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Události posledních dní
Kazatel: Doug Batchelor, kazatel a ředitel Amazing Facts

Pokud někdy byla doba, kdy adventisté sedmého dne byli výjimečně 
nadšení studiem Bible, pak to bylo především tehdy, když studovali 
Matouše 24, o znameních před Jeho (Ježíšovým) druhým příchodem. 
Tím se budeme zabývat dnes.

Matouš 23,12: „Kdož by pak sám se povyšoval, bude ponížen; a kdož by se 
ponížil, bude povýšen.“

Zjistil někdo z vás ve svém životě, že je to pravda? To je princip, který, 
jak se zdá, nikdy neselže.

Budeme studovat Matouše kapitolu 23 a 24. V nich je toho ke studiu 
velmi mnoho. Setkal jsem se s evangelisty, kterým trvalo tři dny, než 
probrali Matouše 24.
 
Řeknu vám něco o prostředí, v němž pojednává kapitola 23 a 24, 
abychom porozuměli tomu, co se událo. Již jsme mluvili o tom, jak Ježíš 
triumfálně vstoupil do Jeruzaléma v průvodu. Pak vešel do chrámu 
a vyhnal směnárníky, což způsobilo nemalé zděšení mezi zákoníky, 
farizeji a saduceji, kteří tam byli. 

U Matouše 23 je zachycena celá debata. Ježíš je vystaven odporu  
a výzvám zákoníků a farizeů. Poté, co vyhnal směnárníky, byli velmi 
rozhněvaní. A navíc děti volaly: „Hosana Synu Davidovu.“ Farizeové 
říkali: „Pověz jim, ať jsou zticha.“ Ale Ježíš jim odpověděl: „Když budou 
mlčet oni, budou volat kameny.“

Potom Ho začali napadat a předkládali Mu různé výzvy. Nakonec 
Ježíš už tento neustálý pokračující odpor nemohl dále snášet. A pak 
v podstatě varoval naslouchající zástup před pokrytectvím zákoníků  
a farizeů.
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Mt 23,1-12: „Tehdy Ježíš mluvil zástupům a učedníkům svým, 2 Řekl: 
Na stolici Mojžíšově posadili se zákonici a farizeové.“ – Tím řekl, že měli 
autoritu a vůdcovství, které měl kdysi Mojžíš. – „3 Protož všecko, což by 
koli rozkázali vám zachovávat, zachovávejte a čiňte,“ – Respektujte jejich 
autoritu, ale podlé jejich skutků nečiňte; neboť oni mluví, ale nečiní. – 
„4 Svazují zajisté břemena těžká a nesnesitelná, a vzkládají na ramena 
lidská, ale prstem svým nechtít jimi ani pohnout. 5 Všecky pak své skutky 
činí, aby byli viděni od lidí. Rozšiřují zajisté nápisy své, a veliké dělají 
podolky plášťů svých, 6 A milují přední místa na večeřích, a přední stolice 
v shromážděních,“ – Ti, kdo byli mezi váženými hosty, sedávali a jedli 
v čele stolu. Když byla nějaká slavnost, předháněli se a bojovali, kdo 
z nich tam zasedne. Bylo jasné, že zápasí o přední místa.

Ježíš řekl podobenství o tom, že když jdeme na hostinu, tak nemáme 
bojovat o přední čestné místo. Máme si sednout až dozadu až na to 
nejnižší místo. Možná pak za námi přijde hostitel a řekne: „Pojď se 
posadit dopředu na místo, které jsme ti rezervovali.“

Je lepší, když budeme poctěni před ostatními, nikoliv proto, že si na 
to činíme nárok. Pokořující je, kdybychom si sedli dopředu a někdo 
přišel a řekl: „To místo není pro tebe, toto je rezervováno pro někoho 
důležitějšího. Ty se posaď tam dozadu.“

„7 A pozdravování na trhu, a aby byli nazýváni od lidí: Mistři, mistři.“ = 
„PhD., doktore, senátore.“ Dbali na své tituly.
„8 Ale vy nebývejte nazýváni mistři; nebo jeden jest Mistr váš, Kristus, 
vy pak všichni bratří jste. 9 A otce nenazývejte sobě na zemi; nebo jeden 
jest Otec váš, který je v nebesích.“ – I dnes jsou případy, kdy lidé nazývají 
náboženského vůdce otcem. Ježíš se vyjadřuje velmi jasně: „To byste 
neměli dělat.“

Proč to lidé dělají? Napadá vás nějaký text ve Starém zákoně, kdy 
lidé nazvali náboženského vůdce otcem? Otec Abraham. Ano, jsou 

Slepí vůdcové
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takové případy, kdy nazvali Abrahama svým otcem. Avšak nazvali lidé 
Abrahama svým otcem, když byl ještě naživu?

Když byl Eliáš přenesen do nebe, co řekl Elizeus? „Můj otče, můj otče. 
Vozataji Izraele.“

2Kr 12,2: „To vida Elizeus, volal: Otče můj, otče můj! Vozové Izraelští  
i jezdci jeho!“

To nebylo až tak zlé, protože Eliáš Elizea vlastně adoptoval.

A co řekl izraelský král Joas, když navštívil Elizea, který byl těžce 
nemocný? „Můj otče, můj otče. Vozataji Izraele.“ (2Kr 13,14)

Lidé začali nazývat náboženské vůdce a proroky otci.

