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Naděje pro Beznadějný
Svět
Podivuhodná zpráva, kterou přináší Bible
Otevřeme-li noviny, posloucháme-li zprávy v rádiu nebo v televizi, vidíme, že svět je
v problémech. Náš svět je samý spor -nadřízení, podřízení, politické strany, spory
mezi národy. Je naplněn problémy - hlad, znečistění země, vody, vzduchu a všude
přítomné násilí, problémy společenské, kriminalita přeplněné věznice, plné
nemocnice, mnoho duševně přetížených, obrovské množství alkoholiků a narkomanů.
K tomu všemu rostoucí ekonomická krize, velká nezaměstnanost a malá naděje na
skutečnou změnu. Tak zvané rozvojové země jsou zadluženy (60 000 000 000 dolarů)
a není naděje, že by někdy mohly splatit svoje dluhy.
Dvacáté století - svět zmatků
Nad všechny zmatky, které ukazují beznaděj, vyniká jeden. Kdyby přišel návštěvník z
jiné planety a zkoumal záležitosti člověka, našel by lidstvo rozdělené na národy, které
důrazně a důsledně zachovávají svoji totožnost a vydávají obrovské sumy každý rok
na výrobu nebo nákup zbraní a výcvik armád . Svět utratil v roce 1984 přibližně 630
miliard liber (statistický údaj z Internacionální instituce pro strategické studie - říjen
1984). Kdyby se náš návštěvník otázal vládnoucích činitelů, proč to dělají, dostal by
odpověď „Na obranu“.
Kdyby se zeptal „Proti komu?“ Odpověď by zněla, že se bojí ostatních národů. Jinými
slovy státy utrácí obrovské sumy peněz, poněvadž nevěří jeden druhému. To je ten
problém. A nikdo neví, jak to zastavit. A tak vývoj pokračuje a na svět přicházejí stále
„dokonalejší nuklearní zbraně“ a pesimismus a beznaděje se šíří. A toto je dvacátéprnvní století „pokrokové a civilisované“ dvacátéprvní století. Dvacátéprnví století!
Před sto lety
Před sto lety byly zcela jiné naděje. Devatenácté století byl věk optimismu, velikého
rozmachu v mnoha odvětvích. Objevy ve vědě umožnily úžasný technický rozvoj.
Zvyšovala se tovární výroba a přinášela větší bohatství. Bylo umožněno vzdělání
všem vrstvám společnosti a byly předpovězeny důležité výsledky. Jak muži a ženy
dostávali vzdělání, vznikaly úvahy, že budou vyhledávat ušlechtilejší činnost a budou
se věnovat literatuře, hudbě a výtvarné činnosti. Výsledkem bude vyšší morálka
společnosti a zlepšení chování povede postupně ke světovému míru.
Politikové slibovali nový sociální systém spravedlivosti a rovnoprávnosti. Bohatství
bude lépe rozdělováno, všem se bude lépe dařit a tak už nebudou závidět jeden
druhému. „Zbav se chudoby a zbavíš se kriminality“, bylo jedno z hesel minulého
století. Takže nejlepší myšlenky lidstva budou vyvíjeny a mír bude zachován pro
všechny národy. Církevní činitelé se směle přidali a odvážně předpovídali, že v
průběhu času všechny národy přijmou „Evangelium Kristovo“. Že svět bude
podroben kázáními.
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Jaké překvapení všem uchystalo „divoké dvacáté století“. Sen se rozplynul. Dvě
světové války a strach z nové, s daleko smrtelnějšími zbraněmi.
Jak se tyto naděje lidstva ukázaly marné .
První víra, že křestanství sjednotí svět - byla zapomenuta. Potom očekávání, že
politický vývoj růstem demokracie přinese mír - dnes už tomu nikdo nevěří. Dále
naděje , že věda změní svět k lepšímu - výsledky ukazují, že vědecké výsledky jsou
nejostřejší dvousečná zbraň. Ve skutečnosti nemáme důvěru, že nastane změna.
