
O co opravdu jde? 
 

Svět se zbláznil, říká si patrně čím dál víc lidí. A někteří si možná kladou otázky 

„Co se to děje? Proč se to děje a Kdo nebo co je toho příčinou?“ V posledních 

více než dvaceti letech se skutečně seběhlo tolik událostí, které velmi ovlivnily 

myšlení lidí i vztahy nejen osobní, ale i společenské, politické i mezinárodní, že 

lze jen těžko věřit v náhodu. Že nejde o náhodný souběh okolností je však asi 

jedna z mála myšlenek, na níž se většina odborníků shodne. Každý se totiž na 

současný vývoj dívá především ze svého odborného pohledu. Většinou za tím 

hledají různé ideologie, Green Deal, případně rostoucí svévoli politiků, sociálně 

inženýrské či geopolitické důvody, a současně se na světlo dostávají informace o 

plánu na Velký reset, Nový světový řád. Odborníci ukazují na konkrétní 

argumenty a příčiny, které jsou někdy zajímavé a přesvědčivé, jiné jsou naopak 

nepříliš důvěryhodné. Dohromady tvoří ohromný kotel informací všeho druhu, 

z nichž si může každý seskládat vlastní názor nebo teorii. Problémem všech 

informací v tomto kotli je jejich ověřitelnost, důvěryhodnost a poznání zúžené 

na materiální, kauzální chápání světa a života. Většinou si totiž nemůžeme 

důkladně ověřit zdroj těch informací, proto spoléháme na vlastní úsudek. Navíc, 

nikdo není neomylný (ani autoři tohoto článku) a leckdy jsme, zvláště 

propagandou a reklamou všeho druhu, klamáni. I zde ovšem platí to, co řekl 

někdo moudrý, že snazší je někoho oklamat, než ho pak přesvědčit, že byl 

oklamán. Takže i když nám něco napovídá, že může být leccos ještě jinak, neradi 

si připustíme, že jsme dosud žili v klamu. Například, že hlavní příčiny a zdroj 

všech problémů mohou mít původ v mnohem vyšších patrech, než jsou ty naše 

lidské, pozemské. 

Kristovi následovníci a židé mají zdroj informací, který je nadčasový, 

důvěryhodný a pravdivý. Jeho autor totiž není člověk, ale Bůh. Tím zdrojem je 

Bible, Boží slovo, které nechal Bůh zapsat v průběhu asi 16 století 66 lidmi, kteří 

se většinou ani neznali. A přinesli pod Boží inspirací svědectví o podstatných 

událostech, věcech a také duchovní příčinu lidského příběhu. Bible vydává 

svědectví o stvoření a o počátku lidstva od začátku, až do příchodu nového 

věku. Boží slovo je přitom zaznamenané tak, aby mu mohl porozumět, kdo má 

dostatek pokory a opravdu chce, bez ohledu na vzdělání. Náš Stvořitel nám 

umožnil najít opět cestu k životu, poznat Boha, ověřit si jeho věrohodnost, lásku 

a zejména v této složité době poskytnout nám důležité informace pro 

pochopení toho, co se se světem děje a o co ve skutečnosti opravdu jde. 



Co se děje? 

Jsme svědky tak velkých změn, které jsou svým charakterem, rozsahem a 

rychlostí jejich přicházení srovnatelné snad jen s proměnou světa ze stavu před 

I. světovou válkou do podoby světa po ní. II. světová válka dokončila dílo 

rozkladu křesťanských hodnot a vytržení z křesťanských kořenů. Je to například 

velké odpadnutí od křesťanské víry, odcizení se Bohu, jeho přirozenému řádu, 

včetně vztahu k přírodě a ztráty uvědomění si duchovní podstaty života. 

Zároveň odstartovala další etapu vývoje, jenž je v Bibli popsán v knize proroka 

Daniele napsaná před asi dvěma a půl tisíci lety a v knihách Nového zákona, 

které byly sepsané během prvního století našeho letopočtu. Z těchto částí Bible 

vyplývá, že žijeme na přelomu předposledního a posledního věku velké epochy, 

které říkáme, podle jejího počátku, Babylonská epocha1. V ní dal Bůh lidem 

právo vytvořit celosvětovou vládu podle vlastní vůle. 

„To byl ten sen. Také jeho výklad povíme králi.  Ty, králi, jsi král králů, neboť Bůh 

nebes dal tobě království, moc, sílu i čest.  A všechno, kde přebývají lidští synové, 

polní zvěř i nebeské ptactvo, dal tobě do ruky a učinil tě vládcem nad tím vším. 