Ale ve skutečnosti Bůh jim nikdy neřekl, aby to dělali. Jim se ale líbilo, 
že je druzí nazývali duchovními otci. Ježíš však řekl: „Máte jednoho otce 
v nebesích.“ To je tedy jasný biblický pokyn, aby to lidé nečinili. Avšak 
mnoho lidí ve světě to dnes dělá.

Mt 23,10: „Ani se nazývejte vůdcové; nebo jeden jest vůdce váš, Kristus.  
11 Ale kdo z vás největší je, buď služebníkem vaším. 12 Kdož by pak sám 
se povyšoval, bude ponížen; a kdož by se ponížil, bude povýšen.“

Proč Pána Boha tak trápilo, že církev propadla takovému zájmu o vnější 
formu?

Ex 19,5: „Proto nyní, jestliže skutečně poslouchati budete hlasu mého,  
a ostříhati smlouvy mé, budete mi lid zvláštní mimo všecky lidi, ačkoli má 
je všecka země. 6 A vy budete mi království kněžské a národ svatý. Ta jsou 
slova, která mluviti budeš synům Izraelským.“

Chtěl, aby byli národem králů a kněží. Tomuto cíli se nejvíce přiblížili 
v době, kdy kraloval Šalomoun. Tehdy všechny národy přicházely do 
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Jeruzaléma, jako např. královna za Sáby, aby se dozvěděly o Pánu Bohu. 
A všichni lidé byli zapojeni, protože Pán Bůh umístil Izrael strategicky 
na území, které bylo mostem mezi třemi kontinenty – Asií, Evropou  
a Afrikou.

Světový obchod tehdy probíhal tak, že lidé chodili pěšky, nebo jeli na 
velbloudech, na oslech, a podobně. Museli se však setkat s Izraelci, když 
cestovali těmito světadíly. A Izraelci měli být královstvím kněží, které 
bude mluvit o Bohu. A zejména v době Šalomouna národy viděli, jak 
požehnaní Izraelci byli, jak moudrý byl král Šalomoun, jak spravedlivé 
bylo království, jak svatí byli lidé.

Tak se Izrael stal národem kněží, a to byl Boží plán. Všechny národy 
přicházely, aby se dozvěděly o pravém Bohu, a jak jim Bůh žehnal.

Splnilo se to, co řekl Mojžíš:

Dt 4,5:  
„Vizte, učil jsem vás ustanovením a soudům, jak mi přikázal 
Hospodin Bůh můj, abyste tak činili v zemi, do které vejdete  
k dědičnému držení jí.  
6 Ostříhejte tedy a čiňte je, nebo to jest moudrost vaše a opatrnost 
vaše před očima národů, kteří, slyšíce všecka ustanovení tato, řeknou: 
Jistě lid moudrý a rozumný národ veliký tento je.  
7 Nebo který národ tak veliký je, který by měl bohy sobě tak blízké, 
jako je Hospodin Bůh váš ve všem volání našem k němu?  
8 A který je národ tak veliký, který by měl ustanovení a soudy 
spravedlivé, jako je všechen zákon tento, který já vám dnes 
předkládám?“

Teď se však tomuto ideálu velmi vzdálili. Kvůli své nevěře byli 
okupováni jiným národem. Celé náboženství bylo jen o chamtivosti  
a přetvářce. A to zlomilo Boží srdce. To nebyl Boží plán pro ně.
Vraťme se do Mt 23. Teď už to začíná být velmi vážné.
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Mt 23,13: „Ale běda vám, zákonici a farizeové pokrytci,“ – To nebylo moc 
hezké je takto nazvat, avšak Ježíš měl slzy v očích, když to pronášel. – 
„že zavíráte království nebeské před lidmi; nebo sami tam nevcházíte, 
a těm, kteří by vejít chtěli, vcházet nedopouštíte.“ – Svým pokrytectvím 
blokovali lidi. – „14 Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci,“ – To 
zahrnovalo i saduceje. – „že zžíráte domy dlouhého modlení; proto těžší 
soud ponesete.“ vdovské, a to pod zámyslem – Co znamená „Vyjídáte 
domy vdov“? Kladli si náboženské nároky a říkali: „Jestli chceš, aby 
ti Bůh odpustil hříchy a žehnal tvým dětem, musíš nám odkázat svůj 
majetek.“ A pak se modlili dlouhé modlitby, aby vypadali zbožně. Ježíš 
řekl: „Vaše odsouzení proto bude těžší. Kradete pod náboženskou 
záminkou.“

Mt 23,15: „Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci, že obcházíte moře  
i zemi, abyste učinili jednoho novověrce,“ – novověrec = proselita – 
člověk, který se obrátil na židovskou víru. – „a když bude učiněn, učiníte 
jej syna zatracení, dvakrát více, nežli jste sami.“ – Novověrci bývají 
mnohem více zapálení a horliví, než ti, kteří jsou věřící už dlouho. – 
„16 Běda vám, vůdcové slepí, kteříž říkáte: Přisáhl-li by kdo skrze 
chrám, to nic není; ale kdo by přisáhl skrze zlato chrámové, povinen je.  
17 Blázni a slepci, což je většího, zlato-li, či chrám, kterýž posvěcuje zlata?  
18 A přisáhl-li by kdo skrze oltář, nic není; ale kdo by přisáhl skrze ten 
dar, který je na něm, povinen je. 19 Blázni a slepci, i co je většího, dar-li, či 
oltář, který posvěcuje daru?“

Ježíš říkal: „Ať vaše ‚ano‘ je ‚ano‘, a vaše ‚ne‘ ať je ‚ne‘.“ Pokud jste 
křesťané ať je pravda všechno, co řeknete.