Pramen Naděje
Pramen naděje, který nás nikdy nepodporoval ve falešných nadějích je BIBLE.
Lidská historie v Bibli končí obrovským vyvrcholením, nazývaným „poslední dny na konci času“ a některé části nám jasně říkají, jak tyto poslední dny budou vypadat.
Jeden z nejjasnějších veršů je v Lukáši, kap. 21.
Učedníci se dotazovali Krista jaké bude znamení jeho příchodu, návratu na zemi a
skonání věku? (Matouš 24:3). Pán Ježíš odpověděl popisem situace, kterou jeho
následovníci budou používat po jeho odchodu do nebe. Zde mluví specielně o
Židovském lidu:
„Padnou (Židé) ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po
Jeruzalému budou šlapat pohané dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na
slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úskost národů, bezradných kam se podít před
řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází
na celý svět.“ (Lukáš 21:24-26) Toto je velmi závažné proroctví. Co z něho vyčteme?
1) Židé budou trpět jako následek války. A to čtyřicet let po Ježíšově
nanebevstoupení (v roce 70 po Kristu).
V roce sedmdesátém po Kristu vstoupily římské armády do Judska a zničily
Jeruzalém, spálily chrám a vyhnaly Židy.
2) Židé byli zahnáni do všech národů na zemi, kde byli po století vystaveni
perzekuci. Mnohdy byly vyvražděny celé kolonie.
3) Po staletí bylo město Jeruzalém pod různými vládami. Římané, Arabové, Turci a
nakonec Angličané.
4) Ale slova Pána Ježíše předpověděla konec vlády pohanů. A my jsme zažili zřízení
Izraelského státu. V roce 1948 se znovu obnovil Židovský národ a založil stát v
Palestině: v roce 1967 Izrael převzal kontrolu nad městem Jeruzalémem, které se
stalo opět jejich hlavním městem.
Jinými slovy, Kristovo proroctví se naplňuje v našich dnech. Jak důležité tedy musí
být, co řekl potom:
„Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných,
kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním
http://www.bratrivkristu.org y http://www.cbm.org.uk/cbm.htm
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toho, co přichází na celý svět. Nebot mocnosti nebeské se zachvějí.“ (Lukáš 21:2526).
Toto je obraz světa v úzkosti.
„Ach“, řeknou někteří, ale tyto verše jsou jen obrazné, dobře, tedy odstraňme
všechno, co může být obrazné a zůstane nám pouze: „...na zemi úzkost národu,
bezradných...“.
„...Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět...“. Z
tohoto Ježíšova kázání můžeme vyvodit jenom jeden závěr. Je tu vylíčena doslovná
skutečnost, která se stane. Slovo „na zemi“ se týká obydlené země, a slovo
„úzkost“ říká jinými slovy, být s rozumem u konce.
Tedy v čase, kdy cizí národy přestanou ovládat Jeruzalém bude lidstvo na celém světě
v rozpacích, nouzi a úzkosti. A to je přesně to, co my prožíváme.
Před sto lety byli nejmoudřejší z mužů přesvědčeni, že ví jakou cestou půjde lidstvo v
příštím století, v naší době . Mýlili se však. Naproti tomu Pán Ježíš, mluvící před
devatenácti sty lety, nám dává sled událostí našich dnů a Bible to zaznamenala pro
nás.
Světový Problém
Po staletí byl problém národů žijících společně na zemi pouze místní. Bylo
dostačující, když sousedící národy žily v míru. Ale tento problém se stále zvětšoval a
v posledních zhruba padesáti letech, se stává naléhavým. Konečně jsme si začali
uvědomovat, že problémy lidské společnosti nejsou místní ani kontinentální ale
CELOSVĚTOVÉ.
