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2. Tesalonickým 2,1-14; Matouš 24,3–14
Matouš 25,1 – 10
549, 473, 171, 489

Milé sestry, milí bratři, milí mladí přátelé, milé děti,
srdečně děkujeme Pánu Bohu za pozvání, i za to, že smíme s vámi prožívat tuto
vzácnou chvíli. Velmi si toho vážíme a jsme rádi, že milujete Boží slovo, že ho rádi
posloucháte a že Božím slovem žijete.
Pán Ježíš v tomto podobenství sděluje, že jednou v noci přijde jako ženich pro své
družičky. Družičkami jsou křesťané, kteří mají lampičky. To jsou srdce, ve kterých hoří oheň
lásky k Pánu Ježíši Kristu. Ale máme dvojí družičky. Jedny moudré, které dbají na to, aby
jim oheň hořel a také bláznivé, které oheň v srdci zanedbávají. Je mnoho křesťanů, kterým
oheň lásky v srdci vyhasl. My se shromažďujeme, abychom ten oheň podporovali, aby
hořel. Hoří ve vašich srdcích oheň lásky k Pánu Ježíši? Jistě ano, kdyby ne, tak byste tu
dnes neseděli. A tak Pán Ježíš z vás má jistě radost, že ten oheň lásky ve vašich srdcích
hoří. A já vám přeji, aby nikdy nevyhasl.
Mnozí křesťané si kladou otázku: „Kdy vlastně Pán Ježíš Kristus přijde?“ Neřekl nám
termín, neřekl ani rok, ani měsíc, ani den, ale řekl nám, že před Jeho příchodem budou
znamení, která budou signalizovat, že Jeho příchod se blíží. Bratři a sestry, když
studujeme Písmo, tak jsme nesmírně vděčni, že těch znamení, která signalizují, že se blíží
příchod Pána Ježíše, je v Bibli hodně. Je to celkem sedm druhů znamení, sedm skupin
znamení, která nám signalizují, že příchod Pána Ježíše je blízko. A my žijeme ve zvláštní
době, v době, kdy se tato znamení viditelně naplňují.
Prvním druhem znamení je znamení poznání zákonů přírody a technický pokrok.
Pět set let před Kristem napsal prorok Daniel ve své knize tato slova. „A ty, Danieli, udržuj
ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat,
ale poznání se rozmnoží.“ (Daniel 12,4) Je zde proroctví, že v době konce se rozmnoží
poznání zákonů přírody, a když lidé poznají zákony přírody, tak je využijí a projeví se to
v technickém pokroku. A my žijeme v této úžasné době. Lidé poznávají tajemství zákonů
přírody a odráží se to v úžasné technice. Děti mají mobily, a kdykoliv mohou zavolat své
mamince. Lidé skrze skype mohou mluvit s někým, kdo je na jiném kontinentu a vzájemně
se vidí. Řidiči mohou jet po cizích městech a GPS je doprovází na přesné místo. Na celé
zeměkouli máme elektřinu. Je to úžasné. Bratři a sestry, jsme plni obdivu, jak Pán Bůh
předpověděl přesně dobu, kdy Pán Ježíš přijde. Lidé nevěřící o tom ani nevědí, ale my
věřící víme, že to je znamení doby, že příchod Kristův se blíží. Proto máme všude ve všem
takový technický pokrok.
Druhá skupina znamení jsou znamení v přírodě. Pán Ježíš o nich mluví na několika
místech. Lukáš zapsal tato slova: „.. na zemi bude úzkost národů, bezradných, kam se

podít před řevem valícího se moře.“ (Lukáš 21,25) A Matouš zapsal slova: „… na zemi
bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“(Matouš 24,7) Pamatujete si, že v roce 2011
bylo při Japonsku v moři zemětřesení, odrazilo se to velikou vlnou Tsunami, ta vlna byla 28
metrů vysoká, zaplavila ohromné množství území; tehdy zahynulo 28 tisíc lidí. O rok
později byl supertajfun na Filipínách. Zahynulo 5 000 lidí a 600 000 lidí zůstalo bez
domovů, protože se všechno zhroutilo. Před rokem, v roce 2015, bylo mohutné
zemětřesení v Nepálu; 3 000 lidí zahynulo, mnohé města a domy se zhroutily. Bratři a
sestry, je to náhoda? Ne, jsou to znamení, která signalizují celému lidstvu, blíží se den, kdy
Ježíš Kristus přijde pro svoji církev. Přijde pro připravené družičky.