Je něco špatného na tom, když někdo přísahá u soudu?

Ježíš prostě říká: „Když něco řeknete, ať ‚ano‘ znamená ‚ano‘, a ‚ne‘ ať je 
‚ne.‘"
Mt 6,1: „Pilně se varujte, abyste almužny své nedávali před lidmi, proto 
abyste vidíni byli od nich, jinak nebudete mít odplaty u Otce svého, který 
je v nebesích.“
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Když Kristus začal Svou službu v kázání na hoře, mluvil o vnějším 
náboženství, jako o opaku vnitřního náboženství. A o tom mluví i zde 
v Mt 23. Říkal: „Dáváte, aby vás viděli lidé. Ale pokud dáváte, aby vás 
viděli lidé, jediná odměna, které se vám dostane, je sláva od lidí, kteří 
to viděli a byli tím zaujati.“ Nedostanete odměnu z nebes. Jestliže se 
modlíte, aby vás druzí viděli. Jestli se modlíte dlouho, aby si lidé mysleli, 
že jste svatí, chvála od lidí je všechno, co dostanete. Anebo se postíte 
tak, aby vás viděli druzí lidé a mysleli si, že jste svatí a zbožní. Chvála od 
lidí je všechno, co dostanete.“

Ale pokud se postíte, protože chcete upoutat pozornost Pána Boha,  
a chcete chválu od Pána Boha – tak na tom opravdu záleží. To je důležité.

Na začátku Své služby Ježíš volal zákoníky a farizeje, a poukazoval na 
jejich vnější náboženství a pokrytectví. A teď, těsně předtím, než byl 
ukřižován, jim to řekl naplno. Proč to dělal veřejně v chrámu?

Proč je nyní kárá veřejně? Lidé to potřebovali slyšet. Muselo to vyjít 
najevo.

Kdy kazatel musí poukázat na veřejný hřích, třeba i uvnitř sboru/
církve?

Pavel napsal: „Ty pak, kteří hřeší, přede všemi trestám, aby i jiní bázeň 
měli.“ (1Tm 5,20)

Dělal to i Jan Křtitel? Co řekl, když přišli farizeové ke křtu?  
„Pokolení ještěrčí, i kdo vám ukázal, kterak byste utéci měli budoucího 
hněvu?“ (Mt 3,7)

Myslíte si, že si tím získal nějakou zvláštní oblibu? Ne. Ale chtěl být 
věrný Bohu.

Mt 23,20: „A protož kdožkoli přisahá skrze oltář, přisahá skrze něj, i skrze 
to všecko, což na něm je. 21 A kdož přisahá skrze chrám, přisahá skrze něj, 
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i skrze toho, kterýž přebývá v něm. 22 A kdož přisahá skrze nebe, přisahá 
skrze trůn Boží, i skrze toho, který na něm sedí. 23 Běda vám, zákonici 
a farizeové pokrytci, že dáváte desátky z máty a z kopru a z kmínu,  
a opouštíte to, což těžšího je v zákoně, soud a milosrdenství a věrnost. 
Tyto věci měli jste činiti a oněch neopouštět.“ – Dávejte věrně desátky, ale 
neopomíjejte i to ostatní: „co těžšího je v zákoně, soud a milosrdenství 
a věrnost.“ – „24 Vůdcové slepí, kteří cedíte komára, velblouda pak 
požíráte.“

Šetřili na nepravém místě.

Technicky vzato komáři jsou nečistý hmyz.

Židé měli takový strach, že budou mít ve vodě komára, že raději všechnu 
vodu vylili, aby si byli jisti, že v nádobě žádný komár není. Ale na 
druhou stranu klidně snědli řízek z velblouda.

Ježíš jim řekl: „Pokrytci, cedíte komára a sníte velblouda.“

Nedělali to však veřejně.

Někteří lidé říkají, že jsou vegetariáni, ale nevadí jim, když sní i něco 
živočišného.

Myslím, že bychom měli být vegetariáni - vegani, je to mnohem 
zdravější, avšak myslím, že i co se týče čistých potravin, bychom měli 
být ve všem střídmí.

Mt 23,24: „Vůdcové slepí, kteří cedíte komára, velblouda pak požíráte. 
25 Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci, že čistíte po vrchu konvice  
a misy, a uvnitř plné jsou loupeže a nestředmosti.“ – Co to znamená? Lidé 
chtějí, aby strana poháru, kterou vidí druzí lidé, byla čistá. Avšak o tom, 
co je uvnitř, a druzí to nevidí, říkají: „Na tom nezáleží, jaké to je.“
Nicméně Ježíš říká: „Dokonce i to, co nikdo nevidí, by mělo být čisté.“
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Pavel mluvil o tomto druhu náboženství:

2Tm 3,1: „Toto pak věz, že v posledních dnech nastanou časové 
nebezpeční. 2 Nebo nastanou lidé sami sebe milující, peníze milující, 
chlubní, pyšní, zlolejní, rodičů neposlušní, nevděční, bezbožní, 3 Nelítostiví, 
smluv nezdrželiví, utrhači, nestřídmí, plaší, kterým nic dobrého milo není. 
4 Zrádci, přívažčiví, nadutí, rozkoší milovníci více nežli milovníci Boha,  
5 Majíce způsob pobožnosti, ale moci její zapírajíce.“ – Bude tedy mnoho 
zbožných lidí, ale v jejich životě je zkažení. A pak to popisuje: „peníze 
milující“ – O tom mluvil Ježíš: „Vyjídají domy vdov.“ Nazývá je „Slepí 
vůdcové.“

