, e o tématu zdraví bychom nemìli
mlèet, ale naopak, vìnovat se této problematice.“ (E. G. Whiteová, Letter 4,
1863) Od té doby zaèala rodina
Whiteových uskuteèòovat zmìny ve
zdravotních návycích ve své rodinì
a dìlit se i ostatními o zdravotní zásady,
které jí Bùh zjevil.
Zajímavé je, e mnohé z vìcí, které jí
Bùh ukázal, daleko pøedbìhly všeobec-

né poznatky vìdy v té dobì. Trvalo
mnoho let, moná i celé století, ne
moderní vìda „objevila“ principy fyziologie, hygieny a výivy, které Ellen
Whiteová dostala ve svých vidìních.
Zvláštní je i to, e ena s tak nízkým
vzdìláním dokázala tak pøesnì a odbornì hovoøit a psát o zdravotní tématice.
Jednoho dne se setkala s lékaøem Dr.
Layem, kterému vyprávìla nìco z toho,
co vidìla ve vidìní. Pozval ji k sobì
domù a poprosil ji, aby mu o tom
povìdìla víc. Ellen Whiteová se velmi
zdráhala, protoe lékaøský slovník jí
nebyl blízký, ale Dr. Lay trval na svém.
Po dvouhodinovém rozhovoru Dr. Lay
asl. Øekl, e zásady, o kterých mluvila,
jsou velmi správné a konkrétní. Pøitom
vìdìl, e tyto informace nemá ze ádného lidského zdroje.
Abychom si uvìdomili, jak revoluèní
informace to byly, musíme pochopit, jak
se v tìch dnech léèilo. Kdy mìl J. N.
Loughborough, jeden z adventistických
prùkopníkù, 18 let, radili mu jako lék na
nemocné plíce pouívat tabák. Tehdy to
bylo bìné. Bylo také napøíklad zvykem
podávat nemocnému velké dávky lékù,
které vyvolávaly krvácení. Pokud nìkdo




dostal horeèku, pouštìli mu krev
ilou nebo vyvolávali prùjem a zvracení, aby z tìla dostali co nejvíce
tekutin. Domnívali se toti, e takovýmto zpùsobem se z jeho tìla vylouèí jedovaté látky. Pøi takovémto
zpùsobu léèení se zdravotní stav
èasto ještì zhoršil nebo pacient
dokonce zemøel. Lékaøem se v té
dobì lidé stávali po pùl roce studia.
Jediným provádìným chirurgickým
zákrokem byly amputace, které se
dìlaly kuchyòským noem – bez
umrtvení nebo narkózy, protoe tehdy
ještì narkózu neznali. Lidé èasto
chodili do nemocnice témìø na jistou
smrt, protoe hygienické pomìry byly
otøesné a lidé neznali nic o pøenášení
infekce.
Revoluèní poznatky, které Bùh
zjevil Ellen Whiteové, jsou zaznamenány v mnoha jejích knihách
(napøíklad Cesta ke zdraví a ivotní
harmonii). Zde je nìkolik zajímavých
výrokù, které svou pravdivostí pøedbìhly dobu:
Ellen Whiteová: „Tabák… okovy
vùle; drí svou obì v otroctví návyku,
který je velmi tìké pøekonat.“
(Temperance, str. 58)
Lékaøská vìda: „Nikotin vytváøí
šesti a osminásobnì vìtší závislost
ne alkohol.“
Ellen Whiteová: „Maso
obsahuje zárodky rakoviny.“

zvíøat

Lékaøská vìda: „Konzumace masa
víc ne zdvojnásobuje riziko vzniku
rakoviny tlustého støeva.“

prsu, vajeèníkù, dìlohy, prostaty
a ledvin.“

Pokrok
Souèasné poznatky, o kterých nás
informují masmédia, potvrzují, co
nám øíká o zdraví Bible a Ellen
Whiteová. Vzpomínáte si na verš,
který hovoøí o tom, e v posledních
dnech se rozmnoí poznání? Tato
pøedpovìï se týká i lékaøské vìdy.
Mnohé objevy, jako napøíklad antibiotika a vakcíny, zachránily v prùbìhu
minulého století miliony lidských
ivotù. Díky pokroku v lékaøství témìø
vymizely nìkteré choroby, napøíklad
dìtská obrna a èerné neštovice.
Diagnostické postupy, jako napøíklad
rentgenová vyšetøení, ultrazvuk,
mamografie, magnetická rezonance
nebo vyšetøení elektrokardiogramem,
které byly zavedeny ve 20. století,
výraznì pomáhají pøi záchranì ivota
a prodluují vìk. Koncem 19. století
byl prùmìrný vìk muù 48 let. Do roku 1999 se zvýšil na 74 let. Pøedstavte
si, e vìdci pøedpovídají, e se zvýší
dokonce na 125 let!
Døíve však, ne by vás snad
napadlo, e lidský vìk dosáhne hranice nesmrtelnosti, vrame se zpìt do
reality. Naneštìstí stojíme dennì pøed
novými problémy – navzdory pokroku
ve zdravotních poznatcích a praktikách.

