
Jsme připraveni?

Mnozí z nás křesťanů toužebně vyhlížíme a očekáváme Ježíšův návrat již mnoho let. 
Je to samozřejmě i proto, že během několika posledních let byla mnohá znamení, jak 
na nebi, tak na zemi, spojovaná v Bibli s návratem Ježíše – jediného právoplatného 
Krále celého světa a stvoření. V září 2017 se pak na hvězdné obloze objevilo veliké 
znamení z dvanácté kapitoly knihy Zjevení a mnozí jsme opět o to víc vyhlíželi a 
doufali v návrat našeho Spasitele a Krále, Ježíše. 
Nyní je leden 2020 a my jsme stále tady. Znamená to snad, že bychom nyní měli 
přestat očekávat a být připraveni na brzký návrat našeho Spasitele? Samozřejmě, že 
ne. Bůh vždy varuje předem a jistě nám nedává a nedal všechna ta znamení všude 
kolem nás, jen tak pro nic za nic. Všechna ta znamení jeho návratu, nejsou odtržená 
od času jeho návratu. 
Rok 2017 byl velice významný, jak ví každý křesťan, kdo se alespoň trochu zajímá o 
biblická proroctví a vyhlíží návrat svého Spasitele a Krále.
Bylo to 120 let od srpna 1897, kdy Theodor Herzl v Basileji uspořádal první 
sionistický kongres s hlavním cílem návratu židů na území Izraele. Je to 100 let od 
Balfourovy deklarace (2.11.1917) oznamující podporu Britské vlády na zřízení 
“židovské národní domoviny”. 70 let uplynulo od usnesení Spojených Národů 
umožnující založení státu Izrael, a je tomu “jubilejních” 50 let od “šestidenní války”, 
kdy Izrael získal zpět správu nad celým Jeruzalémem. 
Izrael a Jeruzalém jsou Božími hodinami pro celý svět a tyto události a letopočty jsou
samozřejmě prorocky důležité, ať už si myslíte o způsobu znovuzaložení státu Izrael 
a návratu židů do své domoviny cokoliv. Může zbývat už pouze pár dnů či týdnů do 
konce času milosti a začátku času “Jákobova soužení”. Bůh potvrzuje čas v kterém se
nacházíme mnohými “znameními na slunci, měsíci a hvězdách”. V letech 2014 a 
2015 jsme například mohli sledovat “měsíční tetrádu” a poprvé po 2 000 letech znovu
“Betlémskou hvězdu”.        

Jsme připraveni? Vyhlížíme jeho návrat? Jsme připraveni s ním bez váhání odejít? 
(Ten kdo tady má něco důležitějšího není hoden vejít na svatbu). Žijeme denně v 
úzkém společenství s naším nebeským Otcem a Ježíšem? Toto je čas, kdy bychom se 
měli maximálně věnovat tomu jak žijeme – jestli je pro nás skutečně nejdůležitější, 
abychom se líbily našemu nebeskému Otci a našemu Pánu Ježíši.
Ješua si přichází pro nevěstu, která ho toužebně vyhlíží.

'Ten den' přijde náhle a zaskočí celý svět protože: “Jak bylo za dnů Noemových, tak 
bude i při příchodu Syna člověka. Stejně tak jako ve dnech před potopou jedli a pili, 
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do archy, a ničeho si nevšimli až do 
chvíle, kdy přišla potopa a všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. 
Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít 
mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.” (Mt. 24: 37-41)    
 



Po Vytržení

Tzv. 'vytržení' je popsáno v Bibli, kde je mnoho proroctví o návratu Ježíše Krista. “... 
za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z 
nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, 
budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už 
navždy budeme s Pánem.” (1.Tesalonickým 4:16-17). “Pravím vám, že té noci budou 
dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, 
jedna bude vzata, a druhá zanechána.” (Slova Ježíše, Lukáš 17:34-35). Zde Ježíš 
přichází pro ty kteří ho milují, následují a vyhlížejí jeho návrat. Ještě nesestupuje na 
zem, aby ustanovil své tisícileté království – to je minimálně až o tři a půl nebo spíše 
sedm let později, po událostech, které jsou popsány v knize Zjevení. 