Mt 23,26: „Farizei slepče, vyčisť prvé to, co uvnitř je v konvi a v mise, aby  
i to, co je zevnitř, bylo čisto.“ – Když je vaše srdce vyčištěné, začne 
vypadat čistě i to, co je vidět navenek? Ano. Jeden ze způsobů, jak 
poznáte, že se rodina obrátila, je, že se změní dvůr. Když se začne dít 
něco v srdci rodiny, začne se dít něco i na dvoře rodiny.

Vzpomínám si na jednu rodinu, která přijala Ježíše. Dříve pili pivo  
a na dvoře se válely plechovky od piva. Ale potom, co uvěřili a obrátili 
se, vyčistili dvůr a bylo úžasné, jak se celé okolí jejich domu změnilo, 
protože se změnilo jejich nitro.

Když je tedy pohár čistý zevnitř, začne se měnit i to, co je vidět navenek.

Mt 23,25: „Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci, že čistíte po vrchu 
konvice a mísy, a vnitř plné jsou loupeže a nestředmosti.“

Verš 27: „Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci, že jste se připodobnili 
hrobům zbíleným, kteří se zdají zevnitř krásní, ale vnitř jsou plní 
kostí umrlčích i vší nečistoty. 28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte se lidem 
spravedliví, ale vnitř plní jste pokrytství a nepravosti.“

Skutečná křesťanská integrita je v tom, jací jste, když se nikdo nedívá. 
Co vidí Bůh, když se nikdo jiný nedívá? O tom je pravá křesťanská 
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integrita. O co si Ježíš dělá starost? O to, co je vidět navenek, nebo o to, 
co je uvnitř?

Mt 5,8: „Blahoslavení čistého srdce“

Ježíš měl zlomené srdce, protože, pamatujete si, co jsme studovali 
nedávno? Oni byli fíkovníky s listím, ale nenesli žádné ovoce. Ježíš 
chtěl, aby na stromě bylo ovoce.

Mt 23,29: „Běda vám, zákonici a farizeové pokrytci, nebo vzděláváte 
hroby proroků, a ozdobujete hroby spravedlivých, 30 A říkáte: kdybychom 
byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich v krvi proroků. 
31 Proto osvědčujete sami proti sobě, že jste synové těch, kteří proroky 
zmordovali. 32 I vy také naplňte míru otců svých. 33 Hadové, plémě 
ještěrčí, i jak byste ušli odsudku do pekelného ohně? 34 Proto aj, já 
posílám k vám proroky a moudré a učitele, a vy z těch některé zmordujete  
a ukřižujete, a některé z nich bičovati budete ve školách svých, a budete je 
honiti z města do města, 35 Aby přišla na vás...“

Mimochodem, než skončím tuto část, Ježíš říká: „Posílám vás." Neřekl: 
„Pošlu vás.“ Ale „Posílám vás.“ O kom mluvil?

Apoštolové, kteří se obrátili, a učedníci, kteří je budou následovat, 
budou dalších 40 let kázat v Jeruzalémě. A co budou dělat náboženští 
vůdci? Budou je bičovat, pronásledovat a zabíjet. To dělal i Saul z Tarsu. 
Stal se tím, kdo pronásledoval apoštoly. Ježíš zde prorokoval, jak bude 
Jeruzalém jednat s Jeho učedníky.

Bylo tam samozřejmě mnoho lidí, kteří se obrátili, ale oficiálně to bylo 
zakázané náboženství, které Židé napadali.
Mt 23,35: „Aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, vylitá na zemi, od 
krve Abele spravedlivého, až do krve Zachariáše syna Barachiášova,“ - 
„kteréhož jste zabili mezi chrámem a oltářem.“ – Kdo zabil kněze 
Zachariáše?



14 Příloha - Z ráje do ráje 1 / 2020

2Par 24,20-22: „Nýbrž když Duch Boží vzbudil Zachariáše syna Joiady 
kněze, (kterýž vystoupiv před lid, mluvil jim: Takto praví Bůh: Proč 
přestupujete přikázaní Hospodinova? Nepovede se vám šťastně. Proto že 
jste opustili Hospodina, i on také opustí vás); 21 Oni spikše se proti němu, 
ukamenovali jej z rozkazu králova v síni domu Hospodinova. 22 (Aniž se 
rozpomenul Joas král na milosrdenství, kteréž byl učinil jemu Joiada otec 
jeho, ale zamordoval syna jeho.) Který když umíral, řekl: Nechť popatří 
Hospodin, a vyhledá to.“

Stalo se to v době, kdy byl králem Joas. Naneštěstí poté, co zemřel 
Joiada, který ho vychoval, Joasovi přátelé ho odvedli od Pána Boha  
a začal pronásledovat proroky. Zabil syna kněze Joiady, který se 
jmenoval Zachariáš.

