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P�edmluva

Vím, že je spousta t�ch, kte�í �íkají, že konec sv�ta už je na spadnutí. Mnoho známých a zvu�ných
jmen. A pak jsou tu ješt� ti druzí, podle kterých je to všechno trochu jinak. A na toto téma napsali
množství u�ených knih. Tato knížka je trochu jiná. Je to p�íb�h, který se odehrává ve 36. století, kdy
jsou lidé p�esv�d�ení, že ten konec musí nastat v jejich dob�… �íká se jim vitulisté. Možná, že mají
pravdu,  protože  v  Jeruzalém�  dojde  k  n�kolika  podivným událostem,  které  p�ipomínají  knihu
Zjevení. A možná, že ji nemají, protože opravdový �as Ježíšova p�íchodu ukrývá dokument skrytý v
tisíc let staré ztracené schránce… Dávný text, který dokáže objasnit tajemství Ježíšova p�íchodu,
opravdu existuje, a pokud ho neznáte, je na�ase, abyste se s ním seznámili.
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1. kapitola

„Co to d�láš, Bene?“ Amy stála s rukama v bok a nev��ícn� se dívala na Bena, který sed�l uprost�ed
archeologického nalezišt�, v ruce držel knihu a se zaujetím si jí listoval.

„Ty jsi našel knihu? Opravdovou papírovou knihu?“ zeptala se p�ekvapen�.

Ben k ní vzhlédl a p�ikývl.

Amy se zamra�ila. „Jak si v�bec m�žeš dovolit na n�co takového sahat! M�že to být staré i dva
tisíce let. Když s tím budeš takhle neodborn� zacházet, m�že se to rozpadnout na prach. Copak si
nepamatuješ, co nám �íkali na tom úvodním školení?“

„Promi�,  Amy. Zaujalo m�  to tak,  že jsem se od toho nedokázal  odtrhnout.  Sice je  to  ve staré
angli�tin�, ale je tomu docela dob�e rozum�t. A je to staré zhruba patnáct století, vyšlo to roku 1970,
je to tam napsané na prvních stránkách. Bylo to asi v n�jaké krabici vyložené polystyrenem. Ten
vrchní obal té schránky už je dávno pry�,  ale víš,  že polystyren se rozkládá tisíce let,  takže to
z�stalo velice dob�e uchované. Když jsem to odkrýval, myslel jsem si, že je to jen další  polystyren,
který m�žu vyhodit, a ani když jsem spat�il ten papír, nenapadlo m�, že by to mohla být skute�ná
kniha.“

„Mn�  tohle  nevysv�tluj,“  �ekla  Amy,  „tyhle  �e�i  si  nech  pro  kurátorku muzea,  myslím,  že  t�
p�etrhne jako hada. Jak sis v�bec mohl dovolit to otev�ít a listovat t�mi stránkami? Na co sis to
hrál? Cht�l ses cítit jako lidé v t�ch starých filmech z 20. století?“

Ben se provinile kousl do rtu. „Jen jsem to otev�el a oto�il jsem prvních pár stránek. Samoz�ejm�

máš pravdu, že jsem to nem�l d�lat, ale nedalo mi to. Jdu to odevzdat. Hodláš to na m� �íct?“

„Jestli já to hodlám �íct?“ zopakovala po n�m Amy. „Jsi k�es�an a n�co takového bys d�lat nem�l.
Doufám, že se k tomu p�iznáš sám. Snad by t� nenapadlo zatloukat? Mohl jsi to nenapraviteln�
poškodit. Myslíš, že tomu stovky let starému papíru d�lá dob�e, když na n�j najednou svítí sv�tlo
nebo na n�j n�kdo dokonce sahá špinavými prsty?“

„Mám rukavice,“ upozornil ji Ben.

Amy ale to,  že jí  odporuje,  roz�ílilo ješt�  víc.  Vzala z hromádky speciální fólii,  do které balili
všechno, co mohlo mít n�jakou historickou hodnotu a podala mu ji. Ben knihu opatrn� zabalil a
podal ji Amy.

„Necht�la bys ji jít odevzdat sama?“ navrhl jí. „M�žeš m� rovnou nechat zatknout.“

„To není vtipné,“ odpov�d�la  Amy.  „Popravd�  �e�eno, Bene,  ani  tv�j  humor  ani  tvoje chování
nejsou k smíchu. Sice vím, že mnozí z t�ch, kterým vybere partnera po�íta�ový program, se berou a
že tahle manželství jsou obecn� úsp�šn�jší a š�astn�jší než u lidí, kte�í se seznámí n�jakým jiným
zp�sobem,  ale  za�ínám  mít  dojem,  že  zrovna  v  p�ípad�  nás  dvou  to  asi  neplatí.  Neumím si
p�edstavit, že bychom byli spolu.“

S t�mi slovy popadla Amy jeho vzácný archeologický nález a odkrá�ela.

Ben se za ní smutn� díval. Když ji poprvé vid�l, vyrazila mu dech. M�la jemnou olivovou ple� a
mírné stopy asijských rys� ve tvá�i, ale k tomu m�la hluboké modré o�i a kaštanov� hn�dé vlasy.
Její rodi�e byli špi�koví v�dci. Její matka pracovala ve výzkumném centru pro klonování dinosaur�
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a její otec pat�il mezi skupinu odborník�, kte�í �ešili osídlování jiných planet. To zn�lo honosn�, ale
ve skute�nosti se zatím lidstvu poda�ilo osídlit úsp�šn� pouze planetu Anatol a za t�i sta let, kdy
lidstvo na  téhle planet�  žilo,  se  tam p�vodní v�decký  tým rozrostl  na  necelý milion obyvatel.
Komunikace s Anatolem byla problematická a meziplanetární lety byly drahé a konaly se jen jednou
za dvacet let. Osidlování vesmíru bylo zatím v plenkách.

On pocházel z mén� prestižních kruh�. Jeho matka pracovala v muzeu hmyzu, kde se z v�deckých
d�vod� uchovávala naživu nejr�zn�jší hav��, kterou se lidstvu poda�ilo v posledních stoletích ve
volné p�írod� vyhubit.  M�li  tam obrovská terária plná komár�,  vos,  klíš�at,  vší,  blech a dalšího
odpudivého  hmyzu.  Ben  si  v�bec  nedovedl  p�edstavit,  že  se  n�co  takového  mohlo  d�ív  voln�
pohybovat v p�írod�, lézt po lidech a ší�it nemoci. Jeho otec byl odborníkem na zkoumání hmyzu
pomocí  nano�ip�  a  na  základ�  jeho  výzkumných  cest  pralesy vznikly  p�sobivé  dokumenty  s
um�lou realitou. �lov�k se tak mohl projít po pralese, i když nem�l  povolení do n�j doopravdy
vycestovat.

Ben si byl jistý, že on sám žádnou pozemskou budoucnost nemá. V��il, že se neúprosn� blíží konec
sv�ta. Nyní mu bylo dvaadvacet, byl �erstvým absolventem st�ední školy a nastoupil na povinnou
ro�ní  stáž.  Po  absolvování  st�edoškolské  docházky  prošel  rozsáhlými  genetickými  a
psychologickými  testy,  na  jejichž  základ�  byl  za�azen  do  t�iceti�lenné  skupiny  stejn�  starých
absolvent�.  Bylo tam patnáct mladých muž�  a patnáct žen, kte�í  si m�li  být hodnotov�  blízcí a
pocházeli z podobných spole�enských kruh�. Amy mu vybral po�íta� jako doporu�enou partnerku a
samoz�ejm� prov��il i to, že je pro n� z genetického hlediska vhodné mít spolu dít�. I když k tomu
už ur�it� nedojde. Jediný d�vod, pro� byl nyní na stáži a d�lal v posledních minutách planety Zem�

n�co tak zbyte�ného, jako byl archeologický pr�zkum, byl ten,  že za nenastoupení na stáž byly
p�ísné tresty.

Stáž. Zn�lo to honosn�, ale ve skute�nosti byl onen ekologicko-archeologický pracovní pobyt spíš
jen úklidem odpadk�.  Jen výjime�n�  se  p�i  uklízení  zpustlých území našlo n�co archeologicky
cenného.

Ben a Amy se dostali spole�n�  na sever N�mecka, kde pracovali na míst�, kde kdysi stála v�tší
vesnice.  Koncem t�etího tisíciletí se po�et obyvatel Zem� ustálil zhruba na šesti miliardách a to
�íslo se od té doby p�íliš nezm�nilo. V d�sledku snížení po�tu obyvatel z�stala v ur�itých oblastech
celá liduprázdná m�sta a vsi. A také skládky. Cílem povinných misí bylo vy�istit p�írodu od všeho,
co se v ní  ani  po tak dlouhé  dob�  nesta�ilo  rozložit.  Lidé v t�chto oblastech  nejprve vykáceli
náletové d�eviny, a poté provedli archeologický pr�zkum. Vše historicky cenné putovalo do muzea,
zatímco všechny poz�statky odpadk� byly zlikvidovány. Následn� na vyrovnaném terénu vznikly
nové cesty nebo cyklostezky a znovu se cílen� vysázely lesy, osázené žádoucím druhem d�evin.
Byla to chvílemi úmorná práce, obzvláš� pokud se �lov�k dostal p�ímo na místo bývalé skládky,
kde v�tšinou nebylo nic archeologicky cenného, jen staré odpadky, se kterými si lidstvo koncem
t�etího tisíciletí neum�lo poradit.

Ben strávil na míst� podobné skládky z konce doby plastové m�síc a byl rád, když se p�esunuli na
jiné starší  místo,  kde odkrývali  zbytky obrovského  domu postaveného  ve 23.  století,  který byl
zateplený polystyrenem. Polystyren byl jedním z materiál�, který se rozkládal tisíce let, a jehož
poz�statky se snažili  z p�írody odstranit. Na nalezišti se také daly sem tam najít alespo�  n�jaké
zajímavé p�edm�ty, t�eba zbytky pradávných dlaždic nebo skla. Benovi se poda�ilo za �trnáct dní,
co tam pracoval, najít neporušenou sklenici. S obdivem ji držel v ruce a p�edstavoval si, jaké to
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muselo být pro �lov�ka žijícího p�ed dvanácti stoletími sed�t v takovém dom� a popíjet z n��eho,
co vyrobili  dávní  sklá�i.  Hlavní  archeoložka, která byla zárove�  kurátorkou nedalekého  muzea,
m�la  z  jeho  objevu  radost,  protože se  evidentn�  jednalo o um�lecký  kousek,  nikoliv  sériovou
výrobu a jeho objev putoval do muzea.

Te� si to k n�mu tato dáma mí�ila podruhé. Ben vid�l už z dálky její rázný krok a p�emýšlel, co se jí
asi honí hlavou a jak moc se na n�ho zlobí. Jmenovala se Magdaléna Nowak a bylo jí n�co p�es
padesát. M�la husté dlouhé zrzavé vlasy a neuv��iteln� sv�tlou ple�, posetou pihami. Byla drobná a
na první pohled p�sobila jako k�ehká víla a vedle Bena se úpln� ztrácela, ale p�esto se chovala jako
rozený generál.

Ben sám byl vysoký, sn�dý, s uhlov� �ernými vlasy, zelenýma o�ima a výraznými plnými rty, za
které vd��il Afri�an�m žijícím v Londýn�, které m�l mezi svými p�edky. Ob�as si rád prohlížel v
databázích  obyvatel  své  p�edky  až  do  roku  2100,  kdy  za�aly být  tyto  informace  povinn�
shromaž�ovány. N�kte�í horliví jedinci tam nahráli fotografie všech svých p�edch�dc� zp�tn� až do
devatenáctého století, kdy již byla vynalezená a rozší�ená fotografie. Ben takové št�stí nem�l. Jeho
nejstarší p�edek, který tam byl vyfocený, byla jistá Alice Hudson, která zem�ela roku 2085. Ale i tak
bylo neuv��itelné  prohlížet  si obli�eje  lidí,  kte�í  žili  p�ed  �trnácti  stoletími  spolu se  stru�nými
popisy toho, jaké podivné v�ci d�lali a jak krátce žili. Mezi svými p�edky m�l  t�eba �idi�e nebo
prodava�ky. Neum�l si  v�bec p�edstavit  dobu, kdy se dopravní prost�edky ne�ídily  samy a kdy
nákupy nevydávali dron�m roboti.

P�emýšlel, jak asi vypadá rodokmen zrzavé archeoložky, která te� byla jen pár krok� od n�ho.

„Vy jste otev�el tu knihu, Bene?“ zeptala se Magdaléna Nowak vážným tónem.

„Omlouvám se, madam,“ podíval se na ni Ben provinile. „Zlákal m� ten název. Všichni o�ekáváme,
že se každou chvílí  vrátí  Ježíš Kristus a že je  ten �as jeho p�íchodu už opravdu velmi  blízký.
Nechápu, jak si n�kdo mohl n�co podobného myslet n�kdy kolem roku 1970.“

Magdaléna se na n�ho zkoumav� podívala a neodpov�d�la hned.

„Všiml jsem si, že je tam na obalu napsané, že se jedná o proroctví, která se týkají té generace,“
vysv�tloval Ben, „a jmenovalo se to 'The Late Great Planet Earth'. Bylo mi jasné, že je to kniha o
konci sv�ta a byl jsem p�ekvapený, že si n�jaký Hal Lindsey mohl myslet ve 20. století, že konec
sv�ta nastane v jeho dob�. Vždy� tehdy byl ješt� vzdálený celá staletí. Zajímalo m�, jak na n�co
takového p�išel.“

„Velmi jednoduše,“ odpov�d�la mu Magdaléna Nowak. „Bylo to skoro �ty�icet let po vzniku státu
Izrael. Lindsey usoudil, že generace trvá �ty�icet let, a proto se domníval, že konec sv�ta p�ijde v
osmdesátých letech 20. století.“  Kurátorka se na okamžik odml�ela a pak dodala: „Já tady ale
nejsem kv�li  tomu,  abych  s  vámi  diskutovala  o  historii.  Uv�domujete  si,  jak  vzácný  nález  je
opravdová papírová kniha?“

Ben rozpa�it� p�ikývl. Poslední papírová kniha na sv�t� byla vytišt�ná roku 2300 a v p�edchozích
staletích,  kdy  bylo  na  planet�  nejvíce  obyvatel  v  celé  historii,  byl  veškerý  papír  pe�liv�
recyklovaný,  nepot�ebné  knihy nevyjímaje.  Muzeum knih,  ve kterém se uchovávaly  exemplá�e
v�tšiny literatury p�edchozích staletí, lehlo roku 2318 popelem a jen pár let na to zni�ila slune�ní
bou�e v�tšinu staré literatury v elektronické podob� spolu s množstvím r�zných video-dokument�.
Kv�li tomu všemu m�li historikové jen kusé informace o názorech lidí do 23. století. Opravdových
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papírových knih z�stalo na celém sv�t� jen n�kolik tisíc kus� a podle odhad� se nenávratn� ztratilo
asi 90% všech starých film�.

„Existuje n�kde na sv�t� ta kniha, kterou jsem našel?“ zeptal se Ben opatrn�.

Magdaléna Nowak zavrt�la hlavou. „Ta kniha neexistuje. Zdá se, že to byl sb�ratelský kousek už
pár desítek let po jejím vydání. Lidé za ni dávali velké peníze práv� kv�li tomu, jak byla absurdní.
A všechno, co víme o jejím autorovi, jsou kusé informace z n�kolika diplomových prací, které ho
citují.“

Ben se na kurátorku muzea prosebn� podíval. „Nezlobte se na m�. Byl jsem hrozn� zv�davý, ale
zacházel jsem s ní opravdu velice opatrn� a oto�il jsem asi jen prvních p�t stránek.“

Magdaléna Nowak  si  ho chvíli  m��ila  pohledem a  pak �ekla:  „Tu knihu necháme samoz�ejm�

odborn� naskenovat, takže jestli vás tak zajímá, m�žete si ji pak p�e�íst nebo spíš poslechnout. V té
staré angli�tin� by se vám to stejn� asi �etlo špatn�.“

„Já jsem m�l starou angli�tinu jako nepovinný p�edm�t t�i roky, zvládám ten zastaralý pravopis �íst
bez problém�,“ upozornil ji Ben, „i když nechat si to p�ed�ítat je samoz�ejm� pohodln�jší.“

Na archeoložku to z�ejm� ud�lalo dojem, protože se poprvé trochu pousmála a pobídla ho. „Ukažte
mi, kde p�esn� jste tu knihu našel.“

Ben se vydal k místu, kde nechal zbytky polystyrenového obalu. Po pár krocích se zarazil a ztuhl
hr�zou. P�edchozího dne vydatn� pršelo a vedle jeho nalezišt� byla blátivá louže. A v té te� nap�l
ležel papírový leták, kterým byla kniha založená. Ben nechápal, jak je n�co takového možné. Ten
letá�ek  m�l  p�edtím  v  ruce  a pe�liv�  ho  vsunul  mezi  desky knihy a první  stránku.  Musel  mu
vypadnout, když se za�al bavit s Amy, a ani jeden z nich si toho nevšiml.

Magdaléna Nowak samoz�ejm� vid�la, na co se dívá, a tázav� na n�ho pohlédla.

„Muselo mi to  z té  knížky vypadnout,“  p�iznal Ben a provinile  se kousl  do rtu.  Moc dob�e si
pamatoval, co se u�ili na úvodním školení. Nejr�zn�jší záložky m�ly �asto pro archeology mnohem
v�tší  význam než knihy samotné.  Lidé si  knihy zakládali  takovými v�cmi,  jako byly lístky na
ve�ejnou  dopravu,  papírové  vstupenky,  pohledy  nebo  letá�ky  z  obchod�.  Tyto  p�edm�ty  byly
nedocenitelné z hlediska datace nález� a navíc na nich byly �asto zajímavé dopl�ující informace o
dané dob�. Benovi bylo v tu ránu jasné, že má hrozný pr�švih. Všiml si, jak archeoložce ztvrdly
rysy.

Magdaléna Nowak letá�ek opatrn� sebrala a chvíli si ho prohlížela. Ben vid�l, jak se jí rozší�ily o�i
údivem a samoz�ejm� mu neuniklo, jak rozzloben� vypadala, když se na n�ho znovu podívala.

„Moc se omlouvám, madam,“ �ekl zahanben� a váhav� se zeptal. „Je to n�co d�ležitého?“

„Ráda bych ten p�edm�t  popsala výrazem 'je',“ vyprskla vztekle, „ale bohužel to spíš bylo n�co
zajímavého, jenže vaší zásluhou o tom nem�žeme mluvit v p�ítomném �ase.“

„Vážn�  se moc omlouvám,“ �ekl Ben tiše.  Až te�  si  za�al si  uv�domovat  celou vážnost svého
p�estupku. „N�co takového už se znovu nestane, madam,“ ujistil ji.

Magdaléna Nowak se nejd�íve podívala, kolik je hodin a pak na n�ho naštvan� pohlédla. „P�jdete
se zeptat správce, jestli nepot�ebuje s n��ím pomoct. Už vás dnes nechci na nalezišti vid�t. A od
zít�ka pracujete se mnou, v mojí skupin� a pod mým dohledem. O tom, že se n�co takového už
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nestane, se hodlám ujistit osobn�. A abyste si pamatoval, jak se zachází s archeologickými nálezy,
tak m�žete zapomenout na to, že bych vám dala p�íští týden na Roš ha-šana volno.“

„To  nem�žete  myslet  vážn�!“  vyhrkl Ben.  „Roš  ha-šana  je  jeden  ze  t�í  nejvýznamn�jších
k�es�anských  svátk�.  Všichni  mají  volno,  i  když  to  vychází  na  všední  dny.  A já  mám  navíc
vstupenku na slavnosti v Izraeli. Ješt� nikdy jsem tam nebyl.“

„Na výlet do Izraele m�žete zapomenout,“ odpov�d�la Magdaléna Nowak tvrd�. „Tou vstupenkou
m�žete ud�lat radost n�komu jinému.“

„Prosím,“ obrátil se na ni Ben rozechv�le, „tohle mi p�ece nem�žete ud�lat. Koneckonc� jsem našel
knihu. Chápu, že jsem na ni nem�l sahat, ale mohla byste být aspo� ráda, že jsem ji v�bec našel.“

„Prohledáváme to tu velmi pe�liv�, Bene. Kdybyste tu knihu nenašel vy, našel by ji n�kdo jiný a
nutno �íct, n�kdo jiný, kdo by s ní lépe zacházel,“ zamra�ila se na n�ho Magdaléna Nowak.