Třetí skupina znamení jsou znamení v životě národů. V evangeliu Matouš ve 13. kapitole
Pán Ježíš přirovnává národy k lánům obilí. Vy víte, jak to vypadá s lány obilí. Nejprve se
musí zrníčka zasít, pak obilí roste, pak po nějakém čase dozrává a pak nastane žeň. Pán
Ježíš říká, že tak je to s těmi národy na zemi. Mají svůj začátek, pak rostou, pak dozrávají
a pak přijde žeň národů. My žijeme v době, kdy národy dozrávají. Jak poznáme, že národ
dozrává? Tím, že chce být samostatný, suverénní a nechce, aby mu někdo rozkazoval.
Národ si chce své vlastní záležitosti řídit sám. Viděli jsme to, když se Slovensko oddělilo
od Československé republiky. Proč? Protože si Slováci řekli: „Jsme dospělí, jsme
národem, který si může sám řídit své záležitosti. V roce 1945 bylo v OSN pouze 45 států,
které byly samostatné. Nyní je v OSN 196 samostatných států. Jsou národy, které ještě
nemají samostatnost, ale velice o ni usilují, protože národy dozrávají. Bratři a sestry, to je
znamení doby. Žijeme v mimořádné době dějin. Pán Ježíš také mluví o tom, že mezi
národy budou i jiná znamení. „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste
se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a
království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech.“ (Matouš 24,6-7)
Realizuje se to v naší době? Jsme všichni šokováni, jak děsivé války jsou ve světě. Bratři a
sestry, je to náhoda? To jsou signály doby, ve které žijeme. Příchod Kristův se blíží.
Čtvrtou skupinou znamení to jsou znamení v životním stylu lidí a v mezilidských
vztazích. Pán Ježíš řekl zvláštní prorocká slova: „Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za
dnů Syna člověka: Jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu a
přišla potopa a zahubila všechny. Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali,
prodávali, sázeli a stavěli;“ (Lukáš 17,26-28) Lidé budou soustředěni hlavně na svůj
blahobyt a na budování nádherných budov. Realizuje se to v naší době? Je to úžasné.
Smíme vidět, že se to všechno, co je prorokováno, v naší době naplňuje. Je to náhoda?
Ne, žijeme v mimořádné době dějin. Nikdy se v dějinách neplnilo tolik Biblických proroctví,
jak v naší době. Apoštol Pavel také mluví o mezilidských vztazích zvláštní smutná slova:
„Věz, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví,
domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, bez
lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví,
nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha.“ (2. Timoteova 3,1-4) Děje se to i v naší
společnosti? Jsme někdy šokováni. Co se to vlastně s lidmi děje? Bratři a sestry, vidíme,
jak se naplňují biblická proroctví. Mezilidské vztahy se děsivě kazí.
Pátou skupinou znamení jsou znamení v národě Izraelském. Je to zvláštní. Národ
Izraelský byl skoro 1 900 let rozptýlen mezi všechny národy země. Všude byl nenáviděn a
pronásledován. Ve dvacátém století se stal historický zázrak. V roce 1947 OSN rozhodla,

že Židé, kteří byli pronásledováni v době druhé světové války, si mohou založit svůj vlastní
stát. Kde? V zemi, kterou Pán Bůh zaslíbil Abrahamovi a jeho potomkům. A stal se zázrak.
Dne 14. května 1948 David Ben Gurion vyhlásil v Tel Avivu vznik novodobého státu Izrael.
