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Prorok Izaiáš nás varuje, že v posledních dnech B?h „obrátí sv?t vzh?ru nohama.“ Prohlásil: „Aj, Hospodin
vyprázdní zemi, a pustou u?iní; prom?ní zajisté zp?sob její, a rozptýlí obyvatele její“ (Izaiáš 24:1).
Podle tohoto proroctví p?ichází na zem náhlý soud, a v jediné hodin? se všechno zm?ní. B?hem této krátké chvilky
bude celý sv?t sv?dkem rychle dopadající zkázy na m?sto a národ, a celý sv?t už nikdy nebude tentýž.
Pokud jsi p?ipoután k materiálním v?cem – pokud miluješ tento sv?t a jeho v?ci – nebudeš chtít slyšet, co Izaiáš
prorokoval. Faktem je, že i t?m nejspravedliv?jším Božím lidem se m?že zdát to, co ?íká Izaiáš, nemyslitelné.
Mnozí jist? ?eknou: „Jak m?že být celý sv?t zasažen v jediné hodin??“
Kdybychom nev??ili, že Bible je Boží ryzí slovo, jen nemnozí z nás by brali Izaiášovo proroctví vážn?. Ale Písmo
?íká jasn?: v jediné hodin? se celý sv?t zm?ní. Církev se zm?ní, A každý jedinec na zemi se zm?ní.
Apoštol Jan p?ináší ve Zjevení podobné varování. Mluví o zni?ujícím soudu, který p?ichází na m?sto a národ:
„Proto její rány p?ijdou v jednom dni: smrt, ná?ek a hlad; a bude spálena ohn?m. Nebo? Pán B?h, který ji soudí, je
silný … nebo? v jediné hodin? bylo zpustošeno tak veliké bohatství!“ (Zjevení 18:8, 17).
V Izaiášov? proroctví je m?sto pod soudem uvrženo do zmatku. Všechny domy budou zav?ené, nikdo nebude
p?icházet ani odcházet. „Pot?íno bude m?sto marnosti; zav?ín bude každý d?m, aby do n?ho nechodil“ (Izaiáš
24:10). Celé m?sto bude zpustošené. „Z?stane v m?st? pouš?, i brány zbo?eny budou“ (24:12). Všechny vstupy a
východy z m?sta budou pry?. Pasáž nazna?uje, že p?ijde ohe?, výbuch, který ot?ese samými základy zem? (viz
24:6).
My, kdo žijeme v New York City, n?co o takovém výjevu víme. Když byly zasaženy Twin Towers, na míle daleko
bylo možné vid?t zlov?stné ohn? a kou? stoupající do nebe. Nedávno obyvatelé New Yorku panika?ili kv?li spoust?
páry, která vyrazila zpod m?stských ulic. Lidé se rozutíkali do všech strana a v?ešt?li: „Je to ono? Je tohle ten
kone?ný útok?“
Dnes ?íká mnoho sekulárních prorok?, že nukleární útok je nevyhnutelný. Jako ter? zmi?ují nej?ast?ji New York,
ale mohlo by to být jakékoliv významn?jší m?sto: Londýn, Pa?íž, Tel Aviv, Washington. Ani Izaiáš ani Jan
nejmenují m?sto, na které dopadá zni?ující soud.
Nemám v úmyslu tímto poselstvím n?koho vystrašit
Dovolte, abych v tuto chvíli n?co ujasnil. Nemám v úmyslu tímto poselstvím kohokoliv vystrašit. Pavel nám ?íká, že
jako u?edníci Ježíše Krista jsme již p?ešli ze smrti do života. My, kdo vzýváme Ježíše jako Pána, bychom si m?li
být jisti, že a? se v tomto sv?t? d?je cokoliv, jeho krev nás zachrání a vysvobodí.
Proto se nemáme bát žádných rozhlasových zpráv, ale rad?ji dávat pozor, co Pán ve sv?t? d?lá. Podobn? jako
mnoho lidí chci p?eladit jinam, když slyším zarmucující zprávy. Ale pravdou je, že uprost?ed takových ?as? se
pohybuje B?h, a jejich prost?ednictvím p?ináší varování všem, kdo slyší jeho hlas.