Kontaminace potravin

Ellen Whiteová: „Bylo mi ukázáno,
e znaèné pouívání cukru je škodlivìjší ne maso.“

Podle výsledkù jedné kontroly
obsahovalo hovìzí a rybí maso zvíøat
chovaných na farmách desetkrát víc
zneèišujících látek ne maso volnì
ijících zvíøat.

Lékaøská vìda: „Rùzné druhy
rakoviny se statisticky spojují s konzumací cukru. Zdá se, e s nadmìrnou
konzumací cukru vzrùstá té riziko
vzniku uvedených druhù rakoviny:
rakovina tlustého støeva, koneèníku,

Nové studie dokazují, e jedy v odpadních vodách z rùzných továren se
usazují v tìle ryb. Ani mléko není
docela zdravé. Pøi náhodné kontrole
v jedné èásti Spojených státù byl
zjištìn zvýšený obsah chloristanu




v salátu. Voda, kterou byl zavlaován,
obsahovala škodliviny z raketového paliva. Nepodaøilo se zjistit, odkud pocházel
zdroj, který toto zneèištìní zpùsobil, ale
pøedpokládá se, e chloristan se nachází
bìnì v ivotním prostøedí a potravinách
ve vìtší míøe, ne si myslíme.

Nové nemoci
V lednu 2004 jsem se v novinách
doèetla: „Po dnech popírání, e by to byl
problém, se Thajsko stalo nejnovìjším
ohniskem ptaèí chøipky. Nakaen byl
jeden vesnický chlapec. Svìtová zdravotnická organizace varuje, e by virus
mohl mutovat a stát se pro èlovìka
smrtelným.“
„V dùsledku nákazy ptaèí chøipkou
zemøelo ve Vietnamu u pìt lidí;
nakaeny jsou miliony slepic po celé
Asii. Spolu se SARS je to nejrychleji se
šíøící virus.“
Vìdci zkoumají, jak se tento virus
pøenáší ze slepic na èlovìka. Domnívají
se, e tato choroba pøechází na èlovìka
prostøednictvím kontaktu s nemocným
zvíøetem. Nemají zatím dùkaz, e by se
tato nemoc pøenášela z èlovìka na
èlovìka. Obávají se však, e by tento
ptaèí virus mohl mutovat a zaèal by se
pøenášet z èlovìka na èlovìka, co by
vyvolalo vìtší krizi ne SARS. Tato choroba a její virus usmrtily za poslední rok
800 lidí po celém svìtì.

SARS
Syndrom akutního respiraèního selhání je virové onemocnìní dýchacích
cest. Poprvé se objevilo v Asii v únoru
2003. Bìhem nìkolika dalších mìsícù se
nemoc rozšíøila do témìø tøiceti zemí
Evropy, Asie, Jiní i Severní Ameriky.
Podle Svìtové zdravotnické organizace
bylo v roce 2003 touto nemocí po celém
svìtì postieno 8 098 osob.

BSE (nemoc šílených krav)
Výskyt této nemoci upozoròuje na
problémy spojené s velkochovem, kde
jde pøedevším o zisk, a vùbec se nebere
v úvahu zdraví zvíøete a èlovìka. BSE by
pravdìpodobnì nikdy nebyla problémem, kdyby na farmách nešlo o co
nejrychlejší rùst a umìlé zvyšování váhy
dobytka (tedy o zisk). Zvíøata jsou proto
krmena produkty z masa, èím se vlastnì býloravec mìní v masoravce.
Pøestoe BSE pøedstavuje pro èlovìka pomìrnì malé riziko, v roce 2003
bylo zaznamenáno 18 úmrtí na novou
Kreutsfeldt-Jakobsovu chorobu, o které
se pøedpokládá, e vzniká následkem
konzumace hovìzího masa infikovaného
BSE. Choroba postihuje mozek èlovìka
podobným zpùsobem jako BSE mozek
zvíøat.

AIDS
Pøed 25 lety jsme o AIDS vlastnì ani
neslyšeli. Do dnešního dne se touto
chorobou nakazilo 60 milionù lidí, 20
milionù lidí ji na tuto nemoc zemøelo.
V nìkterých afrických zemích je tímto
virem nakaena a ètvrtina obyvatelstva.
Myslím, e je to jeden druh moru, o jakém èteme v souvislosti s posledními
dny u Mt 24,7.
Moná si nyní kladete otázku: Jak
souvisí zdraví s Jeíšovým návratem
a mým spasením? Nechtìla jsem vás
tìmito zprávami vylekat ani znepokojit
nejistotou, co tedy máme jíst. Šlo mi jen
o to, abyste si uvìdomili, e Bùh – právì
proto, e nás miluje – nám dal nìkolik
dùleitých principù pro ivot. Proè?
Abychom byli zdraví a šastní a mohli pro
nìj pracovat. Bible øíká, e naše tìlo je
Boím chrámem. Musíme se o nìj starat
tak, abychom byli pøipraveni, a se Jeíš
vrátí.
V prosinci 1993 zemøel v Buenos
Aires 32 letý mu. Pøíèina smrti – pøejedení. Váil 264 kg. Pìt dnù pøed smrtí
snìdl k obìdu celé prase. Hned po




obìdì zaèal cítit nevolnost a musel
být okamitì pøevezen do nemocnice.
Aby jej lékaøi mohli dopravit do
nemocnice, museli zavolat poárníky.
To je jasný pøíklad nenasytnosti, která