„Já vím, že se na m� zlobíte,“ zkusil to Ben smírn�, „a ješt� jednou se omlouvám, ale neumíte si ani
p�edstavit, jak je t�žké sehnat vstupenky na tu slavnost. Prodává se jich jen 150.000. Za�ínají se
prodávat o p�lnoci 1. ledna a letos byly pry� b�hem t�í minut. M�l jsem obrovské št�stí, že se mi ji
poda�ilo koupit. To si na m�  nem�žete vymyslet n�co jiného, když už m�  tak nutn� pot�ebujete
potrestat?“

Magdaléna Nowak byla neoblomná. „Já myslím, že tohle pro vás bude ten nejlepší trest a já na tom
trvám. Na to, abyste se podíval do Izraele, máte ješt� celý život, ale p�íští týden z�stanete tady a
budete pracovat. I kdybyste m�l být jediný z celého tábora.“

„Musíte  dob�e  v�d�t,  že  to,  co  �íkáte,  je  naprosto  nepravd�podobné,“  podíval  se  na  ni  Ben
nechápav�. „Žádný život p�ed sebou nemám. Je naprosto jisté, že každou chvíli p�ijde Ježíš. Vím,
že až nastane vytržení, bude to tak úžasné, že mi bude asi jedno, kde v tu chvíli budu, ale hrozn�
jsem si p�ál vid�t Izrael a chrám takový, jaký je te� – naživo a nejen v um�lé realit�. P�ál bych si
být v tu chvíli, kdy Ježíš p�ijde pro církev, uprost�ed mnohatisícového davu, který mu zpívá chvály,
a ne n�kde uprost�ed smetišt� v n�jaké dí�e v N�mecku. Prosím vás, ned�lejte mi tohle. Víte, jak je
ta vstupenka drahá?“

„Víte, Bene, co se tý�e p�íchodu Ježíše, tak jen za sv�j život už jsem zažila �ty�i jeho tém�� jisté
návraty. M�lo to být 3500 let po jeho t�ech pravd�podobných datech narození a pak loni po jeho
prvním pravd�podobném datu smrti,“ �ekla Magdaléna Nowak. „Jsem si  naprosto jistá,  že Ježíš
nep�ijde ani letos. A co se tý�e té vstupenky, myslím, že ji prodáte se ziskem. A dám vám dobrou
radu do života. Kupte si za to n�jaké akcie. Tohle je skv�lá doba na to na n��em podobném vyd�lat.
K�es�ané se jich zbavují ve velkém. Za pár týdn�, až bude jasné, že Ježíš nep�išel, jejich cena dost
stoupne. Samoz�ejm� to není investice pro n�koho, kdo se v tom nevyzná, ale Moon Robots nebo
Minisoft  jsou  podle  mne  naprosto  bezpe�ná  volba.  A je  to  rozhodn�  lepší  než vyhodit  z  okna
minimální  m�sí�ní  p�íjem.  Spo�ítal  jste  si  n�kdy,  kolik  je  150 000 x 1 500 dolar�? Je to  225
milion�. Myslím, že Ježíš�v p�íchod je ve skute�nosti jen jeden velký byznys. To, co byste za svých
1 500 dolar� dostal, kdybyste tam jel, by m�lo tak t�etinovou hodnotu. N�kdo na celé té akci vyd�lá
asi sto padesát milion�, a p�íští rok m�že Ježíš p�ijít znovu. Dokud je dost blázn�, kte�í jsou ochotní
na své hloupé ví�e prod�lávat, bude i dost t�ch, kte�í si od nich ty peníze rádi vezmou.“

„Tohle p�ece není žádná hloupá víra,“ namítl Ben. „V Bibli je napsané, že konec sv�ta p�ijde, až
uplynou �asy, �as a p�l �asu – to je 3500 let. Jenže nikdo p�esn� neví, odkdy to po�ítat. A myslím,
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že B�h to tak nechal otev�ené naschvál, abychom žili p�ipravení na ten den, který p�ijde jako zlod�j
v noci. To, že nep�išel loni,  nijak nesnižuje pravd�podobnost toho, že p�ijde letos.  Naopak ji to
zvyšuje. Ukazuje to, že je správný ten výpo�et, že Ježíš zem�el roku 33 a že to máme po�ítat od té
doby. Jeho p�íchod je už opravdu na spadnutí a pravd�podobnost, že to bude letos, je velmi vysoká.
Ne�íkám, že je to úpln� stoprocentní, sám to beru tak na 99%, protože je ur�itá možnost, že došlo k
n�jaké malé chyb�, ale i tak jsem si zcela jistý,  že jestli se n�kdo dožije vytržení, konce sv�ta a
návratu Krista, je to práv� naše generace.“

„Já myslím, že se Ježíš Kristus už dávno rozpadl na prach, zatímco jeho potrhlí následovníci stále
ješt� v��í té pohádce o tom, že nejenže vstal z mrtvých, ale také p�ipluje zp�t na zemi na bílém
oblaku nebo p�ijede na bílém koni, už si nepamatuji, které z toho to má být,“ odsekla kurátorka.

„Potrhlí následovníci?“ vyt�eštil na ni Ben o�i. „Tím chcete �íct, že vy nejste k�es�anka?“

Magdaléna Nowak zavrt�la hlavou. Ben se na ni užasle podíval. K�es�ané tvo�ili ve 36. století p�es
sedmdesát procent obyvatel Evropy a Ben m�l pocit, že snad každý v jeho okolí je k�es�an.

„Jak je n�co takového v�bec možné?“ zeptal se nechápav�.

Magdaléna Nowak se zamra�ila. „Myslím, že do mojí víry nebo nevíry vám v�bec nic není,  ale
�eknu vám jen to, že jedna z v�cí, které m� od k�es�anství odradily, byly práv� ty návraty Krista.
Zažila jsem to v dob�, kdy mi bylo podobn� jako vám. Pak byl pár desetiletí pokoj, a te� je to tu
nanovo. P�itom t�ch vašich 3500 let je jen sn�ška nesmysl�, která stojí na pár nejasných slovech z
proroka Daniele, jestli se nepletu. Jako mladá jsem si kdysi prošla celý Nový zákon a zaškrtala jsem
si úpln� všechno, co se týkalo toho, že má nastat konec sv�ta. A �eknu vám jednu v�c, Bene, ti lidé
se tehdy nedomnívali, že konec sv�ta nastane za tisíce let. Mluvili o tom tak, jako by žili v poslední
hodin� a m�li se toho dožít už oni. A hlavn� tak o tom mluvil Ježíš. 	ekl n�co v tom smyslu, že
myslí naprosto vážn�, že se toho všeho dožije ta generace lidí, ke kterým mluví – to oni ho m�li
vid�t p�ijít v oblacích. Podívejte se na to po�ádn� a uvidíte to tam. Ješt� se dušoval, že nebe a zem�

pominou,  ale  jeho  slova  nepominou.  Ale  místo  toho,  aby  se  naplnilo  cokoliv z  toho,  co Ježíš
p�edpov�d�l, se stalo n�co úpln� jiného – nebe a zem� jsou tu dál. Jediné, co pominulo, byl Ježíš a
jeho slova. Kristus zem�el a už ho nikdo nikdy znovu nespat�il.“

„Je dost možné, že už za týden budete mluvit jinak,“ �ekl Ben opatrn�. Necht�l se s ní hádat. P�ece
jen byl v pr�švihu a ona tady byla hlavní vedoucí a m�la plné právo ho potrestat. A potrestala ho
opravdu citeln�, bolelo ho to a štvalo. P�išlo mu to neskute�n� tvrdé za to, že mu z n�jaké staré
knihy vypadl kousek papíru, který nem�l sám o sob� žádnou hodnotu a byl zajímavý jen pro n�koho
jako byla ona – pro histori�ku, která pracuje v muzeu. Jenže hlavou mu zn�ly všemožné biblické
verše o milování nep�átel a respektování autorit a i prostá logika mu radila, aby už dál nedráždil
n�koho, kdo ho má v hrsti.  

„To se uvidí,“ �ekla Magdaléna Nowak, „ale myslím si, že ten, kdo bude koukat, nebudu já ale vy.“

Ben už na to nic ne�ekl, jen si ji p�em��il pohledem.

„Zítra po snídani se budete hlásit u mne,“ vrátila se Magdaléna Nowak k p�vodnímu tématu. „Ale
nemusíte to brát nutn� jen jako trest. Mám doktorát z d�jin, a to znamená, že znám dost dob�e i
d�jiny k�es�anství.  N�kdy si  na  vás  najdu  �as  a  budu vám b�hem doby,  kdy se mnou  budete
pracovat, vypráv�t n�co o tom, jak lidé �ekali konec sv�ta v šestém století a v roce 1000 a po roce
1980 nebo za�átkem dvacátého prvního století. Pak m�l Ježíš také ur�it� p�ijít roku 2500 a v roce
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3000, mezi lety 3494 a 3500 a samoz�ejm� loni. Na p�elomu dvacátého a jednadvacátého století si
byli lidé zvláš�  jistí  tím,  že žijí  v  poslední  dob�.  Dokonce se tehdy našel  jeden chlapík,  který
pojmenoval své hnutí za obnovu církve 'Poslední reformace'.“

Ben se poprvé mimovoln� pousmál: „Poslední reformace v jednadvacátém století?“

Magdaléna Nowak p�ikývla.  Pak se znovu podívala,  kolik je  hodin,  a  �ekla už o n�co mírn�ji:
„Trochu jsem se tu s vámi zapovídala a je už skoro p�l páté. Odneste všechen ten polystyren do
kontejneru a pak už nemusíte nic dalšího d�lat. Ale dávejte si dobrý pozor na to, na co saháte, ano?
Nechci tu žádnou další nep�íjemnost.“

Ben si povzdychl. „Vážn� m� to mrzí.“

Magdaléna Nowak p�ikývla, ale už na to nic dalšího ne�ekla. Vydala se zpátky do tábora a on ji
chvíli  zamyšlen�  sledoval.  Pak za�al  sbírat  polystyren a p�itom se tiše  modlil.  Byl  neskute�n�
zklamaný a smutný a zárove� m�l i vztek. Pot�eboval ze sebe ty pocity n�jak dostat.

2. kapitola

„Ty mi chceš tu vstupenku dát?“ zeptala se Amy p�ekvapen�.

Ben se rozpa�it� kousl do rtu a p�ikývl.

Amy se zatvá�ila  provinile.  „Nenapadlo m�,  že by ti  ud�lala n�co takového,“ p�iznala potichu.
„Kdybych to tušila, tak bych nic ne�ekla. Byla jsem trochu naštvaná, že tak necitliv� zacházíš s tak
starým materiálem, ale tohle je tvrdé a nespravedlivé.“

„To je jedno, Amy,“ povzdychl si Ben a trochu neochotn� jí p�iznal, že nešlo jen o onu knihu, ale že
archeoložku roz�ílilo hlavn� to, že mu z ní vypadla do vody n�jaká záložka. „Už jsem to trochu
rozdýchal, tak to ne�eš. Budu rád, když tam pojedeš místo m�. Jestli ti to ud�lá radost, tak to pro m�

bude aspo� ur�itá satisfakce. Myslel jsem, že bys mi díky tomu mohla t�eba dát ješt� šanci.“

Amy zavrt�la hlavou. „Ráda si tu vstupenku od tebe koupím, ale co se tý�e nás dvou, tak opravdu
nevím. Sice nás po�íta� vyhodnotil jako nejvhodn�jší kombinaci z celé téhle skupiny, ale na druhou
stranu dob�e víš, že všichni ti lidé tady jsou si hodnotov� a spole�ensky dost blízcí. Neznamená to,
že zrovna my dva se musíme dát dohromady, zrovna tak ti m�že sednout n�kdo jiný.“

„Mn� se ale vážn� líbíš,“ vyhrkl Ben spontánn�, d�íve než mu došlo, kam tím sd�lením Amy mí�í.
Na okamžik si ji zamyšlen� prohlížel a pak se potichu zeptal: „Tob� se tady líbí n�kdo jiný, vi�?“

Amy  rozpa�it�  p�ikývla.  Chvíli  si  hled�li  do  o�í  a  pak  Amy prolomila  ticho.  „Prodáš  mi  tu
vstupenku?“

Ben p�ikývl a Amy zmá�kla tla�ítko na malém p�ístroji, který m�la p�ipnutý na záp�stí a který na
první pohled vypadal jako oby�ejné digitální hodinky. P�ed ní se objevil hologramický monitor. Ben
jí nadiktoval své osobní �íslo – dc1586ad – jednoduchý kód v šestnáctkové soustav�, který v sob�
skrýval �íslo 3 692 398 253. To nazna�ovalo, kolik je na planet� miliard lidí a kolikátým z nich je
on.  Samoz�ejm�  ne v chronologickém po�adí.  Jak lidé umírali  a  �ísla  se  uvol�ovala,  dostávali
novorozenci volná stará �ísla, která sloužila jako identifikátory zdravotního pojišt�ní, �ísla ú�t� v
bankách a na mnoho dalších v�cí.
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Amy �íslo na�ukala na klávesnici, zadala finan�ní �ástku a p�iložila k displeji svou ruku. P�ístroj
s�al její otisky a Benovi v následujících vte�inách vysko�ila p�ed o�ima miniaturní obrazovka, na
které svítila zpráva, že mu práv� p�ibylo na ú�et dva tisíce dolar�.

„Ty vstupenky stály jen patnáct set,“ upozornil Amy.

Amy zavrt�la hlavou. „P�ekupníci je prodávají ješt� podstatn� dráž, ale já ti víc dát nem�žu. Ber to
jako omluvu a pod�kování za to, žes mi to prodal.“

Ben p�ikývl a už nic nenamítal. Místo toho se sebral a vydal se na procházku k mo�i. M�l mo�e rád.
Tady od n�ho byli  jen kousek a on si to  užíval.  S  rodi�i  bydlel  v Londýn�.  K mo�i  to  bylo z
hlavního m�sta asi �tvrt hodiny jízdy a on k n�mu jezdil �asto, ale p�ece jen bylo n�co jiného mít ho
vzdálené p�t minut ch�ze. Už z dálky mohl cítit slaný vzduch a pod nohama mu k�upal bílý písek,
který byl nanesený mezi porostem borovic.

Sáhl si na záp�stí a spustil sv�j vlastní po�íta� v hlasovém režimu. P�ed ním se objevil Gloom.

„Co si pání�ek p�eje?“ zeptal se sk�ehotavým hlasem.

Benovi najednou p�išlo infantilní, co tam má nastaveno za postavu, a jako první povel zadal vybrat
si jinou. M�l rád staré filmy, takže pátral po n��em z dávných dob. A jelikož byl naštvaný, vybral si
Darth Vadera. Ten ale mluvil tak divn�, že ho vzáp�tí zavrhl, zastavil se, spustil i vizuální monitor a
chvíli si prohlížel desítky postavi�ek, které se mu nabízely jako zosobn�ní komunikace s po�íta�em.
Na první stran� ho nic nezaujalo, proto zadal do filtru muž – v�dec a bez dlouhého uvažování si
vybral Alberta Einsteina.

„Já jsem Albert,“ p�edstavil se vzáp�tí starší b�lovlasý muž.

„Projdi si Bibli, Nový zákon,“ vyslovil Ben pomalu a z�eteln� své pokyny, „a najdi tam všechny
v�ty, ve kterých jsou tato slova nebo spojení: konec, konec sv�ta, poslední hodina, skonání, brzy,
blíže, p�iblížilo, p�íchod, zjevení, Krist�v návrat, Krist�v den,“ vyjmenovával všechno možné, co
ho napadlo.

„Hotovo,“ hlásil mu Albert b�hem chvilky. „Mám ti to p�e�íst?“

Ben zavrt�l hlavou a pak si uv�domil, že mluví s po�íta�em a že to musí �íct nahlas: „Ne, pošli mi
to do �te�ky, chci si to projít sám v klidu.“

„Posláno,“ informoval ho Albert vzáp�tí.

Ben po�íta� vypnul, došel k mo�i, kde si sedl na padlý kmen a chvíli se kochal pohledem na vodu.
Albert se p�ed ním tentokrát objevil sám, aniž by zapínal po�íta�.

„Je tu zima,“ informoval ho. „Chceš pustit výh�ev oble�ení?“

Ben Albertovi odpov�d�l, že ano a postava op�t zmizela. Vzáp�tí Ben ucítil, jak se jednotlivými
vlákny jeho tri�ka a kalhot rozlévá p�íjemné teplo. Oble�ení v jeho dob� bylo drahé a každý ho m�l
jen pár kousk�, ale bylo tém�� nezni�itelné a um�lo hotové zázraky. To, že se samo vy�istilo b�hem
noci za pomoci nano-robota, který byl ukrytý v každém kousku, bylo to nejmenší a byla to naprostá
samoz�ejmost. Pra�ky, tak jak je vid�l v muzeu techniky, byly už dávno minulostí.

Ben sáhl  do kapsy,  kde m�l malou smotanou ruli�ku,  která na první  pohled vypadala jen jako
pružný �erný papír.  Ve skute�nosti to byla �te�ka, která se sama nabíjela solární energií.  Ben ji
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používal rad�ji než monitor. P�ed sebou m�l te� �adu verš� z Nového zákona. Zarazily ho hned ty
první dva:

• Nebo� Syn �lov�ka p�ijde se slávou svého Otce a s jeho and�ly a pak odplatí každému podle
jeho skutk�. Myslím to vážn�, že tady stojí n�kte�í,  kte�í  ur�it�  nezem�ou, dokud neuvidí
p�icházet Syna �lov�ka ve svém Království. (Mt. 16:27,28 NB)

• Myslím to vážn�, že tato generace nepomine, než bude dosaženo všech t�chto v�cí. Nebe a
zem� pominou, ale moje slova nepominou. (Mt. 24:34,35 NB)

Chvíli p�emýšlel o tom, jestli Ježíš opravdu myslel ten sv�j p�íchod tak, jak ho chápal on. P�ed
sebou  m�l  dlouhý seznam nejr�zn�jších  verš�  ze všech epištol,  které  mluvily  o tom, že  v��ící
o�ekávají zjevení Pána Ježíše Krista nebo že sv�t,  tak jak ho znají, skon�í. My jsme se ocitli na
konci v�k�,  tvrdil apoštol Pavel sebejist�. Soudce už stojí ve dve�ích! Nyní jsme na konci �as�,
všemu nadešel konec. Je tu poslední hodina! A to vše dovršila kniha Zjevení, kde hned v prvním
verši stálo, že Zjevení je o tom, co se má brzy stát. (Viz P�íloha �.1)

Ben n�které ty verše znal, ale nikdy jich nevid�l tolik najednou takto pohromad� a na okamžik
znejistil. Albert se objevil znovu a upozornil ho na to, že už je skoro šest hodin a že se bude podávat
ve�e�e.

„Chci si koupit akcie firem Moon Robots a Minisoft,“ vyhrkl Ben v náhlém popudu. „Kde se kupují
akcie?“ zeptal se a rozsvítil monitor.

B�hem pár sekund se p�ed ním objevila p�íslušná stránka. Ben si vybral akcie obou firem v hodnot�
1 500 dolar�  a  pak p�idal  ke svému nákupu namátkou p�t  akcií  r�zných spole�ností,  které ho
zaujaly. Pak se zasmál, jak ho n�co napadlo. Otev�el svou poslední v�li, kterou m�l napsanou práv�
pro p�ípad vytržení,  a  doplnil  ji  o  informaci,  že  pokud dojde  roku 2533 k vytržení  a  on bude
prokazateln� vytržený, odkazuje tyto akcie Magdalén� Nowak. Byl si jistý, že by v takovém p�ípad�
nem�ly velkou hodnotu, ale ur�it� by to byl dobrý vtip. Pak znovu p�epnul po�íta� do zvukového
režimu, vydal se zpátky do tábora, kde byli ubytovaní v pohodlných stavebních bu�kách, a cestou
požádal Alberta, aby mu zjistil všechno, co jde, o Magdalén� Nowak.

„P�íjmení je polského p�vodu,“ za�al Albert. „Polsko bylo území na severu Evropy, které bylo do
roku 3 000 samostatným státem, a i nyní se tomuto regionu �íká Polsko.“

Tohle vysv�tlení bylo zcela zbyte�né. Ben sice pocházel z Anglie, ale zem�pis byl jeho koní�kem a
bývalé státy Evropy dob�e znal. V Polsku byl navíc kdysi jako dít� i na dovolené. Probíhala tam
tehdy celosv�tová výstava hmyzu, takže bylo jasné, že ho na takové místo rodi�e vzali. Celý sv�t
byl už dávno rozd�lený na pouhých deset správních celk�. T�i z nich ovšem byly jen ob�í p�írodní
rezervace – území Amazonky, st�ední Afrika a velká �ást Indonésie.  Do t�chto oblastí  sm�li  za
p�ísných podmínek jen špi�koví v�dci. Pro b�žnou populaci byla tyto území nedostupná a projít si
je mohli jen ve virtuální realit�, což bylo ovšem mnohem pohodln�jší.