Izaiášovo proroctví ukazuje jasn? na naši generaci
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V??ím, spolu s mnoha význa?nými biblickými u?enci, že Izaiášovo proroctví ukazuje na poslední dny. Tím míním
naši dnešní dobu. Stru?n? ?e?eno, náhlý soud p?ichází a Písmo siln? nazna?uje, že je práv? ve dve?ích.
V tuto chvíli jsi možná zv?davý: „Jak si m?žeme být jistí, že my jsme generace, na kterou tohle proroctví ukazuje?“
Ze dvou d?vod? m?žeme poznat, že nám takové soudy bezprost?edn? hrozí:
1. Rostoucí po?et prorok? varuje, že apokalyptické nešt?stí je ve dve?ích. Když používám slovo „prorok?,“
nemluvím jen o t?ch v církvi. Mluvím také o „sekulárních prorocích.“
Pro sekulární proroky nacházíme v Písmu n?kolik precedens?. B?h použil Asýrii jako metlu k náprav? Izraele. A
ustanovil krále Cýra jako svého služebníka, aby pomohl Izraeli: „Kterýž (Hospodin) dím o Cýrovi: Pastý? m?j, nebo
všelikou v?li mou vykoná“ (Izaiáš 44:28).
Podobn? dnes B?h používá sekulární proroky, aby p?inášeli varování. Ti se stávají po ur?itý ?as „jeho proroky.“ A
jejich proroctví mohou být tvrdší než proroctví, která p?inášejí v??ící. Poselství, které tu píši, je mírné v porovnání s
proroctvími, která jsou p?inášena všemi zp?soby sekulárních hlas?. Jen si to ov??te ve svých novinách nebo
rozhlasových zprávách.
„Ne?iní? zajisté Panovník Hospodin ni?eho, le? by zjevil tajemství své služebník?m svým prorok?m“ (Amos 3:7).
2. Náhlá zkáza p?ichází, když pohár násilí p?ete?e. Po celé naší spole?nosti se nekontrolovateln? ší?í smyslnost,
perverze a chamtivost. Když B?h seslal potopu na zem, bylo to proto, že na celém sv?t? propukalo násilí: „Ale
zem? byla porušena p?ed Bohem, a napln?na byla zem? nepravostí“ (Genesis 6:11).
Práv? te? dochází na celé zem?kouli k velkému po?tu válek a stoupá vražedné krveprolévání. Avšak v mé mysli
uvažuji na prvním míst? o násilí, které se vede na celém sv?t? proti d?tem:

P?emýšlím o sexuálním násilí pedofil?. D?ti na celém sv?t? jsou znásil?ovány, unášeny a donuceny k
otroctví v celosv?tovém obchodu se sexem. Nedávno byl v USA odhalen pedofil, provozující webové
stránky, na nichž doporu?oval jiným pedofil?m nejsnadn?jší místa, kde sebrat d?ti. Neexistuje žádný
vhodný zákon, který by tohoto muže zastavil.
Nejv?tší sv?tová církevní denominace utrácí sta milion? dolar?, aby uhradila škody všem, kdo byli v d?tství
obt?žováni kn?zi. ?ekn?te mi, jak dlouho bude B?h snášet žalostný plá? d?tí, které jsou zneužívány t?mi, kdo by
m?li reprezentovat Krista?

Tisíce d?tí v Africe je vyvraž?ováno v domorodých válkách, rozsekáno k smrti ma?etami, Mladíci – n?kdy i
mén? než desetiletí – jsou odvád?ni do kmenových milic a donuceni vraždit lidi v zasv?covacích ob?adech.
Zde v USA volá ze zem? krev milion? potracených d?tí.
Zprávy o vrazích ve školách již mnohé z nás nešokují, ale dál straší naše d?ti. Možná jsme se již v??i
takovým zprávám zatvrdili, ale Boží srdce je jimi zarmoucené.
