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_________Biblické Slovo_________ 
 
 

BUDE TO JAKO ZA DNŮ 
NOÉ 

 
 
 Matouš 24:37  Až přijde Syn člověka, bude to 
jako za dnů Noé: 
38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili 
se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, 
39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila 
všecky - takový bude i příchod Syna člověka. 
40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a 
druhý zanechán. 
41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a 
druhá zanechána. 
42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán 
přijde.  
 
Historie lidstva se opakuje. Vcházíme znovu do 
takové doby, jaká byla v době Noe. Svět byl plný 
lidského násilí.  
Genesis 6:5  I viděl Hospodin, jak se na zemi 
rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho 
mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. 
 
Proč se stal člověk zlým?  Na začátku v 1.Moj. je 
popsáno stvoření světa a člověka. Člověk byl 
stvořen jako duchovní bytost vdechnutá do hmoty – 
do těla. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu 
s duchem a duší žijící v těle. Adam komunikoval 
s Bohem prostřednictvím svého ducha.  Vnímal 
Boží přítomnost a nepochyboval o duchovním 
světě.  
Bůh chtěl ochránit Adama a jeho potomstvo od zla 
a proto ho varoval, aby nejedl ze stromu poznání 

dobrého a zlého. (1.Moj. 2.17).  Zlo existovalo před 
stvořením světa v podobě padlého anděla Lucifera, 
který se vzbouřil proti Bohu. Byl svržen z nebes a 
stal se satanem.  
Protože zlo už existovalo, Bůh tuto skutečnost 
netajil, ale řekl Adamovi, pokud budeš „jíst 
z tohoto stromu zemřeš“. Člověk se mohl 
rozhodnout odmítnout zlo, nebo ho chtít poznat. 
Když první lidé poznali zlo – zlo je ovládlo. Člověk 
duchovně zemřel. Nad duchem člověka začal 
panovat duch smrti. Člověk se stal od této chvíle 
jen tělem s duševními schopnostmi. Ta 
nejdůležitější část lidské bytosti byla umrtvena. 
Písmo dále hovoří, že člověk který žije ve hříchu je 
mrtvý i když fyzicky žije. (Ef. 2.5). Od té chvíle 
začala působit v člověku destruktivní síla smrti. 
Člověk propadl hříchu a smrti a jeho život se 
nenaplňoval dobrem, ale zlem. Proto se začal stávat 
stále temnějším, agresivnějším. Zlo se šířilo jako 
rakovina a pokud není vyšší mocí zastaveno, stráví 
celé lidstvo. Bůh proto zasáhl, protože nenašel 
v lidech už nic dobrého. Každý výtvor lidské mysli 
byl v každé chvíli jen zlý. To odpovídalo i chování 
lidí. Vraždy, násilí, sexuální zvrácenost, vzpoura 
proti Bohu. Proto přišla potopa na celý svět. 

Za dnů Noé, byla země zkažená a plná násilí. Lidé žili 
v převrácenosti, krutosti a ve vzpoře proti Bohu. Potopu 
světa přežilo osm lidí! 
 
 
Noe našel u Boha milost, protože to byl muž 
spravedlivý a Bůh ho s jeho rodinou zachránil.  I 
když bylo zachováno lidské pokolení, nebylo 
odstraněno zlo a smrt. Všichni lidé se rodí s hříšnou 
přirozeností. Lidé tíhnou více ke zlu než k dobru. 
Zlu se nemusí nikdo učit a hercům se zlé a tvrdé 
postavy hrají mnohem lépe než dobré, protože zlo 
je v lidské přirozenosti. Žádný člověk se nenarodí 
dobrý, ale zlý.  V poslední době, před koncem 
tohoto pokolení, poslal Bůh Otec Svého Syna 
Ježíše Krista na zem, aby zmařil činy ďáblovy, aby 
zrušil vládu smrti nad lidmi a aby vykoupil lidi 
z moci hříchu a smrti.  
Ježíš Kristus přišel na zem proto, aby člověku 
nabídl milost ke smíření s Otcem, odpuštění hříchu 
a odstranění vlády satana a smrti nad každým 
člověkem. Kdo v Ježíše Krista uvěří a přijme Ho za 
svého Pána a Spasitele, bude zachráněn. Když 
člověk tuto výzvu přijme, vyzná před Ježíšem svůj 
hřích, lituje svoje špatné chování a chce se změnit, 



pak Ježíš Kristus odstraní vládu smrti i moc hříchu 
z jeho ducha. Osvobodí ducha člověka od moci 
hříchu a smrti a oživí lidského ducha svým 
Kristovým duchem. Vlije do ducha člověka nový, 
věčný život. Člověk je takto obnoven – 
„znovuzrozen“ ve svém nitru. Začne vnímat svoji 
duchovní existenci i existenci duchovního světa.  
Pak je teprve schopen přemáhat zlo – dobrem. O 
dobré věci se musí hodně bojovat a stojí to mnohdy 
velké oběti. Lidé, kteří se poddávají zlé kultuře 
tohoto světa budou zlem pohlceni a zničeni. Lidé 
této doby se znovu začínají přiklánět více ke zlu 
než k dobru, jako za dnů Noe.  
 