Avšak Zachariáš, syn Barachiášův a prorok Zachariáš jsou dva úplně 
jiní lidé. Lidé se ptali, jestli je to chyba písaře, nebo zda Joiada měl také 
jméno Barachiáš, či je to jen shoda jmen.
Ježíš ve Svém kázání říká: „Krev spravedlivého Abela.“ To je první 
krev, která byla prolita. A pak mluví o krvi Zachariáše, který byl zabit 
v chrámu. To se stalo předtím, než byl chrám zničen.

Mt 23,36: „Amen pravím vám: Přijdou tyto všecky věci na pokolení toto.“

Veškerá vina, která se nahromadila, padne na tuto generaci.

A pak se Ježíš dal znovu do pláče:

Mt 23,37: „Jeruzaléme, Jeruzaléme, mordéři proroků, a který kamenuješ 
ty, kteří byli k tobě posíláni, kolikrát jsem chtěl shromážditi dítky tvé, tak 
jako slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídla, a nechtěli jste.“
Ježíš říkal: „Chtěl jsem vás skrýt před hněvem a vzít na sebe trest, abyste 
mohli žít. Kolikrát jsem to chtěl udělat, ale vy jste nechtěli.“
A dále říká:
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Mt 23,38: „Aj, zanechává se vám dům váš pustý.“ – Toto ať vám neunikne: 
Co řekl Ježíš, když šel do chrámu a vyčistil ho? „Odneste to pryč. Dům 
MéhO Otce bude Domem modlitby. A vy jste z něj udělali doupě 
lupičů.“ Všimněte si, jaký je v tom rozdíl. Poté, co pokáral náboženské 
vůdce a vyšel ven, řekl: „Aj, zanechává se vám dům váš pustý.“ To bylo 
naposledy, kdy Ježíš vyšel z chrámu. Za několik dní, když Ho ukřižovali, 
opona v chrámu se roztrhla. Bylo zemětřesení, které ukázalo, že tento 
pozemský chrám byl zničen, a vybudoval nový chrám – Svou církev, Své 
tělo. Vy jste živé kameny a On je úhelný kámen.

Mt 23,39: „Nebo pravím vám, že mne již více nikoli neuzříte od této chvíle, 
až i díte: Požehnaný, který se béře ve jménu Páně.“

Tehdy odešel z chrámu naposledy.

Tato kapitola je velmi působivá a nutí k vážnému zamyšlení.

Když vycházel z chrámu, učedníci ho slyšeli říct něco velmi 
znepokojivého a říkali si, co to všechno znamená?

Znamení času konce

Mt 24,1: „A vyšed Ježíš, bral se z chrámu. I přistoupili učedníci jeho, aby 
ukázali jemu stavení chrámové.“ – Tyto obrovské kameny. Dokonce 
i dnes by bylo velmi náročné pohnout s těmito obrovskými kameny. –  
„2 Ježíš pak řekl jim: Vidíte-li tyto všecky věci? Amen pravím vám: Nebude 
zůstaven tuto kámen na kameni, který by nebyl zbořen. 3 Když se posadil 
na hoře Olivetské, přistoupili k němu učedníci soukromí, řekl: Pověz nám, 
kdy to bude, a které znamení příchodu tvého a skonání světa?“
To je velmi důležitý verš, protože Mu položili tři otázky.

Pán spojuje odpovědi do jedné promluvy u Matouše 24 a vlastně i Mt 25.
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Na co se Ho zeptali?

 1.  Kdy se to stane? On odpověděl: „Nebude zůstaven tuto kámen   
  na kameni“
  Uvědomili si, že to bude velice vážné.

 2. Jaká budou znamení Tvého příchodu?

 3. Kdy bude zničen Jeruzalém a kdy nastane konec světa?

Ježíš však spojil odpovědi do jedné. Přečtěme si, co řekl Ježíš nejdříve. 
Seděli na Olivové hoře. Ježíš nemluvil ke všem. Jedna verze uvádí, že 
mluvil k Petrovi, Janovi, Jakubovi a Ondřejovi.

Jako první řekl:

Mt 24,4: „I odpověděl Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl. 5 Nebo 
mnozí přijdou pod jménem mým, a budou říkat: Já jsem Kristus, a svedou 
mnohé.“

Když se v Bibli vyskytne slovo mnozí, znamená to většinu.

„5 Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řekl: Já jsem Kristus, a svedou 
mnohé.“

A budou lidé, kteří o sobě prohlašují, že oni jsou Ježíš.

Stalo se to už? Možná po světě chodí mnozí, kteří říkají, že jsou 
inkarnovaný Ježíš a prohlašují, se za Božího syna. Někteří z těchto lidí 
jsou jen choromyslní, jiní to myslí vážně.

Když Ježíš mluví o znameních zničení, říká:

Mt 24,6: „Budete slýchat zajisté boje a pověsti bojů. Hleďte, abyste se 
nekormoutili; nebo musí to všecko býti; ale ne i hned bude konec.“ – Často 
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mluvíme o válkách a zvěsti o válkách, jako o znamení konce, ale co Ježíš 
říká? 

„Neznepokojujte se kvůli válkám a zvěsti o válkách. To se bude dít až do 
konce času.“

Nikdy nebyly takové války jako v minulém století. Byly to světové války.

A četnost válek a jejich intenzita se zvětšuje, s tím jak se přibližuje 
konec.

