
Návrat Krále

V Novém i Starém Zákoně je mnoho proroctví o druhém příchodu Mesiáše. Ježíš sám svému 
návratu věnuje relativně mnoho slov. Není divu, protože to je moment ke kterému směřují celé 
dějiny lidstva a upíná se k němu víra a naděje všech Božích synů a dcer. Jsme zde na zemi na krátký
čas v našich křehkých, smrtelných tělech, abychom se naučili milovat a poslouchat Boha a dospěli 
co nejvíce do podoby Krista. Pokud máme nějaké utrpení radujme se v nich, protože jsou k našemu 
zdokonalení a vězme, „že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás 
má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů.“ (Ř.8:18-19)   

Podívejme se na pár věcí, které říká Ježíš, Apoštolové a další o konci věku a návratu Mesiáše jako 
Krále.

„Budete slýchat o válkách a uslyšíte válečné zvěsti... budou hladomory a zemětřesení na různých 
místech.“ (Mt.24:6-7) „Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů 
neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k 
dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.“ (2.Tm.3:2-4). Budou
se stále učit ale nikdy nepřicházet k poznání pravdy. (2.Tm.3:7) „Neboť přijde doba, kdy lidé 
nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, 
co je jim příjemné.“ (2.Tm.4:3) Křestané budou nenáviděni (Mt.24:9). Vědomosti a cestování (nebo
prohledávání) se rozmnoží (Dn.12:4) „Evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na 
svědectví všem národům.“ (Mt.24:14)
Ale nedělo se toto všechno ve světě vždy? Nevěřila téměř každá generace, že je ta poslední? 
Možná, že ano, ale přehlíželi minimálně jeden velice důležitý chybějící článek, který chyběl 2 000 
let. Naše generace je ta první, která může skutečně říci, že je tou poslední, protože Izrael je 
zpátky ve své zemi. „Jahve, tvůj Bůh, změní tvůj úděl, slituje se nad tebou a znovu tě shromáždí ze 
všech národů, kam tě Jahve, tvůj Bůh, rozptýlil. I kdyby byli tvoji zapuzení na konci nebes, také 
odtamtud tě Jahve, tvůj Bůh, shromáždí, i odtamtud tě dovede. Jahve, tvůj Bůh, tě přivede do země, 
kterou obsadili tvoji otcové, a obsadíš ji.“ (Dt.30:3-5) Ježíš to řekl také celkem jasně, „Podívejte se 
na fíkovník (Izrael) a na všechny ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučely, sami víte, že léto je již 
blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království. Amen, pravím vám, že 
určitě nepomine ono pokolení, dokud se toto všechno nestane.“ (Lk.21:29-32). 
Boží hodiny odpočítávají poslední generaci, a blíží se k „dvanácté hodině“, zatímco mnozí křestané 
stále čekají, až se ukáže antikrist a podepíše nějakou sedmiletou smlouvu a až Izrael postaví svůj 
Chrám v Jeruzalémě a začne tam obětovat. (Viz. „Znamení a Obraz Šelmy a Třetí Chrám“). Přes 
všechna znamení a varování bude většina světa naprosto překvapena (a zděšena) při Kristově 
návratu. „Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při příchodu Syna člověka. Jako totiž v 
oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic 
nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka.“ 
(Mt.24:37-39). Bůh ovšem nechce, aby jeho věrné návrat Krista zaskočil a tak jako předem zdělil 
Noemovi, kdy přijde potopa, sděluje i nám ve svém Slově v který čas se vrátí Jeho Syn.  
 
Když apoštol Petr mluví o druhém příchodu Pána, tak říká, „Tato jedna věc ať vám není skryta, 
milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.“ (2.P.3:8) Bůh stvořil svět 
v šesti dnech a sedmý den odpočinul. Zrovna tak dojde celé stvoření sedmého „dne“ odpočinku. 
Sedmidenní týden je „stínem“ Božího plánu pro svět a člověka. Tak jako dokonal stvoření v šesti 
dnech dokoná i svou spásu člověka. Dle biblické chronologie již uplynulo 6 000 let od stvoření.