Dalších sedm správních oblastí byly Evropa, Severní a Jižní Amerika, Afrika, P�ední Asie, Velká
Asie a Austrálie. Na celém sv�t� se mluvilo anglicky, ale pravopis soudobé angli�tiny se velice lišil
od té staré. V �ín� ješt� z�stávala �ínština jako druhý ú�ední jazyk, ale spíše už jen pro pot�eby
starší  generace.  Na  celém  sv�t�  byla  samoz�ejm�  jedna  virtuální  m�na,  které  se  po  velkém
dohadování  �íkalo dolar,  a  jedna sv�tová vláda, jejíž  centrum bylo v Jeruzalém�.  Po posledním
židovsko-arabském konfliktu  ve 23.  století  z�stal  p�vodní  Jeruzalém v troskách  a okolní  státy
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zmizely z mapy.  Po použití nedovolených zbraní  bylo celé  území desítky let  kontaminované a
p�eživší  lidé  se  rozprchli  do  celého  sv�ta.  A pak  se  za�ali  bohatí  Židé  ze  všech  kout�  sv�ta
naposledy  v  historii  do  své  dávné  vlasti  vracet.  Na  území  bývalého  Jeruzaléma  vzniklo
hypermoderní m�sto, jehož ozdobou byla replika Šalamounova chrámu, který ovšem sloužil jako
muzeum náboženství.  M�sto,  které  znovu vzniklo  tém��  od základ�,  lákalo archeology,  turisty,
obchodníky a krom� Žid� také k�es�anský sv�t. Centrem muslim� se b�hem této doby stala Dubai a
uprchlíci se usadili na Arabském poloostrov�, který díky p�evratným technologiím geniálního
jemenského  ekologa  prom�nili  v  kvetoucí  zahradu.  Po  tomto  území  rozkvetlo  znovu  i  okolí
Jeruzaléma, který se rychle stával st�edem sv�ta.

Po�íta�  pokra�oval:  „Magdaléna Nowak se narodila v malém m�st�  Nowa Nadzieja založeném
polskými vyst�hovalci u Saharského mo�e. Univerzitu vystudovala v Berlín�, ale doktorát si d�lala
na univerzit� v indickém Dillí. Její otec je úsp�šný podnikatel, milioná� a známý autor ateistické
knihy 'Odpo�ívej v pokoji, Ježíši Kriste'.“

Ben zamyšlen� poslouchal všechno, co ze sebe po�íta� chrlil. Magdaléna Nowak byla p�íliš
vzd�laná  a  bohatá  na  to,  aby  pracovala  v  takovém zapadákov�,  jakým byla  zaniklá  n�mecká
vesnice,  ve  které  probíhaly  vykopávky.  Sice  se  p�edstavila  jako  kurátorka  nedalekého  malého
muzea, ale Ben rychle zjistil,  že tohle muzeum je majetkem nadnárodní spole�nosti,  které pat�í
n�kolik historických vzd�lávacích atrakcí, které vyd�lávají každý rok miliony. A ona byla jednou ze
t�í hlavních akcioná�� celé této firmy. Ben se pousmál nad tím, že této bohaté dám� práv� odkázal
akcie v hodnot� dvou tisíc dolar�, ale o to spíš mu to p�išlo jako dobrý vtip. Pokud nastane vytržení,
ze Zem� zmizí dost dob�e možná �ty�i miliardy lidí a spíše než jakékoliv zábavní parky budou mít
stejn�  hodnotu úpln� oby�ejné v�ci,  které �lov�k pot�ebuje k životu,  a�  je jakkoliv bohatý.  Její
bohatství pak bude stejn� nehodnotné jako jakékoliv akcie.

Ben se usadil k ve�e�i a zamyšlen� se zakousl do hamburgru s um�le vyráb�ným masem. Ten ve�er
jedl sám u stolu a mra�il se na �te�ku, kterou si op�t vytáhl. Po�íta� ho vyrušil na pláži z �etby
p�ipomínkou toho, že už bude jídlo, a jelikož m�l hlad, tak si ten seznam verš� nedo�etl. Do o�í ho
nyní neúprosn� bily v�ty ze Zjevení, které mluvily o tom, že se všechny události v této knize naplní
brzy. Hned v první kapitole Ježíš pokra�oval: Napiš tedy ty v�ci, které jsi vid�l, ty které jsou nyní a
ty, které se stanou po nich. (Zj. 1:19 NB)

Samoz�ejm� v�d�l, že tisíc let je u Pána jako jeden den a nikdy si z t�ch všech „brzy“ nic ned�lal,
ale ve sv�tle t�ch mnohem mén� známých verš�, které si prošel ten den, m�l náhle pocit, že si ti lidé
tehdy doopravdy mysleli, že konec sv�ta nastane za jejich života a že se ho do�kají.

Otev�el  si  poslední  kapitolu proroka Daniela a za�al  si  ji  pe�liv�  �íst.  Byla tam �e�  o  velkém
soužení, ale bylo to n�jak spojeno s Izraelem coby národem. Zárove� byl ale �as soužení evidentn�
spojený se vzk�íšením mrtvých, proto se to muselo týkat konce sv�ta.

Ben chvíli hled�l zamyšlen� na verš „Po �asu a �asech a polovin� �asu, až se dovrší útlak svatého
lidu, tehdy toto vše skon�í.“ (Dan. 12:7 b, B21) Dumal nad tím, co je mín�no útlakem svatého lidu,
jestli  je  ten  lid  Izrael  nebo  církev.  Nutno  �íct,  že  ani  jedni  ani  druzí  žádný  útlak  neprožívali.
Jeruzalém  byl  st�edem  sv�ta  a  k�es�an�  bylo  více  než  kdykoliv  v  historii.  Ben  si  mimod�k
vzpomn�l na verš o tom, že Boží království je podobné kvasu, který prokvasí celé t�sto. (Mt. 13:33)
K�es�anství bylo opravdu na vzestupu, i když samoz�ejm� stále existovala r�zná jiná náboženství.
Nicmén� v minulém tisíciletí prudce klesla víra v náboženství, která byla spojena s primitivními
pov�rami nebo uctíváním r�zných p�edm�t�.
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Ben  �etl  dál.  Zaujaly ho verše 9b-12:  Ta  slova  z�stanou tajemstvím zape�et�ným pro poslední
�as. Mnozí budou �išt�ni, b�leni a t�íbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí.
Moud�í  však porozum�jí. Od zrušení každodenní ob�ti a vzty�ení ot�esné ohavnosti uplyne 1290
dn�. Blaze tomu, kdo trp�liv� p�e�ká 1335 dn�.

Slova byla zape�et�na pro poslední  �as.  Tohle nem�lo  logiku. Jak mohl mít poslední  �as n�co
spole�ného s ob�tmi, které se v Jeruzalém� nekonaly už od doby zbo�ení chrámu v roce 70 n.l.? A
ješt� k tomu bylo ve Zjevení 22:10-12 napsané: Potom mi �ekl: „Nezape�e�uj slova proroctví této
knihy, nebo� ten �as je blízko. Kdo škodí, a� škodí dál, a kdo je špinavý, a� se dál špiní. Spravedlivý
a� dál koná spravedlnost a svatý a� se dál posv�cuje. Hle, p�ijdu brzy a má odplata se mnou, abych
odplatil každému podle jeho skutk�.

Jak mohl být jednou poslední �as zape�et�ný a vzdálený a o 500 let pozd�ji nezape�et�ný a blízký?
Od chvíle, kdy byla tato proroctví vyslovená, uplynuly už tisíce let. Logika t�ch dvou verš� se mu
nelíbila. V t�ch dlouhých staletí už nehrálo pár set let navíc žádný velký rozdíl, takže nechápal, pro�
byl onen �as jednou zape�et�ný a podruhé ne, pokud by byl stejn� hudbou daleké budoucnosti. Je
tady vážn� �e� o posledním �ase planety Zem� a o velkém soužení, které nastane až za tisíce let?
Podle proroka Daniela to vypadalo, že se jedná spíš o velké soužení jeho lidu – Izraele, a takovým
soužením mohla být doba pádu Jeruzaléma. Jenže tam byla také slova o vzk�íšení mrtvých a to
Bena mátlo.

Dojedl ve�e�i, a p�itom zavadil pohledem o Magdalénu Nowak. Zabral se do Bible natolik, že tém��

zapomn�l, že byla ješt� jedna v�c, kterou si pot�eboval zjistit. Na tom letá�ku, který mu upadl, byla
fotografie pomníku a na ní bylo n�jaké nicne�íkající jméno od F, které v pr�b�hu rozhovoru s ní
zapomn�l. Rozhodl se, že se nebude dál trápit nejasnými biblickými verši a místo toho se zam��í na
záhadu, která p�ed ním vyvstala ten den. Co je tak zajímavého na poz�statcích zapadlé n�mecké
vesnice, že se o ni osobn� zajímá n�kdo tak bohatý, jako byla Magdaléna Nowak? Ten den byl už
unavený na to, aby se tím zabýval, ale byl rozhodnutý se na to podívat co nejd�íve.

3. kapitola

Druhý den byl Ben mrzutý. Na nalezištích pracovali v malých skupinách po p�ti až sedmi lidech
podle toho, jak velká byla plocha, kterou zrovna zkoumali, a Magdaléna Nowak ho nyní odtrhla od
skupiny, do které pat�il a ve které byla i Amy, a odvedla ho na opa�ný konec vesnice mezi stážisty,
se kterými se ješt� ani neznal. Ti tam odkrývali poz�statky domu, který stál ve vsi ješt� v minulém
století.  Byly tu dokonce kousky ztrouchniv�lých trám�,  které se ješt�  úpln�  nerozpadly, rozbité
okenní tabulky a zbytky plotu. Ale všechno to byl spíše odpad k likvidaci, než n�co archeologicky
zajímavého. Ben házel robotovi do koše st�epy a ten je odvážel do jednoho z mnoha kontejner� –
t�ídili zvláš� sklo, polystyren, zbytky kovu, cihel, dlaždic a další materiál. Trochu ho štvalo, že tohle
všechno musí projít lidskýma rukama, ale d�lalo se to tak proto, že roboti p�i vší dokonalosti nebyli
ob�as schopni posoudit, co má n�jakou historickou hodnotu. Aby mu ta nudná práce šla lépe od
ruky, str�il si aspo� do uší sluchátka a pustil si z po�íta�e hudbu.

V poledne m�li hodinovou pauzu na ob�d a odpo�inek a Ben se s úlevou vydal do jídelny. M�l
hrozný hlad. Na podnos si nabral všechno možné a vydal se k odlehlému stolku. V uších m�l stále
ješt� sluchátka a zrovna se cht�l podívat do po�íta�e, aby se kone�n� za�al zabývat historií vesnice,
jenže se k tomu v�bec nedostal, protože si k n�mu p�isedla n�jaká dívka.

„Co se stalo s Gloomem?“ zeptala se bez okolk�.
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„Cože?“ podíval se na ni Ben nechápav�.

„Já jen že mám Alberta Einsteina v po�íta�i už t�i roky a jsem na n�j zvyklá. Vždycky se leknu,
když si pustíš po�íta� a on ti n�co �ekne. Vím, že jsi tam m�l ješt� v�era Glooma, protože jsme se
tady tomu smáli a d�lali jsme si z toho trochu legraci. Myslíš, že by sis tam kv�li mn� mohl dát
n�co jiného? Vážn� bych to ocenila. Prosím.“

Ben se trochu zamra�il. T�eštila ho hlava z toho všeho, o �em p�emýšlel a byl naštvaný, že nem�že
celý den po o�ku pozorovat Amy. Samoz�ejm� chápal, že o n�ho nemá zájem a že je to spíš v jeho
zájmu zkusit na ni zapomenout, ale stejn� si nemohl pomoct. M�l mizernou náladu.

„A ty jsi kdo, jen tak mimochodem?“ �ekl nevrle.

„Veronika Stein,“ p�edstavila se dívka a podala mu ruku.

„Ben Harris,“ �ekl Ben, stiskl jí pravici a dodal, „jenom Ben.“

„Jenom Ben?“ zopakovala Veronika. „To jako že nemáš rád, když si n�kdo myslíš, že se jmenuješ
Benjamin?“

„Hm,“ zamrmlal Ben. „V jednom kuse se m� n�kdo ptá, jestli jsem Benjamin nebo Benedikt.“

„Benedikt m� ani nenapadl,“ p�iznala Veronika.

„Stein  –  Einstein,“  �ekl  Ben  zamyšlen�.  „Proto  máš  tak  ráda  Alberta  Einsteina?  Co  to  v�bec
znamená?

„Bylo to  n�mecky,“ vysv�tlovala Veronika. „Stein je  kámen,  zatímco Einstein znamenalo jeden
kámen.“

Ben p�ikývl a nabral si plnou lžíci t�stovin.

„Einsteina si samoz�ejm� klidn� zm�ním, ve�er se na to podívám,“ vzhlédl k Veronice, zatímco se i
ona pustila do jídla. „A promi�, že jsem byl trochu protivný. Je pár v�cí, co m� zrovna te� štvou.“

„V�cí nebo lidí?“ zeptala se Veronika s úsm�vem. „Jsi naštvaný na moji tetu? Kv�li tomu Roš ha-
šana? Chceš, abych se ji pokusila n�jak umluvit?“

„Magdaléna Nowak je tvoje teta?“ podivil se Ben, ale pak zavrt�l hlavou. „Už jsem ten lístek prodal
jedné holce a za ty peníze jsem si n�co koupil, takže se nemusíš obt�žovat, ale díky za nabídku.“

„Stejn� je to pitomost,“ �ekla Veronika v�cn�. „Ježíš se pro církev ur�it� nevrátí, takže jsi aspo�
ušet�il.“

„Ty taky nev��íš v Ježíše?“ podíval se na ni Ben. „To jsem se ocitl na n�jakém soust�ed�ní ateist�?“

„Ateist�  je ve spole�nosti asi 20%, takže musíš po�ítat s tím, že sem tam na n�jakého narazíš,“
upozornila  ho Veronika,  „ale já  jsem ne�ekla,  že nev��ím v Ježíše.  	ekla  jsem,  že nev��ím ve
vytržení. To je rozdíl.“

Ben se jí cht�l zeptat, v co tedy v��í, ale v tu chvíli k ní došel vysoký sv�tlovlasý kluk, položil jí
ruku na rameno a netrp�liv�  se zeptal: „Už jsi hotová? Cht�l bych s tebou mluvit ješt� chvíli o
samot�, než se budeme muset vrátit na vykopávky.“

Veronika do sebe chvatn� soukala zbytek t�stovin a s plnou pusou ho Benovi p�edstavila: „To je
Viktor.“
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Ben si s ním pot�ásl pravicí a trochu smutn� se na n� pak díval, když odcházeli. Závid�l jim, že
z�ejm� pat�í k t�m, kdo jsou s výb�rem po�íta�e spokojení a sta�ili se už za t�ch pár týdn� sblížit.
Navíc m�l sám na sebe trochu vztek, že byl na Veroniku ze za�átku protivný. O to spíš, že to byla
nete� Magdalény Nowak.

Po zbytek odpoledne uvažoval, pro� ho ona dáma tak nutn� cht�la mít na o�ích. Za celý den s ním
prohodila jen pár slov. Ve skute�nosti s ní mluvil jen chvíli ráno. Pak si všiml, že si sedla opodál,
psala si n�co do po�íta�e a následn� odešla. Odpoledne se na nalezišti na chvilku stavila a bavila se
s Viktorem a poté p�ešla k Veronice. Ben už si to odpoledne nedal do uší sluchátka a odm�nou mu
bylo, že ji zaslechl, jak �íká: „To je k vzteku, n�kde to tu p�ece musí být.“

Ben Veroniku to odpoledne bezd�ky pozoroval. I ona m�la stejn� jako její teta výrazné modré o�i a
spoustu pih, ale m�la zcela oby�ejné hn�dé vlasy, stažené do culíku. K tomu všemu m�la pár kilo
navíc  a  vypadala docela pr�m�rn�.  Hezky se ale  smála a  onen  vysoký  kluk se  kolem ní  celé
odpoledne motal, n�kolikrát se u ní stavil, povídal si s ní a m�l o�i jen pro ni.

V p�t hodin skon�ili, aniž by našli cokoliv zajímavého. Ben se rychle osprchoval, vzal si �isté
oble�ení a to stávající pe�liv� pov�sil na ramínko. Pak zmá�kl na jednom z knoflík� skryté tla�ítko,
které spoušt�lo  �istící  režim,  a vydal  se  ven.  Za ch�ze si  vybral  na po�íta�i  jinou postavu pro
komunikaci s po�íta�em. Moc o tom nep�emýšlel.  Zvolil si herce Roberta Pitta, který žil ve 28.
století a m�l p�íjemný hlas. Doufal, že ho nikdo jiný v tábo�e v po�íta�i nemá.

„Zjisti mi všechno o téhle vesnici, jmenovalo se to tady Bienenhügel.  Chci v�d�t,  jestli  se tady
narodil, žil tu a byl tu poh�bený n�kdo známý nebo jestli tady stála n�jaká zajímavá stavba.“

„Nikoho jsem nenašel,“ ozval se Robert b�hem pár sekund.

„N�kdo známý tady žít musel,“ namítl Ben.

„Žilo tu n�kolik známých lidí, ale ti se tu bu� nenarodili nebo tu nejsou poh�bení,“ namítl po�íta�.
„	ekl jsi: narodil se tu, žil tu, byl tu poh�bený.“

Ben proto�il panenky. „To byly t�i otázky: Narodil se tu n�kdo známý? Žil tu n�kdo známý? Zem�el
tu n�kdo známý?“

„To jsi ne�ekl,“ upozornil ho Robert. „Vyjad�uj se, prosím, p�esn�. Narodil se tady Izachar Juda,
stavitel židovského p�vodu, který byl hlavním architektem nového chrámu v Jeruzalém�. Mimo jiné
vyjednal s etiopskými Židy p�enos archy úmluvy z Aksumu. Pak tady žil jeho syn Abraham Juda,
který se ale narodil v Berlín�, to byl mesiánský Žid a autor knih 'Jeruzalémské artefakty' a 'Historie
eschatologie'. A pak se tu narodil Felix Fischer.“

„Felix Fischer?“ zopakoval Ben zaujat�. „To je ur�it� to jméno z toho letáku. Kdo to byl?“

„Felix  Fischer  se narodil roku 2434 v této vesnici  a  zem�el v  Izraeli  roku 2533,  kdy mu bylo
devadesát dev�t let. Byl to k�es�an a spisovatel. P�išel s odvážným prohlášením, že ví na den p�esn�
datum Ježíšova p�íchodu a že je ten den velmi vzdálený. Tu informaci ukryl do tajné schránky v
Jeruzalém� a ud�lal r�zná opat�ení, aby onu schránku lidé nemohli otev�ít d�íve než roku 3500 po
Kristu.  Schránka  ale z  úkrytu  zmizela,  p�i  slavnostním otev�ení  dne  14.4.3500  se  ukázalo,  že
bezpe�nostní  obal,  ve  kterém  m�la  být  ukrytá,  je  prázdný.  Namísto  ní  tam  byla  jen  n�jaká
básni�ka.“
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Ben vypadal zaujat�. On sám se narodil v kv�tnu roku 3511 a nyní si velmi matn� vzpomínal, že
kdysi jako malý kluk slyšel rodi�e, jak se o n��em podobném baví s jeho starším bratrem Danem.
Tohle všechno se stalo roky p�edtím, než se narodil a on sám historii této schránky podrobn� neznal.
Kdo ji ale ur�it� znal, byla jeho nad�ízená.

„Kdy p�esn� se narodila Magdaléna Nowak?“ zeptal se Ben.

„Narodila se 3.12.3480, letos jí bude 53 let,“ odpov�d�l po�íta�.

Ben se usadil na sv�j oblíbený padlý kmen, zamyšlen� pozoroval mo�e a dlouho se modlil. Prosil
Boha, aby mu pomohl vyznat se v jeho slovu a aby um�l být vlídn�jší k lidem, prosil za moudrost v
jednání s Magdalénou Nowak a také za to,  aby ho B�h v p�ípad�,  že by p�ed nimi byla n�jaká
budoucnost, dovedl k té správné životní partnerce.  Vylil si p�ed ním všechny své pocity ohledn�
Amy a p�iznal i to, že se mu myšlenka vytržení ve skute�nosti moc nelíbí hlavn� kv�li tomu, že je
mladý a p�ál by si v�d�t, jaké je to mít d�v�e a rodinu. P�i t�ch slovech se trochu za�ervenal a chvíli
p�emýšlel, jak dál. Po�íta� ho ale v tu chvíli upozornil, že by se m�l vrátit na ve�e�i, takže skon�il
svou modlitbu prostým „amen“ a vydal se zpátky do tábora.