Pokud pochybujete o spolehlivosti Bible zvažte například, že v Starém Zákoně je 
zhruba 300 podrobných proroctví o Ježíšově prvním příchodu (prokazatelně napsána 
před jeho narozením), která se do písmene všechna naplnila. Na každé proroctví o 
jeho prvním příchodu je v Bibli osm o druhém příchodu a jedna z klíčových částí 
jeho druhého příchodu je právě vytržení.        
Važte si Bible nad všechen váš majetek, protože ten vás nezachrání, Bůh a Jeho slovo
ale ano. Věnujte Bohu a Jeho slovu nejvyšší pozornost, proste Ho o odpuštění pokud 
jste ho doposud ignorovali i když nám dal vše a bez něj by nebylo ničeho a nikoho. 
Jsme všichni Boží děti a jako milující Otec, kterým je, On chce nade vše mít se svými
dětmi láskyplný vztah. Láska ale nikdy nikoho nenutí, takže pokud nemáte zájem ani 
Bůh vás nebude nutit. 
Pokořte se před Všemohoucím Stvořitelem. On vás chce zachránit a dát vám věčný 
život, pokud přijmete jeho milovaného syna Ježíše Krista. On je tím jediným Bohem 
ustanoveným prostředníkem mezi Bohem a námi. “Je totiž jeden Bůh, jeden je také 
prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.” (1. Timoteovi 1:5). Díky němu
a jeho oběti na kříži můžeme směle přistupovat k našemu nebeskému Otci. Prosím 
přijměte jeho, následujte ho (řiďte se podle jeho slov) a budete zachráněni pro věčný 
život s ním a s námi, kdo jsme ho již obdrželi, přesně podle jeho naprosto 
spolehlivých zaslíbení. “Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby 
žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.” (Jan 3:16). 

Média (určitě i včetně některých církevních představitelů) budou podávat různá 
klamná vysvětlení náhlého zmizení většího počtu lidí, nebo se to budou snažit co 
nejvíce ignorovat. (Nenechte se oklamat možným podvodem s 'mimozemšťany', 
který může být velice přesvědčivý). Brzy to možná zapadne v následujících 
dramatických událostech. Vy se ale nyní budete muset rozhodnout koho budete dále 
poslouchat a komu důvěřovat - jestli nadále různým 'expertům', vědcům či politickým
vůdcům (lidem) a nebo Bohu a jeho slovu Bibli. Bude čas velké krize a nejistoty ve 
všech oblastech lidského života a lidé budou volat po nastolení ztraceného řádu a 
jistoty. To je čas pro antikristovskou světovládu, která je již připravena. “Tajemství 
této bezbožnosti už ale působí, čeká jen na to, až zmizí ta překážka.” (tj. posvěcená 
Kristova církev) (2.Tes. 2:7). 



Cesta do zatracení je široká, lákavá a jde po ní většina, zatímco cesta ke spasení je 
úzká a nepopulární, ale věřte, že absolutně nejlepší. Pokud se odvážíte jít touto cestou
víry nikdy nebudete litovat. Ježíš Kristus je tou cestou, pravdou, i životem. Nikdo 
nepřichází k Otci než skrze něj. (Jan 14:6). Jemu důvěřujte, jeho hledejte, jeho 
poslouchejte. On jako první z lidí byl vzkříšen Bohem Otcem k věčnému životu. Od 
té doby nás všechny vyzívá abychom ho následovali. 

Brzy přijde nejhorší období, co kdy lidstvo zažilo (pravděpodobně sedmileté dle 
proroctví z knihy Daniel a Zjevení, ale možná bude zkráceno, jak je psáno). Lidé 
poznají jaké to je, když Bůh odejme svou ochranou ruku, která doposud tlumila plný 
dopad lidského hříchu (oddělení se od Boha, svévole).  
Prosím nenechte se oklamat různými antikristovskými vůdci typu Baracka Obami 
nebo papežem a katolickou církví, kteří budou jistě velice přesvědčivý. Budou 
nabízet i uskutečnovat mnohá řešení chaotické a často děsivé situace. Nenechte se 
zatáhnout do povrchního ekumenismu a sjednocování světových náboženství. Bohu a
Ježíši jde o osobní vztah s vámi nikoliv o nějaké obřady či náboženství. Nenechte se 
oklamat ani případnými 'mimozemštany', kteří jsou a vždy byli pouze padlý andělé a 
jejich výtvory. Ďábel a jeho poskoci jsou mistři klamu a lži. Nenechte se označit 
'znamením šelmy' umožnující nakupovat a prodávat (pravděpodobně miniaturní čip, 
viz. Zjevení 13:16-17). Nezapomeňte, že vaším cílem není si záchránit pár let tohoto 
vašeho pozemského života, ale záchránit svou duši pro věčnost. Bůh vám dodá sílu i 
odvahu snést to co máte snést a má moc vás nadpřirozeně ochránit, když mu budete 
důvěřovat.  

Čintě pokání dnes a přijměte Boží milost pro vás v Ježíši Kristu, i proto, že nevíte jak
dlouho tady ještě budete, a jestli zítra ještě budete mít příležitost. “Naplnil se čas a 
přiblížilo se Boží království, činte pokání a věřte evangeliu.” (Marek 1:15) “... 
modlete se, abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před synem 
člověka.” (Lukáš 21:36)    

(Další důležité informace najdete na stránkách www.1buh.cz, nebo například na 
youtube kanálu 'vytrhnutie')              