Milostivé Léto
„Posvětíte padesátý rok a vyhlásíte v zemi propuštění pro všechny její obyvatele. Bude to pro vás 
milostivé léto, kdy se vrátíte každý na své vlastnictví, každý se vrátíte ke své čeledi.“ (Lv.25:10) 
Téma tohoto výjimečného svátku bylo osvobození pro Boží lid a jejich zem. Tak jako sedmidenní 



týden, je Milostivé Léto „stínem“ větší, budoucí skutečnosti. Mesiáš se pravděpodobně vrátí v roce 
Milostivého Léta, aby osvobodil Boží lid a vrátil zemi jejím pravým dědicům. Původní cyklus byl 
ztracen v dávné minulosti, ale některé rabínské zdroje ukazují na 1966-67 jako poslední rok 
milostivého léta, (což odpovídá znovu získání Jeruzaléma Izraelem.) Poslední léto milosti, které 
„ono pokolení“ (naše pokolení) zažije bude v tomto případě 2015-16. 

Danielovo proroctví sedmdesáti týdnů 
Danielovi bylo zjeveno přesně v který rok přijde Mesiáš poprvé (Daniel 9:24-27). Biblická 
proroctví často mají více než jednu vrstvu. Mnohé mluví zároveň o událostech, které již byli a o 
těch, které se stanou na samém konci věku. Daniel 9 nemluví pouze o Kristově prvním příchodu, 
ale pravděpodobně také o druhém. „Věz tedy a rozuměj: Od vyjití slova k návratu a k budování 
Jeruzaléma až k Pomazanému vůdci bude sedm sedmiletí a šedesát dva sedmiletí.“ (Dn.9:25). První 
fáze toho proroctví se zcela přesně vyplnila, protože od vydání slova k návratu Izraele a budování 
Jeruzaléma (Neh.2:5-8) k Ježíši bylo přesně 69 sedmiletí. Mesiáš by se mohl vrátit sedm sedmiletí 
po prorokovaném obnovení Jeruzaléma v posledních časech. Toto dlouho očekávané obnovení se 
stalo skutečností, když židé v roce 1967 získali zpět Jeruzalém v „Šestidenní Válce.“ 

Boží Svátky
Jahveho Svátky najdeme v 23tí kapitole knihy Leviticus. Jsou to Boží „určené časy“, které jsou opět
předobrazem („stínem“) větší budoucí skutečnosti. Kristovo ukřižování, pohřbení a vzkříšení se 
všechny odehráli o těchto specificky „určených“ svátcích: Pesach, Svátek nekvašených chlebů, a 
Svátek prvotin. Ježíš již naplnil první čtyři jarní svátky a je logické, že zbylé tři podzimní naplní při 
svém druhém příchodu. Mesiáš se vrátí pro své svaté v, k tomu určený Svátek. Velice 
pravděpodobně na „Svátek troubení“. „Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, 
v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my 
budeme proměněni.“ (1.Kor.15:52)
Památka troubení začínala s prvním zpozorováním nového měsíce. Nikdo ale nevěděl, v který den a
hodinu bude nový měsíc poprvé spatřen a ohlášen a bylo těžké všechny včas upozornit, že tento 
„novoroční“ svátek začal. Je to jediný z Božích Svátků jehož přesný začátek je předem 
neznámý a je proto také nazýván „schovaný svátek.“ Židé typicky o tomto svátku říkali: „O 
tom dni a hodině nikdo neví.“ 

Znamení na Nebi 
V Genesis Bůh oznamuje proč stvořil slunce a měsíc: „... aby oddělovala den od noci a byla na 
znamení, k určování časů, dnů a let.“ (Gn.1:14). Hebrejské slovo zde přeloženo „znamení“ (oate), 
znamená „přijít“. Hebrejské slovo pro „časů“ (mo'ed), znamená „stanovený čas.“ V Bibli je 
opakovaně psáno, že slunce a měsíc se zatmí, než se vrátí Pán. Na základě těchto proroctví a 
Genesis někteří hledají tyto solární a lunární „znamení“ v souvislosti s Božími Svátky, neboli 
„stanovenými časy.“ Mesiánský pastor Mark Biltz v roce 2008 objevil velice vzácnou sérii 
zatmění o Svátcích Pesach a Svátku stánků v roce 2014 a 2015. Naposledy se podobně vzácná 
série zatmění odehrála v letech 1966 – 67, když byl znovu získán Jeruzalém a také ihned po vzniku 
státu Izrael v roce 1948. Zatmění se dají přesně vypočítat staletí dopředu a další takový soulad 
zatmění s Božími Svátky se nemá opakovat po mnoho staletí! To není náhoda. Náhody  existují 
pouze v lidské verzi dějin (evolučního mýtu, kde je to jedna neuvěřitelná, ba přímo nemožná, 
náhoda za druhou), ale nikoliv v Boží časomíře. Tyto znamení nám ukazují na určitý časový rámec 
Kristova návratu. 