Ta zlatá hlava jsi ty. Ale po tobě povstane jiné království, …“ Da 2,36-39; 

Dnes jsme svědky naplňování tohoto dávného prorockého snu. Více 

podrobností najdete na stránkách Křesťanské biblické badatelství 2. Proč toto 

dlouho nenastalo? Nešlo to z mnoha, zejména technických důvodů. Dalším 

důvodem, proč to nešlo bylo to, že ve většině lidech ještě dlouho přetrvával 

respekt k Bohu, či bohům z nebes a měli v sobě ještě málo poškozený Boží 

přirozený řád (svědomí, smysl pro spravedlnost, nezvrácené mravní a morální 

měřítka) vepsaný v jejich srdcích. To se změnilo, ba skoro převrátilo v posledních 

zhruba sto dvaceti letech. Slovo „skoro“ naznačuje, že dílo zkázy a popření 

Božího řádu ještě není dokončené. Na otázku „Co se děje?“ můžeme proto říct, 

že nyní probíhá řízený proces vykořenění člověka z jeho vztahu k původci 

života, vymazávání vědomí sounáležitosti se Stvořitelem, s ostatním jeho 

stvořením, včetně nebes a vymazávání vědomí odpovědnosti před svým 

Stvořitelem za své jednání. Veřejně uváděné záměry, jako „Velký reset“, 

„Udržitelný rozvoj“, „Nový světový řád“ a příčiny probíhajících změn jsou jen 

zástěrkou. O skutečných záměrech a jeho autoru možná ví jen pár zasvěcených. 

Dokonce i ty nejkonspirativnější teorie jsou většinou dost daleko od pravdy. 

Důvodem je neznalost Bible. 

 
1 Počátek naší epochy je ve starověku za vlády Babylonského krále Nebukadnesara. Detailně je počátek 
Babylonské epochy popsaný ve 2. kapitole biblické knihy Daniel. 
2 Na stránkách www.jhvh.cz najdete řadu dalších studií. 

http://www.jhvh.cz/main/t-b-from/Texty/Vyklad_prorockeho_snu_opr_fm.html
http://www.jhvh.cz/


Proč se to děje? 

Úplnou odpověď na tuto otázku můžeme najít jen díky tomu, že nám Bible 

odkrývá i pro oko neviditelné příčiny a autority stojící za všemi tragédiemi a 

bolestmi doprovázející život jednotlivce i vývoj celého lidstva. Kdo si myslí, že si 

za vše můžou lidé sami a sami také musí „své“ problémy vyřešit, tragicky se 

mýlí. Tragicky proto, neboť není v silách lidí shodnout se a spojit síly proti zlu, 

jež nebývale rychle sílí a zvětšuje se. Původce všeho toho zla totiž nejsou lidé, 

ale mnohem mocnější Boží nepřítel, zvaný Satan. Důvod, proč už se malá 

skupina mocných lidí se svými záměry ani neskrývá je ten, že jim už zdánlivě 

nestojí nic v cestě za jejich uskutečněním. Už před dvěma tisíci lety prorocky 

popsal tento vývoj apoštol Pavel ve druhém dopise Tesalonickým: 

„Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, 

žádáme vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani 

vylekat buď skrze ducha, nebo skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, 

jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože 

nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk 

bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se 

pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne 

jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem 

vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl 

zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, 

dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven 

ten Bezzákonný, kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho 

skutky jasným zjevením svého příchodu. Příchod Bezzákonného je podle 

působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem 

nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli 

zachráněni. Proto na ně Bůh posílá mocné působení bludu, aby uvěřili lži a aby 

všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti, byli tak 

odsouzeni.“ (2Tes 2,1-12) 

Přidáme-li k Pavlovým slovům jedno z Danielových proroctví, dostaneme 

smysluplnou a správnou odpověď na naší otázku: „Chtěl jsem tedy mít jistotu o 

té čtvrté šelmě, která se od nich ode všech odlišovala — byla neobyčejně 

strašlivá, měla zuby železné a drápy bronzové, požírala, drtila a to ostatní svýma 

nohama pošlapávala — i o těch deseti rozích na její hlavě a o dalším, který 

vyrostl, a padly před ním tři, rohu takovém, že měl oči a ústa mluvící velké věci, 

a na pohled větším než jeho druhové. Přihlížel jsem, jak onen roh vede válku se 

svatými a jak je přemáhá, až přišel Věkovitý a soud byl dán svatým Nejvyššího a 



nadešla doba, že to království ovládli svatí. Takto pravil: Ta čtvrtá šelma bude 

čtvrté království na zemi, které se bude ode všech těch království odlišovat, 

požere celou zemi, podupe ji a bude ji drtit. A těch deset rohů, to deset králů 

povstane z toho království a po nich povstane jiný, jenž se od předešlých bude 

lišit a tři krále pokoří. Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího 

nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky 

vydány až do času a časů a půl času. Zasedne však soud a vládu mu odejmou. 