Prvním vážným pokusem o vyřešení světových problémů ve dvacátých letech, bylo
vytvoření Ligy národů, jako výsledek otřesných zkušeností, které přinesla první
světová válka. Liga přijala za vlastní slova Bible:
„Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se už cvičit v boji“ (Izajáš
2:4).
Ano, naděje byly veliké, ale během dvaceti roků přišlo zklamání v podobě
Mussoliniho a Hitlera v letech třicátých. Utrpení druhé světové války (1939-1945)
zdůraznilo nutnost nějaké kontroly, ale Organizace spojených národů byla založená
více na zbožném doufání, nežli na velikém optimismu. Jak v průběhu let vidíme,
Organizace spojených národů nemá sílu zabránit ozbrojenému konfliktu.
A přece, světová síla, je to co potřebujeme, aby jednala pro společné dobro lidstva,
řešila problémy s rebelujícími národy, řešila problémy jako je hlad, znečistování
životního prostředí a především kontrola zbraní hromadného ničení, které ohrožují
život na zemi. Jedna autorita pro celou planetu - to byla idea, která propagovala
Světovou vládu v padesátých letech. Musíme si uvědomit, že vznikla potřeba
celosvětového řešení kontroly. Bertrand Russell měl serii přednášek na téma:
http://www.bratrivkristu.org y http://www.cbm.org.uk/cbm.htm
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„Světová vláda“.
Řekl mimo jiné, že když si lidstvo v nejbližších padesáti letech nevytvoří systém
světové kontroly s efektivní silou, tak zanikne. A dodal: „Já se obávám, že zanikne“.
Na otázku proč, odpověděl: „Poněvadž lidé nedovedou kontrolovat své touhy a
vášně“. Od doby, kdy Russell přednášel, se nestalo nic, co by lidstvu přineslo nějakou
naději.
Ale, přece jenom existuje naděje. Máme zdroj, který od počátku viděl člověka, jak si
vytváří světový problém, problém vyžadující světové řešení - BIBLI. Bible nám říká,
že člověku byla dána síla řídit záležitosti světa, ale pouze na určitou dobu.
Až přijde tento čas konce, kontrola světových záležitostí bude lidem odejmuta
poněvadž:
„Hospodinu náleží kralovat i nad pronárody vládnout“ (Žalm 22:29).
Když se budoucí Král ujme své vlády:
„Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit“ (Žalm
72:11).
„.....nebot ZEMI naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře“ (Izajáš 11:9).
Světový problém, předpověděný v Bibli od prvopočátku, se bude řešit celosvětově.
Jak mohli pisatelé, už před 2 500 lety vědět toto všechno, když před sto lety
nejinformovanější muži nebyli schopni odhadnout další vývoj na zemi?
Toto je věc, která stojí za to si pamatovat!
Chybí vůdce
Nic, co má nějakou trvalou hodnotu není vytvořeno masou lidí. Vždy se to stane
proto, že vyvstane vůdce nebo vůdcové, kteří vedou a pobízí ostatní, aby něčeho
dosáhli. Jedním příkladem z historie je případ otrokářství na Jamajce v minulém
století. Britský parlament se zabýval tímto tématem mnohokrát, ale nemohl dojít ani
postoupit kupředu ke zrušení otrokářství, poněvadž se jednalo o plantáže cukrové
třtiny. Díky snaze pana Wilberforce a jeho přátel, se po třiceti letech podařilo přimět
Britský parlament k rozhodnutí. Bez vůdce, by se však, v tomto případě, ničeho
nedosáhlo.
Tedy svět potřebuje vynikajícího vůdce, který dokáže vyvést všechny národy z této
situace. Kde ho najdeme? Může některý z nynějších vůdců národů dosáhnout
celosvětové podpory? Kdo? President Spojených států? Předseda vlády Velké
Britanie? Někdo z Kremlu? Francouz?
