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„SKLADY KRUPOBITÍ“
Když Hospodin promlouvá k Jóbovi ze smrště, zjevuje nám velikost své moci, moudrosti a znalosti
věcí minulých, přítomných a budoucích. Kromě jiného se Hospodin Jóba táže: „Přišel jsi někdy ke
skladům sněhu, spatřil jsi sklady krupobití, které si šetřím pro časy soužení, pro den války a boje?“
(Jób 38:22-23).
Kniha Jóbova je mnohými považována za jednu z nejstarších, ne-li přímo za nejstarší knihu Bible,
která byla sepsána. Doba Jozueho tedy byla pro Jóba pravděpodobně budoucností. Čteme zde o
božském zásahu na místě bitvy a války, o použití ničivého krupobití. V Jozuem 10:11 čteme: „Když
před Izraelem utíkali a byli na bétchorónské stráni, vrhal na ně Hospodin z nebe balvany až do Azeky;
tak umírali. Těch, kteří zemřeli po kamenném krupobití, bylo více než těch, které Izraelci pobili
mečem.“
Je pozoruhodné, že fráze „doba soužení“ je použita jak v Jóbovi, tak i v Danielově proroctví. Když
Daniel mluví o času konce, píše: „V oné době povstane Míkael, velký ochránce, a bude stát při synech
tvého lidu. Bude to doba soužení, jaké nebylo od vzniku národa až do této doby. V oné době bude
vyproštěn tvůj lid, každý, kdo je zapsán v Knize“ (Daniel 12:1).
Doba soužení, vzkříšení a spása Danielova lidu, Izraele, to vše je zmíněno v této kapitole, kdy
povstane Míkael (ten, který je jako Bůh). Ti, kdo byli věrnými služebníky, obdrží svou odměnu:
Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy,
navěky a navždy“ (Daniel 12:3). To měl možná na mysli Ježíš, když vyprávěl podobenství o moudrých
a pošetilých pannách. Pouze lampy moudrých panen svítily i nadále, a je dobře, pokud si vytváříme
zásobu oleje (Slova Božího). Když pozorujeme, jak se nám před očima rozvíjí Boží plán a záměr,
nacházíme útěchu v našem privilegiu, díky němuž do jisté míry rozumíme často děsivým událostem
posledních dní tohoto věku; taková moudrost pochází pouze z Bible.
V Zacharjášově proroctví se dozvídáme mnoho o době soužení Izraele, z níž část je ještě budoucností,
a jasně vidíme, proč nám David říká, že lid bude muset být vysvobozen. „Hle, přichází den
Hospodinův. Budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Shromáždím k Jeruzalému do boje všechny
pronárody. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zhanobeny. Polovina města bude vysídlena,
zbytek lidu však nebude z města vyhlazen“ (Zacharjáš 14:1-2).
Více než šedesát let jsme se radovali, když jsme pozorovali, jak se Židé navracejí do země, která byla
zaslíbena jejich praotcům, bohužel však stále ještě nedůvěřují Bohu, nýbrž pouze své vlastní síle, a
nepřijali Ježíše jako svého Mesiáše. Proto se musí naplnit proroctví Zacharjáše a spojí se proti nim
mnohé národy.
Následující verš nám popisuje jejich záchranu: „Hospodin vytáhne a bude bojovat proti oněm
pronárodům, jako bojoval kdysi v den bitvy“ (Zacharjáš 14:3). Před Zacharjášovou dobou se
mnohokrát stalo, že Bůh podporoval Izrael v bitvě, a pravděpodobně nejvýznamnější případ se odehrál
v době Jozueho, jak jsme se zmínili výše. Nejenže byly použity sklady krupobití, ale došlo k ještě

pozoruhodnějším událostem: „Tehdy mluvil Jozue k Hospodinu, v den, kdy Hospodin vydal Izraelcům
Emorejce. Volal před očima Izraele: Zmlkni, slunce, v Gibeónu, měsíci, v dolině Ajalónu. A slunce
zmlklo a měsíc stál, dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli“ (Jozue 10:12-13).
Poté následuje komentář: „Nikdy předtím ani potom nebylo dne, jako byl onen, aby Hospodin tak
vyslyšel něčí hlas, neboť Hospodin bojoval za Izraele“ (Jozue 10:14). Taková je moc všemohoucího
Boha, která bude v rukou Ježíše, až bude zjeven světu na místě, odkud byl kdysi vzat na nebe. Prorok
říká: „V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se
rozpoltí vpůli od východu na západ velmi širokým údolím“ (Zacharjáš 14:4). Ježíš nebude sám,
Zacharjáš totiž pokračuje: „... pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože“
(Zacharjáš 14:5).
Ty, kteří dobře znají inspirované Boží slovo, nepřekvapí, že Ezechiel hovoří o týchž budoucích
událostech; i zde se objevují „sklady krupobití“, neboť píše: „Vykonám nad ním soud morem a krví;
spustím příval deště a kroupy jako kameny, oheň a síru na něho a na všechny jeho voje a na množství
národů, které jsou s ním. Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých
pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin“ (Ezechiel 38:22-23).
Každé proroctví vidí budoucí události z mírně odlišné perspektivy, což nás přivádí k šestnácté kapitole
Zjevení. Účel Ježíšova zjevení je zaznamenán ve Zjevení 1:1. „Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu,
aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát.“ Generace Ježíšových následovníků žasly nad
doslovnou přesností této převážně symbolické knihy, jejíž význam jsme si vyložili s pomocí
předchozích inspirovaných písem.
Naše bratry – průkopníky napadlo, že Francouzská revoluce a způsob, kterým dodnes ovlivňuje
současný svět, byla předpovězena v podobě tří duchů podobných žabám v šestnácté kapitole. „A hle, z
úst draka i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové, podobní ropuchám.
Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je shromáždili
k boji v rozhodující den všemohoucího Boha“ (Zjevení 16:13-14).
Právě rovnost, volnost a bratrství jsou základy demokracie, humanitarismu a lidských práv. Ve 21.
století jsme svědky jejich růstu a moci a rádi bychom podporovali jejich příznivé účinky. Všimněte si
však, že spojují národy a lidi, které Bůh ve své moudrosti v Babylonu rozdělil.
Následující verše nám říkají, kam toto vede, a užívají obávaného slova Armageddon, jehož hebrejský
význam je „hromada snopů v údolí soudu“ . To opět poukazuje k době soužení a k vysvobození
Izraele, a jak možná tušíte, i k „zásobám krupobití“, které si Bůh vytvořil. „Na lidi padaly z nebe
kroupy těžké jako cent; a lidé proklínali Boha za pohromu krupobití, protože ta pohroma byla strašná“
(Zjevení 16:21).
A právě uprostřed těchto závažných událostí ve velkém Božím plánu a záměru přichází jako zloděj
Ježíš, aby vzbudil a shromáždil ty, kdo byli povoláni. „Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze
tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu“ (Zjevení 16:15).
Nakonec spatříme tváří v tvář Toho, kdo dobrovolně, na prosbu našeho nebeského Otce položil svůj
život za své přátele. Stejně jako pozorujeme moře a bouřící se vlny, neomdlévejme strachem, ale
naopak se radujme, když vidíme, že se blíží den, kdy budou zjeveny Boží poklady.
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