'

je jedním ze zpùsobù, jak mùeme
nièit svoje zdraví.
Pavel nás vyzývá: „A tedy jíte èi
pijete èi cokoli jiného dìláte, všecko
èiòte k slávì Boí.“ (1 K 10,31)

Prostuduj

Vyznaè si ve své Bibli ty èásti 24. kapitoly Matoušova evangelia, ve kterých
Jeíš pøedpovídá, co se bude dít v oblasti zdraví. Znáš o tom i jiné biblické
výroky?

+

Pøemýšlej

Jak souvisí zdraví s naším duchovním ivotem? Opravdu záleí na tom, zda
se snaíme být zdraví nebo ne? Proè? Má zpùsob, jak zacházíme se svým
tìlem, nìjaký vliv na naše spasení?
Proè dal Bùh Ellen Whiteové vidìní o zdravotní reformì? Jak to souvisí
s misijní èinností naší církve?

3

Diskutuj

Navzdory mnohým poznatkùm o zdravém ivotním stylu, které dnes máme
k dispozici, proè tolik lidí – v církvi i mimo ni – dál praktikuje nezdravý zpùsob
ivota? Co mùeme udìlat, aby se to zmìnilo?
Jak mùeme pouít zdravotní poselství, kdy chceme jiným øíci o naší víøe?
Co o tom øíká Ellen Whiteová?
Jakým dalším zdravotním problémùm musíme èelit v tìchto posledních
dnech? Kdo nebo co je pøíèinou tìchto nemocí?
Je dodrování zdravotních zásad zárukou, e nikdy neonemocníme?
Proè vlastnì máme dodrovat zdravotní zásady?
Proè Bùh dovolí, aby lidé onemocnìli, nebo dokonce na nìjakou nemoc
zemøeli?





i

Udìlej nìco

Znáš program NEW START? Co se skrývá pod jednotlivými písmeny?
N–
E–
W–
S–
T–
A–
R–
T–
Kterou z oblastí New Start nejvíce porušuješ? Udìlejte si jako skupina prùmìr
a zjistìte oblast, ve které jste nejslabší.
Kdybys mohl zmìnit jednu oblast svého ivotního stylu, co by ti dalo nejménì
námahy? Co by bylo pro tebe nejtìší? Jaké rozhodnutí bys dokázal uèinit u dnes?
Pokud máš jiný ivotní styl ne tvoji kamarádi, pak si toho urèitì všimli. Jak jim
to vysvìtlíš? Snaíš se to zamluvit? Stydíš se za to? Nebo jsi na svùj ivotní styl hrdý?
Chtìl bys, aby i tvoji kamarádi pøevzali tvùj styl chování, stravování, oblékání, péèe
o zdraví, vyjadøování…?









øedstav si, e posloucháš rádio.
Vysílání je náhle pøerušeno
zprávou: „Vìnujte prosím pozornost
tomuto hlášení! Vláda vydala nové
naøízení: Ode dnešního dne je protizákonné vykonávat v nedìli jakoukoliv práci. První den týdne je vyhlášen
za státní svátek. Vyøizovat si své
záleitosti, kupovat a prodávat zboí
nebo vykonávat jakékoliv jiné formy
obchodování je pøísnì zakázáno.
Kromì toho je protizákonné navštìvovat v nedìli jakékoliv výstavy, sportovní, zábavní a kulturní podniky, hrát
jakékoliv hry… Porušení tohoto naøízení bude trestáno vìzením nebo
i smrtí. Tento zákon nabývá platnosti
ihned po vydání tohoto prohlášení.“
Zdá se vám to pøitaené za vlasy?
Podle biblického proroctví se nìco
podobného mùe jednoho dne stát
skuteèností. Kdy se podíváme, co o
posledních dnech øíká Bible a co se
dnes dìje v politice, je zøejmé, kam to
všechno spìje.
Pokud jste studovali biblická proroctví o posledních dnech ze Zj 13,
urèitì jste si všimli, e proroctví hovoøí o mocenském vstupu Ameriky do