Jen zvažte tyto návrhy a přijdete na to, že nikdo nestačí na takový úkol. Na naší zemi
není ani jeden vůdce, který by byl schopen získat podporu všech národů, pro
reorganizování světových záležitostí. A bez správného vedení se nic nedá uskutečnit.
http://www.bratrivkristu.org y http://www.cbm.org.uk/cbm.htm
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A znovu musíme říci, že tuto skutečnost si plně uvědomujeme teprve v posledních
letech, kdy problémy se začínají projevovat jako celosvětové. Je tedy obdivuhodné, že
Bible tuto situaci předpovídá. V Bibli je totiž příchod Vůdce, schopného řídit
všechny národy v míru a spravedlivosti, předpověděn. Najdeme to zdůrazněno,
když apoštol Pavel mluvil k Athénanům, Skutky kapitola 17, říkal jim, že neznají'
pravého Boha, který je „Pánem nebe i země, Bůh, který stvořil z jednoho člověka
všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země“. Po staletí lidé uctívali modly, ale
ty časy neznalosti končí. Nyní Bůh požaduje, aby lidé činili pokání a uctívali
jednoho Boha.
„Nebot ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého
k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých“ (Skutky
17: 30-31).
Pán Ježíš Kristus - jaký to vůdce!
Zamysleme se na chvíli, co všechno je v této větě zahrnuto! Ježíš Kristus, vládce
ustanovený Boží mocí, byl pro nás krásně a jasně vyobrazen na stránkách Bible. Jaká
to osobnost! Každý zápis o něm nám ukazuje jeho oddanost pravdě, spravedlivosti a
odmítání podvodu a lži. On je milosrdný ve všem svém konání má soucit k
bezmocným a beznadějným. Ve všem, co říká a dělá, je morální posila pro nás, která
nenabádá k odporu nebo dokonce násilí. Sebeobětování pro lidi, které dovedlo Ježíše
Krista až na smrt. Celý jeho život je oslavou Boha a pokorou před Božími principy.
Krátce řečeno, Ježíš Nazaretský, Ježíš Syn Boží je nejvýjimečnější charakter v
celé lidské historii.
Nemůžeme najít lepšího vůdce , který by vyvedl lidstvo z toho zla, ve kterém se
nachází, do míru, na cestu,která je správná v Božích očích i prospěšná lidem.
Kdo může dostat více důvěry, než-li On, který udělá správné rozhodnutí ! Plnou
hodnotu biblické předpovědi ohledně tohoto Vůdce, oceníme, když si uvědomíme, že
byl vzkříšen z mrtvých, je nesmrtelný a nebude odstraněn smrtí. Problém z lidskými
vládci je, že po určitém čase zmizí ze scény a musejí být nahrazeni. A kdo může řící
bude-li nový vládce lepší nebo horší než — li jeho předchůdce? V případě Ježíše
Krista tento problém nemůže nastat. On je živ provždy a nepotřebuje následovníka. A
dále, On bude vybaven vší mocí, aby mohl prosadit svoje spravedlivé požadavky proti
zlu, které pochází ze zlého člověka. Jak řekl svým apoštolům po vzkříšení a před
odchodem do nebe:
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Matouš 28:18)
Jaké to bude úžasné řešení pro problémy národů. Nejenom příchod vládce, ale příchod
vládce - vůdce plně připraveného na všechny problémy moderního světa. Spravedlivý
program pro všechno lidstvo , sílu prosadit program proti špatným lidem! Jeho vláda
nemůže být přerušena úmrtím - charakter, který je trpělivý, pravdivý a milosrdný. To
jsou kvality schopné vyřešit krize moderního světa. A to bylo předpověděno v Bibli'
před 2000 lety a ještě dříve.