 

V Sodomě se 
rozmohla 
bezuzdnost, násilí, 
homosexualita, 
pýcha. Pořádaly se 
gay-parade tak 
jako dnes. Sodoma 
a okolní města 
byla pro své hříchy 
úplně zničena pro 
výstrahu dalším 
generacím. Přežili 
jen tři lidé! 
 
 
 
 
 
 
 

Současná světová kultura opět, tak jako 
v minulosti, podporuje homosexualitu,  
lesbicismus, tranvesticismus. 11. června se 
konal v brazilském Sao Paolu gay parade – 
průvod za účasti tří miliónů homosexuálů, 
lesbiček, transvestitů a jejich sympatizantů. 
Poprvé za podpory oficiálních míst v Brazílii. 
 
Dochází k duchovnímu i morálnímu úpadku. 
Představitelé vlád schvalují sexuálně zvrácené 
zákony, které by před nedávnou dobou nikdy 
neschválili. Toto není posun k větší svobodě, ale 
posun k sebezničení.  
Až uvidíš nahé lidi běhat po městě a bude 
všeobecně považována homosexualita a pohlavní 
styk se zvířaty za přijatelné sexuální chování, pak 
jsme těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na 
tuto zemi. Až dosáhne bezbožnost a zlo svého 
vrcholu, pak přijde nadpřirozený zásah 
z duchovního světa. Ježíši patří celá země i se 
všemi obyvateli. Jemu byla dána veškerá moc na 
nebi i na zemi. O tom dni však neví nikdo, ani 
andělé, ani Syn, jen Otec, který rozhodne. (Matouš 
24:36).  Připrav se – ještě je čas.  
                                                                      (JK)                                                             
                                                                                                                                                                                                

________      osobnosti    _________ 

        Zé Roberto 
 
Po roce 
stráveném  
v domácím 
klubu FC 
Santos se 
brazilský 
fotbalista 
 Zé R
vrací do 
Bayernu 
Mnichov. 
Vedení 
bavorského velkoklubu oznámilo, že s 
dvaatřicetiletým záložníkem uzavřelo dvouletou 
smlouvu. 

oberto 

 
Vyrůstal jsem ve velmi chudé rodině v Brazilském 
Sao Paulu. Byli jsme sedmičlenná rodina a žili 
jsme velmi skromně. Rodiče mi nemohli koupit ani 
boty, proto jsem dlouho hrával fotbal bosý. Když 
jsem byl teenager, můj otec opustil dům, což byl 
pro naši rodinu obrovský šok. Má matka zůstala na 
všechno sama. Jednoho dne díky křesťanskému TV 
pořadu, prožila náhlé setkání s Ježíšem Kristem. 
Byla to nabídka Božího soucitu a lásky. 
Od tohoto okamžiku jsem si všiml, že víra v Ježíše 
Krista mění život mé matky, a viděl jsem, že našla 
sílu k vedení domácnosti a k výchově pěti dětí. 
Byl jsem velmi zvědavý a chtěl jsem vědět více o 
tomto Ježíši. Začal jsem číst Bibli. Netušil jsem, že 
Bůh je tak skutečný. Uvědomil jsem si, že Bůh 
chce být někým speciálním v mém životě, že chce 
vztah Otce a syna.  
On chce po nás, abychom Jemu dovolili znát 
všechny věci, které jsou v našich srdcích, jako to 
dovolíme dobrým přátelům. Takže jsem se učil 
říkat věci jen Jemu. 
Tohle se mi přihodilo, když jsem měl 19 let, když 
jsem podepisoval svůj první kontrakt jako 
profesionální hráč s Portugalským Sao Paulem. 
Kdybych se v téhle fázi mého života nesetkal 
s Ježíšem Kristem, pravděpodobně by můj život byl 
na  
úplně 
odlišné 
cestě.  
Jsem 
šťastný, 
že jsem 
ode-
vzdal 
svůj 
život 
Pánu 
Ježíši.                                                               
                                                                         (VH) 