dìjin. Dnes u nikdo nepochybuje, e
Spojené státy pøevzaly v souèasné
dobì ve svìtì vedoucí úlohu. Pøed sto
lety by tomu sotva nìkdo uvìøil.
Pøedstava zavedení nedìlních zákonù
– zejména v USA, kde je náboenská
svoboda zakotvená v ústavì a dùslednì dodrovaná – se zdá témìø neskuteèná. Mnoho upøímných køesanù se
diví: Jak by se mohlo nìco takového
stát?
Síly zla za oponou tiše pracují na
pøípravì událostí, které budou pro
mnohé zdrcujícím pøekvapením. Bùh
však nikdy nenechává svùj lid v temnotì. Kadou událost pøedpovìdìnou
v proroctví spojil s urèitými znameními. Uvedu pouze nìkolik znamení
z politické oblasti, která nám jasnì
øíkají, e Jeíš brzy pøijde.
Spojené státy byly zaloeny na
principu úplné náboenské svobody.
To znamená, e vláda by se vùbec
nemìla plést do náboenských
záleitostí. Nemùe vydávat náboenské zákony ani zasahovat do lidských
práv v oblasti vyznání víry. Nazýváme
to odluka (oddìlení) státu od církve.
Právì díky tomu pøišlo do USA mnoho




pøistìhovalcù, kteøí chtìli uniknout
náboenskému pronásledování v rodné
zemi. Proroctví však mluví o tom, e
právì tento základ americké demokracie
bude jednoho dne znièen a pošlapán.
Jak? Jediný zpùsob, jak se to mùe stát,
je zbourat zeï, která oddìluje církev od
státu. Podìlím se s vámi o nìkolik politických trendù, které v souèasné dobì ve
svìtì pozoruji.

Politické a náboenské síly se
sjednocují
V roce 2002 se uskuteènilo setkání
prezidenta George Bushe s papeem
Janem Pavlem II. Na samitu, který tomuto setkání s papeem pøedcházel, se
Bush o papeovi vyjádøil, e je to „èlovìk
nesmírné dùstojnosti a slitování“. V novinách jste se mohli doèíst: „Katolická
církev je v naší zemi velmi významnou
institucí,“ øekl prezident Bush. „Chci také
øíci, e si velmi váím papeova vedoucího postavení.“
„Vztahy mezi prezidentem Bushem –
jako ‚ znovuzrozeným køesanem‘ – a papeem jsou dobré, co je v pøímém protikladu k tomu, jaké vztahy mìl Vatikán
s prezidentem Clintonem…“
V bøeznu roku 2001 øekl prezident
Bush v pøítomnosti pøedstavitelù
katolické církve toto: „Je pøedností
katolické církve, e má tak silné, schopné a decentní vedení. A je pøedností
Ameriky, e má mezi námi takové
schopné pøedstavitele… Nejlepší zpùsob, jak uctít papee Jana Pavla II., jednoho ze skuteèných velikánù, je brát
jeho uèení vánì, naslouchat mu, dbát
na jeho slova a uvádìt jeho uèení zde
v Americe do praxe. To je výzva, kterou
musíme pøijmout.“
Prùmìrný èlovìk by takováto slova
povaoval za dobrou diplomacii. Jestlie
je však hodnotíme z pohledu toho, co
podle proroctví pøinese budoucnost,
nabývají tato slova jiného významu. Víme
toti, e jednoho dne si náboenské

a politické síly podají ruce, aby prosadily
zákony o celosvìtovém náboenství.

Vláda zaèíná finanènì
podporovat náboenské
aktivity a církve
Dùsledná odluka církve od státu
v USA znamenala, e vláda ádným zpùsobem a doposud finanènì církev nepodporovala. I zde zaèíná docházet ke
zmìnì. U v roce 2000 prezident Bush
oznámil, e církve dostanou podporu ve
výši 80 miliard dolarù. Stát dokonce
zaèal finanènì podporovat církevní
školy, co bylo v Americe døíve naprosto
nepøedstavitelné. Takováto podpora
znamená, e v Americe se otevírá pro
vládu monost ovládat církve a zasahovat do jejich záleitostí. Odluka státu od
církve, která byla zakotvena v americkém zákonodárství, pøestává být skuteèností. Jinými slovy, je tu nebezpeèí, e
v budoucnosti mùe být náboenská
svoboda ohroena.

Církev zasahuje do politiky
V zemích Evropy se stalo témìø
samozøejmostí, e církve zasahují do
politického dìní a vyjadøují se k politickým otázkám. Parlamenty tìchto zemí
mají velmi silné politické strany, které si
do názvu i programu daly výraz
„køesanské“ a veøejnì se snaí prosazovat zájmy církve.
Také v Americe, kde byla a do této
doby praktikována naprostá odluka
církve od státu, se najednou všechno
mìní. Joyce Meyerová, televizní evangelistka, vyzvala køesany, aby se zapojili
do politiky. „Myslím, e lidé, kteøí tvrdí,
e církev má být odlouèená od státu,
podlehli satanovu klamu. Pokud by Bùh
mìl být oddìlený od vlády, potom
bychom nikdy nemìli dobrou vládu.
A jestlie nebudeme mít dobrou vládu,
pak ani lidé v Americe nikdy nebudou
dobøí.“