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BIBLICKÁ PROROCTVÍ
Jak je to možné ? Jak tyto podmínky moderního lidstva, celosvětové problémy a
potřeba. Vůdce vybaveného nesmrtelností a silou, mohly být předpověděny v Písmu
Svatém, před tak dlouhou dobou, když tyto věci nejsou nalezeny v žádných jiných
písemnostech žádného věku, žádného národa nebo civilisace? Je jenom jedna
odpověd: někdo musel vědět, před dlouhou dobou, jaké potřeby a podmínky se
vyskytnou. Z toho jasně vyplývá, že člověk to nevěděl, kdyby to věděl našli bychom
něco v písemnostech starověku. Ale, když to byl Bůh, který věděl, a když Bible je
jeho slovo pro lidstvo, potom to vysvětluje vše.
Z toho vyplývá, že musíme začít brát Bibli vážně! Když Bible prokázala svoji
pravdivost na událostech, staletí před tím, než se staly, není pravděpodobné, že bude
přesná i v událostech, které se teprve uskuteční? Zdravý rozum napoví, že bychom
neměli přehlédnout co Bible říká o budoucnosti země a lidstva.
První Křesťané
Nemohou být pochybnosti, že první věřící v Krista, apoštolově a ti, kteří věřili jejich
učení - očekávali, že Ježíš se vrátí osobně na zemi, aby uskutečnil Boží plány s
národy země. Nový zákon potvrzuje tuto myšlenku na mnoha místech. Například Pán
Ježíš , když líčí úzkost a bezradnost národů celého světa říká:
„A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou“ (Lukáš
21:27).
Syn člověka je titul, který si Ježíš velmi často dává. Berte na vědomí, že jeho
návrat do světa nebude tichý, nikým nepozorován, bude to příchod okázalý - s mocí a
velikou slávou. Dále, když jeho učedníci stáli na hoře Olivové hledíce jak Ježíš byl
vzat do nebe, toto je vzkaz, který dostali:
„Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli
odcházet“ (Skutky 1:11).
Nemůžeme se vyhnout doslovnému výkladu tohoto prohlášení. Je to stejný Ježíš,
kterého poznali po jeho vzkříšení. Jeho příchod bude stejný, jako byl jeho odchod. Jak
skutečně odešel, tak opět přijde zpět. Slova Nového Zákona nám jasně říkají, jaký
bude příchod Pána Ježíše. Ve Skutcích kapitola 17, Pavel říká, že Kristus bude
vládnout národům.
V Epištolách Nového zákona se často mluví o návratu Krista na zemi. Listy Pavlovy,
Tesalonickým obsahují zmínku o příchodu Ježíše v každé kapitole. Toto je první z
nich:
Pavel se raduje s věřícími v Tesalonice, kteří se „obrátili od model k Bohu, aby
sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého Bůh vzkřísil
z mrtvých, Ježíše, jenž nás osvobozuje od přicházejícího hněvu“ (1 Tesalonickým
1:9-10).
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Apoštol Petr, mluvící k obyvatelům Jeruzaléma krátce po Ježíšově odchodu do nebe ,
říká:
„Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas
Hospodinův, čas odpočinutí, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane
v nebi až do chvíle......jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků“
(Skutky 3:19-21).
Toto je úžasné prohlášení, co Bůh hodlá učinit na této zemi. Podívejme se pozorně co
Petr říká. Necháme prozatím stranou otázku pokání a odpuštění hříchu, to vyžaduje
samostatné prostudování. Věnujte pozornost Petrovu zdůraznění, že máme NADĚJI
do budoucna:
„Přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí...čas, kdy bude všechno nové“.
Ale odkud? Z přítomnosti našeho Pána,vše bude nové, říká Petr jinými slovy. Né z
lidstva! Ale od Boha ! A jak přijdou tyto občerstvující časy? „On (Hospodin) pošle
Ježíše Krista“, Ježíš zůstane v nebi, až do chvíle, kdy nastane čas k obnovení na zemi
a potom přijde a bude všechno nové, vše bude obnovené. Tento vzkaz je jasný. Tento
nový věk, kdy vše bude „občerstveno a restaurováno“ bude v čase, kdy Nebeský Otec
pošle svého Syna zpět na zemi. A návrat Pána Ježíše osobně na zem se stal proto
jedním z hlavních bodů učení jeho apoštolů, jak Písmo Nového zákona jasně ukazuje.
