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Bible svatá je jediná "svatá kniha", která existuje, která předpovídá budoucnost s 100% 
přesností. Prorocké texty v Bibli jsou mimořádné jak v jejich šíři, tak v detailech. 

Nejpodrobnější proroctví se vztahují k národům na Středním východě během období, 
známém jako "Den Páně". Bůh nespěchá a v dlouhých pasážích Písma oznamuje soudy, 
které uvalí na národy, které odmítají národ Izraele ve zcela poslední periodě času, před 

příchodem Mesiáše, aby nastolil své 1000leté království na zemi. 

Protože existuje tolik zmatku a protimluv v učení o biblickém proroctví, chtěl jsem napsat 
stručný a krátký souhrn o tom, co proroci Písma říkají o národech Středního východu. Tyto 

události se rychle blíží a mohly by být v kterékoli chvíli zrovna na našem prahu, kdyby se 
Pán rozhodl odvolat svou zadržující milost a dovolil, aby tyto soudy přišly okamžitě. 

Budou tři války, které se brzy uskuteční na Středním východě. Přijdou postupně a každá 

bude větší ve svém rozsahu, dokud se celý svět a každý národ neúčastní na poslední bitvě: 

První válka zahrne arabské národy bezprostředně sousedící s národem Izraele. 
Zdá se, že Bible naznačuje, že tyto národy budou zničeny zbraněmi hromadného ničení. 

To obnáší Boží soud nad militantním islámem přímo obklopující Izrael, jenž je na několika 
místech nazýván domem Esau. Podle Bible budou národy obklopující Izrael zničeny takovým 
způsobem, že se stanou neobyvatelné. Tato válka bude mít za následek neprůchodný kruh 
zničených zemí na jihu a východě Izraele.  

Zničené národy jsou: Egypt, Jordánsko, Irák a část Saudské Arábie. Tyto oblasti země se 
stanou naprosto neprůchodné kvůli použití atomových a/nebo biologických a chemických 
zbraní. Půda těchto oblastí se stane tak otrávenou, že tam nic nebude moci růst nebo žít. 

Území starověké Idumeje (Edom) bude hořet jako Kuwait ve válce v Zálivu v 1991. 

Druhá válka je popsána detailně v Knize Ezekiel, zejména v kapitolách 38-39, ačkoli 
jsou i jiné úryvky, které se na ni také vztahují. V Ez 36-37 je předpověděno znovuzrození 

národa Izraele. Pak, před věkem Království, kdy Mesiáš Yeshua bude vládnout ve svém 
nádherném chrámu v Jeruzalému, tato hrozná bitva je předpověděna mnohem detailněji. 
Bylo to napsáno před 2 600 roky. Ezekiel vyjmenovává národy konfederace, která zahrnuje 

Turecko, Írán, Lybii, Ethiopii, části východní Evropy a jiné nejmenované národy. Když se 
podíváme na tento seznam, okamžitě se objeví něco podivného. Prorok neuvedl ani zmínku 
o národech, přímo hraničících s Izraelem! Tyto země jsou Egypt, Irák, Jordánsko, Libanon, 

"Palestina" (ve skutečnosti není státem) a Sýrie. 

Důvodem, proč tyto národy nejsou jmenovány, je, že byly zničeny v první válce. Zbývající 
státy napadnou Izrael z jediné možné cesty v této válce: ze severu. Zkáza vyšlá z této války 

je rozsahem daleko větší než jakou způsobila první válka. Zničení zemí první válkou může být 
důvodem pro tuto bitvu. Nejpravděpodobněji je to odvetné opatření proti Izraeli. Ezekiel 



identifikuje Rusko jako hlavního nepřítele Izraele v této válce. Rusko má dlouhou historii 
nenávisti a pronásledování židovského lidu. S pogromy, počínajícími v roce 1881, byl zabit 

rukama Rusů obrovský počet židů. Ruští židé byli první, kteří se vraceli do Izraele 
v osmdesátých letech předminulého století, opouštějíce Rusko kvůli tomuto strašnému 
pronásledování. 

Tato druhá válka je často nazývána válkou Goga a Magoga. Gog je titul vůdce Ruska v tomto 
čase, znamenající "přední princ" nebo "prezident". Geografická oblast je nazývána "země 
severu"; země Magog, Meshech a Tubal. To přesně identifikuje moderní Rusko, skrze jeho 

kmenové předchůdce, stejně jako zeměpisně. Ale národ Ruska není sám v této invazi do hor 
Izraele ze severu.  