Když došel do jídelny, nandal si na talí� po�ádnou porci salátu a op�t se usadil sám do rohu.

Byl tam jen chvíli, když se k n�mu p�ipojila se svým podnosem Magdaléna Nowak.

„M�žu si k vám p�isednout, Bene?“ podívala se na n�ho zkoumav�.

Ben pokr�il rameny a sotva post�ehnuteln� p�ikývl.

„To je ano nebo ne?“ zeptala se Magdaléna Nowak, ale na jeho souhlas ne�ekala, byla to stejn� jen
�e�nická otázka.

Usadila se naproti n�mu a na p�ímo se zeptala: „P�ipadá mi, že se od v�erejška n�jak straníte lidí a
docela by m� zajímalo, co se vám honí hlavou. To vás to s tím výletem do Izraele tak vzalo?“

Ben si povzdychl a uhnul pohledem.

„Víte, Bene, jedna v�c je, že m� ta vaše neopatrnost opravdu rozzlobila, tím spíš, že m� to, co bylo
na tom letá�ku, opravdu zaujalo,“ vysv�tlovala Magdaléna, „ale druhá v�c je, že bych byla nerada,
kdybyste se kv�li tomu stáhl do sebe, stranil se lidí a n�jak se tím užíral. Rozhodn� bych cht�la,
abyste v�d�l, že je to jen mezi námi dv�ma, nikomu jsem to nevykládala.“

Ben p�estal studovat st�l a na okamžik k ní vzhlédl.

„Popravd� �e�eno jsem sama na téhle stáži ve vašem v�ku ud�lala podobnou hloupost,“ p�iznala
Magdaléna Nowak. „Vyhodila jsem tehdy do plast� n�co, co se jmenovalo diskety. Nedávala jsem
p�i  tom  vstupním  školení  dostate�ný  pozor  a  nev�d�la  jsem,  že  je  to  n�jaký  pradávný  nosi�
informací. N�kdo si jich v tom kontejneru náhodou všiml a m�j vedoucí tehdy �ádil. Pocházelo to z
konce 20. století a byla na nich n�jaká zajímavá data. Po�ádn� mi tehdy p�ede všemi vynadal a
potrestal m� dost podobným zp�sobem. P�ekazil mi výlet, na který jsem se t�šila, a ješt� k tomu se
tehdy jeden mládenec, který se mi líbil, dal na té akci dohromady s jinou sle�nou. Nebýt t�ch disket,
kdo ví, jestli bych te� nem�la úpln� jiný život.“

Ben se trochu rozpa�it� pousmál. „Škoda, že díky tomu nemáte trochu víc pochopení pro výlety
druhých.“

Kurátorka si podep�ela hlavu rukou a zatvá�ila se zaduman�.
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„Nemohla byste mi dát aspo�  volno? Aspo�  na jeden z t�ch dvou dn�?“ zeptal se Ben prosebn�.
„Tu vstupenku už jsem prodal, takže po výlet� do Izraele už mám tak jako tak, ale stejn� bych
ocenil, kdybych se nemusel o svátky hrabat sám n�kde v hlín�.“

„No dob�e,“ nechala se obm�k�it Magdaléna. „M�žete si vzít jeden den volna, ale ten první den
tady za trest z�stanete, abyste z toho nevyšel tak lehce.“

Ben si trochu oddychl úlevou. „D�kuji vám,“ podíval se na svou vedoucí. „Každopádn� lehce jsem
z toho nevyšel tak jako tak. Tu vstupenku jsem prodával jen nerad.“

„Doufám, že jste na ní aspo� slušn� vyd�lal,“ nadhodila Magdaléna.

„Prodal jsem ji Amy z naší  skupiny,“ up�esnil Ben, „dala mi n�co navíc,  i  když jsem to po ní
necht�l. A díky tomu jsem se stal majitelem celé �ady akcií.“

„To jako vážn�?“ usmála se Magdaléna.

Ben  p�ikývl.  „Rozhodl  jsem se ud�lat  poslední  dobrý skutek  tady na zemi p�edtím,  než p�ijde
vytržení a všechny jsem vám je odkázal.“

Magdaléna Nowak se rozesmála.

Ben s vážnou tvá�í pokra�oval: „Pokud m� Ježíš vytrhne, jsou vaše. Pro chudou kurátorku malého
muzea to bude p�íjemné p�ilepšení. Na jednu stranu jsem si �íkal, jestli  by nebyl lepší nákla�ák
konzerv, abyste m�la v dob� velkého soužení co jíst, ale p�ece jen je tu jistá malá šance, že se nic
nestane a já bych pak necht�l jíst rok fazole v rajské omá�ce.“

„Nevím, co na to �íct,“ zavrt�la Magdaléna hlavou. Vypadala pobaven�. „Ale jsem rozhodn� ráda,
že i v téhle situaci máte ješt� náladu na podobné vtípky. Takže p�edpokládám, že životní trauma z
toho mít nebudete?“

„Zaplatil jsem si z toho, co mi zbylo, sezení u špi�kového psychiatra,“ �ekl Ben z legrace, „takže je
jistá nad�je, že se p�es to �asem p�enesu.“

Kurátorka se pousmála, ale místo odpov�di se chvíli v�novala své ve�e�i.

„Cht�l bych se vám ješt� jednou omluvit,“ podíval se jí Ben zp�íma do o�í. „V�bec jsem netušil, že
v takovém zapadákov�, jakou byla tahle vesnice, žilo hned n�kolik významných osobností. Víte,
popravd� �e�eno jsem zjistil, že žádná chudá kurátorka malého muzea nejste. A docela by m�

zajímalo,  co  si  myslíte,  že  tady  najdete?  Souvisí  to  n�jak  s  tou  ztracenou  schránkou Felixe
Fischera?“

Magdaléna Nowak nemusela nic �íkat, Ben vy�etl z jejího pohledu jasné ano. Na chvíli váhala, jestli
mu má odpov�d�t.

„Pro� n�co takového zajímá zrovna vás?“ zeptal se Ben.

„Popravd� �e�eno, Bene, je to mé pátrání trochu osobní záležitost,“ p�iznala.

„Osobní?“ podivil se Ben. „Když se to týká proroctví o p�íchodu Krista, ve kterého vy nev��íte?“

Magdaléna Nowak pokr�ila rameny. „Zajímalo to n�koho, na kom mi záleželo a kdo už nežije,“
odpov�d�la bez dalšího vysv�tlování.

Ben se neodvážil vyptávat. Místo toho se zeptal: „Poda�ilo se ten letá�ek n�jak usušit a zachránit?“
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„Ten text je �itelný a to je d�ležité, ale jinak je to poni�ené vodou a umazané od bahna. Naskenovali
jsme ho, ale na to, abychom ho n�kde vystavovali, asi už moc použitelný není.“

Ben si povzdychl a ješt� jednou se omluvil. P�itom bezd��n� pohlédl k Veronice.

Magdaléna se pousmála.  „Veronika a Viktor v�dí,  pro�  tady pátrám, ale ne že to z nich budete
tahat,“ varovala ho. „Jsou to osobní záležitosti, do kterých nikomu nic není.“

„Viktor na vás musel ud�lat dojem,“ poznamenal Ben. „Zdá se, že už je ruka v rukáv�, když už mu
sv��ujete rodinná tajemství.“

Magdaléna Nowak se na okamžik zatvá�ila nechápav�, pak lehce zavrt�la hlavou a podívala se na ty
dva.

„Viktor je Veroni�in bratr, jsou to dvoj�ata,“ odpov�d�la.

Ben se zatvá�il p�ekvapen�. „Vždy� si nejsou ani trochu podobní,“ vyhrkl.

Magdaléna se na n� znovu podívala a pokr�ila rameny. „Mají stejnou barvu o�í  i  podobný tvar
obli�eje. Mn� p�ipadá, že si docela podobní jsou.“

Ben se na n� znovu podíval a soust�ed�n� se zamra�il. Chvíli je studoval z profilu, jak se k sob�
naklán�jí a spole�n� se n��emu sm�jí.

„M�la bych vám �íct, že m�j švagr je ješt� d�siv�jší než já, to jen abyste v�d�l pro p�ípad, že byste
si na ni d�lal zálusk,“ �ekla Magdaléna z legrace.

„Zálusk na co?“ zopakoval Ben nechápav� a pak p�ekvapen� dodal. „Jako na Veroniku? Tak to m�

vážn� v�bec nenapadlo.“

Pak se zatvá�il  lišácky a provokativn�  se zeptal: „Stojí tajemství té  schránky za to,  abych se ji
pokusil sbalit?“

Magdaléna Nowak se  zasmála.  „Ona  za  to  stojí.  Jestli  tu  n�které d�v�e stojí  za  sbalení,  je  to
rozhodn� Veronika, ale jako bych nic ne�ekla. �ím mén� kluk� si jí všimne, tím lépe. Myslím, že
má na takové v�ci ješt� �as.“

Ben se místo dalších komentá�� v�noval svému salátu.

Kurátorka také chvíli ml�ky jedla a pak se ho trochu váhav� zeptala. „Myslíte si, že byste mi mohl
vysv�tlit n�co z Bible?“

Ben se na ni trochu p�ekvapen� podíval a p�isv�d�il.

„Víte,“ za�ala Magdaléna Nowak zvolna, „po tom našem hovoru jsem si po dlouhé dob� otev�ela
Bibli a p�e�etla jsem si 24. kapitolu Matouše. Ježíš tam �íká, že evangelium bude kázáno po celém
sv�t� a pak nastane konec. Ale o pár verš� dál tvrdí, že se tyhle v�ci stanou b�hem jedné generace.
Zní to jako by byl Ježíš p�esv�d�ený, že se jeho fantastické p�edpov�di stanou b�hem krátké doby,
ale kdyby byl Boží syn, musel by v�d�t, že je Zem� kulatá a že je dost velká a že je nemožné b�hem
té dané generace zasáhnout evangeliem celý sv�t. Nemyslíte?“

Ben se na ni zaduman� podíval. Nebyl si jistý, jestli je tohle opravdu otázka nebo n�jaký chyták.

„Popravd� �e�eno jsem po tom našem v�erejším rozhovoru za�al tyhle v�ci trochu víc zkoumat,“
p�iznal. „Musím se na to všechno po�ádn� podívat.“
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„No, kdybyste náhodou na n�co p�išel, tak m� informujte,“ �ekla kurátorka s vážnou tvá�í, „a� se
m�žu nechat spasit d�ív, než p�ijde vytržení.“

A s t�mi slovy popadla sv�j tác a odešla.

4. kapitola

Ben se chvíli nechápav� díval na naskenovaný letá�ek. Byl tam snímek oby�ejného kamenného
památníku, na kterém stálo pouze:

V tomto dom� se narodil

Felix Abraham Fischer  

1.4.2434 Bienenhügel

19.9.2533 Jeruzalém

Netušil, co má být na tom prostém sd�lení zajímavého a co z toho Magdaléna Nowak do té doby
nev�d�la, že ji to tak zaujalo. Všiml si, že se Fischer narodil na Apríla a chvíli p�emýšlel, jestli je
n�které z t�ch dat kód. Navíc vid�l, že od Fischerovy smrti uplyne za pár dní tisíc let. Napadlo ho,
že by u p�íležitosti tohoto výro�í o n�m mohli n�kde n�co psát nebo dávat n�jaký dokument. Bude
se pak muset po n�jakých informacích o n�m podívat.

Ben si povzdychl a za�al se zabývat tou druhou záležitostí - otázkou, na kterou neum�l p�edtím
odpov�d�t.  Poprvé v život�  si otev�el stránku, kde pod sebou byl �ecký a anglický text Nového
zákona a našel si verš Mt. 24:14, p�ekládaný jako:  Toto evangelium o Království bude kázáno po
celém sv�t� na sv�dectví všem národ�m. A potom p�ijde konec. (B21)

B�hem chvilky zjistil, že slovo sv�t – oikoumené – doslova znamená: kraj, který je obydlený; zem�,
kde se bydlí, obydlený sv�t tedy 	ímská �íše, okolní sv�t není brán v úvahu.1

Pod sebou našel  n�kolik paralelních p�eklad�,  které �íkaly vícemén�  to  samé,  ale pak tam byl
p�eklad, který zd�raz�oval to, na co práv� p�išel.

Tato Dobrá zpráva o království bude hlásána po celém obydleném �ímském sv�t� na sv�dectví všem
národ�m a pak p�ijde konec. (Mt. 24:14 NB)

„Obydlený �ímský sv�t? Vážn�?“ díval se fascinovan� na text. Zajímalo ho, co je tohle za p�eklad a
dohledal si, že je to verze z roku 3400, upravená na základ� staršího p�ekladu, který ud�lal roku
2999 n�jaký Simeon Hudson. To jméno mu nic ne�íkalo.

Otev�el si Hudsonov�v p�eklad a za�al si pomalu �íst  24. kapitolu Matouše. U t�etího verše se
znovu zarazil. U�edníci se Ježíše ptali:

Jaké bude znamení tvého p�íchodu a napln�ní doby?

Doby? Ben si znovu otev�el paralelní texty a tady vid�l, že polovina p�eklad� �íká 'konce sv�ta' a
polovina 'konce v�ku'. On sám �etl už roky Bibli, která mluvila o konci sv�ta. Znovu se podíval do

1 https://biblehub.com/greek/3625.htm
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�e�tiny. Zjistil, že originál mnohem spíš mluví o napln�ní než o konci a rozhodn� šlo spíše o dobu
nebo období než o sv�t. Šlo tedy o konec sv�ta nebo n�jaké doby?

Ben si �etl dál a ve verši 21 si všiml, že Hudson tentokrát �íká: ...protože tehdy bude velké soužení,
takové jako nebylo od za�átku sv�ta až dote�, ne a už nikdy nebude.

Podíval se znovu do originálu a všiml si,  že tady už se nejedná o �ímskou �íši. Pro sv�t tu bylo
použito slovo 'kosmos', které už opravdu znamenalo celý sv�t a bylo použité t�eba tam, kde �ábel
nabízel Ježíši království sv�ta nebo kde Ježíš u�edník�m �ekl, že jsou sv�tlo sv�ta. 	e�tina m�la
evidentn� pro sv�t jiné slovo, a kdyby u�edník�m šlo o konec zem�koule, mohli se zeptat, kdy bude
konec 'kosmu' a i Ježíš mohl �íct, že evangelium uslyší 'kosmos' a ne 	ímská �íše.

Pro ten den m�l dost. Za dvacet minut m�lo za�ít promítání filmu, takže vypnul po�íta� a rozhodl
se, že se p�jde ješt� na chvilku modlit do lesa. Hlavou se mu ale honilo všechno, co si práv� prošel,
a  nedokázal se soust�edit.  U�edníci se ptali Ježíše,  kdy bude zbo�ený chrám a kdy bude konec
n�jaké doby a on jim na to odpov�d�l �adu v�cí a mimo jiné zmínil, že konec nastane až poté, co
	ímská �íše uslyší evangelium. A samotný apoštol Pavel rozhlásil svou víru po celé 	ímské �íši a
stihl to b�hem pár desetiletí. Vždy� se m�lo za to, že zem�el n�kdy mezi lety 64-67 po Kristu, ješt�
pár let p�edtím, než byl zbo�ený chrám a zni�ený Jeruzalém. Ale p�ece se Matouš 24 nemohl týkat
jen zbo�ení chrámu. Ježíš tam mluvil i o vytržení a svém viditelném p�íchodu. Ben se cht�l p�vodn�
modlit,  ale  když se vracel z lesa,  byl spíš naštvaný.  Pro�  nemohl Ježíš mluvit  normáln�? Pro�
nap�íklad smíchal  sv�j  p�íchod a vytržení  s n�jakými p�edpov��mi o tom, že dojde ke zbo�ení
chrámu v Jeruzalém�?

P�ed jídelnou zahlédl Veroniku a rychle mrkl na hodinky. Do promítání zbývalo p�t minut �asu. Ben
p�idal do kroku a zavolal na ni: „Máš chvilku, prosím t�?“

Veronika se zastavila a usmála.

„Pro� nev��íš ve vytržení?“ vyhrkl ze sebe Ben.

„A pro� bych m�la?“ odpov�d�la Veronika. „Spíš mi �ekni, pro� ty v n�j v��íš?“

„Protože je to v Bibli,“ namítl Ben. „Jeden bude vzat a druhý zanechán, t�eba v Matouši 24, a pak je
také n�co n�kde v listu Tesalonickým o tom, že p�jdeme vst�íc Pánu do oblak.“

„Hele, Bene, tohle není na p�t minut a já se docela t�ším na ten dnešní film,“ �ekla Veronika, „ale
jednu v�c ti na to �eknu.“

Veronika si rychle našla Matouše 24. kapitolu a za�ala p�ed�ítat text, který Ben zmínil: Jako to bylo
za dn�  Noe, tak to bude p�i p�íchodu Syna �lov�ka. Protože tak jako v t�ch dnech p�ed potopou
jedli a pili a ženili se a vdávaly, do dne, kdy Noe vstoupil do lodi, a nic netušili, dokud nep�išla
potopa a nevzala je všechny pry�, tak bude p�íchod Syna �lov�ka. Pak budou dva na poli a jeden
bude vzat a druhý tam z�stane, dv� ženy budou mlít ve mlýn�, jedna bude vzata a ta druhá tam
z�stane. Bd�te tedy, protože nevíte, v jakou hodinu váš Pán p�ijde. (Mt. 24:37-42 NB)

„Všimni si, Bene, že ten, kdo tam z�stal, byl Noe a ti ostatní lidé byli vzati pry�, nebo-li odstran�ni.
Cílem Noe bylo z�stat a ne být odstran�n. Co když ti vzatí byli ve skute�nosti spíš zabiti? Co když
cílem bylo z�stat?“

Ben se zatvá�il trochu nechápav�. „Každý tenhle text používá na vytržení.“
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Veronika pokr�ila rameny. „Možná by bylo pochopiteln�jší, kdyby Ježíš �ekl: Jako tomu bylo ve
dnech války, kdy spadly nukleární bomby, a lidé se vypa�ili, tak tomu bude i v tuto dobu – n�kte�í
se vypa�í a n�kte�í tam z�stanou. Pak bys asi necht�l být ten, kdo se vypa�í. Pro� by Ježíš použil
p�íklad s Noe a o v�tu dál použil opa�nou logiku? Vždy� �ekl 'tak jako za dn� Noe'. Myslím si, že je
p�kná pitomost p�edpokládat, že by Ježíš mluvil takhle zmaten�. A navíc mi �ekni, kde ve slov�, že
byli n�kte�í lidé vzati, vidíš, že byli vzati do nebe ve vytržení? 	íká to snad, kam byli vzati a co se s
nimi stalo?“

„Pro� o tom mluvíš v minulém �ase?“ zeptal se Ben.

„A pro� bych o tom m�la mluvit v budoucím �ase?“ zeptala se Veronika. „Všimni si, jak je tam
dlouhý vý�et v�cí a Ježíš na konci stejn� �íká:  Myslím to vážn�, že tato generace nepomine, než
bude dosaženo všech t�chto v�cí. Nebe a zem� pominou, ale moje slova nepominou.  (Mt. 24:34, 35
NB) Ty všechny další v�ci, které zmi�uje po tomto verši, jsou už jenom dopln�ním p�edchozí �e�i,
jsou to spíš jen p�íklady, že mají být na tu dobu nachystaní a dávat pozor.“

„Jenže ty v�ci, které tam Ježíš �íká, se nestaly,“ namítl Ben. Pak se podíval na hodinky a dodal:
„Myslíš, že by sis na m� mohla n�kdy najít víc �asu? Zajímalo by m�, jak to vidíš.“

Veronika pokr�ila rameny. „Klidn�, ale tahle proroctví jsou spíš Viktor�v koní�ek. On chodil i rok
na �e�tinu a myslím, že toho o tom ví asi tak dvakrát více než já.“

„Každopádn� díky,“ uzav�el Ben diskuzi a vydal se spolu s Veronikou do jídelny. Cestou se ješt�
zeptal: „A vy dva máte za to, že se v tomhle šíleném guláši dá vyznat? Mn� ta proroctví nedávají
smysl.“

Veronika se zasmála. „Ježíš�v guláš, tak tuhle hlášku jsem ješt� neslyšela.“

Ben  se  usadil  k  filmu,  nasadil  si  brýle  a  za  chvíli  se  už  ocitl  uprost�ed  n�jakého  exoticky
vypadajícího m�sta.  Jenže byl myšlenkami úpln�  jinde. Jednak m�l  trochu vý�itky. Roš ha-šana
za�ínalo za pár dní a celý k�es�anský sv�t o�ekával, že se v tu dobu Ježíš vrátí pro církev a on tady
sed�l a koukal na film. Byl ale zni�ený. M�l pocit, že se z nich n�kdo pokouší sed�ít k�ži. B�žná
pracovní doba byla p�t hodin, ale oni, coby �erství absolventi, museli na téhle stáži d�ít sedm hodin
denn� jako n�jací otroci. Za�ínali v dev�t ráno a kon�ili v p�t odpoledne a Ben m�l za to, že ve
volných chvílích už nestíhá nic dalšího. Navíc bylo opravdu teplé zá�í, takže ho ni�ilo i to, že bylo
takové vedro. A ješt� k tomu mu t�eštila hlava ze všech t�ch v�cí, které studoval v Bibli a z toho, jak
to nedávalo smysl.  Veronika byla navíc první  v��ící  osobou,  která nev��ila  ve vytržení.  Nikdy
nepotkal nikoho, kdo by tenhle základ k�es�anské víry zpochyb�oval. Jak na n�co takového v�bec
p�išla?

