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ZNAMENÍ, KTERÁ 
NEMŮŽEŠ IGNOROVAT 

Kdy a jak přijde Ježíš znovu?















„Vidíte toto všechno? Amen, pravím vám, 
že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude 
rozmetáno.“

Matouš 24,2



„Když seděl na Olivové 
hoře a byli sami, 
přistoupili k němu 
učedníci a řekli: ‚Pověz 
nám, kdy to nastane 
a jaké bude znamení 
tvého příchodu 
a skonání věku!ʻ“

Matouš 24,3







„Když pak uvidíte ‚znesvěcující 
ohavnost ,̒ o níž je řeč u proroka 
Daniele, jak stojí na místě svatém 
– kdo čteš, rozuměj...“

Matouš 24,15

„Když pak uvidíte 
‚znesvěcující ohavnost ,̒ 
o níž je řeč u proroka 
Daniele, jak stojí na místě 
svatém – kdo čteš, 
rozuměj...“



„...tehdy ti, kdo jsou v Judsku, 
ať uprchnou do hor“

Matouš 24,16



DANIELOVY  
PŘEDPOVĚDI



„…kdo je na střeše, 
ať nesestupuje, 
aby si něco vzal
z domu“

Matouš 24,17



„…a kdo je na poli, ať se nevrací, 
aby si vzal plášť.“

Matouš 24,18



„Když uvidíte, že Jeruzalém 
obkličují vojska, tu poznáte, 
že se přiblížila jeho zkáza.“

Lukáš 21,20



„...poněvadž jsou to dny 
odplaty, v nichž se má 
naplnit vše, co je 
psáno.“

Lukáš 21,22



„Padnou ostřím meče, budou jako zajatci 
odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému 
budou šlapat pohané, dokud se jejich čas 
neskončí.“

Lukáš 21,24



„V roce 66 n. l., asi 33 let 
poté, co Ježíš pronesl svou 
předpověď, přišla římská 
armáda pod velením Cestia 
Galla potlačit povstání.“

Církevní dějiny, III. kniha, 5. kap., 
Eusebios



„Tato vzpoura vypukla 
v Jeruzalémě. Při obléhání města 
se však jeho obyvatelům podařilo 
odrazit útoky římské armády, 
která se stáhla po neúspěšném 
pokusu ovládnout město.“

Církevní dějiny, III. kniha, 5. kap., 
Eusebios







NÁROD 
PROTI NÁRODU



„Povstane národ proti národu 
a království proti království, 
bude hlad a zemětřesení 
na mnoha místech.“

Matouš 24,7



BUDOU MLUVIT 
O MÍRU, ALE 

PŘITOM BUDOU 
PŘIPRAVOVAT 

VÁLKU 



„Až budou říkat 
‚je pokoj, nic nehrozí ,̒ 
tu je náhle přepadne zhouba...“

1. Tesalonickým 5,3





„... bude hlad...“

Matouš 24,7



UMÍRAJÍ 
HLADEM
57 miliónů lidí každý rok 
156 tisíc lidí každý den



DNEŠNÍ 
POPULACE
60 % je podvyživených 
20 % umře hladem





„...úzkost národů, bezradných, 
kam se podít...“

Lukáš 21,25



  MOR



„...budou veliká zemětřesení 
a v mnohých krajinách hlad 
a mor, hrůzy a veliká 
znamení z nebes.“

Lukáš 21,11



NEMOCI:
Covid-19, SARS, AIDS, 
malárie, zápal plic, 
tuberkulóza, ebola, 
syfilis, kapavka 
a cholera



Světová 
zdravotnická 
organizace 
odhaduje, že 
počet úmrtí na 
AIDS se za dalších 
dvacet let 
zdvojnásobí.



ZNEČIŠTĚNÉ 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



„Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů 
na zem! Nebesa se rozplynou jako dým 
a země zvetší jako roucho...“

Izajáš 51,6







„...a na zemi úzkost 
národů, bezradných, 
kam se podít...“

Lukáš 21,25



ZEMĚTŘESENÍ



„...bude... 
zemětřesení na 
mnoha místech.“

Matouš 24,7



6 000 VELKÝCH 
ZEMĚTŘESENÍ 
KAŽDÝ ROK



„...budou veliká zemětřesení 
a v mnohých krajinách hlad a mor, 
hrůzy a veliká znamení z nebes.“

Lukáš 21,11



„Budou znamení na slunci, 
měsíci a hvězdách a na zemi 
úzkost národů, bezradných, 
kam se podít před řevem 
valícího se moře.“

Lukáš 21,25





MORÁLNÍ STAV 
V DOBĚ KONCE 



„Stejně tak bylo za dnů 
Lotových…“

Lukáš 17,28



„Právě tak bude v den, 
kdy se zjeví Syn 
člověka.“

Lukáš 17,30



„...Sodoma, Gomora 
a okolní města se oddaly 
smilstvu, propadly 
zvrhlosti.“

Juda 1,7



„...Jejich ženy 
zaměnily přirozený 
styk za nepřirozený.“

Římanům 1,26



„…a stejně i muži zanechali přirozeného 
styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden 
k druhému, muži s muži provádějí 
hanebnosti.“

Římanům 1,27



„Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, 
domýšliví, budou se rouhat, nebudou poslouchat 
rodiče, budou nevděční, bezbožní,
bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, 
hrubí, lhostejní k dobrému...“

2. Timoteova 3,2-3



„...zrádní, bezhlaví, nadutí, 
budou mít raději rozkoš než 
Boha, budou se tvářit jako 
zbožní, ale svým jednáním to 
budou popírat.“

2. Timoteova 3,4-5



„Avšak se zlými lidmi 
a podvodníky to půjde 
stále k horšímu, neboť 
klamou jiné i sebe.“

2. Timoteova 3,13



FALEŠNÍ 
MESIÁŠOVÉ 
A FALEŠNÍ 
PROROCI



„Tehdy, řekne-li vám 
někdo: ‚Hle, tu je 
Mesiáš nebo tam ,̒ 
nevěřte!“

Matouš 24,23



„Neboť vyvstanou 
lžimesiášové a lžiproroci 
a budou předvádět veliká 
znamení a zázraky, 
že by svedli i vyvolené, 
kdyby to bylo možné.“

Matouš 24,24



EVANGELIUM  
CELÉMU 

SVĚTU 



„A toto evangelium 
o království bude 
kázáno po celém světě 
na svědectví všem 
národům, a teprve 
potom přijde konec.“

Matouš 24,14



„Tu jsem viděl jiného anděla, 
jak letí středem nebeské klenby, 
aby zvěstoval věčné evangelium 
obyvatelům země, každé rase, 
kmeni, jazyku i národu.“

Zjevení 14,6





UBÍHÁ  
NÁM ČAS



„Až přijde Syn člověka, 
bude to jako za dnů 
Noeho.“

Matouš 24,37



„Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se 
a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu...“

Matouš 24,38



„…a nic nepoznali, až přišla 
potopa a zachvátila všecky – 
takový bude i příchod Syna 
člověka.“

Matouš 24,39





„Přišel do svého 
vlastního, ale 
jeho vlastní ho 
nepřijali.“

Jan 1,11



„Tak i vy, až toto všecko 
uvidíte, vězte, že ten čas 
je blízko, přede dveřmi. 
Amen, pravím vám, že 
nepomine toto pokolení, 
než se to všechno stane.“

Matouš 24,33-34







Název 
další přednášky 