Ezekiel identifikuje konfederaci národů, která se připojí k útoku na Izrael, jak už bylo řečeno 

výše. Persie je dnešní biblické jméno pro moderní Írán. To je jméno, které Bible dává 
národu, který se připojí k útoku. Etiopii Bible uvádí jako zemi jižně od Egypta. Dnes by 
zahrnula národy Súdánu, Etiopie a Somálska. Súdán a Somálsko jsou islámské státy. Súdán 

je identifikován jako teroristický stát a nenávidějící Izrael. Etiopie má velkou muslimskou 
populaci kolem 30%. Súdán a Somálsko jdou v současných událostech přirozeně dohromady 
s Ruskem pro spojenecký muslimský útok.  

Starověká Lybie pokrývá v Bibli všechny země na západ od Egypta. Zahrnovala by národy 
Lybie, Tuniska, Alžíru a Maroka. VŠECHNY tyto národy jsou islámské. Rusko dodává zbraně 
do Lybie. Ezekiel identifikuje Togarmah jako zemi na severu Izraele. Je to dnešní Turecko, 

které je téměř 100% muslimské. 

Aby k tomu došlo, Turecko se musí postavit do řady s Ruskem. Nakonec je zmiňována země 
jména Gomer, že se také připojí. V tomto případě to ale není tak jasně definováno. Mohlo by 
to být Německo, nebo jiné národy východní Evropy.  

V současné době by Spojené státy takové válce zabránily. Aby tato válka mohla propuknout, 
Spojené státy musí být oslabeny nebo odstraněny ze Středního východu. NATO musí být 
oslabeno tím, že Turecko vytvoří spojenectví s Ruskem. Diplomatické vztahy Turecka 

s Izraelem se nedávno mimořádně ochladily kvůli události s flotilou (*) a Izrael byl tureckou 
vládou jednomyslně odsouzen. Mohla by to být předzvěst jejich přicházejícího obratu k "zemi 
na severu"? 

Rusko se stává dominantní silou ve vakuu, vytvořeném absencí Ameriky. Aby k této válce 
došlo, musí se Spojeným státům v budoucnosti stát něco katastrofálního. I když Sovětský 
svaz se zhroutil, ruská armáda je pořád ještě velká a dobře vyzbrojená. Konfederace vedená 

Ruskem je obrovská, neboť armáda pokrývá tuto zemi jako mrak. Možná všechny zbývající 
islámské státy, o nichž se prorok Ezekiel nezmínil, se připojí k útoku. 

Podle Písma Bůh zničí tuto invazi zázračným způsobem. Bůh bude reagovat ve svém hněvu 

kombinací přírodních katastrof s přesným načasováním, aby tuto armádu zničil. Ruská 
armáda podnikne invazi a bude se valit přes hory Izraele na severu. Bůh čeká, až přijde do 
země Smlouvy a nadpřirozeně ji vyhladí právě na těchto horách. Celý svět pak bude svědkem 

Svatého Boha Izraele a bude nucen uznat, že to byl On, kdo zničil tuto armádu a nikoli lidské 
úsilí. V Izraeli se uskuteční velké obrození, protože nyní začnou uznávat Yeshuu jako pravého 
Mesiáše a obrátí se k němu ve velkém počtu. Všechno je to předpověděno v Písmu. 

Třetí válka zahrne všechny zbývající národy na zemi. Je nazývána Armageddon. Je 
to poslední bitva mezi Bohem a zlem před příchodem Yeshuy Mesiáše, aby panoval a vládl na 
zemi. V této bitvě Bůh nadpřirozeně zasáhne a zničí největší armádu v historii. Tato bitva 



ukončí zkaženou a hříšnou vládu člověka nad národy. Armageddon je třetí a poslední pokus 
zničit Izrael a zmocnit se Jeruzaléma. 

Armageddon znamená hora Megiddo, která je asi sedmdesát mil na sever od Jeruzaléma. 
Hora Megiddo leží na jižním okraji údolí Esdraelon, také nazývaném plání Megiddo. Je to 
obrovské údolí, které vede z jihovýchodu na severozápad, přímo k hoře Megiddo v Izraeli. 