?íkám vám, že není horšího násilí než týrání d?tí. Nebe volá: „B?da, b?da! Vaše soudy nelze odvrátit.“
1. V jediné hodin? B?h zm?ní celý sv?t.
Ude?í náhlá kataklyzmatická pohroma, první z posledního Božího soudu. Tato veliká událost zp?sobí, že se zem?
zapotácí. A Izaiáš ?íká, že až ude?í, nebude existovat místo, kam utéct: „Ale obyvatele vysokých míst snižuje,
m?sta vyvýšeného ponižuje, ponižuje ho až k zemi, sráží je až do prachu“ (Izaiáš 26:5). „Ho?eti budou obyvatelé
zem?“ (24:6).
Až k tomu dojde, propukne chaos. Všechny ob?anské aktivity se zastaví, a spole?nost upadne do úplného zmatku.
Vládní ?initelé budou bezradní, bezmocní obnovit jakoukoliv logi?nost. Žádná státní policie, žádná národní garda,
žádná armáda nebude schopna zajistit po?ádek.
Dob?e si pamatujete, že když byly zni?eny Twin Towers, plynula do New Yorku pomoc z celého sv?ta. Armáda lidí
p?išla pomáhat jakýmkoliv zp?sobem mohla. Ale scéna z Izaiášova proroctví je odlišná: tahle katastrofa je jasn?
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mimo lidskou schopnost zareagovat.
Až tento soud dopadne, zni?í ekonomiku. Bohatí obchodníci budou stát opodál, plakat a na?íkat, s bolestí sledovat,
jak stojí p?ed bankrotem. V okamžiku bude bohatství, které nakupili, zni?eno. Jan tuto scénu popisuje: „Obchodníci
s t?mito v?cmi, kte?í z ní zbohatli, se pro hr?zu z jejích muk zastaví zdaleka a budou plakat, truchlit a na?íkat:
B?da, b?da, veliké m?sto … nebo? v jediné hodin? bylo zpustošeno tak veliké bohatství“ (Zjevení 18:15–17).
P?es noc se zastaví veškeré nakupování a prodávání. Každá restaurace a bar se uzav?ou a všechno popíjení
alkoholu a muzicírování skon?í. Opravdu, každá stopa veselí a pot?šení, radosti a slasti zmizí: „Žalostiti bude mest,
usvadne vinný kmen, úp?ti budou všickni veselého srdce. Odpo?ine radost bubn?, p?estane hluk veselících se,
utichne veselí harfy. Nebudou píti vína s prozp?vováním, zho?kne opojný nápoj pitel?m jeho … Na?íkání bude na
ulicích pro víno, zatemn?no bude všeliké veselí, odst?huje se radost zem?“ (Izaiáš 24:7–9, 11).
Ano, tohle je obrázek posledního soudu. Ale není to moje proroctví. Tohle slovo bylo dáno svatým duchem
všemohoucího Boha, které p?inesl spravedlivý prorok Izaiáš. I sekulární sv?t se p?ipravuje na to, že k tomu dojde.
Utrácejí se miliardy za bezpe?nost vlasti v USA, Anglii, Evrop? a Izraeli. Pro?? Armádní experti varují, že ur?it?
p?ijde teroristický útok, který zasáhne celý sv?t.
Možná bys rád v?d?l: „Pro? by se m?l zm?nit celý sv?t, jestliže k nukleárnímu útoku dojde jen v jednom m?st??“
Stane se kv?li strachu z odvety. Jestliže ni?emný národ pošle takový útok, m?žete si být jisti, že tento národ bude
b?hem hodin úpln? zni?en. Uvažujte o Izraeli, který má p?íhodný plán, známý jako „Samson Option“ (Samsonova
volba). V moment?, kdy proti nim bude vypušt?na raketa s nukleární hlavicí, odpálí Izrael b?hem chvíle ?ízené
rakety, aby zni?il hlavní m?sta všech nep?átelských stát?.