Hodnota Proroctví
Ale Petr píše ještě jednu důležitou věc. Ten čas, kdy bude všechno nové, nám byl
zjeven - odhalen:
„Bůh to zjevil ústy svých svatých proroků“.
Co nám Petr říká? Tady není pochybnosti o odpovědi. „Proroci“ byli vyvolení muži,
skrze které Bůh mluvil ke svému lidu ve starozákonní době. Jejich písemné záznamy
existovaly v Petrově době, stejně tak jako je máme dnes my ve Starém zákoně. V
nich, říká Petr, najdete co Bůh už zjevil. A tak, když nahlédneme do proroctví Starého
zákona pro informace ohledně Božích plánů s touto zemí a národy na ní,
nepromarňujeme čas - to říká Petr.
Tak co vlastně proroctví říkají?To je vyjádřeno v mnoha úchvatných detailech, ale
hlavní zpráva je tato: lidská historie, přestože to tak nevypadá, je pod Boží kontrolou.
Bůh dal lidem sílu vládnout na zemi - ale né provždy. Lidstvo se stane zkaženým a
dokáže, že není schopno vládnout a nemůže ani zemi zachránit před zánikem. Přichází
čas, kdy Bůh se vloží do lidských záležitostí a svou vlastní silou zřídí vládu světa, aby
ustanovil právo a mír pro lidi, na základě úcty k jeho Jménu.
Nejjednodušší, ale nejobsáhlejší příklad najdeme ve druhé kapitole Danielova
proroctví. Král Babylonu Nabúkadnesar má sen a vidí velikou sochu člověka
zhotovenou z různých kovů - hlava ze zlata, hruď a paže ze stříbra atd. Potom viděl
kámen, který se utrhl ze skály a ten udeřil do nohou sochy a rozdrtil je a socha se
rozpadla na hromadu prachu. A ten kámen, který do sochy udeřil se stal obrovskou
skálou a zaplnil celou zemi. Prorok Daniel vysvětluje co to znamená: Socha
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představuje království mužů. Král Nabúkadnesar se dovídá, od Daniela, že zlatá hlava
představuje jeho Babylonskou říši a zbývající části sochy jsou říše, které budou
následovat. A není těžké v proroctví rozpoznat vzestup a pád říší -Perské, Řecké,
Římské. Nohy sochy jsou zhotoveny ze směsi železa a hlíny. Representují údobí, kdy
národy „nebudou držet pohromadě“.
Pozoruhodné proroctví o rozdělení Evropy, po rozkladu Římské říše v pátém století
po Kristu.
Ale kámen udeří sochu do nohou - rozdělené státy - a rozdrtí ji. Vláda mužů bude
zničena a nahrazena „kamenem, který se stane obrovskou skálou a zaplní celou
zemi“ (verš 35). Daniel potom vysvětluje:
„Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno na
věky.....Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky“
(verš 44).
Daniel uzavírá těmito slovy:
„Veliký Bůh dal králi poznat, co se v budoucnu stane. Sen je pravdivý a výklad
spolehlivý“ (verš 45).
Čtenářům je vřele doporučeno, prostudovat tuto druhou kapitolu Daniela.
Poselství je jasné: lidské říše - jejich vzestup a pád - jejich rozdělení na národní státy.
Ale přijde den, kdy Bůh nebes jim odejme moc a ustaví své království na této zemi.
Bude to království navždy. Danielovo poselství je předzvěstí učení Nového zákona,
že Kristus se vrátí na zemi, aby vládl podle vůle Boží (Viz Skutky 17:31).
