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Ježíš Kristus přijde na zemi jako zloděj v noci 

 
Jsi připraven na Ježíšův příchod?  

O hodině a dni neví ani sám Ježíš Kristus, ani andělé, protože tento den si ponechal Otec ve své 

moci.  

Matouš 24:36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec 

sám. 

 

Přesto vyzývá Pán, abychom byli připraveni, že přijde nečekaně, kdy to nebude nikdo 

předpokládat.  

 

Matouš 24:37  Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: 

38  Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do 

korábu, 

39  a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. 

40  Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 

41  Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 

42  Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 

43  Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a 

zabránil by mu vloupat se do domu. 

44  Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 

 

Zjevení Janovo 16:15  "Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj 

šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!" 

 

Před jeho příchodem bude na zemi probíhat normální život, jako by se nic nedělo. Nikdo 

nebude očekávat, že se to stane. Bude probíhat každodenní život jako vždycky. Lidé se budou 

ženit, vdávat, podnikat, nakupovat, prodávat jako za dnů Noé. Nepoznají ani věřící, kdy ten den 

bude, protože ani Pán Ježíš neví, který den to bude. Neštěstí, války, zemětřesení nebudou 

přesným ukazatelem Jeho příchodu. Protože se to děje pořád. Nemůžeš odhadnout tu dobu 

podle toho, že například vybuchne najednou několik sopek nebo bude zemětřesení na více 

místech najednou ve světě. Tyto skutky se už dějí i v této době. Věštci a falešní proroci 

vždycky prorokují konec po nějaké živelné pohromě, válce nebo epidemii, jako je např. teď 

covid-19. Není tvojí věcí rozpitvávat, jak často se dějí zemětřesení, kolik válek už se stalo a 

jaké pohromy už na svět přišly. Nepoznáš to podle toho. Ježíš řekl nějaké znaky, které předtím 

budou předcházet, ale neřekl, kolik jich bude a jak dlouho budou trvat. Lidé bez vedení 

Duchem svatým okamžitě po nějaké živelní pohromě zpozorní a vydávají falešná proroctví. 

Pak se to uklidní, ale nikdy se neomluví, že falešně prorokovali.  

Bude to stav, který bychom přirovnali k situaci po válce, kdy lidé si řeknou: "Tak konečně 

máme válku za sebou, epidemii jsme překonali a nebude se dít nic mimořádného ve světě, je 

mír a pokoj, nic nám už nehrozí".  

V tom je největší nebezpečí pro věřící, že duchovně usnou, když si řeknou, že mají ještě hodně 

času před sebou. 

Co říká Pán svým učedníkům?  

 

Lukáš 12:40  I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho 

nenadějete." 

41  Petr mu řekl: "Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?" 

42  On odpověděl: "Když Pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas 

rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? 

43  Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. 
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44  Vpravdě pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. 

45  Když si pak onen služebník řekne: `Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy i služky, jíst a 

pít i opíjet se, 

46  tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a 

vykáže mu úděl mezi nevěrnými. 

47  Ten služebník, který zná vůli svého pána, a přece není hotov podle vůle jednat, bude velmi 

bit. 48  Ten, kdo ji nezná a udělá něco, zač si zaslouží bití, bude bit méně. Komu bylo mnoho 

dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. 

 

Ježíš Kristus nás přijal do svého království, očistil nás od hříchů a dal nám věčný život. 

Od té chvíle jsme se stali občany nebeského království a také Jeho učedníky.  

Mluví o správcovství svého majetku. Jemu patří celá zem i všichni lidé i zvířata.  

Po svých správcích chce, aby se věrně starali o to, co jim bylo svěřeno. Kdo má od Pána nějaký 

dar, pak má s tímto darem pracovat, protože Pán bude vyžadovat ovoce.  

Moudrý služebník je ten, který pracuje v době klidu i v době pronásledování.  

 

Dále říká Pán, že kdo zná Jeho vůli a nečiní ji, bude bit více než ten, kdo ji nezná.  

To znamená, že čím více znáš Boží slovo, čím déle jsi křesťanem, čím máš větší poznání, tím 

více bude od tebe Pán očekávat hojnější ovoce. Komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím 

více. 

Boží vůli zná každý obrácený, Duchem Svatým naplněný věřící. 

Naším úkolem není jen přijímat nové informace a nová zjevení, ale pracovat s tím, co máme. 

 

Někteří věřící jsou schopni oklamat sami sebe a říkají: "Já ještě nejsem stále dobře připraven, já 

ještě všechno neznám tak dobře jako tamten požehnaný Boží služebník a proto nemohu nikomu 

vydávat svědectví o Ježíši".  

