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Ježíš a konec světa
Naděje nebo obavy
Téma konce světa je vděčným tématem k novým teoriím, spekulacím a hypotézám. Populárním a stále častějším
jevem ve společnosti je předpovídání kdy a jakým způsobem tento svět skončí. Ježíš odpovídá spekulantům jasnou
řečí, i když sám nikdy neurčil čas konce Světa. Mnoho lidí pohlíží k tomuto tématu se strachem a obavami, nicméně
biblické poselství konce světa může být plné naděje a optimismu. Matouš 24. kapitola začíná otázkou: ‚Pověz nám,
kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!‘ Některé trendy, které uvedl Ježíš a pisatelé
Bible jako znamení toho, že se blíží konec světa:
• Války: „Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě
nebude konec.“ (Matouš 24,6; viz také Lukáš 21,20-25)
• Hlad: „Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha
místech.“ (Matouš 24,7)
• Pohoda a užívání si: „Až budou říkat ,je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku,
a neuniknou.“ (1. Tesalonickým 5,3)
• Ničení a plundrování země: „Rozzuřily se národy, ale přišel hněv tvůj, čas, abys soudil mrtvé, odměnil své
služebníky proroky a všechny, kdo jsou svatí a mají úctu ke tvému jménu, malé i velké; abys zahubil ty, kdo
hubili zemi.“ (Zjevení 11,18)
• Nemravnost a morální úpadek: „...Jejich ženy zaměnily přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži
zanechali přirozeného styku s ženami a vzplanuli žádostí jeden k druhému, muži s muži provádějí
hanebnosti…“ (Římanům 1,26.27) „Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domýšliví, budou se rouhat,
nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezbožní, … zrádní, budou se tvářit, jako zbožní, ale svým
jednáním to budou popírat…“ (2. Timoteovi 3,2.4.5)
• Podvody v oblasti víry: „Tehdy, řekne-li vám někdo: ‚Hle, tu je Mesiáš nebo tam‘, nevěřte! Neboť vyvstanou
lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo
možné.“ (Matouš 24,23-24)
• Hlásání evangelia: Ježíš řekl, „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)
Další biblické texty
„Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi.“ (Matouš 24,33)
„Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem
člověka.“ (Lukáš 21,36)
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