Z tohoto Danielova proroctví vyplývá důležitý závěr mír, bezpečí a blaho lidstva
nebude dosaženo lidskou filozofií, sociálními teoriemi nebo jinou formou „lidského
vývoje“. Přijde to přímým Božím zásahem do lidských záležitostí. Bůh pošle svého
vlastního Syna, aby vládl Jeho Jménem. To se stane v čase celosvětového problému a
strachu a jeho příchod zachrání lidstvo před hrozbou sebezničení.
Království budoucnosti
Když Kristus přijde zpět a obnoví autoritu svého Otce, jak potom bude vypadat svět
? Proroci mají mnoho co říci. Vybereme si příklad: druhá kapitola Izajáše začíná
pozoruhodným obrazem národů žijících
v míru pod Boží mocí. V posledních
dnech, všechny národy vezmou na vědomí Boží vládu:
„Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu,
do domu Boha Jákoba“ (verš 3).
Proč by to měli dělat? Jaký důvod mají pro tuto nezvyklou ochotu?
„(Hospodin) bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Ze
Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma“ (verš 3).
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Takže ústředí světové vlády bude Jeruzalém . A co přinese Boží vláda lidem?
„On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice,
svá kopí na vinařské nože“ (verš 4).
Autorita našeho Pána bude kontrolovat národy, které nebudou plýtvat silami a
prostředky na výrobu zbraní, ale dají svoje síly do práce , která přinese užitek všemu
lidstvu . Potom Izajáš uzavírá tuto část svého proroctví nadšenými slovy:
„Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji“ (verš
4).
Toto bylo heslem Ligy národů ve dvacátých letech. Tento ideál nevydržel ani dvacet
let. Po 2. světové válce si tvůrci Organizace spojených národů netroufali toto heslo
oživit a události dalších let potvrzují, že se dívají na situaci realističtěji. Ale slovo
Boží říká, že mír mezi národy, bez válek skutečně přijde. To je poselství naděje, pro
tento svět.
Zamyšlení
Shrňme si, co jsme si řekli. Moudří lidé, i v současné době, nedokáží předvídat
světové problémy. Předpovídali mír a přišla válka. Do dnešního dne žádná politika,
žádný plán, nedokázal vyléčit sváry mezi národy a není síly, která by udržela
rebelující . Nemají vůdce, který by byl schopen ovlivnit národy, aby mohli vyřešit
světové problémy. Svět je ve stavu beznaděje. Nemají řešení.
Ale pisatelé Bible viděli do budoucna. Předpověděli přicházející úzkost, zmatek a
strach ve světovém měřítku. Oni nám říkají, že Bůh má plán s touto zemí a
lidstvem.
Oni nám to popisují dopodrobna, předně v proroctvích, staletí před narozením Krista,
potom v Evangeliu Nového zákona. Popisují osobnost a charakter vyvoleného, k
převzetí moci nad celým světem. Je nám zjeven jako ideální Vládce, mocný, aby
přinesl skutečné rozřešení otázek, se kterými se lidstvo dvacáteho století potýká. Tyto
věci byli napsány před staletími, ale stále platí pro naše současné problémy.
Jak je to možné ?
Zde je možná pouze jediná odpověď. Žádný z těchto mužů to neměl ze sebe. Ale,
když je za Biblí Hospodin, když pisatelé byli jeho služebníci, píšící JEHO slova, jak
oni všichni tvrdí, potom to můžeme pochopit. Holá skutečnost potom vyvstane:
Není druhá kniha jako Bible.
Tady není nic, co by si zasloužilo a potřebuje naši opravdovou pozornost, tak jako
Slovo Boží - Bible.
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A co já?
Může říci čtenář v této chvíli. „Vy mluvíte o národech a o světě, ale co já?“
Velice odůvodněná otázka - my všichni jsme soustředěni na to, co bude s námi. Bible
nám přesně a srozumitelně říká o budoucnosti každého jednotlivého člověka.