„7 Nebo povstane národ proti národu a království proti království, 
a budou hladové a morové a země třesení po místech. 8 Ale tyto všecky 
věci jsou počátkové bolestí. 9 A tehdy vydají vás v soužení, a budou 
vás mordovati, a budete v nenávisti u všech národů pro jméno mé.  
10 A tehdy se zhorší mnozí, a vespolek se budou zrazovati, a jedni druhých 
nenáviděti. 11 A mnozí falešní proroci povstanou, a svedou mnohé.“ – 
A tady se vyskytují znovu falešní kristové.

„12 A rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých.“ – 
Jedním ze znamení posledních dnů je nepravost/bezzákonnost. Jde  
o nepravost ve světě, nebo nepravost v církvi, nebo obojí? Je těžké si 
představit nepravost/bezzákonnost/ v církvi. Avšak znamená to, že 
se bezzákonnost bude vyskytovat dokonce i v církvi. Nebude se řídit 
Zákonem. A v důsledku toho vychladne láska.

„13 Ale kdož by setrval až do konce, ten spasen bude.“ – Když mluvíme 
o druhém příchodu, existují dvě velké skupiny. Jedna říká: „Toto soužení, 
o kterém mluví Ježíš, nastane po vytržení. Křesťané budou najednou 
všichni odneseni pryč v tajném vytržení. A pak nastane soužení.“
Všichni křesťané věří, že v Bibli je velmi jasně uvedeno, že nastane velké 
soužení.

Da 12,1: „Toho času postaví se Michal, kníže veliké, kterýž zastává synů 
lidu tvého, a bude čas soužení, jakéhož nebylo, jak jest národ, až do toho 
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času; toho, pravím, času vysvobozen bude lid tvůj, kdo nalezen bude 
zapsaný v knize.“

Ježíš mluví o velkém soužení.

Otázka zní, kdy Pán vytrhne svaté?

1Tes 4,16: „Nebo sám ten Pán se zvukem ponoukajícím, s hlasem 
archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou 
nejprve. 17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do 
oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.“

Technicky vzato budeme uchváceni v oblacích, abychom se s Ním 
setkali v nebesích. Ale kdy se to stane? Před soužením nebo po soužení? 
Mezi křesťanskými kazateli a učenci se mluví o vytržení/uchvácení/ 
před soužením, během soužení, i po soužení. Ti, kdo věří v uchvácení 
před soužením, patří do skupiny zanechaných. Myslí si, že církev bude 
uchvácena před soužením.

Pak je tzv. skupina „během soužení“, kteří věří, že mocnost antikrista 
bude v Jeruzalémě tři a půl roku a pak nastane soužení sedm roků. 
Mimochodem, kde se v Bibli píše o soužení trvajícím sedm let? O tom 
se nikde nepíše. Nejblíž se k tomu snad přiblížíte tím, že Noe byl v arše 
7 dní, než přišla potopa, pokud počítáme 1 den = 1 rok. Nebo poslední 
týden v knize Daniel – Da 9 – proroctví o 490 letech. Tento týden 
oddělili a umístili ho do doby konce.

V Bibli však doba soužení trvá většinou 3 a půl roku – tři a půl roku 
pronásledování, tři a půl roku hladu, atd.
Skupina věřících ve „vytržení po soužení“ je ta, do které spadáme my. Je 
to uchvácení, které následuje po soužení. Proto Ježíš řekl: „Ale kdož by 
setrval až do konce, ten spasen bude.“

V čem má člověk vytrvat? V soužení. „Ten bude spasen.“
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Ježíš tedy mluví o tomto velkém soužení. Mluví o falešných kristech. 
Pokusí se satan vydávat se za Krista? Věřím, že se o to pokusí.

Mluví o konci Jeruzaléma.

Mt 24,14: „A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na 
svědectví všem národům, a tehdy přijde skonání.“

Jeden z důvodů, proč víme, že Ježíš byl prorok, je Jeho velmi odvážný 
výrok: „Mé učení půjde do celého světa.“ A měl pravdu, to se stalo.  
A řekl: „Potom přijde konec.“

Na světě jsou stále místa, kde Jeho učení ještě neslyšeli, ale nemáme 
dnes technologii, která umožní, aby evangelium šlo do celého světa? 
Díky televizi a internetu je všude. V Africe je víc mobilních telefonů než 
v Severní Americe.

Je to úžasné. Evangelium jde do celého světa. Dnes mám velkou radost. 
Máme zde ve sboru hosta, který přijel z Číny, kde kázal. Evangelium jde 
do celého světa, dokonce i do Číny.

Skrze satelit, Internet, DVD, tisk a tisíce dalších způsobů se evangelium 
šíří do celého světa. A Ježíš řekl: „Potom přijde konec.“ Neřekl: „Všichni 
uvěří.“ Řekl: „na svědectví všem národům.“

Pád Jeruzaléma

Mt 23,15: „Protož když uzříte ohavnost zpuštění, předpověděnou od 
Daniele proroka, ana stojí na místě svatém, (kdo čte, rozuměj),“ – Co 
znamená číst? Číst Daniele – a o ohavnosti zpuštění můžeme číst 
v Danieli 9,27; 11,31; a 12,11.
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„16 Tehdáž ti, kteří by byli v Judsku, nechť utečou na hory. 
17 A kdo na střeše, nesestupuj, aby něco vzal z domu svého.“

Minulý týden jsem byl na venkově s několika lidmi z Amazing Facts, 
protože jsme v Amazing Facts natáčeli film o životě na venkově. Snažili 
jsme se zachytit vyvážený pohled o tom, jak oslovit města, a mluvili 
jsme o výhodách života na venkově a dávali rady ohledně venkovského 
života.