Vy starší si to jistě dobře pamatujete. Byl to úžasný den, kdy po 1 900 letech vznikl znovu
stát Izrael. To je zázrak. Národ rozptýlený tak dlouhou dobu se dává dohromady a žije
spolu. My jsme za to velice vděčni, protože např. v 5. Mojžíšově nebo u proroka Ezechiele
jsou proroctví, která to prorokují. V 5. knize Mojžíšově 30,3 je zapsáno toto: „Změní
Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou a shromáždí tě zase ze všech národů,
kam tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil.“ Úžasná zaslíbení stará tisíce let se před našima
očima naplňují. Je to náhoda? Pán Bůh dodržuje své sliby. A všechno co řekl a co je
zapsáno v Písmu, se bratři a sestry plní. V národě Izraelském je ještě druhé mimořádné
znamení. Město Jeruzalém. Pán Ježíš řekl o městu Jeruzalém zvláštní slova: „Po
Jeruzalému budou šlapat pohané….“ (Lukáš 21,24) Šlapat po městu Jeruzalému znamená
panovat nad ním. A kdy se skončí panování pohanů nad Jeruzalémem? Když přijde doba,
která bude signalizovat, že se blíží Kristův příchod. Bratři a sestry, v roce 1967 se stal
zázrak. Jeruzalém se dostal do rukou Izraelského národa a od té chvíle je opět městem v
Izraeli. V roce 1981 izraelský parlament schválil, že Jeruzalém zůstane věčným
nedělitelným hlavním městem Izraele. A teď vznikl obrovský problém. Protože Palestinci se
domnívají, že oni mají právo, aby Jeruzalém byl jejich hlavním městem. A vznikl obrovský
spor. Palestinci chtějí za každou cenu dosáhnout toho, aby Jeruzalém byl jejich hlavním
městem. Komu tedy patří Jeruzalém? Prorok Zachariáš ve 12 a 14. kapitole má zvláštní
proroctví, že Jeruzalém bude v závěrečné době balvanem, který budou zvedat, ale
neuzvednou. Bude problémem k nevyřešení. Zvláštní. Vzpomínáte si, že v minulém roce
navštívil Izrael náš prezident a řekl v Izraeli zvláštní větu, že naše velvyslanectví by se
mělo přestěhovat z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vzpomínáte si, jaká šokující reakce vznikla
ve světě? Co si to ten prezident dovoluje? Do Jeruzaléma? Vždyť Jeruzalém má být
hlavním městem Palestinců. Ve světě je rozpor, problém, který nedovede nikdo vyřešit.
Přesně podle biblických proroctví.
Bratři a sestry, šestou skupinou znamení je globalizace. Před 40 lety jsme slovo
globalizace nikdy neslyšeli. Pak se začalo najednou objevovat. Co to je globalizace?
Globalizace je sjednocení na celém glóbusu země. Na celém glóbusu země nastane
sjednocení. Je zvláštní, že v knize Zjevení ve 13. kapitole máme proroctví, že nastane trojí
sjednocení v závěrečné době na zemi – sjednocení ekonomické, sjednocení politické a
sjednocení náboženské. Přečtěte si pozorně 13. kapitolu knihy Zjevení. Vidíme, co se ve
světě děje. Pomocí moderní techniky se národy sbližují a přijde chvíle, kdy nad touto zemí
bude jeden vládce, geniální člověk, který se stane diktátorem – Bible ho nazývá šelmou –
a bude vládnout nad všemi národy. Globalizace politická bude uskutečněna. Globalizace
ekonomická se už uskutečňuje, protože ekonomové pronikají ke všem národům. A také
bude globalizace náboženská. Co to znamená? Všechna náboženství se spojí, bude jedno
náboženství, které bude uctívat tohoto geniálního člověka jako svého boha. A jak jsme
slyšeli v textu v knize Tesalonickým, bude to Antikrist. Člověk, který bude proti živému
Bohu, proti Ježíši Kristu, proto je v Bibli nazýván Antikristem. Národy ho budou uznávat
jako svého boha. Lidi, kteří budou věřit v Ježíše Krista, budou likvidovat. Nastane největší
likvidace lidí, kteří budou Krista a živého Boha uznávat jako svého živého Boha. Jsme

šokováni, že i křesťané, kteří zde zůstanou po vychvácení církve, se spojí s pohany a
budou uctívat člověka jako boha. Mnozí zradí Krista živého Boha a ti, kteří nezradí, půjdou
na smrt. Bratři a sestry, o náboženské sjednocení usiluje hnutí New Age, které proniká
všude a všude rozšiřuje myšlenky, že všichni uctívají jednoho boha a každé náboženství
má z jiné strany cestu k němu. Ale to není pravda. Národy uctívají modly, které si
vymyslely. Živého Boha uctívají ti, kteří uctívají Ježíše. Protože Pán Ježíš řekl: „Já jsem ta
cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne.“ (Jan 14,6) Ježíš je jediná
cesta k živému Bohu.