Na chvíli se op�t v�noval filmu, ale ten nebyl moc dobrý. Byli tam dva kluci, z nichž jeden kryl
pr�švih toho druhého, ale kv�li tomu, že nerespektovali autority a tajili své h�íchy, se dostali do
situace, ve které šlo opravdu o život.  Bylo to tak okat�  moralizující, až ho to štvalo. Jenže v tu
chvíli  mu  hlavou  bleskla  odvážná  myšlenka  –  Amy  ho  ve  skute�nosti  práskla.  Pro�  v�bec
považovala za svou k�es�anskou povinnost  jít  �íct jejich nad�ízené,  že zachází  neodborn�  s  tak
vzácným archeologickým nálezem, jakým byla papírová kniha? Opravdu se stalo tak moc, aby se o
tom s ním nemohla pobavit jen tak sama mezi �ty�ma o�ima? A kdyby se na n�j tak neutrhla, došlo
by v�bec k té druhé neš�astné nehod�, kdy mu z oné knížky vypadla cenná záložka? Nev�d�l, ve
kterém okamžiku se to stalo, ale zato te� v�d�l jednu v�c – to, co ud�lala Amy, bylo úpln� zbyte�né
a on se jí ješt� omlouval, cítil se provinile a stál o ni.
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Ben byl rád, když film skon�il. Bylo teprve dev�t  a oni pak �asto ješt�  sed�li  hodinu �i  dv� v
jídeln�, diskutovali a modlili se, ale on te� uvažoval o tom, že p�jde rad�ji do své bu�ky nebo se
zeptá Veroniky a Viktora, jestli by na n�ho n�který z nich nem�l ješt� �as.

V tu chvíli se ale otev�ely dve�e a dovnit� vpadl rozesmátý mladý pár – Denisa a Peter, kte�í jim
uprost�ed hih�ání oznámili, že se budou následujícího dne brát.

„Brát?“ zopakovala Veronika p�ekvapen�. „Vždy� se znáte m�síc a p�l!“

Peter pokr�il rameny. „Za pár dní pravd�podobn� nastane vytržení a my bychom zkrátka cht�li být
ješt� chvíli spolu,“ �ekl rozpa�it�. Denisa se za�ervenala, ale nechala rad�ji mluvit jeho. „Když už je
konec sv�ta na spadnutí, tak nám p�išlo jako dobrý nápad si t�ch posledních pár dní ješt� užít. Jako
novomanželé budeme mít nárok na n�jaké volno navíc, takže zítra odjíždíme a tady jsme, abychom
se s vámi rozlou�ili. Jsem si jistý, že se uvidíme b�hem týdne už tam naho�e u Pána, ale kdyby
náhodou ne, tak se sem vrátíme po Roš ha-šana.“

„Což není moc pravd�podobné,“ dodala Denisa.

Jiný z kluk� se zvedl a rozhlédl se po ostatních. „Poj�me se za n� modlit, a� jim Pán požehná.“

Ben si všiml, jak se na sebe Veronika s Viktorem podívali a cht�l se k nim vydat, jenže v tu chvíli
mu zastoupila cestu Amy. Ben se na ni váhav� podíval. Uv�domil si, že je na ni docela naštvaný.
Pro� jsi m� vlastn� udala, ty práska�ko? bylo první, co mu blesklo hlavou, když ji vid�l. Vážn� t�
ani ve snu nenapadlo, jak to slíznu, a nebo za tím byla vypo�ítavost? Neud�lala jsi to náhodou,
abys získala tu moji vstupenku na slavnosti?

Amy ale vypadala hrozn� smutn� a zaražen� a požádala ho, jestli by se s ní nešel projít.

„Nechceš si m� taky vzít?“ vyhrkla na n�ho po chvíli ch�ze. „Aspo� bychom si t�ch pár dní, které
zbývají do Ježíšova p�íchodu, taky ješt� užili.“

„Cože?“ podíval se na ni Ben nechápav�.

„Já jen, že je to taková pitomost hrabat se tady v hlín� a v�novat se archeologii, když stejn� nastane
Velké soužení, B�h celou planetu zni�í ve svém hn�vu a ud�lá pak novou,“ �ekla Amy rozpa�it�.
„Navíc mi  je  líto,  že je  tolik  v�cí,  které nikdy nezažiju.  T�eba nebudu mít  už nikdy miminko.
Samoz�ejm� je úžasné, že uvidíme Ježíše a vím, že mi to pak bude jedno, ale v tuhle chvíli mi
p�ipadá,  že  je  to  o�ekávání  na  vytržení  jako  chystat  se  na  smrt.  Náš  život  tady  skon�í  ve
dvaadvaceti. Tím ne�íkám, že nechci, aby Ježíš p�išel, ale nemohl by rad�ji p�ijít t�eba až za patnáct
let? No, prost� kdybys cht�l...“

Amy rozpa�it� studovala jehli�í, na které už v tom šeru nebylo skoro vid�t.

„Amy, podívej se na m�,“ pobídl ji Ben. Amy k n�mu vzhlédla t�ma hlubokýma modrýma o�ima a
Ben na okamžik polkl. „Co má tohle znamenat? Vždy� jsi o m� ješt� v�era nestála!“

„Prost� jsem si to rozmyslela,“ �ekla Amy potichu.

„A rozmyslela  sis  to  ty,  nebo jsi  zjistila,  že o tebe ten druhý kluk nestojí? Vždy�  jsi  mi v�era
nazna�ila, že se ti líbí n�kdo jiný!“ Ben ob�as rychleji mluvil, než p�emýšlel, a te� mu došlo, pro�
Amy zm�nila názor. „Ten kluk, který se ti líbil, je Peter, že ano? A to myslíš vážn�, že zjistíš, že se
bude ženit a p�t minut na to jsi ochotná uvažovat o mn�?“
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Amy pokr�ila rameny. „To je tím, že máme na všechno tak málo �asu. Už p�ed sebou nemáme
žádný život, jen pár dní.“

„A co  kdyby  vytržení  náhodou  nep�išlo,  Amy?“  zeptal  se  Ben.  „Chovala  by  ses  takhle  za
normálních okolností?“

Amy zavrt�la  hlavou a namítla: „Jenže ta pravd�podobnost,  že nastává konec všeho, je hrozn�
vysoká.“

„Amy, já si t� nem�žu vzít proto, že si myslíš, že za pár dní p�ijde Ježíš,“ �ekl Ben rozhodn�. „Taky
se  m�že  stát,  že  bychom  za  týden  zjistili,  že  Ježíš  nep�išel,  že  jsme  manželé  a  že  si  spolu
nerozumíme  až  tak  moc,  jak  jsme  si  mysleli.  Zkrátka  a  dob�e  mi  jako  dostate�ný  d�vod  k
manželství nep�ijde to, že jsme oba zv�daví na to, jaké je to mít sex.“

Ben si byl jistý, že Amy byla rudá až za ušima, a to byl koneckonc� i on. Našt�stí všechno p�ikrýval
milosrdný soumrak.

„Musíš to �íkat tak natvrdo?“ zamra�ila se Amy.

„Musím,“ odpov�d�l  Ben, „protože si v�bec nejsem jistý tím, jestli bys se mnou za normálních
okolností cht�la chodit a navíc mám pochybnosti i  o tom, jestli  chci chodit já s tebou. Tím ale
ne�íkám, že nechci, aby bylo jasno. Spíš to te� nechci �ešit. N�co te� studuji a popravd� �e�eno
za�ínám mít o tom vytržení trochu pochybnosti.“

„Jak m�žeš pochybovat o vytržení?“ nechápala Amy.

„Víš co, Amy?“ nadhodil Ben. „Já jsem dneska n�jaký vy�ízený. Ud�lej pro mne, prosím, jednu
v�c. P�ivez z Izraele n�jaké p�kné fotky, a� z toho aspo� n�co mám, a pokud se sem vrátíš a žádné
vytržení nebude, tak si pak o tom všem popovídáme, o nás i o tom, �ím se te� zabývám.“

„Uvidíme se v nebi, Bene,“ odpov�d�la Amy sebejist�. Na chvíli to vypadalo, že chce ješt� n�co
dodat, ale pak mu pop�ála dobrou noc a vydala se k bu�ce, kde byla ubytovaná.

5. kapitola

„Jak se ti líbil ten v�erejší film?“ Ben si ráno p�isedl kde stolu, kde sed�la i Amy. Ta se zatvá�ila
trochu rozpa�it�, ale když vid�la, že se Ben chce bavit o filmech, trochu se uklidnila.

„P�kný,“ odpov�d�la stru�n�. „Jsem zv�davá, co bude na programu dneska.“

Ben troši�ku nadzdvihl obo�í, protože horší film už dlouho nevid�l. O chvíli pozd�ji si na volné
místo p�isedli i Veronika s Viktorem.

„Organizujeme dnes výlet,“ spustil Viktor bez okolk�. „Kousek odtud je akvárium. Na kole bychom
tam m�li dojet tak za hodinu a zpátky jezdí výletní lo�, která staví ve vsi dva kilometry odtud.
	íkali jsme si v�era s Veronikou, že už to s t�mi filmy trochu p�eháníme a ten v�erejší byla navíc
p�íšerná pakárna. Domluvili jsme s tetou, že si o p�l hodiny zkrátíme polední pauzu a ona nás pak
pustí o n�co d�ív. Takže vyrážíme ve �ty�i. Kdo jede?“

„Já rozhodn�,“ ozval se Ben. „Taky už jsem si �íkal, že bych m�l ty ve�ery trávit aspo� ob�as trochu
jinak.“

„P�emýšleli jsme, že bychom n�co takového mohli podnikat pravideln�, tak jednou dvakrát týdn�,
ale to už si budeme muset odpracovat v jiné dny, tohle je výjimka,“ p�idala se Veronika.
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Ben se na Viktora podíval a ironicky dodal: „Musím ale �íct, že nechápu, co se ti nelíbilo na tom
filmu. Bylo to tak pou�né, jak je vždycky pot�eba poslouchat autority a napráskat jim na druhé
každou blbost, aby náhodou nezhynuli p�íšernou smrtí.“

„To jo,“ zazubil se Viktor a mrkl na n�ho, „kde by nám byl konec, kdyby na nás naši strážní and�lé
s láskou nedonášeli.“

Amy trochu zrudla, rychle do sebe obrátila zbytek �aje a zvedla se k odchodu.

Jeden z dalších kluk�, John, se na Viktora podíval a zamyšlen� �ekl: „Uv�domuješ si, že Roš ha-
šana za�íná v pond�lí ve�er a dnes je pátek? Myslím, že žádný další výlet už nebude, ale dneska s
vámi jedu. Když už pak na nové zemi nebude mo�e, tak a� si to ješt� užijeme.“

Viktor trochu nadzdvihl obo�í, ale byl už skoro �as jít na vykopávky, takže to nekomentoval. Pro
pár z nich byl tohle poslední pracovní den p�ed Roš ha-šana. V�tšina se ale rozhodla pracovat v
sobotu, aby si tak nahradili následující pond�lí a neplýtvali volnem, které si cht�li vybrat na svátky.
Zatím m�l každý z nich nárok jen na dva dny, a díky odpracované sobot� by pak mohli mít volno až
do �tvrtka. Tém�� nikdo ovšem nepo�ítal s tím, že by se m�li tady na zemi ješt� n�kdy sejít. Byli si
jistí, že se p�íšt� setkají už tak jedin� v nebi, kde z�ejm� poplyne �as úpln� jinak, pokud tam v�bec
n�co jako �as bude. Byli  si  však jistí,  že naprosto  p�esn�  ví,  co tam nebude – všudyp�ítomný
polystyren.

Ben se vydal ke z�íceninám starého domu po Viktorov� boku.

„Doufám, že se jí to moc nedotklo,“ poznamenal Viktor a pohlédl sm�rem k Amy, která mí�ila na
opa�nou stranu bývalé vesnice. „Pak si s ní promluvím. Víš, tahle holka m� štve,“ p�iznal Benovi.
„Je tak neskute�n� krásná, že se mi málem podlomila kolena, když jsem ji poprvé vid�l, ale sta�ilo,
aby otev�ela pusu a kouzlo bylo pry�. Tedy ne že by nebyla chytrá, ale ta její p�ehnaná láska k
pravidl�m, to je n�co hrozného. Nejde ani o to, že t� naprášila tet� s tím nálezem, ale díky ní každý
ví, pro� ty nejedeš do Izraele a pro�  tam jede ona. Informovala své kamarádky, žes jí prodal tu
vstupenku, a když se jí zeptaly pro�, �ekla jim samoz�ejm� pravdu. To jen aby bylo jasno, že to ani
nám ne�ekla naše teta. Všichni to tady ví kv�li Amy.“

„Chvíli mi taky trvalo, než jsem p�estal podléhat jejímu p�vabu,“ p�iznal Ben, „ale v tuhle chvíli
musím �íct, že už o ni p�estávám stát. Tedy po�ád se mi trochu líbí, ale taky bych si p�ál, aby jednala
normáln�ji. Po�íta�e jsou evidentn�  schopné vyhodnotit  �adu v�cí,  ale na tyhle oby�ejné lidské
vztahy to  nesta�í.  P�iznávám, že za�ínám mít  kv�li  Amy pochybnosti,  jestli  je  rozumný nápad
hledat si tímhle zp�sobem partnerku.“

„To jsme dva,“ usmál se Viktor, a pak se na Bena pátrav� zadíval. „Takže už za�ínáš trochu v��it, že
je p�ed námi n�jaká budoucnost?“

„Popravd� �e�eno mám te� v hlav� p�kný zmatek,“ odpov�d�l Ben. „Mohl by sis se mnou n�kdy
projít Matouše 24. kapitolu a �íct mi, co si o tom myslíš?“

Viktor p�isv�d�il. „N�co ti ale p�edtím pošlu. Je to z knížky „Historie eschatologie“, kterou napsal
shodou okolností Abraham Juda, který žil tady ve vsi. Ta knížka je dost pou�né �tení, i když k smrti
nudné. Každopádn� by bylo dobré, aby sis to prošel, ješt� než si k tomu spolu sedneme. Nejde jen o
to si pro�íst toho Matouše. Juda tam má na konci knížky srovnávací tabulku, kde jsou ješt� paralelní
texty k té rozmluv� na Olivetské ho�e z Marka a Lukáše. Je to vážn� zajímavé, tak na to n�kdy
mrkni, až budeš mít �as.“
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Ben p�ikývl a zeptal se: „A o �em ta knížka je?“

„O �em myslíš, že by mohla být 'Historie eschatologie'?“ odpov�d�l Viktor s úsm�vem. „O historii
eschatologie. Tys tohle slovo nikdy neslyšel?“

Ben zavrt�l hlavou.

„Eschatologie je název pro to u�ení o poslední dob� a o konci sv�ta. To slovo se nau�, m�žeš s tím
pak d�lat dojem na holky,“ mrkl na n�ho Viktor.

Ben se zasmál. Líbil se mu zp�sob, jakým s ním Viktor mluvil. Tenhle kluk mu sedl a Ben si byl
jistý, že se jakýchkoliv výlet� s ním zú�astní už jen kv�li tomu, aby se s ním víc seznámil.

„No, už to vidím,“ �ekl Ben z legrace, „jak potkám n�jakou holku a �eknu jí: �au krásko, hele co si
myslíš o eschatologii?“

Viktor se usmál. „Popravd� �e�eno pro m� je tahle otázka dost klí�ová. S holkou, která o�ekává
každým dnem vytržení, a baští všechny ty nesmysly o konci sv�ta a Ježíšov� p�íchodu, bych si asi
nic neza�ínal. Tedy pokud by o tom nebyla ochotná p�emýšlet.“

„�emu lidé v��ili d�ív, když se ta knížka zabývá historií téhle víry?“ cht�l v�d�t Ben.

„Na to, o �em je kniha Zjevení a ta další proroctví, jsou takové �ty�i hlavní názory2,“ spustil Viktor.
„Asi není pot�eba, abych ti vysv�tloval futurizmus, tedy tu víru, že se v budoucnu Ježíš fyzicky
vrátí na zem a bude tady kralovat tisíc let. Jestli bys o tom, kdy se futurizmus rozší�il, cht�l v�d�t
n�co víc, tak se zeptej tety, ta se tím zabývala na vysoké. Futuristé se rádi dohadují o tom, jestli
p�ijde vytržení p�ed Velkým soužením, uprost�ed soužení nebo po n�m, ale n�kdy d�lají, jako by
tohle byl jediný problém, který existuje, a spousta k�es�an� ani neví, že se futurizmus za�al víc ší�it
až v 19. století a do té doby p�evažovaly jiné názory.

D�ív byl rozší�ený historizmus, tedy historický pohled, kterému v��ili n�kte�í reformáto�i, t�eba Jan
Kalvín, John Wesley, Charles Spurgeon nebo Jonathan Edwards. Byl to p�evládající názor v letech
1500-1800. V��ili, že Zjevení 1. kapitola je po�átek církevní historie a že ty události jsou roztažené
p�es  n�kolik  tisíc  let.  Zastánci  historizmu  rádi  zkoumají,  ve které  �ásti  Zjevení  se  práv�  te�
nacházíme. 	íkám zkoumají, ale tohle u�ení už moc populární není.

T�etí pohled se nazývá idealizmus  (nebo-li takzvaný duchovní pohled) - podle tohoto názoru je
kniha Zjevení jen duchovní obraz, je to alegorie a není o událostech, které by se m�ly stát, nebo se
staly. Je to prost� vyjád�ení konfliktu mezi drakem a Beránkem, �áblem a Ježíšem a celá kniha
Zjevení je jen symbolická.

�tvrtý pohled se nazývá  preterizmus, 'praeterita' je  latinsky minulost a preterizmus je  opakem
futurizmu. Podle tohoto názoru je kniha Zjevení o zni�ení Jeruzaléma v roce 70 n. l., což byla ta
apokalypsa a nejhrozn�jší �as v d�jinách Izraele. 

2 https://sozo.cz/?p=1825
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Ješt� bych m�l asi �íct, že tohle není jediná terminologie a d�lení, kterou se ta u�ení popisují. Také
m�žeš  zaslechnout  výrazy  jako  postmileniální  pohled, amileniální  pohled  nebo  premileniální3

pohled na Ježíš�v návrat.“

„Preterizmus je to, �emu v��íš ty?“ dovtípil se Ben.

Viktor p�itakal.

„A to u�ení, že se Ježíš vrátí 3 500 let po své smrti, má také n�jaký speciální název krom� toho, že
je to futurizmus?“ napadlo ješt� Bena.

„Jasn�,“ p�isv�d�il Viktor. „Tomu se �íká vitulizmus. Vitula je latinsky kráva a doslova to znamená
totální kravina.“

Ben se rozesmál. Byli už na míst�, kde m�li pracovat. Viktor si navlékl rukavice a celou diskuzi
stru�n� uzav�el.

