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11. ZNAMENÍ KRISTOVA DRUHÉHO PŘÍCHODU 

V minulé lekci jsme probírali způsob, jakým by se Kristus měl objevit. Naučili jsme se, že to 

nebude žádná tajná událost, ale že to každý bude moci vidět na vlastní oči. Dále jsme se 

dozvěděli, že za hlasitého zvuku trubek sestoupí z nebe spolu se všemi svými anděly. Viděli 

jsme, že mrtví v Kristu budou vzkříšení a ti živí se setkají se svým Pánem v oblacích. Ale kdy 

k tomu dojde? Jak daleko jsme od této vrcholné události? V této lekci se zaměříme na 

proroctví, týkající se Ježíšova návratu. Nakonec, kdo jiný by mohl vědět o konci světa více, než 

ten, který ho na počátku stvořil.  

1. Jak se učedníci dozvěděli, že se Kristus vrátí zpět podruhé na tento svět? Jan 14,1-3  

___________________________________________________________________________ 

2. Co chtěli učedníci vědět ohledně Ježíšova návratu? Matouš 24,3 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ježíš odpověděl jasně a pozitivně. V Matoušovi ve 24. kapitole a v Lukášovi ve 21. kapitole 

dává několik znamení a důkazů, podle kterých poznáme, že se blíží jeho příchod. Také další 

biblická proroctví pomáhají doplnit detailní obraz a další okolnosti, které nastanou těsně před 

Kristovým návratem. Jak uvidíme, tato proroctví se naplňují přímo před našima očima; naznačují, 

že Kristův příchod je na blízku. 

Znamení v přírodě 

3. Jaká budou znamení v přírodě? Matouš 24,7; Lukáš 21,11.25 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Slovo „mor“ odkazuje na šířící se smrtelné epidemie. Africké obyvatelstvo vymírá 

v masovém měřítku díky smrtelnému viru AIDS a ptačí chřipka již zasáhla některá místa po celém 

světě. Zemětřesení, hurikány, tsunami a další přírodní katastrofy jsou čtyřikrát častější, než byly 

do roku 1950. Ježíšovy předpovědi se rapidně naplňují. 

Znamení v oblasti sociální 

4. Jaká budou znamení v oblasti mezilidských vztahů? 2. Timoteovi 3,1-5; Matouš 24,12.37-39 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pozn.: Morální rozklad lidské společnosti snad nebere konce. Nacházíme se uprostřed morální 

krize. To, co je dnes nazýváno jako nový životní styl, by bylo dříve označeno jednoduše jako hřích. 

Manželství již dnes nemá žádnou váhu. Zneužívání dětí a sexuální obtěžování prudce stoupá. 

Násilí a zločin už bereme jako samozřejmost. Na školách dochází k zabíjení dětí. Množství 

sebevražd neustále roste. Užívání drog se naprosto vymklo kontrole. A sex se stal podstatou 

zábavy v této zemi. Další proroctví se tímto naplňuje. 

Znamení ve světě ekonomie 

5. Jaká jsou znamení v této oblasti? Jakub 5,1-5 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Chamtivost a materialismus naznačují, že žijeme v čase těsně před ekonomickým 

kolapsem. Láska k pohodlí a luxusu jsou typickým znakem této společnosti. V USA se lidé zaměřují 

především na hromadění majetku a sbírání hraček v obrovském množství. To ukazuje, že taková 

společnost má silný vztah k penězům (kariéře, moci a společenskému postavení) a téměř žádný 

k Bohu.  

Znamení v politickém světě  

6. Jaká jsou znamení v politickém světě? Marek 13,7-8; Lukáš 21,9-10 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Než přišlo dvacáté století, nebyla nikdy žádná válka vedena ve skutečně celosvětovém 

měřítku. Avšak během tohoto století se téměř každý významný národ zapojil hned do dvou 

velkých světových válek. A ačkoliv si všichni váží míru a vyzdvihují ho, všichni se dávají do 

ozbrojených konfliktů. V současnosti se pak neustále někde po světě bojuje nejméně na 12 

místech. A vždy panuje strach z použití jaderných zbraní. Ano, Kristus předpovídal tento stav již 

tisíce let předtím, než k němu došlo.  

Nadpřirozená znamení 

7. Jaká jsou tato nadpřirozená znamení? 2. Tesalonickým 2,9; Matouš 24,23-27; 

1. Timoteovi 4,1; Zjevení 16,14 

___________________________________________________________________________  

Pozn.: Tyto pasáže z Bible vypovídají o tom, že se blíží konec. Antikrist nás bude udivovat 

nejrůznějšími zázraky a znameními a falešnými projevy nadpřirozena. Okultní vědy jsou na 

vzestupu. Lidé s nadpřirozenými schopnostmi prodávají své „dary“ komerčním televizím. 