Sv?t se stal tikající bombou, a ?as rychle vyprší.
2. V jediné hodin? B?h zm?ní církev
Tato hodiny zkázy rázem zm?ní církve, a? jsou živé nebo mrtvé. Izaiáš píše: „Nebo tak bude u prost?ed zem?, u
prost?ed národ?, jako o?esání olivy, jako pab?rkování, když se dokoná vinobraní“ (Izaiáš 24:13). Je to obrázek o
tom, že B?h bude t?ást olivou poté, co z ní bylo otrháno ovoce. Stru?n? ?e?eno, bude ot?ásat vším, ?ím je možné
ot?ást, nic neušet?í. Bude to ?as kataklyzmatické zkázy a naprosté temnoty.
Takže, ptáš se: „A co Boží lid uprost?ed toho všeho? Co se stane církvi?“ Izaiáš p?ináší neuv??itelné slovo o tom,
co se stane s v??ícími.
Uprost?ed strašlivého ot?ásání bude slyšet píse?, a její zvuk bude neustále sílit. Náhle, neo?ekávan?, v té
nejtemn?jší hodin? bude celosv?tový chór hlas? zpívat chvály Božímu majestátu: „Ti? pozdvihnou hlasu svého,
prozp?vovati budou v d?stojnosti Hospodinov?, prok?ikovati budou i p?i mo?i“ (24:14).
Chápete ten obraz? Všude bude panika. Lidská srdce budou selhávat pro strach, až budou na tisíce mil vid?t ohn?
chrlící kou?. Nepo?ádek a chaos bude vládnout na všech stranách. Ale uprost?ed zni?ujících oh?? a katastrofy
uslyší sv?t zpívat nádhernou píse?: „Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mo?ských jméno
Hospodina Boha Izraelského. Od kon?in zem? slyšíme písni?ky o sláv? spravedlivého“ (Izaiáš 24:15–16).
Svatý ostatek se probudí a v ohni se zrodí píse?. Místo panika?ení bude Boží lid chválit Jeho mocný majestát.
P?edstav si to: v nejtemn?jší hodin? všech ?as? povstane spole?ný hlas milion? z každého národa, ne ve strachu
nebo hr?ze, ale v radostné chvále Hospodinu.
Ptáte se, jak se to stane? V jediné hodin? B?h obnoví a uzdraví svou církev. Suché kosti se ot?esou a zachrastí, a
spravedlivý bude probuzen, až Duch svatý povolá zástupy vlažných v??ících zp?t k jejich první lásce. Ve svém
milosrdenství vyburcuje ty, kdo Ho zanedbávali, ignorovali Jeho Slovo, vyhýbali se modlitb?, možná i zvažovali
rozvod. Náhle budou jejich duše zaplaveny prudkou bolestí vý?itek a zbožného zármutku. A mnozí padnou na
kolena a budou plakat v pokání.
To bude obnova velebení Božího majestátu. A píse? tohoto probuzení bude slyšet z nejzazších ?ástí zem?.
Východ, západ, sever, jih – od Arabských zemí k ?ín?, Indonésii, Africe a do všech ?ástí zem? – nádherná píse?
povstane z prost?edka ohn?. V jeden denní ?as, budou ti, kdo p?ežili ohn?, zpívat novou píse? všude na sv?t?.
Izaiáš 25 nám ?íká, že v ten ?as dojde k nádherným zázrak?m, až „B?h u?iní všechny v?ci nové.“
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Všude na sv?t? bude Pán?v lid „hodovat“ na jeho Slov?: „I u?iní Hospodin zástup? všechn?m národ?m na ho?e
této hody z v?cí tu?ných, hody z vína vystálého, z v?cí tu?ných, mozk v sob? majících, z vína vystálého a
u?išt?ného“ (Izaiáš 25:6).
„A zkazí na ho?e této zast?ení, kteréž zastírá všecky lidi, a p?ikrytí, jímž p?ikryti jsou všickni národové“ (25:7).
