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PřEDMLUVA

Jak neztratit naději uprostřed přírodních katastrof obrovských 
rozměrů, válek, terorismu, politických revolucí a neustálých 
obav z šíření zbraní hromadného ničení? Kde brát sílu k ži
votu, když na nás denně doléhají obavy, stres, nemoci a další 
tíživé osobní nebo rodinné situace? 

Náš každodenní život nás nutí vypořádat se s přítomností 
a neznámá budoucnost nás mnohdy děsí. Bez poznání mi
nulosti však nedokážeme porozumět ani budoucnosti. Jeden 
známý citát praví: „Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji 
opakovat.“ Touha po poznání je nám lidem vlastní. Pokud 
chcete poznat historii trochu jinak, než jste ji slýchali v hodi
nách dějepisu nebo než ji prezentují současná média, otevřeli 
jste správné stránky. Najdete na nich nejen zmínky o historic
kých událostech, ale i jejich duchovní pozadí. Nový pohled 
na dějiny světa jako na bojiště dobra a zla vám pak nejen po
může porozumět přítomnosti, ale může vám dát i naději do 
budoucnosti. 

Brožura, kterou držíte v rukou, je výběrem textů z kni
hy Velké drama věků, klasického, léty prověřeného výkla
du historie z pohledu Bible. Spisovatelka Ellen Whiteová 
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(1827–1915) je dodnes jedním z nejpřekládanějších americ
kých autorů. Její knihy byly přeloženy do více než 160 jazyků 
a rozhodně mají co říci i nám, lidem ve 21. století. Ve svých 
knihách popisuje nejen strohou minulost, ale odhaluje i to, 
jak konflikt dobra a zla neustále ovlivňoval události během 
celé historie lidstva. Mimořádným způsobem pak objasňuje 
biblická proroctví vztahující se k budoucím událostem v zá
věru dějin tohoto světa. 

Nyní vám byl darován jeden výtisk knihy Velká naděje.
Proč?
Protože ti, kteří Vám jej věnovali, se setkali se zprávou 

o Bohu a Bůh jejich život změnil k lepšímu. Dal smysl tomu, 
co prožívají, a ukázal jim, v čem spočívá jejich naděje do bu
doucnosti. O to vše se chtějí rozdělit i s Vámi.

Plné znění knihy Velké drama věků a další informace najdete 
na stránkách www.velkanadeje.cz.
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KAPITOLA 1 

PROČ EXISTUJE UTRPENÍ?

Denně kolem sebe vidíme hrozné následky působení zla. Mno
zí z těch, kteří se setkávají s bolestí a zkázou, si kladou otáz
ku, jak se něco takového může dít, jestliže vládne nekonečně 
moudrý, laskavý a mocný Bůh. Ti, kdo mají sklon o věcech po
chybovat, tím omlouvají svůj odmítavý postoj k Bibli. Tradice 
a nesprávné výklady zamlžily učení Bible o tom, jaký Bůh je, 
jaké jsou principy Jeho vlády a jak řeší problém zla a hříchu.

Je nemožné objasnit původ zla tím, že budeme uvádět dů
vody jeho existence. Bible nám však dává dostatek informací 
jak o jeho vzniku, tak i o konečném řešení otázky zla. Z jejích 
stránek se dozvídáme, že Bůh řeší tento problém spravedlivě 
a laskavě. Bůh nenese odpovědnost za vznik zla. Neodepřel 
nikomu svou milost ani se nedopustil nějaké chyby v řízení 
vesmíru, která by zadala důvod ke vzpouře. Zlo je vetřelec, 
jehož existenci nelze zdůvodnit. A omlouvat zlo znamená je 
hájit. Kdybychom zlé jednání mohli omluvit, přestalo by zlo 
být zlem. Zlo je projevem vzepření se velkému zákonu lásky, 
který je základem Boží vlády.

Než se objevilo zlo, vesmír byl naplněn mírem a radostí. 
Stvořené bytosti se nezištně milovaly a všemu vládla  láska 
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k Bohu. Kristus, Slovo, jednorozený Boží Syn, byl jedno s věč
ným Otcem – jedno v podstatě, jedno v povaze, jedno v úmy
slu; v celém vesmíru byl jedinou bytostí, která mohla znát 
všechny Boží plány a úmysly. „V něm bylo stvořeno všechno 
na nebi… – jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnos
ti“ (Ko 1,16).

Protože zákon lásky je základem Boží vlády, záviselo štěs
tí všech stvořených bytostí na jejich dokonalém souladu se 
vznešenými zásadami spravedlnosti. Bůh nemá zájem o vy
nucenou věrnost a oddanost. Všem dává svobodnou vůli, aby 
Jej mohli ctít zcela dobrovolně.

Jedna stvořená bytost se však rozhodla, že tuto svobodu zne
užije. Hřích vznikl u anděla, kterého Bůh nejvíce poctil hned 
po svém Synu. Před svým pádem do hříchu byl Lucifer prv
ním z cherubínů, svatý a neposkvrněný. „Toto praví Panovník 
Hospodin: Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný moudrosti 
a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben vše
mi drahokamy… Byl jsi zářivý cherub ochránce, k tomu jsem 
tě určil, pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel ses uprostřed 
ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný ode dne 
svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. … Pro tvou 
krásu se stalo tvé srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zka
zil svoji moudrost“ (Ez 28,12–17). „Své srdce vydáváš za srdce 
božské“ (verš 6). „V srdci sis říkal: … vyvýším svůj trůn nad 
Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání… Vystoupím na po
svátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit“ (Iz 14,13.14).

Tento kníže andělů bažil po poctě, kterou dal věčný Otec 
svému Synu, zatoužil po moci, která příslušela výhradně Kris
tu. Do nebeského souladu rušivě zazněl falešný tón. V mys
lích bytostí, pro něž oslava Boha byla tím prvním a nejdůle
žitějším, vyvolávaly snahy po sebevyvýšení neblahé předtu