Toto údolí je středem konečné bitvy. Hory Izraele začínají na jižním okraji tohoto údolí. Cílem 
této války je obsazení Izraele. Po porážce Ruska a její konfederace, zbývající národy zamíří 
na Izrael. Bůh použije Jeruzalém jako vábničku a lidé ve vzpouře proti Němu přijdou doslova 

v počtu několik stovek miliónů. Celá vzpoura lidí proti Bohu vyvrcholí v této bitvě 
o Jeruzalém. Během předešlých bitev, není žádný údaj v Písmu, že armády obsadí Jeruzalém. 
V této poslední bitvě obrovská armáda vpadne na Střední východ z Asie. 

Celá Asie bude v této bitvě spolu s ostatními národy světa. Apoštol Jan uvádí v Knize Zjevení, 
že tato armáda z Asie obnáší dvě sta miliónů. Tato armáda překročí vyschlou řeku Eufrat, ale 
dříve, než to učiní, rozšíří se do ostatních národů a zabije třetinu lidstva, ještě žijící v tomto 

čase. Podobně jako u předešlých bitev Magoga, tato armáda se setká se svým osudem na 
horách Izraele. Kruh ohně je stále ještě kolem Izraele a jediná cesta k útoku je ze severu. 
Obrovská armáda naplní údolí Megiddo, a pak dospěje ke všem cestám k Jeruzalému. Tato 

armáda by téměř zničila Izrael a Jeruzalém, ale Bůh ji zastaví, až dojde k Jeruzalému. Přímý 
zásah Pána Yeshuy Mesiáše (Ježíše Krista) zastaví tuto armádu. 

To je okamžik jeho úžasného Druhého příchodu. Osobně zničí armády shromážděné k bitvě 

o Armageddon a ubrání svou zemi Smlouvy a její lid. Podle proroka Zachariáše se Pán 
Yeshua postaví v Jeruzalémě na Olivovou horu. Dojde k obrovskému zemětřesení, které tuto 
horu rozpoltí. Pán je plný své slávy. Je to přítomnost Mesiáše Yeshuy ve své slávě, která zničí 
invazní armádu. Boží sláva bude mít na lidi takový účinek jako neutronová bomba. 

Národ Izraele přijme a přivítá jediného pravého Mesiáše Yeshuu a obrátí se k Němu. Pak 
dojde k hlubokému truchlení s opravdovým pokáním. Izrael je konečně sjednocen se svým 
jediným Mesiášem: Yeshuou – Ježíšem. Tato chvíle je začátkem jeho mesiášského království 

na 1000 roků pokoje, radosti a dokonalosti – nebe na zemi! 

Toto je krátký souhrn přicházejících válek, které se soustředí na Středním východě, jak je 
zaznamenáno v biblických proroctvích. Modlím se, abyste vy, drahý čtenáři, byl připraven – 

neboť On přijde brzy si vzít svou Nevěstu, vítěznou církev domů, aby s Ním byla v nebi. 
Nemusíte zůstat na zemi během tohoto strašného času soudu – dejte své srdce Pánu 
Yeshuovi, čiňte pokání a žijte pro Něho, a ne pro sebe a hřích. Yeshua nejdříve přijde setkat 

se s námi ve vzduchu a vzít nás do nebe v události, která "uchvátí" věřící na celé zemi 
v jediné, náhlé mikrosekundě času. Budeme pryč! Pak tyto strašné soudy se zmocní celé 
země, jak je zaznamenáno v Knihách proroků a v Knize Zjevení. 

Milovaní, ještě je čas, ale rychle se krátí! Uveďte věci mezi vámi a Pánem do pořádku! 

Yeshua říká: "Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, ABYSTE VŠEMU TOMU, CO SE 
MÁ STÁT, MOHLI UNIKNOUT a obstát před Synem člověka" [Lk 21, 36]. 

I přesto přijď, Pane Yeshuo. 

Ať je milost našeho Pána Yeshuy Mesiáše s vámi všemi. Amen. 

V lásce k našemu Mesiáši, 
Maurice Sklar 



 

(*) Poznámka překladatele: "Flotila" byla loď propalestinských aktivistů, která chtěla v roce 
2011 přivézt do pásma Gazy potraviny. Mohla je tam dopravit obvyklou cestou přes blízký 
egyptský přístav, ale chtěla prorazit izraelskou blokádu Palestiny na moři. Na výzvu pobřežní 
stráže nereagovala a po obsazení lodě izraelskými vojáky, posádka některé ihned napadla 
a zabila. Na straně aktivistů byly proto také ztráty na životech. Izraelská strana celou akci 
nahrávala na video, a tak obvinění turecké strany se nepotvrdila.  