Práv? te?, v tomto ?ase prosperity se zdá, že jsou spousty lidí p?ikryty závojem, neschopni vid?t pravdu Ježíše
Krista. Ale až B?h povstane, aby ot?ásl sv?tem v soudu, pak budou plachty, pokrývající mysli milion? lidí,
odhozeny. Závoj temnoty bude odstran?n a mnozí uvidí Pána v jeho sláv?. Duch svatý nebude t?mto otev?eným
o?ím a srdcím nutit Krista; spíš to bude ostatek, který povstane uprost?ed nich.
V??ím, že nejtemn?jší zahalení je dnes na o?ích a srdcích mladých po celém sv?t?. Obzvlášt? je to pravdou u
student? kolejí, jejichž víra byla celé ?ty?i roky bombardována. Postupem doby byly jejich mysli nao?kovány
bezbožnými profesory ve t?ídách, kde byla víra napadána, zesm?š?ována a opovrhována. Te? je víra t?chto
mladých muž? a žen v troskách. Opoušt?jí kolej p?esv?d?eni, že B?h je mrtvý.
Ale v jediné hodin? zkázy – nukleární, ekonomické a sociální – všechny takové pokrytecké závoje zmizí. Ti samí
profeso?i, kte?í je zesm?š?ovali, pochopí, až budou ?elit skute?nosti smrti, že si musí vybrat: „A co v??nost?
Existuje život po smrti?“ Budou hledat n?koho, kdo jim vysv?tlí všechno, co se d?je.
Až se bude zpívat píse?, uslyší ji mladí lidé z každé spole?enské vrstvy, ze všech národ? pod sluncem. Mnozí svá
srdce zatvrdí a budou p?i zvuku té písn? Boha proklínat , ale zástupy jiných se zpívání o jeho majestátu zú?astní.
3. V jediné hodin? B?h zm?ní nás jako jednotlivce
V jediné hodin? se zm?ní zam??ení našich život?. Nebudeme již zachváceni naším vlastním nešt?stím a problémy.
Mnoho v?cí, které jsme považovali za drahé, pro nás rázem již nebude mít žádnou cenu. Pro?? V té hodin? budou
všichni na stejné lodi:
„Bude? jakož lid tak kníže, jakož služebník tak pán jeho, jakož d?vka tak paní její, jakož kupující tak prodávající,
jakož p?j?ující tak vyp?j?ující, jakož lichevník tak ten, jenž lichvu dává“ (Izaiáš 24:2).
P?icházející náhlý soud nebude d?lat žádné rozdíly mezi lidmi. P?esn?ji, dotkne se všech, kdo jsou uvnit? oblasti
jeho b?sn?ní. Prezidenti, králové, nejbohatší a nejslavn?jší lidé sv?ta – všichni se budou t?ást jako ti nejchudší na
zemi. A tato kataklyzmatická pohroma p?ivede nazmar (zni?í) každou modlu, vymýtí (o?istí) nepravosti a strhne
všechny falešné oltá?e:
„A protož tím zp?sobem o?išt?na bude nepravost Jákobova, a to? bude veliký užitek, že odejme h?ích jeho, když
rozmece všecko kamení oltá?e jako kamení vápenné rozsypané, neostojí hájové, ani slune?ní obrazové“ (Izaiáš
27:9).
Nejmarkantn?jší modlou sv?ta jsou peníze, a práv? te? Amerika ?elí obrovské finan?ní katastrof?. Investo?i se
rvou, aby dostali své peníze z vysoce rizikových fond? a hypoté?ní spole?nosti krachují. Nedávno jeden finan?ní
titulek zn?l: „Opus?te lo?!“ Každý prodává a nikdo nenakupuje. Mnoho majitel? dom? podléhá panice, jejich životy
se p?es noc m?ní. P?emýšlím o prezidentovi multi-miliardového investi?ního fondu, který nedávno dával do prodeje
svou jachtu, dlouhou 142 stop, a sv?j šestnácti pokojový d?m v Aspen, v Coloradu. Jeho fond vyschnul prakticky
p?es noc.