O prezidentu Bushovi veøejnì
prohlašuje: „Všichni bychom mìli být
Bohu velmi vdìèní za našeho dobrého prezidenta. Je to mu, který nám
øekne, co je správné, a který otevøenì
stojí na Boí stranì – bez ohledu na
okolnosti. Do této zodpovìdnosti jej
ustanovil sám Bùh, aby pøivedl náš
národ k obnovì.“
Jak na vás pùsobí takováto
vyjádøení? Nezaèíná se to nìjak nápadnì podobat událostem, kdy církev
vzala moc pevnì do svých rukou,
a pak se zaèalo dít to, o èem jsme se
uèili v hodinách dìjepisu?

Amerika hovoøí ostøe
a troufale
Další z prorockých znakù, o kterých mluví Boí slovo, je to, e Amerika zaène jednoho dne hovoøit ostøe
jako drak. Kdy poslouchám troufalá
vyjádøení prezidenta Bushe a dalších
amerických vùdcù, utvrzuje mne to
v pøesvìdèení, e ta doba u není
daleko.
Po teroristických útocích z 11. záøí
2001 George Bush øekl: „Jsme mírumilovný národ. Ale kdy nás nìkdo
vyprovokuje, dovedeme se poøádnì
rozzuøit.“
Pøedtím, ne USA zaútoèily na
Afghánistán, Bush øekl: „Náš národ je
stále trochu smutný, ale jsme plní
hnìvu. Prolitá krev volá po pomstì,
ale nenecháme se ovládat svými
emocemi. Jsme mírní, vyrovnaní a trpìliví, ale velmi brzy budeme nuceni
ukázat svou sílu.“
Rozporuplná válka v Afghánistánu
a v Iráku nenechává nikoho na pochybách o tom, kdo se dnes postavil do
role svìtového policisty, pøed kterým
se musí sklánìt malé i velké národy.

Prosazování nedìlních
zákonù
Noviny „Detroit News“ uveøejnily
7. èervence 1998 èlánek o papeovì
naléhavé výzvì, která se týká nedìlních zákonù: „Nedìli lidé povaují jen
za den volna, a tak ji také proívají,“
stìoval si Jan Pavel II. „Mìl by to být
takový den v týdnu, ve kterém církev
oslavuje Kristovo vzkøíšení. V poslušnosti tøetího pøikázání Desatera se
nedìle musí nade všechno posvìtit,
a to úèastí na mši svaté.“
„Je to skuteènì pozoruhodné
hnutí,“ øekl pøedstavitel smìru, který
podporuje tradièní katolické uèení.
„Zdá se, e jsou to nejsilnìjší slova,
jaká pape uveøejnil.“ V dopise pape
pokraèuje tím, e øíká, e èlovìk,
který toto poruší, by mìl být potrestaný jako heretik. Èlánek konèí slovy:
„I kdy je papeùv list adresovaný
katolíkùm, jeho zájmy pøekraèují
Vatikán a dosahují a k jiným
náboenstvím.“
Ellen Whiteová mìla pravdu, kdy
napsala: „Mnozí, dokonce i nìkteøí
z tìch, kteøí se angaují v hnutí za
prosazení nedìle, si vùbec neuvìdomují dùsledky, jaké to bude mít.
Nevidí, e vystupují pøímo proti náboenské svobodì. Je mnoho tìch,
kteøí výroky o biblické sobotì a falešném základu, na kterém stojí svìcení
nedìle, nikdy nepochopili.“ (Testimonies, 5. díl, str. 711)
„Pracují, jako by byli slepí.
Neuvìdomují si, e pokud protestantská vláda obìtuje principy, díky
nim se stali lidé svobodným,
nezávislým národem, a prostøednictvím zákonodárství vnese do ústavy
principy, které budou propagovat
náboenské li a podvody, vrhají se
znovu do hrùz temného støedovìku.“
(RaH Extra, 11. 12. 1888)





O co tu vlastnì jde?
Nechtìla jsem vás tìmito informacemi vydìsit. Jde mi jen o to, abyste si uvìdomili, e Boí slovo je pravdivé a e
Jeíš pøijde døív, ne si myslíte. Chci,
abyste na to byli pøipraveni.
Moná vám pøi pomyšlení na
budoucnost pøebìhne mráz po zádech,
ale netrapte se tím. V Boím slovì je
mnoho zaslíbení o tom, e Bùh bude
s námi a do úplného konce. Všechno,
co musíme udìlat, je poslouchat jej
a dùvìøovat mu.