Jak jsme si teď přečetli, přichází doba, kdy budeme muset uprchnout do 
hor.

Můžete namítnout: „To se ale týkalo zničení Jeruzaléma.“

Ano, ale to, co zde řekl Ježíš, to se zopakuje v budoucnosti.

Mnoho znamení, která předcházela zničení Jeruzaléma, se zopakuje 
spíše v duchovní rovině, před druhým příchodem.

Učedníci se ptali: „Jaká budou znamení zničení Jeruzaléma a jaká budou 
znamení Tvého druhého příchodu a konce světa?“

Tehdy byl Jeruzalém obležen vojsky. A něco podobného se stane  
i v budoucnu.
 

Mimochodem, o tom, že Jeruzalém bude obležen vojsky, se píše  
i u  Lukáše 21,20: „Když pak uzříte obležený od vojska Jeruzalém, tehdy 
vězte, že se přiblížilo zkažení jeho“

V Da 9,27 se píše o ohavnosti zpuštění, o šelmě, která bude prosazovat 
své zákony. Nikdo z věřících nebyl zahuben při zničení Jeruzaléma, 
protože věřili tomu, co řekl Ježíš. Římané nejprve oblehli Jeruzalém,  
a bylo to hrozné obléhání. Došlo však ke změně vlády a generál se musel 
stáhnout.
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Když se Římané vzdálili, křesťané věděli, že to je šance, aby unikli. 
Všichni uprchli a nevrátili se už do Jeruzaléma. Římané se pak vrátili. 
Při zničení Jeruzaléma všichni křesťané přežili. O tom si můžete přečíst 
v komentáři k Bibli, 5BC 499.
 
Avšak Kristus řekl, že to bude velmi tvrdé pro ty, kdo budou 
v Jeruzalémě.

Mt 24,18: „A kdo na poli, nevracuj se zase, aby vzal roucha svá. 19 Běda 
pak těhotným a těm, kteréž kojí v těch dnech. 20 Protož modlete se, aby 
utíkání vaše nebylo v zimě aneb v svátek. 21 Nebo bude tehda sloužení 
veliké, jakéhož nebylo od počátku světa až do té chvíle, aniž kdy potom 
bude.“

Věřil Ježíš, že Jeho následovníci budou stále zachovávat sobotu? Ano, 
jinak by to neřekl.

Řekl: „Bude to tak těžké, že kdyby to bylo možné, byli by zničeni – nebo 
svedeni – i vyvolení.“

Mt 24,22: „A kdyby nebyli ukráceni dnové ti, nebyl by spasen žádný člověk. 
Ale pro vyvolené ukráceni budou ti dnové.“

Co je jednou z hlavních věcí, před kterou nás Pán varuje? Na co si máme 
hlavně dávat pozor těsně před tím, než Pán přijde?

Mt 24,23: „Tehdy řekl-li by vám kdo: Aj, tuto jest Kristus, aneb tamto, 
nevěřte. 24 Nebo povstanou falešní Kristové a falešní proroci, a činiti 
budou divy veliké a zázraky,“ – Možná dokonce samotný satan, který 
se bude vydávat za Krista. – „tak že by svedli, (by možné bylo), také 

Druhý příchod Ježíše Krista
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i vyvolené. 25 Aj, předpověděl jsem vám. 26 Protož řeknou-li vám: Aj, na 
poušti je, nevycházejte. Aj, v skrýších, nevěřte.“

Mt 24,4.5: „I odpověděv Ježíš, řekl jim: Vizte, aby vás někdo nesvedl.  
5 Nebo mnozí přijdou pod jménem mým, řeknou: Já jsem Kristus, a svedou 
mnohé.“

Hlavní věc, před kterou Ježíš varuje, je, že bude spousta svodů  
a podvodníků, dokonce i znamení a zázraky. Objeví se falešní kristové. 
Lidé budou říkat: „Je v poušti, je v tajných úkrytech. Je v tamtom sboru, 
je v chrámu, běž se podívat.“ Vůbec se ani nedívejte, protože byste 
vstoupili na zakázanou půdu.

Když tedy CNN bude vysílat zprávu: „Tato slavná bytost se objevila 
v Jeruzalémě a prohlašuje, že je Kristus a budeme s ní mít rozhovor.“

Měli byste se na tento rozhovor dívat?

Je úžasné vidět a byl jsem překvapen, kolik protestantů, se dívalo na 
papeže v televizi, když byl v USA. Celý postoj vůči katolicizmu se změnil, 
protože podle nich: „Je to tak milý člověk. Vyzařuje z něj laskavost  
a pokora.“
 
Dávejte si na to pozor. Jejich víra, to čemu věří, se nezměnilo. Ježíš říká: 
„Nechoďte tam, a ani se nedívejte, protože se můžete ocitnout mezi 
těmi, kdo budou svedeni.“

Jaké jsou další znamení Kristova návratu, která Ježíš uvádí?

Především to jsou falešní kristové. O tom jsme mluvili.

Války a neštěstí ve světě.

Poznání se zvětší – to je vlastně psáno v Danieli 12. Mnozí budou běhat 
sem a tam a poznání naroste.
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Cestují dnes lidé mnohem víc, než kdy dříve? Absolutně.

Roste dnes poznání exponenciálně a mnohem víc, než v jakékoliv jiné 
generaci? Kolik z vás má prarodiče, kteří žili dříve, než byla televize, 
rádio a letadla?