P?ichází den, kdy sporty budou tou poslední v?cí, o níž budou lidé p?emýšlet. Nemám nic proti sportu, ale brzy se
již nebude rozdávat 250 milion? dolar? za sportovce, když tolik sv?ta hladoví. Všechny modly se z?ítí, zhroutí se do
prachu a sportovní h?išt? se zplanýrují. Ti nejbohatší i ti nejchudší budou ?elit stejné situaci.
To všechno se stane b?hem jednoho dne. „Až totiž budou ?íkat: 'Pokoj a bezpe?nost,' tehdy na n? ne?ekan?
p?ijde zhouba, tak jako bolest na t?hotnou ženu, a neuniknou“ (1. Tesalonickým 5:3).
Pro? taková apokalyptická varování?
Možná bys rád v?d?l, co dobrého m?že vzejít z t?chto prorockých poselství? Pro? by m?l n?kdo žít s tak strašným
pocitem úzkosti?
P?ipomínám vám, že Ježíš varoval Jeruzalém p?ed náhlou zkázou, která na toto m?sto p?ijde. Bude do základ?
vypáleno a miliony lidé budou povražd?ny. Kristus své varování vysv?tlil: „A ?ekl jsem vám to te?, p?edtím než se
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to stane, abyste až se to stane, uv??ili“ (Jan 14:29). V podstat? ?íkal: „Až se to stane, budete v?d?t, že existuje
B?h, který vás miluje a p?edem vás varoval.“
Pavel nazývá taková varování „sv?tlem,“ nahlédnutím, které vyhání temnotu. ?ekl, v krátkosti: „Vy jste d?ti sv?tla,
protože víte, co v budoucnosti p?ijde. Takže, až zkáza p?ijde a všude kolem bude panika, budete mít klid Ducha
svatého. N?co ve vás oživne a vy si p?ipomenete: ' B?h m? varoval.' Tohle poselství není o hn?vu na Boží lid, ale
výstražné volání, abychom se za?ali p?ipravovat.“
„B?h nás p?ece neur?il k hn?vu, ale k tomu, abychom došli spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás
zem?el, abychom - a? už bdíme nebo spíme - žili spole?n? s ním“ (1. Tesalonickým 5:9–10). Pavel tu mluví o dob?
možné zkázy. Proto ?íká: „Proto se navzájem povzbuzujte a budujte jeden druhého, jak také ?iníte“ (5:11).
V tomto dni prosperity nechce nikdo slyšet poselství podobné Izaiášovu. Samoz?ejm?, že je nechci slyšet. Ale
nem?žeme to ignorovat, protože je to tady, v našich dve?ích. V takových ?asech, ?íká Pavel, když víme, že
p?ichází náhlá zkáza, se nemáme t?ást nebo se trápit jako to d?lá sv?t. Rad?ji máme jeden druhého posilovat ve
ví?e, protože víme, že B?h vládne nad každým aspektem našich život?.
„My, kdo pat?íme dni, však bu?me st?ízliví a oble?ení pancí?em víry a lásky a p?ilbou nad?je spasení“ (5:8). Pavel
nás vyu?uje: „Vyzbroj se vírou. Vybuduj svou víru te?, než ten den p?ijde. Nau? se svou píse?, a budeš schopen ji
zpívat ve svém ohni.“ „Protož v údolích oslavujte Hospodina, na ostrovích mo?ských jméno Hospodina Boha
Izraelského“ (Izaiáš 24:15).
Tohle je nad?je naší nejsvat?jší víry: náš Pán zp?sobí, že z nejtemn?jších ?as? vyjde píse?. Za?ni te? budovat svou
víru v n?ho, a nau? se chválit jeho majestát potichu ve svém srdci. Až budeš zpívat svou píse?, posilní a povzbudí
to tvé bratry a sestry. A bude tomuto sv?tu sv?dectvím: „Náš Pán vládne nad Potopou!"
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