       Když jsi uvěřil v Pána Ježíše, nechal ses pokřtít ve vodě i v Duchu svatém, pak máš 

dostatečné znalosti a poznání na to, abys někomu dalšímu, kdo nezná vůbec nic, řekl základní 

pravdy o životě a smrti a o záchraně ve víře v Ježíše Krista. 

Pak máš také dostatečné znalosti o tom, že můžeš každého, kterého přivedeš k Pánu pokřtít ve 

vodě a máš také dostatečné znalosti o tom, že můžeš nově obráceného vést ke křtu v Duchu 

svatém, protože nekřtíš v Duchu svatém ty, ale Ježíš Kristus. Po tobě se chce, abys daného 

člověka jen přivedl ke Kristu a pak společně můžete růst ve víře a v poznání Božího slova i v 

poznání samotného Pána Ježíše Krista.  

 

Nečekej na speciální zjevení od Pána, že to máš činit. Protože toto zjevení už máš.  

 

Marek 16:15  A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. 

16  Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen. 

17  Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit 

novými jazyky; 

18  budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou 

vzkládat ruce a uzdraví je." 

19  Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží. 

20  Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními. 

 

Vymítání démonů, uzdravování nemocných, mluvení v nových jazycích může každý, kdo uvěří  

a přijme křest ve vodě a v Duchu svatém.  

 

Nejhorší jsou na tom křesťané, kteří stále čekají na speciální Boží vůli a znamení z nebe. Nebo 

ti řeknou: "Mně to Duch svatý neřekl, že mám svědčit lidem".  
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Myslíš si, že k vůli tvé lenosti, zbabělosti, strachu  a výmluvám speciálně pošle Pán nějakého 

anděla se slovy:  

"Drahý váhající křesťane, potvrzuji ti od Pána ta slova, které jsi už mnohokrát četl v Písmu, že  

máš vymítat démony, máš se modlit za nemocné, máš křtít nově obrácené ve vodě a vést je ke 

křtu v Duchu svatém a učit je všemu, co Pán přikázal". 

 

Víte, co by řekl takový váhavý křesťan tomu andělu? "Anděli, ale já ještě nejsem dokonale 

připravený a ještě všechno neznám z Písma a proto to nemůžu dělat".  

Když jsem se obrátil a prožil jsem znovuzrození, tak pro mě bylo naprosto jasné, že můžu 

vymítat démony ve jménu Ježíše Krista, že se můžu modlit za nemocné, že můžu křtít nově 

obrácené a také jsem to dělal. Nečekal jsem na to, až budu znát celou Bibli a budu dělat 

všechno dokonale a správně.  

 

Nehledej stále nějaká nová zjevení, ale následuj ty, kteří to dělají a dělej to také. Znovu si pusť 

film "Poslední reformace" od Torbena Sondergaarda a projdi si ty kapitoly, ve kterých Torben 

vyučuje základy křesťané víry.  

  

Nestačí jen se vším souhlasit a přitakávat, že Torben Sondergaard je Boží služebník, že Daniel 

Kolenda je Boží služebník atd. Pokud nezačneš naplňovat svůj život skutky, které jako učedník 

Ježíše Krista máš konat, budeš před Bohem bez výmluvy. A je jedno, jestli jsi kněz, pastor, 

vedoucí nedělního shromáždění, nebo řádový člen sboru. Ničím se před Pánem neobhájíš a už 

vůbec ne po tomto nedělním slově. 

Skupina Katapult v jedné písni zpívala "Hlupák váhá, ztrácí život čekáním, ale život utíká" a do 

jisté míry měli pravdu. Mnoho lidí i věřících křesťanů přešlapuje na místě.  

 

Mnohým líným, zbabělým a pochybovačným věřícím vyhovuje tento nouzový stav a omezení 

pohybu osob v souvislosti s covid-19. Bezbožná vláda sice zakázala pohyb mezi okresy, ale 

nikdo ti nemůže zakázat vydávat svědectví individuálně komukoliv a kdekoliv, kde tě Pán 

pošle.  

 

Před Božím soudem neobstojí tvé výmluvy a svoji zakopanou hřivnu neobhájíš před Pánem. 

Proč ses vlastně obracel k Ježíši, když Ho teď nechceš vůbec poslouchat? Přestaň s výmluvami, 

začni se modlit a postit, abys dostal potřebnou odvahu, protože základní znalosti Božího slova 

už máš.  

 

Všichni Boží lidé, než začali konat veřejnou službu se modlili a postili, aby překonali svůj 

vlastní strach z lidí, z pronásledování i strach z ďábla a posílili svoji víru.  

Ježíš neřekl, že to bude zadarmo. 

 

Když se učedníci ptali Pána, kdo bude spasen, pak jim Pán řekl. 