„Víš,  s tímhle u�ením p�išel práv�  Felix Fischer,  ten chlapík, který bydlel d�ív v tomhle dom�.
Opíralo se to o velice podivné proroctví nep�íliš známé prorokyn�, ale tehdy okolo roku 2500 byla
ta víra v Ježíš�v návrat hodn� silná kv�li tomu, že byl už postavený t�etí chrám a došlo ješt�  k
n�kolika významným událostem, které lehce p�ipomínaly knihu Zjevení – planeta byla rozd�lená na
deset správních okrsk�,  ud�lalo se n�kolik krok� k vytvo�ení budoucí jednotné vlády, zrušily se
papírové peníze a zavedly se celoplošn� zdravotní �ipy. Takže lidé tehdy šíleli a o�ekávali, že musí
nastat konec sv�ta. A Fischer tehdy nato�il na základ� tohoto proroctví film a nutno �íct, že to byl
trhák. Ta prorokyn� tvrdila, že jí Pán nadp�irozen� ukázal, že ty �asy, �as a p�l �asu v Danielovi
jsou  ve  skute�nosti  tisíciletí  a  že  moud�í  lidé  mají  možnost  p�esn�  pochopit,  kdy  má  Kristus
doopravdy p�ijít. Byla to taková slátanina z 12. kapitoly Daniela, ale tím, jak se okolo roku 2500 nic
významného  nakonec nestalo,  nabývalo tohle u�ení  na  popularit�.  Fischer  tomu všemu nasadil
korunu tím, že založil u Jeruzaléma Apokalyptický park – to byla v podstat� hra s um�lou realitou,
ve které lidé mohli procházet celou tou knihou Zjevení a prožívat tam ty popsané události. A tenhle
park fungoval do roku 3 000, kdy už ty efekty byly vážn� zastaralé a sm�šné. Z toho místa se pak
stal jen oby�ejný m�stský park se sportovním centrem, ale v jeho st�edu z�stal památník, ve kterém
m�la být tajná schránka s p�esným datem Ježíšova p�íchodu, kterou ale lidstvo nesm�lo otev�ít
d�íve, než roku 3 500. Asi víš, že tam ta schránka nebyla. Roku 3 501 n�kdo dohledal ve starých
archivech, že ji Fischer ve skute�nosti ješt� za svého života p�est�hoval, protože se ten památník
opakovan� n�kdo pokusil vyloupit.“

„Hodláte vy dva dneska pracovat?“ ozval se v tu chvíli za nimi hlas Magdalény Nowak.

3 Definice z knihy  Pentecost, J. Dwight: THINGS TO COME (A Study in Biblical Eschatology), Zondervan Publishing House, 1977:

1. neliterární, duchovní pohled  – tento  pohled odmítá, že dojde k literárnímu, fyzickému návratu Krista na zem. Za podstatnou je považována

„duchovní p�ítomnost“ v jeho lidu. Jeho návrat je ztotož�ován s r�znými událostmi – zkázou Jeruzaléma, dnem letnic, smrtí v��ícího nebo jeho

obrácením nebo s dalšími zvraty v historii �i v život� jedince.

1. postmileniální pohled – dle tohoto pohledu bude celý sv�t pok�es�anšt�n a p�iveden ke Kristu p�ed jeho návratem. Tato interpretace uznává

literární milénium a Krist�v p�íchod, ale jeho ustanovení, Krist�v vztah k  n�mu a dobu jeho návratu (po miléniu) vykládají odlišn�.

2. amileniální pohled – dle tohoto pohledu nedojde k  literárnímu návratu Krista ani k miléniu, proroctví se mají napl�ovat duchovn�. Z tohoto

pohledu byl Satan svázán p�i Kristov� prvním p�íchodu a sou�asnost je dobou milénia. Podle Augustina se milénium napl�uje na zemi, podle

Warfielda v nebi, další milénium nebude, ale po tomto milénia dojde ke Kristovu návratu (v �emž se interpretace shoduje s  postmileniálním

pohledem).

3. premileniální pohled – z tohoto pohledu se Kristus vrátí na zem fyzicky, p�ed miléniem a bude vládnout tisíc let.
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Viktor se usmál. Sepjal ruce, lehce se jí uklonil a pronesl: „Odpus� mi, vznešený sáhibe, že jsem
takový fláka� a ne�íkej to na m�, prosím, mému panu otci, m�l bych z toho pr�švih.“

A s t�mi slovy odsp�chal pry�.

Magdaléna Nowak z�stala stát s úsm�vem na míst� a zavrt�la nad tím jeho šaškováním hlavou.

Ben zalezl do dolíku plného st�ep�  a kousk�  cihel a za�al se tím nepo�ádkem probírat.  Byla to
jednotvárná práce a on využil toho, že tam na n�j není moc vid�t a že Magdaléna Nowak odešla,
pustil si film Felixe Fischera a po o�ku ho p�i tom sledoval. Byl rád, že se ocitl v jiné skupin� než
Amy,  a  doufal,  že  se  u  n�ho  neobjeví  jiný horlivec,  který  by  považoval  za  svou  k�es�anskou
povinnost na n�ho naprášit, že se p�i práci dívá na filmy, protože správn� mohl mít po�íta� pušt�ný
jen ve zvukovém režimu. Nikdo ho ale za celou dobu nevyrušil a jemu vzáp�tí spadla �elist, když
byl v záv�ru filmu uvedený rozhovor se skute�nou prorokyní. Byl si totiž jistý, že tu ženu poznal.
Z�stal stát jako p�ikovaný a nev��ícn� ji sledoval. Ani si nevšiml, že se za ním ozvaly kroky.

„Není náhodou n�jaký h�ích, který bys pot�eboval vyznat, brat�e?“ k�enila se Veronika. „Víš, že Pán
je blízko a že je pot�eba se posv�tit, abys tu nebyl zanechán ve Velkém soužení. Na tvém míst� bych
urychlen� �inila pokání z toho, jak se tu ulejváš.“

Ben se usmál a Veronika mu pokynula. „Poj�, máme p�ijít s Viktorem na jiné místo.“

Vydali se asi  o  kilometr dál,  kde byla uprost�ed náletu �erstv�  odlesn�ná plocha. Nerovnosti v
terénu ukazovaly na to, že nánosy listí a hlíny skrývají poz�statky n�jaké stavby.

Magdaléna Nowak tam stála u velkého stromu s jedním z d�lník�, kte�í jim p�ipravovali terén, a o
n��em se s ním dohadovala.

„Na pokácení tak velkého stromu musíte mít povolení, madam,“ mra�il se muž.

„To já samoz�ejm� vím,“ namítla kurátorka, „jenže se mi tím nechce zdržovat. Není n�jaký zp�sob,
jak to obejít?“

„Nechci mít žádné nep�íjemnosti,“ nedal se muž. „Ten stroj zaznamenává GPS polohu, p�esnou
ší�ku kmene a také snímá, jestli ten strom stál nebo ležel.“

„Já to chápu, jenže celý sv�t te� šílí s Roš ha-šana a to povolení mi dnes nemá kdo dát. M� tohle
místo  zajímá,  m�že  tu  být  archeologicky  cenný  nález  a  cht�la  bych  to  tady  sama  v  klidu
prozkoumat v t�ch dnech, kdy budou stážisté pry�. Vy jste k�es�an?“ podívala se na n�ho.

„Nijak zvláš� horlivý,“ p�iznal muž, který pochopil, že ji zajímá, jak je neoblomný, „ale tohle není
otázkou sv�domí. Víte, jakou bych za to pokácení bez povolení dostal pokutu?“

„Jakou?“ zeptala se Magdaléna Nowak se zájmem.

„Tak p�t tisíc,“ odpov�d�l muž.

„A když vám n�co potvrdím a tu pokutu zaplatím?“ nadhodila kurátorka.

„Vy chcete dát p�t tisíc ta to, že ten strom pokácím o pár dní d�íve?“ zeptal se muž nechápav�.

Magdaléna Nowak p�ikývla. „Stejn� jdou ty peníze z pokut na výsadbu dalších strom� a na to je
dám ráda.“
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„Fajn, pro mne za mne,“ p�isv�d�il muž. Chvíli spolu vypl�ovali n�co v po�íta�i a kurátorka pak
p�iložila k obrazovce svou dla�.

„Víš,  že za tohle m�žou k�es�ané?“ podíval se Viktor na Bena. „Myslím tím za to,  že všechny
transakce  stvrzujeme  v  dnešní  dob�  otisky  dlaní.  Už  p�ed  více  než  tisíci  lety  byla  p�ipravená
technologie plateb pomocí  �ip�,  ale  k�es�ané  z  toho šíleli  hr�zou  a  bránili  se tomu.  Proto byl
nakonec  vymyšlený  po�íta�ový platební  systém,  stvrzovaný  otisky a �ipy z�staly  jen zdravotní
záležitostí a jen za velmi p�ísných podmínek mohou být použity k lokalizaci lidí.“

„O tom jsem n�co slyšel,“ p�isv�d�il Ben a se zájmem se díval na stroj, který p�ipomínal létající
talí�, jak se vznesl nad mohutný smrk, sjel po jeho kmeni dol� a o�istil z n�j všechny v�tve, pod�ízl
ho a odlet�l s ním pry�, zatímco jiný robot sbíral v�tve, drtil je a št�pku sypal o kus dál na hromadu.
T�etí robot vyvrátil pa�ez i s ko�eny, a zatímco ho za�al likvidovat, popošla Magdaléna Nowak ke
stážist�m.

„Vezmete  si  detektory  kovu  a  po�ádn�  to  tady  prohlédnete,  ano?  A pak  tu  za�nete  s  b�žným
pr�zkumem.“

„Co je to za místo?“ cht�la v�d�t Veronika.

„Je ur�itá malá možnost, že se Felix Fischer narodil ve skute�nosti tady a do toho domu, který tak
pe�liv� zkoumáme, se nast�hoval až pozd�ji,“ �ekla Magdaléna Nowak na vysv�tlenou. „A nechci,
aby se tu zatím zbyte�n� motal n�kdo další, takže se do toho, prosím, pus�te vy.“

„Co si myslíte, že tady najdete?“ zeptal se Ben trochu nesm�le.

Magdaléna Nowak zaváhala, ale pak odpov�d�la: „Hledám Fischer�v rodný d�m – ten  památník z
toho letá�ku vypadá úpln� stejn� jako ten v Jeruzalém�, ve kterém m�la být p�vodn� Fischerova
schránka. A už pár let mám podez�ení na to, že Fischer p�esunul tu schránku sem.“

Ben se na ni váhav� podíval. „Napadla vás n�kdy možnost, že je to celé jeden velký podvod? Totiž
já nevím, co byl Fischer za� z hlediska charakteru, jak vážn� bral svou víru a jestli by byl n��eho
takového schopný, ale kdysi jsem si p�ál stát se režisérem a dost jsem studoval všechno možné na
p�ijíma�ky na univerzitu.  Krom�  jiného jsem vid�l  i  pár  kontroverzních film�.  Jeden z nich se
jmenoval 'Píse�né mo�e' a odehrávalo se to v dob�, kdy za�alo vznikat na Saha�e um�lé mo�e. Ten
film byl nádherný, ale zazn�la v n�m n�jaká rasistická hláška, kv�li které se nikdy nedostal do kina.
Tehdy tam hrála jednu z vedlejších rolí neznámá mladá here�ka, která se jmenovala Julia Wood. Už
nikdy nehrála v ni�em jiném, ani nevím pro�. Pamatuji si to z výukového programu, tenhle film tam
figuroval jako p�íklad, protože ten scénárista byl v té dob� velice uznávaný, ale tímhle si úpln�
zni�il kariéru. Mn� se ten film líbil tak, že jsem se na n�j díval vícekrát a tu here�ku si moc dob�e
pamatuji. No, a abych to zkrátil, ta prorokyn�, která figurovala v tom proroctví o konci sv�ta, je
podle mne ona, asi tak o t�icet let starší. Jsem si tím docela dost jistý.“

„Cože?“ vyvalila na n�ho o�i Veronika. „To je to, na co jsi tak koukal s otev�enou pusou, když jsem
pro tebe p�išla?“

Viktor ji vzal kolem ramen. „Vy holky jste hrozné práska�ky. Nemusíš tady na n�j žalovat. Bavili
jsme se o tom spolu ráno, takže p�edpokládám, že byl Ben zv�davý a bylo mu jasné, že se k tomu
už dneska kv�li tomu výletu nedostane.“
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Magdaléna Nowak se usmála a mrkla na Bena. „Jen aby bylo mezi námi jasno, cokoliv kdokoliv
studuje b�hem pracovní doby o Felixovi Fischerovi, se bere jako práce, i kdyby u toho náhodou
porušoval n�jaká na�ízení.“

Ben se pousmál.

„Víte,  Bene,  že  by to  všechno mohl  být  promyšlený podvod,  m�  napadlo už dávno,“ p�iznala
kurátorka,  „ale  dlouho jsem si  nebyla jistá  tím,  co  by mohlo  být  Fischerovou  motivací,  ale  v
posledních pár dnech mi to do sebe za�íná všechno zapadat. Zkuste za�ít pátrat po té schránce, t�eba
ji najdeme a potvrdí se nám to, ano?“

Viktor z legrace zasalutoval a chopil se p�ipraveného detektoru kovu, zatímco Magdaléna Nowak
odešla.  Rozd�lili  si  vy�išt�ný prostor  a  do ob�da už nem�li  p�íležitost  spolu promluvit.  Pak se
vydali do jídelny. Magdaléna Nowak se k nim zv�dav� p�ipojila.

„Je tam dost míst,  kde nám to pípalo,  ale popravd� �e�eno mám podez�ení, že to budou zbytky
kovových ty�í v základech domu,“ informoval ji Viktor. „Myslím, že by nám pomohlo, kdybys nám
ukázala,  jak  si  myslíš,  že  byl  ten  d�m orientovaný,  abychom v�d�li,  na  co  se  máme zam��it.
Nechceme zdržovat, ale na druhou stranu by bylo dobré nejd�íve v�d�t, kudy vedla tehdejší silnice.“

„Zajdu tam pak s vámi, studuji to tady na starých mapách celé dopoledne,“ odpov�d�la mu teta.
„Pokud do svátk� nic neobjevíme, necháme si pak ud�lat letecky hloubkové snímky. A taky jsem
rozkoukala ten film 'Píse�né mo�e' a musím s vámi, Bene, souhlasit. Opravdu to vypadá, že je to ta
here�ka. Otázkou je, jestli se nám z here�ky stala prorokyn�, nebo jestli je tohle ve skute�nosti její
životní role. Odpoledne se musím podívat, jestli se o ní dá ješt� n�co zjistit.“

„Když jsme u toho zjiš�ování, p�išel jsem ješt� na jednu v�c,“ nadhodil Ben. „U�edníci se Ježíše
ptali, kdy nastane konec jisté doby spojené se zni�ením jeruzalémského chrámu a on jim na to �ekl,
že ta doba p�ijde,  až se naplní �ada r�zných v�cí, t�eba to, že evangelium bude hlásáno po celé
�ímské �íši.“

Magdaléna Nowak se usmála.

„	íkala  jste,  že  tyhle  verše  jsou  pro  vás  hlavním  d�vodem,  pro�  vám  Bible  nedává  smysl,“
p�ekrucoval Ben naschvál její slova, „takže jsem se cht�l zeptat, když jsem vám to te� tak hezky a
smyslupln� vysv�tlil, jestli už jste p�ipravená p�ijmout Ježíše. M�žeme se modlit spolu t�eba hned
tady a te�.“

Magdaléna Nowak se rozesmála.

Ben se zvedl, aby odnesl nádobí a s vážnou tvá�í jí �ekl: „Hezky se sm�jete, ale v�bec nevím, co je
na tom, co jsem �ekl, legra�ního.“

Na odpov�� ale ne�ekal a vydal se s podnosem s nádobím k velké my�ce. U té se k n�mu p�ipojila
Amy.

„Koukám, že nemáš moc skromné ambice,“ rýpla si do n�ho, „vážn� by m� nenapadlo, že mí�íš tak
vysoko, že ses rozhodl nakonec sbalit vnu�ku Káleba Steina.

„Cože?“ podíval se na ni Ben nechápav�. „Já v�bec nikoho nebalím, to za prvé a za druhé se ke
mn�  nic  takového  nedoneslo.  Veronika  má  n�co  spole�ného  s  Kálebem  Steinem?  S  tím
sv�toznámým kazatelem?“
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„Blik,“ �ekla Amy, zavrt�la hlavou a bez dalšího vysv�tlování odešla.

Ben  se  zaražen�  podíval  sm�rem,  kde  sed�li  Veronika  s  Viktorem.  Když  se  mu  Veronika
p�edstavovala,  tak  mu  nedošlo,  že  by  mohla  mít  n�co  spole�ného  s  jednou  z  nejznám�jších
k�es�anských  osobností  dané  doby.  Stein  byl  �editelem nejprestižn�jší  k�es�anské  univerzity  a
zárove�  to byl oblíbený televizní kazatel hlavn� kv�li tomu, že byl neskute�n� vtipný. Na sv�t�
nebylo k�es�ana, který by neznal jeho jméno, a Benovi tohle spojení v�bec nedošlo. Možná i proto,
že tehdy s Veronikou mluvil o  Einsteinovi  a jeho myšlenky se ubíraly spíš tímhle sm�rem.  Na
okamžik je nev��ícn� pozoroval, jak se spolu sm�jí, a bezd�ky závistiv� polkl.

6. kapitola

Ve dv� hodiny se rozpršelo tak siln�, že museli práci p�erušit. Za tu hodinu na nalezišti neobjevili
v�bec nic zajímavého, ale než p�išli do tábora, byli celí od bláta. Oble�ení sice nepropoušt�lo vodu,
ale bylo tak špinavé, že Ben vlezl pod sprchu i s ním, nejd�íve osprchoval své oble�ení a pak až
sebe. Než se p�evlékl, byla už p�ed sprchami fronta. Za ním tiše bublala recykla�ní jednotka, která
�istila  veškerou vodu ze sprch.  Ta se používala stále  znovu a znovu.  Úspora a recyklace byly
heslem všeho už celá staletí. Ben nap�íklad v�bec nechápal, že v ur�ité dob�  mohli lidé plýtvat
n��ím takovým, jako byla voda, t�eba na splachování. Spalovací toalety vyt�snily ty splachovací už
v pr�b�hu 22. století.

Mokré oble�ení odnesl na pokoj, kde ho pov�sil na ramínko, a seb�hl po schodech do spodní �ásti
ubytovacích bun�k, kde byla jídelna. Viktor, který se práv� bavil se svou tetou, se na n�ho usmál.

„Domluvil jsem, že si m�žeme p�j�it minibus a vyrazit na ten výlet už te�. Nechápu, jak je ješt� v
dnešní dob� možné, že se p�edpov�� po�así splete, ale asi se obrátil vítr. U mo�e se to ob�as stává.
P�vodn� nás m�l ten déš� minout. Ráno se mi nahlásilo patnáct lidí a to akorát vychází. Sice by te�
m�li zájem i další, ale kdo d�ív p�ijde, ten d�ív mele. Jestli cht�jí jet také, budou si to muset za�ídit
n�jak jinak.“

„Nebude v tom akváriu narváno?“ nadhodil Ben.

Viktor zavrt�l  hlavou. „Už jsem tam zavolal  a  koupil  jsem lístky,  našt�stí  tam poušt�jí  každou
p�lhodinu jen ur�itý po�et lidí. Jsme tam objednaní na t�etí. Ješt� si m�žeme dát n�co dobrého, než
se  vyhrabe  ženská  �ást  výpravy,“  �ekl  a  zamí�il  k  pultu  s  ob�erstvením,  kde  bylo  k  sva�in�
p�ipravené r�zné ovoce, o�echy, pe�ivo a jogurty.

Ben si nabral na talí� pár o�ech� a n�jaký kolá� a hlavn� si nato�il teplý �aj, na který se t�šil od
chvíle, kdy za�aly dopadat první kapky.

Magdaléna Nowak si p�isedla k nim a chvíli se s nimi bavila o tom, jak budou další den postupovat
v prohledávání nalezišt�. Viktor jí slíbil, že si za to volné odpoledne zkrátí druhý den aspo� polední
pauzu a ráno nastoupí už v osm. Bena ta vyhlídka v�bec nelákala, ale vid�l, že i Viktora zajímá,
jestli na daném míst� n�co najdou a neodvážil se cokoliv namítnout.

Magdaléna Nowak si Bena chvíli zamyšlen�  prohlížela a pak nadhodila.  „Mám další otázku na
našeho biblistu.“

„Tím myslíte, doufám, jeho,“ odpov�d�l rychle Ben a ukázal na Viktora.

„Jeho názory už znám,“ �ekla kurátorka. „Zajímá m�, jestli nep�ijdete s n��ím novým.“
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Ben si povzdychl. Bylo mu jasné, že je to zase n�jaký chyták.

„Trápí m� ty rány ve Zjevení,“ p�iznala. „Vy v��íte tomu, že je to doslovné?“

Ben váhav� p�ikývl.