Čarodějové a čarodějnice se objevují na obrazovkách v talk show. Lidé zabývající se New Age jsou 
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všude. Prodej magických kamenů a vyvolávání duchů zesnulých. Toto vše, jsou znaky toho, že 

historie lidstva se dostává do své závěrečné fáze. 

Znamení ve světě kultury 

8. Jaká znamení se objevují ve světě kultury? Daniel 12,4 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Daniel zde říká, že poznání jeho proroctví poroste „v čase konce“. Jazyk použitý v tomto 

proroctví vypadá, že také přímo ukazuje naši informacemi přesycenou dobu. V několika 

posledních letech rostou znalosti ve všech vědních oborech přímo raketovou rychlostí. Ještě před 

rokem 1850 se lidé přemísťovali pouze na koních a povozech, tak jako tisíce let před tím. Dnes 

překonáváme hranici zvuku a cestujeme po celém světě s využitím letadel a dokonce se pouštíme 

i do vesmíru. Vzestup cestování a přímo záplava nových vynálezů nasvědčují tomu, že dochází 

k naplnění tohoto proroctví a dává nám jen další důkaz o tom, že žijeme „v čase konce“. 

Znamení v církevním světě 

9. Jaká jsou znamení v církevním světě? Matouš 24,14; Joel 2,28-29 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Bible předpovídá, že těsně před návratem Krista, Duch svatý nasměřuje mnohé k poznání 

Krista. V důsledku toho se bude evangelium šířit po celém světě. Současné komunikační 

technologie umožňují to, že se evangelium může dostat opravdu ke každému. Tato předpověď se 

pomalu naplňuje. 

10. Proč je tak důležité neurčovat datum druhého příchodu? Matouš 24,36 

___________________________________________________________________________ 

11. Před jakým velkým nebezpečím nás Kristus vážně varuje? Lukáš 21,29-34 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Ono velké nebezpečí spočívá především v tom, abychom v přehnané starosti o tento život, 

nezanedbali tu nejdůležitější věc v životě, a to vztah s Bohem – vládcem celého vesmíru, jenž se 

plánuje vrátit velmi brzy. 

12. Jak si mohu být jistý, že jsem připraven na Ježíšův návrat? Jan 1,12; 6,37; Zjevení 3,20 

___________________________________________________________________________ 

Závěr: Prostřednictvím Ducha svatého Ježíš klepe a ptá se, může-li vstoupit do mého srdce, aby 

mohl změnit můj život. Jestliže mu bezvýhradně odevzdám svůj život, nejenže mě zbaví všech 
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mých hříchů z minulosti a nahradí je všemi svými skutky spravedlnosti, ale dá mi také sílu vést 

zbožný život. A jako dárek navíc mi věnuje svůj vlastní spravedlivý charakter, díky němuž bude 

pro mě plnění jeho vůle radostí. Je to tak snadné, až mnozí pochybují, jestli je to realita.  Ale je 

to tak. Na mně je, abych odevzdal svůj život Kristu a nechal ho ve mně žít. Na něm potom je 

činit ty mocné zázraky, které změní můj dosavadní život a připraví mě na jeho druhý příchod.  

Tento dar dostávám zdarma. Stačí ho jen přijmout.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adcz.cz/
http://www.liftingupjesus.net/


                            ==Biblické lekce==              2015 Amazing Discoveries, z.s. 

                                                                                                          Odhalujte s námi pravdu… 
                                   www.adcz.cz 

 

 

 

 5/5 

Přeloženo z www.liftingupjesus.net 

Klíč k odpovědím k lekci č. 11 – Znamení Kristova druhého 
příchodu  
 
1 – Ježíš jim to řekl 
2 – Jaká budou znamení Jeho příchodu 
3 – Povstane totiž národ proti národu a království proti království, budou 
hladomory a zemětřesení na různých místech 
4 – Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů 
neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, 
nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než 
milující Boha 
5 – Ekonomický kolaps 
6 – Války 
7 – Falešný Kristus, který činí falešné zázraky a odvede mnohé od pravdy 
8 – Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste 
9 – Boží duch bude vylit a evangelium bude kázáno po celém světě 
10 – Nikdo neví ani dne ani hodiny, kromě Otce 
11 – Dávejte si pozor, aby vaše srdce nebyla obtěžkána hodováním a opilstvím a 
staráním se o tento život 
12 – Tím, že pozveš Ježíše, aby vstoupil do tvého života 
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