Bude zničen a úplně zahlazen, zatímco království a vláda i velikost všech 

království pod nebesy bude dána lidu svatých Nejvyššího.“ (Da 7,19-27) 

Všechno, co se dnes děje je příprava pro závěrečné dějství Babylonské epochy, 

v němž bude vládnout ten Bezzákonný, jenž je Danielem popsaný jako šelma, 

která se od všech předchozích bude lišit a povede válku proti Bohu a jeho lidu a 

také bude chtít změnit „doby a právo“ neboli historii a Boží spravedlivý řád. 

Dnes už vidíme projevy i ovoce tohoto plánu. Je to šíření a podpora zvrácených 

ideologií, o nichž si normální lidé v duchu říkají, že to snad ani nikdo nemůže 

myslet vážně. Jde ve skutečnosti o cílený útok na normální rodinu a na Boží 

přirozený řád. Víme z historie, která se v mnohém opakuje, že velké civilizace 

v úpadku podléhaly stejnému rozkladnému procesu, dokud nebyly přemoženy 

novou nastupující velmocí. Na rozdíl od současnosti nešlo o celosvětový proces. 

V posledním věku už budou mít mocní tohoto světa všechny technické 

prostředky umožňující ovládnout prakticky celou zemi. Přesně jak bylo řečeno 

Babylonskému králi. A to je odpověď na otázku Proč se děje to, co se dnes 

děje. 

O co opravdu jde? 

Nyní se můžeme konečně zabývat nejdůležitější otázkou, o co opravdu jde. Na 

několika biblických textech jsme ukázali, že Písmo poskytuje přesné a konkrétní 

informace nadčasové, přesahující jeden lidský život i celé generace do daleké 

budoucnosti. Z uvedených textů už jsme zaznamenali, že existuje Satan, což je 

Boží odpůrce. Nemá to nic společného s pohádkovými pekelnými postavami. 

Naopak, jde o velmi významnou postavu v nebi, která bude nakonec potrestaná 

za bezpráví, zlo a utrpení způsobené lidem a možná nejen jim, zejména Božímu 

lidu. O co opravdu jde nám dá odpověď 5. kapitola knihy Janova Zjevení. 

„A na pravici Sedícího na trůnu jsem spatřil svitek popsaný zevnitř i zvenčí, 

zapečetěný sedmi pečetěmi.  A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným 

hlasem: „Kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“  A nikdo v nebi 

ani na zemi ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho.“ (Zj 5,1-3) 



Zapečetěný svitek je natolik důležitý, že nikdo není hoden jej vzít a rozlomit jeho 

pečetě. Alespoň s tím počítá „silný anděl“ (patrně jde o Satana, Božího 

odpůrce), který mocným hlasem klade tu vyzývavou otázku „„Kdo je hoden 

otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě?“ Stalo se však něco důležitého. „Ale 

jeden ze starších mi říká: „Neplač. Hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen 

Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho sedm pečetí.““ Tím lvem z kmene Juda, 

kořen Davidův je Ježíš Kristus, Syn Boží, zvaný také Beránek. „A tu jsem spatřil, 

že uprostřed trůnu a těch čtyř živých bytostí a uprostřed těch starších stál 

Beránek jako zabitý; … I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu.“ (Zj 

5,6-7) 

Všechno se to odehrává v nebi a je to nepřístupné našim očím. Janovi, který 

celou knihu napsal na konci prvního století našeho letopočtu, ji nadiktoval ve 

vidění Boží posel. Toho poslal vzkříšený Ježíš, jenž celé proroctví dostal od Boha, 

svého Otce. Najdeš to na začátku, celé knihy Zjevení. Díky těmto obrazům 

událostí, jež by byli pro nás jinak nedostupné, se dozvídáme, co je doopravdy za 

vším, co se ve světě dnes děje. Obraz popsaný v 5. kapitole sděluje klíčovou 

informaci: „A když ho vzal, čtyři živé bytosti i čtyřiadvacet starších padlo před 