„Když bude zatm�na asi t�etina slunce, kolik pak bude na Zemi stup��? Nezmrzneme tady? A to
slunce se pak zase n�jak vzpamatuje, když pak o n�co dál sežehne lidi ohn�m a bude obrovské
teplo? Úpln� mi tyhle kosmické úkazy nejsou jasné,“ �ekla a zatvá�ila se ztrápen�.

Viktor nadzdvihl obo�í a zatvá�il se pobaven�, ale nic na to ne�ekl.

Ben  se  tentokrát  nedal.  „Do  zít�ka  vám  to  spo�ítám  na  desetinu  stupn�  p�esn�,“  odpov�d�l
pohotov�.

Magdaléna Nowak se pousmála. „To bych vážn� ocenila, Bene. Ale na druhou stranu bych nerada,
abyste  si  tím kazil  ve�er.  Vy k�es�ané m�  fascinujete  jednou  v�cí  –  v Bibli  jsou  do o�í  bijící
nesrovnalosti a vy místo toho, abyste to uznali, budete trávit hodiny tím, že budete vymýšlet logické
argumenty, jak do sebe ty nepasující v�ci napasovat. Bylo by mnohem jednodušší uznat, že je to
kniha plná nesmysl� a za�ít žít.“

Ben si povzdychl. „Víte, kdysi jsem poznal Krista. Ten moment, kdy vstoupil do mého života, je to
nejsiln�jší, co jsem kdy prožil. V Bibli je napsané, že nás Kristus p�išel zachránit z našich h�ích� a
já jsem prožil radikální osobní prom�nu a osvobození. Od té doby nejenže vím, že je živý a existuje,
ale �asto vnímám to,  jak m�  vede nebo mi n�co �íká.  To, že nerozumím n�kterým v�cem, které
Bible �íká, mi nikdy nevezme tenhle zážitek. Jsem si jistý, že Ježíš je živý a že je to opravdu Boží
Syn. N�kte�í lidé mají za to, že Ježíš byl jen n�jaký dobrý �lov�k, ale-“

„Hlavn� na m� nevytahujte C.S. Lewise a tu argumentaci, že Ježíš byl bu� B�h, lhá� nebo šílenec,“
p�erušila ho archeoložka. „Neurážejte tím mou inteligenci.“

„Vám to p�ijde nelogické?“ podíval se na ni Ben váhav�.

Magdaléna Nowak pot�ásla hlavou. „Logiku to má,“ odpov�d�la, „asi jsem použila špatné slovo,
m�la  jsem �íct spíš p�ehled. �asto pracuji  se  studenty a vždycky m�  fascinuje,  když  si  n�jaký
dvacetiletý mladí�ek myslí, že n�kdo s mým vzd�láním tyhle argumenty nezná.“

Magdaléna dopila svou kávu a dodala: „Myslím si, že Ježíš Kristus byl bu� lhá� nebo šílenec. Nebo
spíš  kombinace  obojího.  Myslím,  že  t�m  podivnostem,  které  si  vymýšlel,  sám  v��il  a  že  si
doopravdy myslel, že je B�h a že dokonce vstane z mrtvých, ale v tom se p�epo�ítal.“

S t�mi slovy se zvedla a nedovolila mu, aby jí na to odpov�d�l.

Ben se díval, jak odchází a byl rád, že šla pry�. Nebyl si jistý, jak by se s ní m�l bavit.

Viktor mu položil ruku na rameno.

„Nic si z ní ned�lej,“ �ekl mu p�átelsky. „Ráda provokuje. Ty její argumenty nejsou tak
nepr�st�elné, jak si myslí, ale ono nemá význam se s ní moc bavit. P�edem se rozhodla, že všechno,
co jí jakýkoliv k�es�an �ekne, je nesmysl, tím spíš, pokud je to n�kdo, kdo je v našem v�ku. Je to,
jako by m�la p�ed sebou nepr�st�elný štít. Zkrátka se rozhodla, že se k ní nic z toho nedostane a
v�bec to není o pravdivosti toho obsahu, ale o ní.“
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V tu chvíli vešla do jídelny Veronika, podívala se na hodinky, a když zjistila, že má ješt� pár minut
�asu, vzala si také n�co k sva�in�.

„Copak tady �ešíte?“ nadhodila.

„Ale, naše drahá teti�ka zkouší na Bena sv�j repertoár argument�.“

„Víš, my se s ní nehádáme,“ �ekla Veronika. „Ono jí totiž jde o jednu v�c. Zná opravdu hodn� v�cí
z historie a její nejv�tší pot�šení je zahnat lidi do kouta a p�inutit je uznat, že n�co neví. Nejlepší je
se s ní bu� bavit o n��em jiném nebo se jí slušn� zeptat na to, co ví ona. Má z toho aspo� radost, že
m�že n�koho pou�it. A je vážn� se�t�lá, takže se toho od ní dá dost dozv�d�t.“

„Chceš �íct vtip?“ nadhodil Viktor.

Ben p�ikývl.

„Její syn je kazatel. A to je jeden z hlavních d�vod�, pro� je tak neskute�n� naštvaná na všechny
k�es�any. Nedokáže se s tím vyrovnat. Myslela si, že ten její jediný vypiplaný syná�ek, se kterým si
dala takovou práci, bude žít život, jaký mu p�ipravila ona, a náš drahý bratránek ji takhle vypekl.
Celé je to dost osobní. Myslím, že kdyby se jí Ježíš osobn� zjevil, tak mu, místo aby padla na
kolena, vynadá, že jí ukradl syna.“

„A vaši rodi�e jsou k�es�ané?“ ujiš�oval se Ben.

Veronika p�ikývla. „Víš, tohle by bylo všechno na delší povídání, ty naše rodinné p�íhody a vztahy.
D�de�ek Nowak je kovaný ateista,  jehož dcera se zamilovala do syna jednoho z nejznám�jších
sou�asných kazatel�. A zatímco teta jde v d�de�kových šlép�jích, náš táta podvracel celou rodinu
tím, že obrátil na víru široké p�íbuzenstvo. Jednu dobu kv�li tomu byly u nás dost napjaté vztahy,
ale nakonec d�da s tetou usoudili, že by asi z�stali nakonec sami, kdyby se p�estali bavit se všemi
k�es�any v okolí. Každopádn� umíš si p�edstavit Den dík�vzdání, p�i kterém sedí na jednom konci
stolu autor nejšílen�jší ateistické knížky, která existuje, a na druhé stran� Káleb Stein?“

Ben se zatvá�il trochu rozpa�it�. „Asi u vás musí být veselo,“ �ekl. „Popravd� �e�eno jsem si to
v�bec neuv�domil, když ses mi p�edstavovala, �ekla mi to až dnes Amy. Jsem asi trochu natvrdlý
nebo mi to nedošlo, protože nechápu, co d�láte v téhle �ásti sv�ta. P�edpokládám, že jste se narodili
v Americe?“

„V Americe žije d�da,“ zavrt�la Veronika hlavou. „Náš táta u�í na univerzit� v Jeruzalém� a my
jsme prožili d�tství tam. A jinak tady máme tetu a bratránka, kterého máme rádi, tak jsme si do té
žádosti vyplnili, že chceme pracovat tady s ní.“

„Cht�li jsme totiž trochu víc poznat Evropu, takže o víkendech podnikáme r�zné výlety. Nikdy d�ív
jsme  nebyli  v  t�ch  severních  zemích  jako  je  Finsko nebo  Švédsko  a neznáme moc  dob�e ani
Anglii,“  �ekl Viktor  na vysv�tlenou a zvedl  se od stolu.  „M�li  bychom jít.  Jdu nap�ed nastavit
našeho �idi�e.“

Viktor se rozhlédl po jídeln� a nahlas zavolal: „Kdo jede na výlet, tak za p�t minut a� jste venku.
Jinak peníze mi m�žete poslat až ve�er, vstupné je dvacet dolar�.“

Zatímco  se  lidé trousili  do minibusu,  Viktor  zadával  robotovi,  který  dopravní  prost�edek  �ídil,
sou�adnice, kam má jet.
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„Co se tý�e toho poznávání Anglie, tak by mi bylo pot�šením vám to tam trochu ukázat,“ nabídl
Ben Veronice cestou k minibusu. „Narodil jsem se tam a je to odtud kousek, m�žu vás tam kdykoliv
vzít na víkend.“

„To by bylo fajn,“ usmála se na n�ho Veronika.

Sedla  si  ke  svému  bratrovi  a  vedle  Bena  se  usadil  John,  který  m�l  ovšem sluchátka  v  uších,
poslouchal n�jakou hudbu a díval se z okénka. Ben si b�hem cesty otev�el tabulku, kterou mu poslal
Viktor - srovnání t�í kapitol ze synoptických evangelií, která mluvila o konci sv�ta. Byly to pasáže
Matouš 24, Marek 13 a Lukáš 21. (P�íloha �. 2)

Te�, když vid�l ty t�i texty vedle sebe, ho do o�í bily v�ci, kterých si nikdy d�íve nevšiml. T�eba ta
ohavnost zpustošení. V�d�l, že k�es�ané po staletí v��ili, že aby se slova Bible naplnila, musí být
postaven t�etí chrám, do kterého usedne Antikrist a tím ho znesv�tí. Tohle ho kdysi trápilo, protože
t�etí chrám už dávno stál,  ale bylo v n�m velké muzeum a on netušil,  jak by se dalo znesv�tit
muzeum. Na druhou stranu si ale konec sv�ta žádal Antikrista a Ben si byl d�ív jistý, že jednou do
sebe všechny ty v�ci n�jak zapadnou. M�l totiž za to, že Antikrist má s tou ohavností n�co
spole�ného. Jenže tady vid�l, že Lukáš používá úpln� jiné vyjád�ení:  Ale když uvidíte Jeruzalém
obklopený armádami, tak v�zte, že jeho zpustošení je blízko.

Ben si povzdychl. Ježíš se bavil s u�edníky o tehdejším chrámu a o Jeruzalém� a on nechápal, kde
je v textu ta  hranice, kdy tenhle proslov kon�í  a  m�ní  téma. Ve 27. verši verze,  kterou uvád�l
Matouš, �íkal: Protože jako blesk svítí od východu a je spat�en i na západ�, tak bude p�íchod Syna
�lov�ka. A pak mluvil o tom, jak se ot�esou r�zné mocnosti na nebi, jenže když sklouzl pohledem k
Lukášovi, všiml si, že je tam znovu:  lidé budou omdlívat strachy a z o�ekávání v�cí,  které mají
p�ijít na obydlený �ímský sv�t, protože mocnosti nebes budou ot�eseny. (Lk 21:26 NB). A aby toho
nebylo málo, po celém tom dlouhé vý�tu, který zahrnoval i to, že se na nebi objeví znamení Syna
�lov�ka, všechny kmeny té krajiny budou na�íkat a  uvidí  Syna �lov�ka p�icházet na nebeských
oblacích s mocí  a  velkou slávou (Mt.  24:30)  a dokonce i to,  že pošle své and�ly  s mohutným
zvukem trumpety a oni shromáždí jeho vyvolené ze �ty� v�tr�, z jednoho konce nebe k druhému
(Mt. 24:31), Ježíš najednou �ekl: Myslím to vážn�, že tato generace nepomine, než bude dosaženo
všech t�chto v�cí. Nebe a zem� pominou, ale moje slova nepominou. (Mt. 24:34, 35 NB) A nebylo to
tam napsané jen jednou. Po celém dlouhém vý�tu v�cí, které se evidentn� nestaly, uvedli ta samá
slova i  Marek (Mr. 13:30, 31) a Lukáš (Lk. 21:32,33).

Tohle se nedalo rozplést. Byly jen dv� logické možnosti:

Bu�  m�l  Ježíš  opravdu  za  to,  že  se  jeho  p�íchodu  do�ká  ta  daná  generace,  a  jeho  slova  se
nenaplnila.

A nebo to špatn� chápal a Ježíš tím myslel n�co jiného.

T�etí možnost byla, že se jeho slova musí jednou naplnit na n�jaké jiné generaci, ale to nedávalo
p�íliš smysl.

Vážn�  ho roz�ilovaly verše, které si procházel už d�íve, slova jako:  Nebo� Syn �lov�ka p�ijde se
slávou svého Otce a s jeho and�ly a pak odplatí každému podle jeho skutk�. Myslím to vážn�, že
tady stojí n�kte�í, kte�í ur�it� nezem�ou, dokud neuvidí p�icházet Syna �lov�ka ve svém Království.
(Mt.  16:27,28 NB) To bylo jasn�  vztaženo na generaci jeho sou�asník�.  Vztahovat to na jinou
generaci byl podle n�ho nesmysl.
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Ben vypnul po�íta� a díval se rad�ji z okénka. Vyjeli z lesa a projížd�li n�kolika malými vesnicemi.
S úsm�vem si vzpomn�l na filmy z dávných dob, které vykreslovaly lidská obydlí v budoucnosti
jako ob�í  mrakodrapy, mezi  kterými létala  auta.  Možná to souviselo s  p�edstavou, že lidí  bude
jednou na planet� hodn�, ale k tomu nedošlo. Každá žena sm�la mít jen dv� d�ti a v�tšímu po�tu
bránily zdravotní  �ipy, které zajiš�ovaly i antikoncepci.  S oprávn�ními mít d�ti  šlo  samoz�ejm�

obchodovat a d�lalo se to tak hlavn� v minulých stoletích, takže byly ženy, které m�ly více d�tí, ale
to bylo jen pár z t�ch bohatých, které si to mohly dovolit. N�kte�í aktivisté proti tomuto postupu
protestovali,  jenže  toto  jednoduché  opat�ení  tém��  zázra�ným  zp�sobem  vy�ešilo  dva  pal�ivé
problémy zaostalých zemí – p�elidn�ní a chudobu. B�hem pár desítek let zmizely slumy, ve kterých
žili do 26. století ti nejchudší. Skoro dv� miliardy z nich. Mnoho žen své privilegium rádo prodalo a
spokojily se s jediným dít�tem, jen aby si zajistily lepší podmínky k životu.

Sice bylo mnoho technických inovací, které by si lidé p�ed tisíci lety neum�li p�edstavit, ale hlavní
pokrok,  kterého  lidstvo dosáhlo,  byl  úpln�  jiný –  vymýcení  chudoby,  nevzd�lanosti,  nemocí  a
celkové set�ení rozdíl� mezi jednotlivými �ástmi sv�ta. Bohatí byli i  nadále bohatí, ale chudí už
nebyli chudí. Mnohý pán ze 13. století by si to s chutí vym�nil s d�lníkem z 20. století, který m�l
základní vzd�lání,  a p�esto m�l  mnohem lepší pov�domí o sv�t�,  pln�jší b�icho, neskonale lepší
zdravotní  pé�i  a  jist�jší  vyhlídky do budoucnosti.  Pokroky,  které  lidstvo  ud�lalo,  zp�sobily,  že
�lov�k 36. století, který žil z celoplošn� zavedeného minimálního p�íjmu, m�l podobným zp�sobem
p�ístup k tomu, co bylo d�ív luxusem a mohli si to dovolit jen ti nejbohatší. �lov�k nemusel být
bohatý na to, aby zahlédl Zemi z vesmíru, m�l doma robota, který za n�j ud�lal veškeré domácí
práce, nebo aby se vozil ekologickými dopravními prost�edky, které se �ídily samy. Ne�ešitelné
ekologické problémy byly vy�ešeny a nejen ty – t�eba rakovina byla úpln� zanedbatelná diagnóza,
která byla bez potíží rozpoznaná a potla�itelná ihned v zárodku a byla to tak lehce lé�itelná nemoc,
že nebyla ani d�vodem, aby �lov�k p�estal chodit do práce.

Na ulicích se p�íliš  dopravních  prost�edk�  nepohybovalo a oni  se propletli  m�stem b�hem pár
minut.  V�tšinovou  dopravou  byly  hyperloopy  –  rychlovlaky,  které  na  kratších  vzdálenostech
vytla�ily letadla i autobusy a nahradily z v�tší  �ásti i  automobilovou dopravu. Lidé ve m�stech
mnohem spíše využívali pohyblivé chodníky nebo jezdili na kolech, takže n�jaké dopravní zácpy
byly také minulostí.

Když vystupovali na parkovišti p�ed akváriem, p�ipojil se Ben znovu k Viktorovi a neš�astn� se na
n�ho podíval. „Prošel jsem si tu tabulku a jsem z toho jelen. Ani jsem se nezeptal, co budete d�lat ty
následující dny. Kdy jedete pry�? Budeš mít na m� ješt� dneska nebo zítra �as?“

„My se nechystáme s Veronikou pry�,“ odpov�d�l Viktor. „V ned�li se chceme podívat do Berlína a
v pond�lí a v úterý chceme jít normáln� do práce. Rádi bychom vyrazili p�ed Dnem dík�vzdání na
pár dní do Ameriky za prarodi�i a chceme si šet�it volno. Naopak sem n�kdo p�ijede za námi. V
úterý ve�er sem má dorazit z Holandska náš bratranec Daniel se ženou a se synem a p�espí tady. Ve
st�edu jsme s nimi cht�li jet do zábavního parku do Hamburku, je to odtud kousek. Jestli chceš jet
na n�jaké z t�ch míst s námi, tak klidn� m�žeš.“

„Rodinný výlet vám rušit nebudu, ale do toho Berlína s vámi pojedu rád,“ p�ijal Ben s povd�kem
jeho nabídku.

Ben už vid�l mnoho akvárií, ale na tomhle se mu líbilo to, že se pohyboval uprost�ed tunelu a ryby
pluly pod ním i nad ním. Samoz�ejm� to vše byly um�lé nádrže, byl v zem�pisných ší�kách, kde
toho k vid�ní moc nebylo.  Akvárium sice stálo na pob�eží,  ale mohlo by být kdekoliv jinde ve
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m�st�,  protože  se  skute�ným  mo�em  a  podmo�ským  sv�tem  na  severu  N�mecka  nem�lo  nic
spole�ného. V t�chto kon�inách byly dlouhé píse�né pláže se sv�tlým pískem, voda byla m�lká a
zakalená a ryby v ní p�íliš vid�t nebylo. Ale Ben m�l ty píse�né pláže rád, dob�e se po nich chodilo
na dlouhé procházky a mohl tam pro radost sbírat drobné mušli�ky. P�esto si rád p�ipomn�l,  jak
pestrý je podmo�ský sv�t a obdivoval veškerou nádheru, kterou B�h stvo�il.

„P�kné, ale není to tu moc velké,“ ozvalo se mu za zády a on se ani nenamáhal, aby se otá�el. Místo
toho pozoroval korálový útes a pestré rybky, které jím proplouvaly. To, že je akvárium malé, mu
nevadilo, protože se cht�l podívat ješt� na bývalý maják u pob�eží, který sloužil jako rozhledna.

„Víš, �íkal jsem si, jestli bys necht�la pak jít se mnou do cukrárny,“ pokra�oval John. „Viktor �íkal,
že se m�žeme ješt� projít po m�st�, než pojedeme zpátky, a když už nás po�íta� vyhodnotil jako
vhodný  pár… Totiž  samoz�ejm�  vím,  že  z  toho  nic  nebude  a  že  jsme  v  posledních  minutách
poslední doby, ale prost� jsem si myslel, že bychom si ješt� mohli aspo� spolu vyjít a popovídat si.
Tedy jestli chceš.“

„Nem�ly by to být spíš poslední sekundy?“ namítla Veronika namísto odpov�di. „Když už Jan �íkal,
že je to poslední hodina p�ed skoro t�emi a p�l tisíci lety? Jak dlouho m�že taková poslední hodina
trvat? P�ijde mi docela vtipné, že kdosi spo�ítal, že když je tisíc let u Pána jako jeden den, tak když
se to vyd�lí, vyjde jedna hodina na 41,67 let.4 A je docela zajímavé, že zhruba �ty�icet let po t�chto
p�edpov�dích p�išel konec t�ch v�cí, o kterých Ježíš mluvil.“

Ben se s trhnutím oto�il, když zjistil, že ten, koho John zve na rande, je Veronika. V tu chvíli zjistil,
že ho to neskute�n� štve. Ani sám nev�d�l pro�. Po�ád ješt� p�emýšlel ob�as o Amy a Veronika ho
nijak zvláš� neupoutala,  ale  rád si s  ní povídal. Cht�l,  aby se s ní mohl bavit, kdy bude chtít a
zahrnovat ji otázkami, pokud zrovna nemá Viktor �as, a ne aby n�kde courala s n�jakým jiným
klukem. Trochu se zamra�il.

„Ty s námi nep�jdeš na ten maják?“ zeptal se jí.