 

Marek 10:26  Ještě více se zhrozili a říkali si: "Kdo tedy může být spasen?" 

27  Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné 

všecko." 

28  Tu se Petr ozval: "Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou." 

29  Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry 

nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, 

30  aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, 

matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný. 

31  Mnozí první budou poslední a poslední první."  
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Spasení je Boží záležitost a u Boha je všechno možné. I ten největší hříšník a bezbožník může 

být spasen, pokud se obrátí a bude činit pokání. Dále Pán vysvětlil, že kdo opustí svůj blahobyt, 

touhu hlavně si užít tohoto světa, své koníčky, zájmy, dokonce i svůj dům pro Ježíše a pro 

evangelium, dostane nyní, v tomto čase spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, 

sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný.  

Ježíš neřekl, že křesťan, který opustí vše pro Ježíše bude žít v bídě, ale naopak dostane 

mnohem více spolu s pronásledováním už v tomto čase během svého života. 

Také tam není napsáno, že všichni učedníci musí opustit své domy. Je zde myšleno, kdo opustí 

dům nebo bratry - tedy rodinu nebo podnikání nebo hospodářství nebo světské záliby a 

koníčky.  Ježíš v tom příkladu řekl, že kdo opustí pro Boží království cokoliv, co je v tomto 

světě, dostane mnohem více od Něj.  

Abys mohl něco dostat, musíš nejdříve něco obětovat. Ať už je to majetek, peníze nebo čas, 

nebo zábavu nebo kamarády nebo své koníčky.  

 

To slovo, že to křesťan dostane v tomto věku v tomto čase, je spojeno spolu s 

pronásledováním. 

A to je problém většiny věřících. Představují si pronásledování jako tu nejhorší variantu, kdy 

jim ďábel okamžitě řekne - budeš zabitý, o všechno přijdeš. Ale to nemusí být tvůj případ, 

protože jinak by Pán nezasliboval mnohem více polí, majetku, více bratří a sester,více 

požehnání na zemi, kdyby měli být všichni hned zabiti.  

Pronásledování může být u každého jiné. U jednoho to může být jen to, že ztratí práci pro svoji 

víru, u jiného, že se nedostane na vysokou školu, u dalšího to může být, že ho odmítne jeho 

vlastní rodina. U dalšího to může být výsměch a pošklebky kamarádů a známých. U jiného 

snášení urážek a hanba za to, že věří v takovou bláznivou věc o vzkříšení Ježíše Krista. U 

jiného, jako u Torbena bylo to, že musel opustit svoji zemi. Bůh nedopustí, aby na tebe byla 

dána větší zkouška, než kterou bys nemohl překonat.  

 

Pokud jsi smířen s tím, že můžeš zažít určitý druh pronásledování pro víru v Ježíše Krista, pak 

tě nikdo nezastaví ve vymítání démonů, v uzdravování nemocných a v šíření evangelia Ježíše 

Krista.  Nezpívej jen bezmyšlenkovitě známou chválu - "Nikdo nás nezastaví" a pak zalezeš do 

kouta svého pokoje.  

 

      Vykopej svoji zakopanou hřivnu, obnov fungování všech duchovních darů, obleč si plnou 

Boží zbroj a nič skutky ďáblovy. Možná, že tvé misijní pole má začít u tvého souseda, tvých 

spolupracovníků v práci nebo ve vlastní rodině. Čas se krátí a nebuď jako ten hlupák, který 

stále váhá a čeká na vhodnou příležitost a nikdy nic nezačne podnikat. Protože ti ďábel 

vždycky řekne, že ještě není pro tebe ten správný čas a že bys měl ještě pár roků počkat. 

Možná, až tě budou vynášet mrtvého nohama napřed ze tvého domu a ty se nad svojí rakví 

budeš vznášet, pak uslyšíš od stejného ďábla: "Už jsi svoji příležitost promeškal!" 

 

Kdy je pro tebe čas příhodný?  

Boží slovo říká, že teď.  

 

2 Korintským 6:1  Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží 

nepřijímali naprázdno, 

2  vždyť je psáno: `V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.´ Hle, 

nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 

 

Neztrácej další čas čekáním na nové zjevení a nové potvrzení z nebe, žádné nebude.  

Neotálej také se svým obrácením, se svým osvobozením, se svým uzdravením, se svým 

naplnění Duchem svatým.  
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Pán  je s tebou a nikdy tě neopustí.  

 

Jákobovi Bůh řekl. 

Genesis 28:15  Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této 

země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil." 

 

Židům 13:5  Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh 

řekl: `Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.´ 

  

Karel Jureček 

 

 

 

 