'

„Boí oko, které sledovalo dìjiny
skrze vìky, se zastavilo na krizi, ve které
se ocitne jeho lid, a se pozemské síly
shromádí proti nìmu. Podobnì jako
vìzeò na útìku, i oni budou mít strach
z toho, e je èeká smrt hladem nebo
násilí. Ale Svatý, který pøed Izraelem
rozdìlil vody Rudého moøe, projeví svou
velkou moc a zmìní jejich zajetí. ‚Ti
budou, praví Hospodin zástupù, v den,
který pøipravuji, mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá
shovívavý otec k synu, jen mu slouí.‘
(Mal 3,17)“ Není to nádherné zaslíbení?

Prostuduj

Prostuduj si znovu 24. kapitolu Matoušova evangelia a vyznaè si ty verše, ve
kterých Jeíš pøedpovídá, co se bude dít v oblasti politiky. Znáš o tomto tématu i jiné
biblické výroky?

+

Pøemýšlej

Jak bys definoval náboenskou svobodu? Do jaké míry je to pro tebe dùleitá
vìc? Jestlie ji jednoho dne stejnì ztratíme, je opravdu potøebné snait se ji
ochraòovat? Proè ano, proè ne? Co o tom napsala Ellen Whiteová?
Jakou úlohu sehraje katolicizmus v posledních událostech tohoto svìta? Jakou
protestantští køesané?
Co znamená odluka církve od státu? Proè je dùleité, aby církev a stát byly od
sebe oddìleny? Kde jsou hranice oddìlení od státu a spolupráce se státem? Je nìco
špatného na tom, e církev pouívá vládní fondy na programy, které slouí ve
prospìch lidstva?

3

Diskutuj

Jaké dùvody mohou lidé uvést, aby prosadili nedìlní zákony? Co se stane s tìmi,
kteøí je odmítnou respektovat?
Jak byste hodnotili úroveò náboenské svobody v naší zemi v souèasnosti? Co
pozitivního a co negativního pøineslo do spoleènosti to, e se køesané zaèali
angaovat v politice?

i

Udìlej nìco

Zeptej se nìkterého ze svých pøátel, co si myslí o tom, kdy se køesané angaují
v politice. Co je na tom dobrého a co špatného? Jaká moná nebezpeèí to v sobì
skrývá?
Pozvìte na svoje setkání nìkoho ze starších èlenù sboru a poádejte jej, aby vám
vyprávìl o postavení církví vùèi státu pøed rokem 1989 a porovnal to s postavením
církví a jejich zapojením do politiky a ivota spoleènosti dnes. Co se u nás zmìnilo?
Co je na tom pozitivního a jaká jsou tu nebezpeèí?








namení Jeíšova blíícího se
návratu vidíme všude – v pøírodì, ve svìtì vìdy a techniky, v politice, v náboenském svìtì, ve spoleènosti, dokonce i u nás doma. Zdá se,
jakoby pøíroda i souèasné dìní na
kadém místì zemìkoule jasnì a nahlas volaly, e Jeíš brzy pøijde. Museli
byste být slepí, kdybyste si nevšimli,
e se nìco stane. Vidí to dokonce
i nekøesané.

Jeíš to jasnì øekl. Upozornil nás,
e a se to všechno zaène dít, nikdo
se nebude moci vymlouvat, e to
nevìdìl nebo e si toho nevšiml. V Mt
24,32.33 Jeíš øíká: „Od fíkovníku si
vezmìte pouèení: Kdy u jeho vìtev
raší a vyráí listí, víte, e je léto blízko.
Tak i vy, a toto všecko uvidíte, vìzte,
e ten èas je blízko, pøede dveømi.“
Jestlie si tedy uvìdomujeme, e se
blíí konec, co bychom mìli jako
køesané dìlat? Ustrašenì se skrèit
nìkde v koutku a trápit se, jak to
bude, a pøijdou tìkosti a nepokoje?
Nebo všechno nechat tak, co nejrychleji utéct nìkam do hor a tam se
ukrýt? Nebo bychom mìli neèinnì
pøihlíet a jednoduše si øíci: „Nic se

nedá dìlat; to všechno se tak èi onak
stane. Já to nezmìním.“ Co mám
jako køesan dìlat?
V díle E. G. Whiteové je následující
rada: „Bùh zjevil, co se bude dít
v posledních dnech, aby se jeho lid
mohl pøipravit a obstát v bouøi odporu
a hnìvu. Ti, kteøí byli upozornìni na
události, které se stanou, nesedí
a neèekají klidnì na blíící se bouøi
a neutìšují se, e Pán své vìrné
ochrání v ten tìký den. Svého Pána
nemáme èekat v zahálce, ale v usilovné práci, kterou budeme vykonávat s neochvìjnou vírou. Nyní není èas
na to, abychom se zaobírali vìcmi,
které nejsou dùleité. Zatímco lidé
spí, satan horlivì organizuje záleitosti tak, aby Boí lid obral o milost
a spravedlnost…
Naší povinností je udìlat všechno,
co je v našich silách, abychom zabránili hrozícímu nebezpeèí. Mìli
bychom se lidem pøedstavit v pravém
svìtle, a tak se snait zbavit je pøedsudkù. Naším posláním je pøedstavit
lidem skuteènou podstatu sporu mezi
dobrem a zlem. To je nejúèinnìjší
zpùsob protestu proti pøipravovaným