Podívejte se však, jak se svět změnil během jedné generace.

Po dobu 6.000 let lidé používali v boji luk, šípy a meče. To byly jejich 
zbraně.

Jiné proroctví říká: „Lidé budou mít schopnost zničit zemi.“

Ve Zjevení 11,18 je psáno, že Pán Bůh zničí ty, kdo ničili zemi.

Zj 11,18: „I rozhněvaly se národové, a přišel hněv tvůj, a čas mrtvých, 
aby souzeni byli, a aby dána byla odplata služebníkům tvým, prorokům  
a svatým, a bojícím se jména tvého, malým i velikým, a aby zkaženi byli 
ti, kteříž nakažují zemi.“

Dnes máme zbraně, které mohou zničit zemi – chemikálie, znečištění. 
Před 200 lety si s tím nedělali starosti. Dnes žijeme v úplně jiné době.
Jedním ze znamení je násilí a terorizmus. Lidská srdce se budou chvět 
strachem. Co je to terorizmus? Je to snaha nastolit teror, vyvolat hrůzu 
v lidském srdci.

Panuje strach, probíhá nepřetržitě válka.

Moře a vlny burácí, jsou tsunami, zemětřesení. Vidíme spoustu znamení, 
když se díváme kolem sebe, co se děje ve světě.
Ze všech znamení v poslední době jsou to především ta, že poznání 
narůstá, evangelium jde do světa, roste sobectví, lidská srdce vychladla, 
nastal problém s životním prostředím, otázce populace, a děním 
v církvi.
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Je psáno:
Mt 24,44: „nebo v tu hodinu, ve kterou se nenadějete, Syn člověka přijde.“

Církev spí – to bude jedno ze znamení.

Vidíme však znamení Ježíšova příchodu všude kolem sebe.

Vraťme se ale k Mt 24. Dále Ježíš říká:

Mt 24,33: „Také i vy, když byste uzřeli toto všecko, vězte, že blízko je a ve 
dveřích. 34 Amen pravím vám, že nepomine věk tento, až se tyto všecky 
věci stanou.“ – Ježíš vyslovil tuto předpověď kolem roku 30 po Kr. Chrám 
byl zničen v roce 70 po Kr. Jak dlouhá je jedna generace v Bibli? 40 let. 
Když Izraelci ztratili víru, bloudili 40 let po poušti, dokud generace 
nevymřela. V knize Soudců čteme např. „Dokud ta generace nevymřela, 
byl mír čtyřicet let.“ A pak byla válka 40 let.

Saul kraloval 40 let, David kraloval 40 let, Šalomoun kraloval 40 let. To 
je zajímavé, první tři králové 40-40-40. Mojžíš strávil 40 let v Egyptě,  
40 let v pustině, 40 let vedl lid pouští.
Ježíš řekl: „Nepomine toto pokolení, než se to všechno stane.“ V podstatě 
říká: „Od této chvíle, až do zničení Jeruzaléma.“ A všechno to do sebe 
dokonale zapadá – od roku 30 po Kr. do 70 po Kr., kdy byl zničen chrám 
a už nikdy nebyl postaven.

Zajímavé je, že Ježíš řekl: „Jeruzalém padne do rukou pohanů, dokud se 
nenaplní čas určený pohanům.“
Můžete mi ukázat nějaký jiný národ na světě, který se nejvíce přiblížil 
tomu židovskému? – Byla jim třikrát odebrána země a přebývali v cizí 
zemi. Pak se vrátili a získali zpět své vlastnictví?
Poprvé byli zbaveni vlastnictví země za dnů Jákoba. Podruhé, když 
je odvedli Babyloňané. Neměli svoji vlast. Od roku 70 po Kr. až do 
roku 1948. A nyní jsou znovu národem. Žádný jiný národ nepřežil  
a nezachoval si svou identitu v takové situaci ani po dobu 200 let. Avšak 
Židé, jelikož mají Písmo jako svou kotvu víry a kultury, přežili tisíciletí.
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A Pán Bůh řekl: „Budou zašlapání, dokud se nenaplní čas pohanů.“ 
Probíhá však mnoho debat o tom, co to znamená. Neznám odpovědi 
na všechny otázky, avšak nelze popřít, že to, co se stalo s izraelským 
národem je podivuhodné.

A občas se ptáme: „Jak dlouho to bude ještě trvat, než se Ježíš vrátí?“

Pán Ježíš řekl: „V takovou hodinu kdy se nenadějete, se Syn člověka 
vrátí.“

Nemyslím si, že Ježíš přijde v době, kdy celý svět bude viset už jen na 
nitce. Řekl, že lidé budou sázet a stavět. Budou se ženit a vdávat.

Když sázíte stromy, tak myslíte na budoucnost, stejně tak, když stavíte, 
nebo když vstupujete do manželství.

Lidé budou dělat věci, jakoby před sebou měli budoucnost.
A pak přijde konec jako ohromující překvapení.

Bude to jako za dnů Noe. Všude bylo mnoho násilí, které naplňovalo 
zemi.

I dnes se lidé po celém světě dopouštějí násilí.

Všude kolem sebe vidíme znamení.

Přátelé, věřím, že Ježíš přijde brzy.
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Tak i vy, když uvidíte, 
že se tyto věci dějí, 

vězte, 
že je blízko a ve dveřích 

království Boží.
(Marek 13:29)
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