Rozebírá situaci lidstva, ukazuje, co zapříčinuje zlo, které ovlivňuje lidství, ukazuje
jak můžeme změnit naše životy a dát se do služeb Božích. Dále ukazuje jakou
nádhernou budoucnost můžeme mít v Království Božím, které Kristus na této zemi
ustaví. Tyto věci jsou natolik závažné, že nemohou být docela vysvětleny v této malé
brožůrce. Zaslouží si to více. V tomto okamžiku, získejme trochu uklidnění z toho co
jsme četli.
Bůh se vždy zajímal o každého jednotlivce, ať ženu nebo muže, který opravdově
přemýšlel o Jeho Písmu. Zamyslete se nad tím, co bylo řečeno 700 let před Kristem,
věřícím Izraelcům, kteří byli hluboce roztrpčeni nad rozkladem jejich národa. Bůh
říká, že je Stvořitel nebe a země a že:
„...laskavě pohlédnu na toho, kdo je utištěný, na duchu ubitý, kdo se třese před mým
slovem“ (Izajáš 66:1-2)
Tato slova platí stále. Jeho laskavá náklonnost se vždycky projeví těm, kteří si jsou
vědomi jejich slabostí a nedostatku a kdo přistupují k Jeho Písmu v duchu ponížené
úcty. Jaký je to div, že Slovo Boží se nám dochovalo až do tohoto zmateného
dvacátého století! Věnujme proto, Slovu Božímu, pozornost dokud je čas. Právě tak
mluvil Pán Ježíš ke svým učedníkům:
„Slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život“ (Jan 6:63).
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The Christadelphians - Bratři v Kristu.
„Christadelphians“ jméno je složeno ze dvou řeckých slov. Je převzato ze začátku
dopisu apoštola Pavla Koloským – „věrným bratřím v Kristu“. Máme řecké jméno i
proto, že přestože jsou bratři a sestry v Kristu po celém světě a hovoří mnoha jazyky,
všichni jsou sjednoceni jedním evangeliem - a evangelium bylo napsáno řecky.
Jak jste asi uhodli z našeho jména, my jsme kompletně laický sbor, kde všichni bratři
zaujímají stejné postavení. Nemáme placené kněze ani kazatele nebo misionáře za
mzdu. Nemáme ústředí, koncil vydávající nařízení. Každá jednotlivá skupina bratří a
sester se řídí pouze učením Bible. Nemáme charismatického vůdce, neprohlašujeme,
že někteří naši členové dostali nějaké nové zjevení, nebo zvláštní specifický úkol od
Boha.
My věříme, že Bůh stále mluví k lidem skrze Písmo Svaté. V prvním století Pavel
psal svému učedníkovi Timoteovi, že Písmo Svaté je schopné dát člověku
moudrost ke spasení. My věříme, že to byla pravda a je tomu tak i dnes. Třebaže je
to téměř dva tisíce let od doby, kdy Pavel psal tato slova, lidé se vracejí k Bibli a kdo
otevřel Bibli a začal číst, nelitoval.
Stejně tak dnes, na prahu 21. století, Bible uchovává unikátní Naději v této době plné
problémů. Evangelium - Dobrá zpráva, ve světě plném špatných zpráv a problémů.
Dobrá zpráva, kterou 'Bratři v Kristu' v součastné době přinášejí je stejná, jako kázali
jejich bratři v době reformace. Je to stejné evangelium, které bylo známé mužům jako
Petr Chelčický, ještě před dobou reformace. Stejná Dobrá zpráva je zachována v
apoštolském vyznání víry. Dobrá zpráva se nezměnila od doby, kdy ji apoštolové
prvně zvěstovali, poněvadž středem evangelia je Kristus a Ježíš Kristus je tentýž
včera i dnes i na věky (Židům 13:8).
Jestliže Vám tato brožurka byla užitečná, prosím, předejte ji
svému příteli, a napište nám o další.
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