opatøením na omezení svobody svìdomí. Studujme Písmo, abychom dokázali biblicky zdùvodnit, èemu vìøíme.
Prorok Daniel øíká: „…Bezboní budou
páchat bezbonost. Ani jeden bezboný
nepochopí, ale rozumní pochopí.“ (Testimonies, 5. díl, str. 452)
Myslím si, e kadý z nás je pøesvìdèen, e ijeme v posledních dnech
a e Jeíš brzy pøijde. Uvìdomujeme si,
e nìco musíme udìlat.
Moná ale nevíte pøesnì, co by to
mìlo být. Snad si øeknete: Vím, e se potøebuji pøipravit, ale jak to mám udìlat?
Jak pomoci druhým, aby se pøipravili?
Jakým zpùsobem mohu prohloubit svùj
vztah k Jeíši? To jsou velice dùleité
otázky.
V knize „Ready or Not“ od G. Edwarda
Reida je nìkolik rad, jak se pøipravit na
Jeíšùv druhý pøíchod. Chci se o nìkteré
z nich s vámi podìlit:
Modlete se za to, abyste se na nebe
pøipravili.
Svá srdce otevøete Bohu.
Buïte naplnìni Boí láskou.
Studujte pravidelnì Bibli.
Øiïte se Jeíšovým pøíkladem.
Zapojte se do Boího díla.
Mìjte pravidelné ranní ztišení.
Dùvìøujte Bohu.
Neváhejte. Dnes se rozhodnìte být
vítìzi.
Pamatujte na to, e máte k dispozici
nadpøirozenou pomoc.
Jsou to velmi dobré rady. Moná si
ale poloíte nìkterou z následujících
otázek: V èem by mohla být uiteèná
mláde? Opravdu mám sehrát nìjakou
úlohu ve všem, co se bude dít v tìchto
posledních dnech? Nejsme pøíliš mladí
na to, abychom dìlali nìco opravdu
dùleitého?
Mám pro vás dobrou zprávu. Jestli
pøemýšlíte o tom, jakou úlohu sehrajete

pøi dokonèení díla, vyslechnìte si tuto
radu: „Poselství o ukøiovaném a vzkøíšeném Spasiteli, který brzy pøijde, by
s takovou armádou pracovníkù, jako je
naše dobøe vedená a mocnì vybavená
mláde, mohlo být rychle pøineseno
celému svìtu! Jak rychle by mohl pøijít
konec – konec utrpení, zármutku a høíchu!“ (Ellen Whiteová, Education, str.
271)
Slyšeli jste to? Máte nejen sehrát
urèitý úkol, ale opravdu mùete urychlit
Jeíšùv návrat! Bùh dnes hledá odevzdané mladé køesany, kteøí jsou ochotní
uskuteènit jeho zámìry. Má svou armádu a právì teï povolává vojáky! Nepøidáš
se i ty?
Nedávno jsem èetla èlánek, který mì
šokoval. Je to dopis od mladého mue,
který se rozhodl rozejít se svou
snoubenkou. Proè? Aby se mohl stát
èlenem komunistické strany. Dobøe poslouchejte, co øíká o tom, èemu zasvìtil
svùj ivot.
„My komunisté máme vysoké procento ztrát. Jsme ti, do kterých støílejí,
které vìší, lynèují, polévají asfaltem,
posílají do vìznic, které oèeròují, kterým
se vysmívají a které vyhazují z práce.
Jsme pro nì prostì nepohodlní lidé.
Mnohé z nás zabili nebo uvìznili. ijeme
v chudobì. Kupujeme jen to, co je
naprosto nutné pro zachování ivota.
Kadý halíø, který nám zùstane, dáváme
stranì.
My komunisté nemáme èas ani
peníze na filmy, koncerty, bifteky ani na
slušné domovy a nová auta. Øíkají o nás,
e jsme fanatici. My jsme fanatici. Jde
nám v ivotì o jedinou vìc – o zápas za
svìtový komunizmus. My komunisté
máme ivotní filozofii, která se nedá
koupit za peníze. Máme vìc, za kterou
bojujeme, máme jasný ivotní cíl. Svou
‚malièkost‘ (tedy sebe) dáváme do sluby
lidstvu. Jestlie trpíme, máme tìký
ivot nebo se musíme podøídit stranì,
v dostateèné míøe je nám to vynahraze