„Jaký konec za �ty�icet let?“ divil se John. „O �em to mluvíš?“

„Zkus hádat,“ zasmála se Veronika. „Když to uhodneš, tak t� do té cukrárny pozvu já, a když ne, tak
ti to vysv�tlím cestou na ten maják.“

John se na ni podíval, jako by m�l za to, že jí na maják opravdu trochu šplouchá. Benovi se ulevilo,
když jí nedal žádnou odpov��. Cestou na maják se k n�mu rychle p�ipojil ješt� d�íve než Veronika a
za�al si s ním povídat. Veronika dostála svému slovu a p�idala se k nim, aby mu vysv�tlila sv�j
pohled na konec, který už dávno byl. U majáku se od n�ho odd�lila a šla za Viktorem.

John se tvá�il, jako by práv� absolvoval rozhovor s Mar�anem. „Ty po�íta�e se asi zbláznily, že nás
dva cht�ly dát dohromady,“ utrousil, když odešla.

„Taky si myslím,“ vyhrkl Ben. „Na tvém míst� bych si s ní rozhodn� nic neza�ínal.“

7. kapitola

Nejv�tším  lákadlem pro  turisty  v  Berlín�  bylo muzeum Nový  Pergamon,  které  bylo podstatn�
velkolep�jší  než všechna  zážitková  muzea,  která  vlastnili  p�íbuzní  Veroniky  a  Viktora.  Ben  se
obzvláš� t�šil na atrakci, kdy se ve virtuální realit� mohl projít po m�stech starodávných civilizací,
a nejen projít. Byla to taková hodn�  propracovaná hra pro dosp�lé, podobná po�íta�ovým hrám,

4 https://sozo.cz/?p=6864
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ovšem s tím rozdílem, že tady byla na ploše obrovského parku, který se rozkládal  za m�stem,
p�idaná celá m�sta a on se mohl rozhodnout, kterou dobu a civilizaci chce poznat. Pak se mohl bavit
s um�le vytvo�enými dávnov�kými lidmi, kte�í mu zárove� poskytovali ur�itá vodítka k tomu, jak
se dostat do královského paláce, p�ed samotného krále a zú�astnit se tam hostiny. Hostina už byla
ovšem pravá, jídlo bylo v cen� vstupného a lidé, kte�í se hostiny ú�astnili v roli krále a jeho dvora,
byli  historikové  a  studenti  historie,  kte�í  b�hem hodování  vedli  s  lidmi  hovory o  všem,  co  je
zajímalo.

Pro Bena bylo ovšem nejzajímav�jší to, že jednou z osob, které mu poskytly ur�itá vodítka, jak má
postupovat, byl starý žebrák, který sed�l u m�stské brány a lamentoval, že jeho „nebesa a zem� byla
zakryta“ a prosil kolemjdoucí, a� mu „pomohou stvo�it nová nebesa a novou zemi“5.

Ben se zaražen� podíval na Viktora. „Co má tohle znamenat?“

„To samé, jako když ty �ekneš, že se ti zhroutil celý sv�t,“ odpov�d�l Viktor, „nebo že pot�ebuješ
za�ít znovu, od za�átku.“

„Jo, to chápu,“ �ekl Ben, „ale mn� jde úpln� o n�co jiného. Když je v Bibli �e� o tom, že nebe a
zem�  pominou, je tím mín�na planeta Zem�? Vždycky jsem to tak bral, nikdy jsem si ani jinou
možnost nep�ipustil.“

„Osobn� mám za to, že tím planeta myšlena není,“ odpov�d�l Viktor. „Víš, že jsou v Bibli r�zné
verše jako t�eba: Nebo dít� narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížetství na rameni jeho, a
nazváno bude jméno jeho: P�edivný, Rádce, B�h silný, Rek udatný, Otec v��nosti, Kníže pokoje. K
rozmnožování pak toho knížetství a pokoje, jemuž nebude konce, sedne na stolici Davidov�,  a  na
království jeho, až je i v �ád uvede, a utvrdí v soudu a v spravedlnosti, od tohoto �asu až na v�ky.
(Iz. 9:6,7 kral.) Já v tom vidím nekon�ící království, jak �íká i and�l Marii, když jí oznamuje, že
porodí syna, který: Bude nav�ky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“
(Lk. 1:33 B21)

Veronika, která je poslouchala, za�ala hledat ve �te�ce proroka Izaiáše. Poslouchej tohle, Bene:

Nebo� hle, tvo�ím nová nebesa a novou zemi; d�ív�jší v�ci nebudou p�ipomínány, ani nep�ijdou na
mysl. Jen se veselte a jásejte až nav�ky nad tím, co tvo�ím, nebo� hle, tvo�ím Jeruzalém plný plesání
a jeho lid samé veselí. Budu jásat nad Jeruzalémem a veselit se ze svého lidu. Nebude už v n�m
slyšet zvuk plá�e ani zvuk úp�nlivého k�iku. Nebude tam již miminko živé jen n�kolik dn� a sta�ec,
který nenaplní své dny. Nebo� mládenec zem�e ve v�ku sta let a ten, kdo nedosáhne sta let, bude
považován za zlo�e�eného. Vystav�jí domy a budou v nich bydlet, vysadí vinice a budou jíst jejich
ovoce. Nebudou stav�t,  aby bydlel jiný, nebudou vysazovat,  aby jedl jiný.  Vždy�  dny mého lidu
budou jako dny stromu, a moji vyvolení sami spot�ebují, co svýma rukama vytvo�í. Nebudou se
namáhat zbyte�n� a nebudou rodit pro ohrožení, protože jsou sím� požehnaných Hospodinových, a
jejich potomci s nimi. (Iz. 65:17-23, �SP)

„Nevím, jestli to v tom slyšíš,“ doplnil ji Viktor. „Nová zem�, kde mají lidé d�ti a umírají, je podle
nás spíš nový v�k. Ježíš p�ece jasn� �ekl, že po vzk�íšení se lidé nežení a jsou jako and�lé. 6 Když
mají lidé za to, že budou vzk�íšeni a pak budou žít jako and�lé na nové zemi, tak to n�jak nesedí,
nemyslíš?“

5 Jonathan Welton: The Art of Revelation, str. 141 – Arabové používají tento výraz podobn� jako kdysi hebrejští proroci
6 Lukáš 20:35
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„Poslouchej ješt� tohle další místo,“ pokra�ovala Veronika: „Nebo� tak jako p�ede mnou z�stávají
nová nebesa a nová zem�, které d�lám, je Hospodin�v výrok, tak bude z�stávat vaše potomstvo a
vaše jméno. A novoluní co novoluní, sobotu co sobotu bude p�icházet veškeré t�lo, aby se sklán�lo
p�ede mnou, praví Hospodin. I vyjdou a pohlédnou na mrtvoly t�ch, kte�í proti mn�  byli vzpurní.
Ano, jejich �erv neumírá a jejich ohe� nehasne. Budou k opovržení veškerému t�lu.“ (Iz. 66:22-24
�SP)

„Víš, lidé v�tšinou znají jen ten novozákonní jazyk, ale neuv�domují si, že je to spojené s pasážemi
ve Starém zákon�, které vyznívají velice pozemsky,“ �ekl Viktor. „Když Josephus Flavius popisoval
chrám, �ekl tam, že:

 

První … brána, sedmdesát lokt� vysoká a p�tadvacet

široká, nem�la dve�í, nebo� nazna�ovala nebe

odevšad viditelné a vždy otev�ené...“7

„Zajímav�jší je pasáž z Židovských starožitností,8 kde Flavius vysv�tluje, že stánek m�l t�i �ásti,
tam, kde bylo mo�e a zem� mohli vstupovat kn�ží, ale t�etí �ást, nebesa, jim byla nep�ístupná, ta
byla odd�lená pro Boha,“ ujala se op�t slova Veronika.

„Tím vším mi chcete �íct, že když Ježíš mluví o tom, že nebe a zem� pominou, myslí tím, že bude
zbo�ený chrám, že ano?“ ujiš�oval se Ben. „Pro� to ale ne�ekl normáln�?“

„Celý ten rozhovor v Matoušovi 24 je o tom, že bude zbo�ený chrám,“ upozornil ho Viktor.
„U�edníci se na za�átku ptají, kdy bude zbo�ený chrám – vždy� si ho prohlížejí, Ježíš jim �íká, že
tam nez�stane  kámen na kameni, pak se dlouze baví o tom, co se bude dít za života oné generace –
hladomory, zem�t�esení, nepokoje a tak dále. 	íká jim, jak se mají za�ídit, vyhnout se Jeruzalému,
utéct do hor a varuje, že p�ijde a uzavírá to tím, že nebe a zem� pominou. Já si myslím, že oni moc
dob�e v�d�li, o �em mluví zkrátka proto, že se o tom bavili celou dobu.“

„A nebavili se o tom bezd�vodn�,“ �ekla Veronika. „To nebylo tak, že šli jen tak kolem chrámu a
napadlo je to. Myslím, že u�edníci to téma nadhodili kv�li v�cem, které Ježíš �íkal do té doby, a
t�ch byla celá �ada. Mluvil o lidech, kte�í necht�li p�ijít na svatbu králova syna, a �ekl:

„Když to král uslyšel, rozzlobil se a poslal své armády, zni�il ty vrahy a jejich m�sto spálil.“ (Mt.
22:7 NB)

A taky �íká:

Vy hadi, vy potomci zmijí, jak uniknete soudu v údolí Hinóm? Proto, hle,  posílám vám proroky,
moudré muže a u�itele zákona. N�které z nich zavraždíte a uk�ižujete a n�které z nich necháte
zbi�ovat ve svých synagogách a budete je pronásledovat od m�sta k m�stu tak, aby na vás padla
všechna krev spravedlivých prolitá na zemi, od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše,
syna Barachiášova, kterého jste zavraždili mezi svatyní a oltá�em. Myslím to vážn�, že všechny tyto
v�ci p�ijdou na tuto generaci.

7 Josephus Flavius, Dobytí Jeruzaléma, p�eklad Ferdinand Romportl, nakladatelství Otto, Praha, str. 57-58
8 p�eloženo z Jonathan Welton: The Art of Revelation, str. 141

40



„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který vraždíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tob� posláni! Jak �asto
jsem cht�l shromáždit tvé d�ti, tak jako slepice shromaž�uje ku�ata pod svá k�ídla a necht�li jste!
Hle,  váš  d�m je  vám zanechán  pustý.  Nebo�  vám �íkám,  že  m�  od  nyn�jška  neuvidíte,  dokud
ne�eknete, 'Požehnaný je ten, který p�ichází ve jménu Pán�!'" (MT 23:33-39 NB)

Ten p�eklad pekelný trest, uvád�ný v n�kterých Biblích, je na tomto míst� naprosto zavád�jící. Má
tam být Gehena, což je p�epis pro slovo údolí Hinóm, které bylo vedle Jeruzaléma, ta Gehena plná
mrtvol, kde �erv neumírá a ohe� nehasne, o �emž mluví i Izaiáš. Bylo to ob�tišt�, ale i skládka plná
odpadk�, které se tam pálily a také místo pro popravy zlo�inc�. Ve Starém zákon� bys to našel v
Jeremiáši, tam kde je �e�eno t�eba: Proto hle, p�icházejí dny, je Hospodin�v výrok, kdy se už nebude
�íkat: Tófet ani údolí Hinómova syna, ale údolí zabíjení, a budou poh�bívat v Tófetu, až už nebude
místo.“ (Jer. 7:32 �SP)

„M�  už z vás dvou za�íná t�eštit hlava,“ podíval se na n� Ben. „Vždy� to vypadá, že tím svým
p�íchodem Ježíš musel myslet úpln� n�co jiného!“

Viktor p�ikývl. „Vždy� také �ekl: „Říkám vám pravdu, že neprojdete všechna izraelská města, než
přijde Syn člověka.“ (Mt. 10:23)

„Jak dlouho si myslíš, že trvá projít izraelská m�sta?“ p�isadila si Veronika. „�ty�icet let? Jednu
generaci? Nebo dva tisíce let? Nebo t�i a p�l tisíce let?“

„Už ho rad�ji necháme, ano?“ usmál se Viktor na svou sestru.  „Jinak um�eme hlady. Jestli  tady
budeme takhle diskutovat, tak asi nep�ijdeme na to, jak se máme dostat na tu hostinu ke králi,“ �ekl
Viktor a znovu si nasadil brýle pro virtuální realitu.

8. kapitola

Ben  nechápal,  co m�že p�ipadat  n�komu zajímavé na archeologii.  Celé pond�lní  dopoledne se
p�ehrabovali v hlín� pod vyvráceným stromem. Pak p�išel p�ívalový déš�. Druhý den museli onen
zatopený  dolík  vysušit,  protože  v  n�m  stála  voda.  Našt�stí  m�li  pro  takové  p�ípady  speciální
�erpadlo.

Chápal samoz�ejm�, že to, �ím se zabývají, není doopravdická archeologie. Byla to ekologická stáž.
Opravdoví archeologové asi zkoumali lepší místa než staré skládky odpadk� a zbytky rozbo�ených
dom�, starých n�kolik staletí.

„Tak  co  ten  Ježíš�v  p�íchod?“  nadhodil  Ben,  když  doob�dvali  �árka,  a  vraceli  se  zpátky  na
nalezišt�. Byl moc rád, že tam s ním jsou Viktor a Veronika, ale stejn� byl lehce otrávený. Bylo
úterý, den, kdy m�l být v Jeruzalém� a kdy se slavil svátek Zochron tru'a – upamatování troubením.
K�es�anské slavnosti, jejichž židovský p�vod n�kte�í k�es�ané ani neznali, odrážely zvyk troubit na
šofar jako upamatování se na smlouvu uzav�enou na Sinaji mezi Izraelity a Hospodinem,  a p�i
zahájení  slavností  se  na  r�zné  rohy  troubilo  o  sto  šest.  A každý  tiše  doufal,  že  zrovna  tohle
zatroubení je onen zvuk poslední polnice, p�i kterém p�ijde Ježíš.

„První v�c, co bych k tomu �ekl, je ta,“ za�al Viktor, „že mám obavy, že si lidé ud�lají na základ�
pár verš� svou p�edstavu Ježíše p�ijížd�jícího na bílém koni, aniž by v�d�li, co to slovo p�íchod,
�ecky 'parousia', znamená. A jsou schopni dokonce tvrdit na základ� knihy Zjevení, že v nebi jsou
stáje a kon�. V každém b�žn� dostupném slovníku a komentá�i je n�kolik definic tohoto slova, které
znamená zejména to, že n�kam p�ijíždí majitel, který má jediný právo vy�ešit ur�itou situaci. 9 To
9 https://biblehub.com/greek/3952.htm
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slovo  znamená  p�ítomnost,  osobní  p�ítomnost  a  hojn�  se  používalo  pro  návšt�vu  krále  nebo
královského hodnostá�e, slavenou s velkou okázalostí a d�stojností.10 Setkání ve vzduchu vyjad�uje
spíš  to,  že  mu  jde  n�kdo  naproti,  a  to  popisuje  situaci,  kdy  emisa�i  vyšli  za  brány  v  ústrety
hodnostá�i a doprovodili jej zp�t do svého m�sta.

Co se tý�e t�ch oblak, tak lidé si to zase vyloží po svém, že to nem�že znamenat nic jiného než to,
že poletí do nebe, aniž by si uv�domili symboliku oblak� ve Starém zákon�, kde to bylo používané
jako p�edzv�st Božího soudu. V Bibli je �asto �e� o Dni Hospodinov� (P�íloha �. 3), který je dnem
oblaku a zárove� je to den pomsty a soudu. Domnívám se, že oním Dnem Hospodinovým je práv�
�as pádu Jeruzaléma. Den Hospodin�v, kterému se v Novém zákon� �íká Den Pán�, je onen den,
který p�ichází jako zlod�j v noci a v n�mž nebesa s rachotem pominou, tedy se z�ítí, podle mne, ona
chrámová nebesa. Takže ta oblaka mnohem spíš ukazují na soud než na výlet od nebe.  

Zkrátka si myslím, že tyhle pasáže jsou metafora. V dob� pádu Jeruzaléma došlo k odstran�ní staré
smlouvy a potvrzení té nové se vším všudy, to je ten nový Jeruzalém, ta nová zem�, ta svatba. �as
do té doby byly zásnuby a církev �ekala na svého ženicha, tohle bylo ono ustanovení v�ku
Království.  Lidé  stále  �ekají,  že  p�jdou  nebo  dokonce  poletí  do  oblak  do  království,  zatímco
království p�išlo sem. Lidé šli vst�íc svému vracejícímu se Pánu, doprovodili ho královsky do jeho
panství, tedy zp�t na místo, odkud p�išli, ale už do nového m�sta a nového v�ku.

Ve  Zjevení  se  království  sv�ta  stává  královstvím  našeho  Pána.  V��ím,  že  tehdy  nastal  ur�itý
duchovní p�elom. K�es�ané se posmívají Žid�m, že si p�edstavovali Mesiáše, který p�ijde fyzicky
vládnout do Izraele a díky tomu, že Ježíš�v pobyt na zemi neodpovídal jejich p�edstavám, tak to vše
minuli.  A sami  si  jeho druhý p�íchod  p�edstavují  stejn�  fyzicky  a  spojený  se  stejným druhem
pozemské vlády jako Židé tehdy, a to navzdory tomu, že Ježíš �ekl, že jeho království není z tohoto
sv�ta.11

Ben na chvíli p�estal odklízet hlínu a op�el se o rý�.  „V podstat�  mi všechno, co �íkáte, sedne,“
podíval se na Viktora. „Má to logiku, zapadají mi do sebe pasáže Písma, které jsem d�ív nechápal a
hlavn� to vysv�tluje jednu podstatnou v�c – pro� to ti lidé o�ekávali brzy. Na druhou stranu mi na
tom dv� v�ci p�íšern� vadí. Jedna z nich je, že  je to všechno popisováno velice normálními slovy,
která  jsou  pro  m�  hrozn�  zavád�jící  a  evokují,  že  to,  co  se  bude  dít,  je n�co  hmatatelného,
viditelného a zásadního. Jenže celá ta v�c je ve vašem podání hrozn� neviditelná. A s tím souvisí to,
že si uv�domuji, že je nám ten jazyk Bible nesmírn� vzdálený. Vždycky jsem si myslel, že je Bibli
vícemén� možné rozum�t, když ji �lov�k �te jen tak a ne že tak oby�ejná slova jako p�íchod nebo
nebesa a zem� znamenají n�co jiného. Když se to spojí s tím, že jsou slova jako údolí Hinóm, konec
v�ku nebo hlásání evangelia 	ímské �íši p�eložená jako peklo, konec sv�ta a hlásání evangelia po
celém sv�t�, je z toho ješt� v�tší zmatek.

Ben se napil a pak se znovu chopil rý�e. „Každopádn� chápu, že pokud to slovo 'parousia' není
p�íchod v tom slova smyslu,  jak jsem tomu vždycky rozum�l,“ �ekl,  aby shrnul to,  co se práv�
dozv�d�l, „tak to znamená, že žádné vytržení nebude. V�bec.“

Viktor p�ikývl a zasmál se. „Ježíš to tu vážn� nevytrhne,“ �ekl z legrace. „Te� ani nikdy jindy.“

Bylo 14:40:00, první den svátku Roš ha-šana a v tu samou chvíli rozzá�il oblohu nad Jeruzalémem
ohnivý sloup, který zcela zastínil místo, kde stál už od roku 2454 t�etí chrám.

10 Craig Keener: IVP komentá� k dobovému pozadí Bible, str. 719
11 Verše: Zj 11:15, Jan 18:36
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Magdaléna Nowak byla práv� v jídeln� a n�co si tam �etla. Jediný další �len personálu, který z�stal
na svátek Roš ha-šana v tábo�e, byla kucha�ka. Archeoložka m�la jako v�tšina lidí nastaveno na
po�íta�i,  aby  se  jí  zobrazovaly  automaticky  opravdu  d�ležité  zprávy  a  nyní  se  jí  p�ed  o�ima
zhmotnila hologramická postava reportérky, která rozt�eseným hlasem informovala ve�ejnost o tom,
co se práv� stalo v Jeruzalém�. Tam, kde byla Chrámová hora, se shromáždily tisíce lidí, a nyní tam
nez�stal jeden jediný.

Histori�ka vtrhla vyd�šen� do jídelny, kde kucha�ka práv� s hr�zou v o�ích sledovala ten samý jev.

„Vy jste k�es�anka? Jste spasená?“ vyhrkla Magdaléna Nowak. Žena zavrt�la hlavou a do o�í jí
vstoupily slzy. Byla si jistá, že práv� propásla to, p�ed �ím ji varovali všichni její k�es�anští p�átele
– vytržení.

Magdaléna Nowak ne�ekala na  nic dalšího a  jako s v�trem o závod se rozeb�hla do lesa,  kde
pracovali na archeologickém nalezišti její stážisté.
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