Co tedy rok 2012? Proč tolik povyku ohledně tohoto roku? 2012 je konec jednoho 5 125 letého 
Mayského kalendářního „cyklu.“ Konec tohoto cyklu zhruba odpovídá vzácnému „galaktickému 
srovnání,“ a také, důležitěji, je to zhruba 6 000 let od biblického stvoření – čas kdy se má vrátit 
Mesiáš. Mayové tvrdí, že jejich kalendář jim dali „bohové.“ Zkuste hádat, kdo asi byli tito bohové? 
Vyžívali se ve válce a brutalitě. Požadovali lidské oběti ve velkém, a těmi nejkrutějšími metodami 



co si lze představit. Nejvlivnější bůh, Quetzalcoatl, byl také znám jako „Opeřený had,“ nebo „Pán 
úsvitu.“ Ano, tito bohové jsou duchovní bytosti v Bibli zvaní démoni. Zdá se, že Quetzalcoatl s 
dalšími démony vydávajíce se za bohy, rozuměli Božímu „sedmidennímu“ plánu pro svět. 
Rozuměli, že Kristus se vrátí 6 000 let po stvoření. Tak vytvořili kalendář, který předpovídá čas 
„nového začátku“ kolem roku 2012. Není to proto, že by chtěli upozornit na Mesiáše, ale spíše 
odvést pozornost od pravdy a využít tuto dobu velkých změn ve svůj prospěch. Mayové nebyli 
žádní géniové, ale pouze poslouchali „své bohy.“ Mayové, Nostradamus a další oblíbení „proroci“ 
světa, pouze slouží k maskování a rozmělnění opravdových biblických proroctví. Ten jediný pravý 
Král světa se brzy vrátí a chce vládnout spolu se svými bratry. Jsme připraveni? Budeme 
připraveni? 

Ježíš říkal: „Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše 
vykoupení,“ (Lk.21:28). Co to znamená napřímit se a zvednout hlavu? Máme již nyní žít jako 
občané Božího Království. „Neboť zde nemáme trvalé město, ale toužebně hledáme to budoucí.“ 
(He.13:14). „Vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také dychtivě očekáváme Zachránce, Pána 
Ježíše Krista.“ (Fp.3:20). Buďme bohatí ve víře a dobrých skutcích, nikoliv v majetku a „zážitcích“.
To nejcennější co máme jsou naše zážitky s Bohem. Buďme moudří a ukládejme si poklady v nebi. 
„Vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. Toto všechno horlivě hledají 
národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. Hledejte však jeho království, a toto vám bude 
přidáno.“ (Lk.12:29-31)
Obětujme nyní Bohu vše co máme (tj. hlavně náš čas). Vykupujme náš čas. Vyplatí se to více než si 
uvědomujeme. „Konec všeho se přiblížil. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám. 
Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Mluví-li někdo, ať 
mluví jakožto Boží výroky. Slouží-li někdo, ať slouží ze síly, kterou poskytuje Bůh, aby byl ve všem 
oslavován Bůh skrze Ježíše Krista.“ (1.Pt.4:7,8,11). 
Držme se též Božího slova a nepřidávejme k němu, aby nám Bůh nepřidal ran. Nezatěžkávejme 
svou mysl zbytečnými světskými starostmi, ale „myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na 
zemi“ (Kol.3:2) neboť „svět pomíjí i jeho žádost.“ 
„Pánův den přijde jako zloděj v noci. V něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a 
země a její činy budou spáleny.“ (2.Pt.3:10) „Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl 
jako zloděj.“ (1.Tes.5:4) „Když se toto všechno takto rozplyne, jací musíte být ve svatém způsobu 
života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!“ (2.Pt.3:11)