Beránkem; každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby 

svatých. A zpívají novou píseň: „Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, 

protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, 

lidu a národu, a učinil jsi je králi a kněžími našemu Bohu; a budou kralovat na 

zemi.““ (Zj 5,8-10) 

Ten veledůležitý svitek s pečetěmi je hoden vzít Beránek, protože byl zabit a 

svou krví vykoupil Bohu lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil 

(udělal) z nich3 krále a kněze, kteří budou vládnout na zemi. To znamená, že 

dokud Beránek nebude mít dostatek lidí, splňujících náročné požadavky, aby 

mohli vládnout na zemi z pověření Boha a Beránka, nemůže si Beránek ani vzít 

ten svitek. Je proto logické se domnívat, že Satan bude všemožně bránit 

Beránkovi, aby mohl splnit tuto podmínku. Ježíš řekl Šimonu Petrovi: „Šimone, 

Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.“ (L 22,31) Vyžádal 

si to Satan snad z dobrého úmyslu pomoct Ježíšovi? Určitě ne. Ve 12. kapitole 

Zjevení se dočteme něco úplně jiného: „A byl svržen veliký drak, ten dávný 

had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem 

a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: 

„Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, 

 
3 Řecké slovo hémas (my) se překládají různě. Nejvíce je to zájmeno „je“, „z nich“, „nás“. 



neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem 

dnem i nocí.“ (Zj 12,9-10) 

Úmyslem Satana je určitě překazit Beránkovi, aby mohl na zem přivést Boží 

království, což je patrně v pravomoci toho, kdo má v rukou ten zapečetěný 

svitek. Podíváme-li se na světové události a vývoj, kterým se svět ubírá, 

s vědomím těch neviditelných souvislostí, které nám Boží slovo odkrývá, 

dostává vše nový smysl. V citovaném proroctví ze 12. kapitoly je mimo jiné 

napsáno i to, že Satan svádí celý obydlený svět. Takže ani z jednání lidských 

vládců nemůžeme přesně zjistit pravé důvody jejich záměrů a jednání. Jen díky 

Bibli můžeme nahlédnout za oponu toho, co za vším opravdu je. 

 

Proč je důležité to vědět? 

 

Věříš-li v Krista a záchranu skrze něj, odpověď nejspíš znáš. Bůh poslal svého 

syna na zem, aby se narodil v lidském těle a vykoupil svou krví lidi ze všech 

národů, kmenů, ras a jazyků, dal nám naději na záchranu, naději na trvalý život 

beze strachu z nemocí, hladu, válek, zločinů a smrti. Ježíšova oběť je 

nezpochybnitelná, protože splňuje i podmínku spravedlnosti. 

Evangelium je vlastně poselstvím naděje, kterému naši předkové uvěřili a kvůli 

němuž i mnozí zemřeli mučednickou smrtí. V každém křesťanském národě jsou 

takoví mučedníci. 

Záplava různých informací, byť i dobře míněných, které nevycházejí ze znalosti 

Božího slova, zvláště těch jeho částí, které nám zpřístupňují jinak nedostupné 

souvislosti s děním ve světě, odvádí pozornost od toho nejdůležitějšího. Od 

jediné reálné naděje na lepší budoucnost, než nám kdokoliv jiný může 

nabídnout. Bůh člověka stvořil pro život4 a poslal svého syna na zem, aby lidem 

vrátil možnost žít věčně. Současní politici a vlády se už ani nesnaží nabízet 

nějakou pozitivní ideu pro budoucnost. Naopak, často se snaží lidi držet ve 

strachu z budoucnosti. 

Základní sdělení, které chceme z Božího slova předat, je, že máme stále 

možnost volby mezi životem a smrtí, mezi dobrem a zlem. Díky Bohu a jeho 

synu Ježíši Kristu máme naději na věčný život.  

 
4 Článek se stejným názvem, který vychází i z vědeckých poznatků předkládá argumenty ukazující na to, že 
člověk je skutečně nastavený na život a smrt není jeho přirozenou součástí, jak se často říká. Najdete ho na 
stránkách www.jhvh.cz 



„Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude 

žít.““ (J 11,25) Takže nespoléhej na člověka, v němž záchrana není, „lépe jest 

doufati v Hospodina, než naději skládati v člověku.“ (Ž 118,8) „Důvěřuj 

Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.“ (Př 3,5) 
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