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Ježíš p?ijde brzy! „Ozve se burcující povel, hlas archand?la a Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe a tehdy, jako
první, vstanou mrtví v Kristu. My živí budeme spolu s nimi uchváceni do oblak vst?íc Pánu; potom už budeme s
Pánem navždycky. Povzbuzujte se navzájem t?mito slovy.“ (1.Tesalonickým 4,16-18)
V ?e?tin? slovo povel znamená pobídnout slovem, probudit, p?im?t k akci. Všichni živí uslyší hlas and?la: „Je
p?ede dve?mi! Ten, kterého milujete, p?išel, aby vás odvedl pry?.“
Toto nebude tichý nenápadný p?íchod. Ne! Ježíš p?ijde za zvuku polnice se zástupy and?l?, hlu?n?, za
vesmírného volání archand?la. Mrtví v Kristu povstanou první, aby se s ním setkali ve vzduchu. A jaká to bude
bou?livá radost. Potom Pán pošle své and?ly po celém sv?t?, aby k n?mu shromáždili jeho d?ti.
B?hem celé historie r?zní lidé pošetile p?edpovídali ?as Kristova návratu. Mnozí prodávali vše, co m?li a vycházeli
na ur?ená místa ?ekat jeho p?íchod, a nakonec byli všichni zklamaní. „Dávejte pozor, bd?te. Nevíte totiž, kdy ten
?as p?ijde.“ (Marek 13,33) Dávejte pozor, abyste se nezam??ili v myšlenkách na to, kdy a jak má Ježíš p?ijít,
zatímco byste se m?li soust?edit na to, kdo p?ichází. B?h si zám?rn? ponechal pro sebe ?as Ježíšova p?íchodu,
aby jeho lid z?stal v bd?losti.
„Co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, znovu p?ijde práv? tak, jak jste ho vid?li
odcházet.“ (Skutky 1,11) Ten, který odešel, byl oslaven, a je oslavovaný Ten, který p?ichází! Toužíte být s
Pánem? Víte, že jeho touhou je být s vámi? Denn? žijte v radostném o?ekávání jeho p?íchodu možném v každou
hodinou. A pamatujte, dokud nep?ijde, je t?eba vykonat spoustu práce!
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