no myšlenkou, e kadý z nás svým
malým dílem pøispívá lidstvu nìèím,
co je nové, správné a lepší.
Existuje jediná vìc, kterou beru
smrtelnì vánì – komunizmus. Je to
mùj ivot, moje povoláni, moje
náboenství, mùj koníèek, moje
manelka a milenka, mùj chléb a moje potìšení. Pracuji pro nìj ve dne
a zdá se mi o nìm v noci. Jak èas
plyne, dík nìmu rostu. Nemohu proto
pokraèovat v našem pøátelství a mileneckém vztahu, dokonce ani s tebou
mluvit bez ohledu na tuto sílu, která
ovládá a øídí mùj ivot. Lidi, knihy,
plány a èiny hodnotím podle toho,
jaký postoj zaujímají ke komunizmu
a jak ovlivòují jeho cíle. Kvùli svým
názorùm jsem u byl ve vìzení a kdy
to bude nevyhnutelné, jsem ochoten
jít i na popravištì.“
Jestlie mladý èlovìk dokáe
zasvìtit svùj ivot komunizmu do té
míry, e se rozejde s dìvèetem, které
miluje, o co víc bychom se my jako
køesané mìli odevzdat Kristu a jeho
dílu? Bùh od tebe neádá, aby ses
vzdal svých pøátel ani snoubenky. Jde
mu jen o to, abys svùj ivot zasvìtil
jemu a slubì pro nìho. Náš cíl
pøevyšuje cíl komunistù. Jako adventisté sedmého dne jsme byli povoláni
ke zvláštnímu úkolu – upozornit svìt,
e Jeíš, nás Spasitel, brzy pøijde, aby
nás vzal domù.

Bùh tì dnes vyzývá, abys vstoupil
do jeho armády. Moc dobøe víš, e
dobøí vojáci nejdou do boje bez
ochrany. Kdy v roce 2003 ameriètí
vojáci napadli Irák, vìdìli, e proti
nim mohu být pouity chemické
zbranì. Co proti tomu udìlali? Vzali si
speciální obleèení a plynové masky,
které je mìly chránit v pøípadì, e by
nepøítel pouil tento druh zbraní.
I nám Bùh dal výzbroj, která nás má
chránit pøed naším nepøítelem –
satanem. Vìøte mi, e ta výzbroj je
mnohem efektivnìjší ne plynová
maska.
„Oblecte plnou Boí zbroj, abyste
mohli odolat ïáblovým svodùm.
Stùjte tedy ‚opásáni kolem beder
pravdou, obrnìni pancíøem spravedlnosti, obuti k pohotové slubì evangeliu pokoje‘ a vdycky se štítem víry,
jím byste uhasili všechny ohnivé
støely toho Zlého. Pøijmìte také ‚pøilbu spasení‘ a ‚meè Ducha, jím je
slovo Boí‘ “. (Ef 6,11.14-18)
Vyzývám kadého z vás, abyste si
oblékli Boí výzbroj a pøidali se k zástupu mladých lidí, kteøí prostøednictvím Boího Ducha vykonají pro
Pána velké vìci, a urychlí tak jeho pøíchod. Bùh vás dnes volá. Pøijdete
k nìmu?
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Prostuduj

Vyznaè si ve 24. kapitole Matoušova evangelia ty verše, ve kterých Jeíš øíká, jak
se máme na jeho pøíchod pøipravit. Znáš o tom i jiné biblické výroky?

+

Pøemýšlej

Jako adventisté u 150 let hlásáme, e se Jeíš vrátí. Tak proè se ještì nevrátil?
V citátu od Ellen Whiteové jsme èetli, e mláde mùe urychlit Jeíšùv pøíchod.
Jak se to mùe stát? Které konkrétní vìci mohou mladí lidé udìlat, aby pomohli
dokonèit dílo? Co mùeme udìlat v našem vlastním sboru?

3

Diskutuj

Jak bychom se mìli chovat k tìm lidem ve sboru, kteøí ztratili nadìji nebo kteøí
u ani nevìøí, e Jeíš brzy pøijde? A co tvoji pøátelé, které máš ve škole nebo
v sousedství? Mohl bys jim nìjakým zpùsobem pomoci? Jak?
Jak je moné pøipravit se co nejlépe na Jeíšùv pøíchod?
Jak mùeme získat jistotu, e budeme spaseni, a se Jeíš vrátí?
Mnozí, a zejména mladí lidé, pociují strach pøi pomyšlení na èas konce. Je to
špatné bát se? Co bychom s tímto strachem mìli udìlat?

i

Udìlej nìco

Pøeètìte si ještì jednou odstavce vyjadøující nadšení mladého chlapce pro komunizmus tak, e slovo „komunizmus“ nahradíte slovy „pravé køesanství“. Dává vám to
smysl?
Jaký je podle tebe nejlepší zpùsob, jak se podìlit o svou víru v Jeíšùv pøíchod
s tìmi, kteøí tomu nevìøí? Jaké s tím máš zkušenosti?
Jak velký je okruh tvých kamarádù, kteøí vìdí o tom, e jsi adventista? Zkus je
v mysli spoèítat a èíslo si napiš. Nyní uvauj nad tím, kteøí z nich také vìdí, co to znamená, e jsi adventista. Kterým z nich bys to mìl pøi první pøíleitosti vysvìtlit?