Sedmou skupinou znamení jsou znamení v křesťanské církvi. Chtěl bych
připomenout jenom tři. První je zvěstování evangelia všem národům. Církev si začíná
uvědomovat, že nesplnila úkol, který ji dal Pán Ježíš. Nezanesla evangelium všem
národům. Dnes jsou ještě národy, které nemají ani jeden verš Bible ve svém jazyce. Proto
Wiclifova misie usiluje o překlad Bible do všech jazyků, aby všichni měli evangelium.
Druhým znamením v křesťanské církvi je ukrutné pronásledování. Za celých 19
století nebylo zamordováno tolik křesťanů, jak ve 20. a 21. století. A to, co se děje dnes,
kolik křesťanů umírá mučednickou smrtí, to je děsivé. Ale to je znamení, že se plní
Ježíšova slova; budou vás nenávidět a budou vás likvidovat.
Třetí znamení v křesťanské církvi je velice smutné. Pán Ježíš říká: „Vychladne láska
mnohých.“ (Matouš 24,12) Mnohým křesťanům vychladne láska k Ježíši Kristu. Vychladne
láska k živému Bohu. Vychladne láska k Božímu slovu. Stanou se lhostejnými. A my si
klademe otázku: Co se stalo s českým národem? Národ, který měl tak skvělé svědky, je
teď naprosto lhostejný k Ježíši Kristu. Co se stalo s Evropou, která byla křesťanským
kontinentem? Dnes jsou mnohé chrámy úplně prázdné. Nikdo do nich nepřichází. Nikdo
nemá zájem o Krista, nikdo nemá zájem o Boží slovo. To je znamení doby. Vychladne
láska mnohých.
Jak jsem, milí bratři a sestry, vděčný za vás, za každého z vás, protože jistě hlídáte
své srdce, aby vám nevychladlo, aby vám plamen lásky k Pánu Ježíši nevyhasl ve vašich
srdcích, v srdcích vašich dětí, mladých lidí. Jak jsem za vás vděčný. Rozšiřujte oheň lásky
k Pánu Ježíši v celém svém okolí, aby přibývalo těch, kteří Pána Ježíše ctí a milují. Žijeme
v mimořádné době. Přijde chvíle, kdy Pán Ježíš vytrhne v jedné sekundě církev z tohoto
světa a církev půjde na svatbu Beránkovu v nebesích. Přeji vám, abyste všichni byli mezi
těmi šťastnými, které Pán Ježíš vezme, protože jim hoří v srdci oheň lásky ke Kristu. Bůh
vám bohatě žehnej.
Amen.
Modlitba:
Děkujeme ti, Pane Ježíši, že nás miluješ a my tě chceme také milovat nadevšechno
na světě. Dej nám tu milost, abychom ti byli věrni. Aby ten oheň lásky k Tobě nikdy
nevyhasl. Abys nás našel připravené, když přijdeš pro své družičky. Požehnej tento sbor, i
každou rodinu v něm.
Amen.

