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0. Podnety pre toto kázanie 

0.1 Nadväzujeme na myšlienku eschatologickej série z minulého roka 

 Bolo to minulý rok, kedy zborom išla správa, že sa chystá niekde na večeri pra-
covných dní tzv. eschatologická séria. Pre viaceré okolnosti k tomu ale v pôvodnej 
forme nedošlo. Istou náhradou za to by mali byť, nakoľko len nám Pán umožní, 
táto séria na voľné pokračovanie pre nedeľné rána. 

0.2 Aktuálne hrozivé udalosti spôsobené zemetrasením v Japonsku mnou 

silne pohli 

 Jeden večer sme s Vanduškou u nás doma v obývačke sedeli a diskutovali či a ako 
zemetrasenie v Japonsku súvisí s druhým príchodom Pána Ježiša a ako by mal 
kresťan správne reagovať. To ma posúrilo dostať sa k tejto téme. 

0.3 Dokonca i webový portál tvnoviny.sk priniesol správu o podivnej americ-
kej pseudokresťanskej skupine, ktorá stanovila dátum druhého príchodu 

počas roka 2011 

 V spojených štátoch pôsobí jedna osoba ďaleko mimo kruh kresťanstva, ktorá je 
asi najznámejším moderným predstaviteľom poblúdeného úsilia stanoviť dátum 
Kristovho príchodu. 

 Konkrétne Harold Camping stanovil dátum vytrhnutia (Kristov príchod po veria-
cich) a začiatku Božieho súdu na 21. máj 2011 a dátum zničenia sveta na 21. ok-
tóber 2011.1 

 Znie to neuveriteľne, ale v histórii kresťanstva sa vždy našli takí, ktorí sa odhod-
lali stanoviť dátum druhého príchodu. 

Pamätajme na varovanie Pána Ježiša predtým, aby sme sa vystríhali určovania 
dátumov jeho príchodu. 

Matúš 24:36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj 
Otec. 

1. Matúš 24 a znamenia skonania sveta 
 V texte známom ako olivetská rozprava (paralelné pasáže k nej nájdeme i v Ma-

rekovi 13 a v Lukášovi 212) položili učeníci Pánovi nasledovnú otázku. 

Matúš 24:3 A keď sedel na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Po-
vedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta? 

Na jednej strane sa teda potrebujeme vyhnúť pokušeniu stanoviť dátum druhé-
ho príchodu, na druhej strane sú tu isté znamenia, ktoré tomuto príchodu majú 
predchádzať – pre dnešok nás zaujímajú hlavne tie zemetrasenia. 

1.1 Oblastné zemetrasenia patria medzi znaky blížiaceho sa konca 

Matúš 24:7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať 
hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 
                                                             
1 Zdroj: http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/nasej-planete-udajne-hrozi-zahuba-uz-tento-rok.html. Dá-
tum prístupu: 11.4.2011. 
2 Pozor ale na to, že u týchto iných dvoch evanjelistov je dôraz položený na zničenie Jeruzalema (na túto udalosť sa 
ešte pozrieme niekde v ďalšom pokračovaní), ktoré sa stalo v roku 70 po. Kr., kým u Matúša je dôraz položený na 
druhý Kristov príchod, finálnu záchranu Božieho ľudu a potrestanie bezbožníkov. 

http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/zaujimavosti/nasej-planete-udajne-hrozi-zahuba-uz-tento-rok.html
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 Ešte než sa bližšie vrátime k zemetraseniam, pozrime sa najprv na predpôrodné 
bolesti a ich vzťah ku koncu terajšieho veku. 

2. Predpoveď konca a predpôrodné bolesti 
 Písmo sa pri opise skonania sveta bežne odvoláva na analógiu s pôrodom. 

 Deväť mesiacov tehotenstva je relatívne pokojných (zdôrazňujem to slovo 
relatívne, to samozrejme nevylučuje, že si budúca mamička svoje užije aj 
počas tehotenstva). 

 Záver tehotenstva je ale zásadne iný: najprv tu sú predpôrodné bolesti, 
ktoré signalizujú, že sa blíži vrchol, potom nastáva samotný pôrod, kedy 
v rýchlom slede príde na svet nový život. 

 Užitočná nám bude nasledovná definícia predpôrodných bolestí od amerického 
autora Rogera Besta. 

Predpôrodné bolesti sú znakom, že pôrod sa blíži, nie sú však ešte udalosťou 
samotného pôrodu.3 

2.1 Opis predpôrodných bolestí 

 Ak vychádzame z toho, že pre predpôrodné bolesti je typické to, že sa postupne 
skracujú a zintenzívňujú, poukazovalo by to na to, že môžeme očakávať, že tieto 
javy sa k záveru dejín pred samotným príchodom Pána Ježiša nako-
pia/naakumulujú/zintenzívnia. 

 Napr. už to nebude cunami raz za päť rokov, ale desať krát do roka. 
 Otázka či sa dá ku dnešnému dňu pozorovať takýto nárast zemetrasení, nemá 

ľahkú a priamočiaru odpoveď a ja nutne netvrdím, že tomu tak je ku dnešnému 
dňu. 

 Je ale zaujímavé poznamenať, že niektoré zdroje4 pokladajú cunami 
v Indonézii z roku 2004 za doteraz najničivejšie v histórii vôbec. To je roz-
hodne hodné našej pozornosti. 

 Z pohľadu predpôrodných bolestí ale nejde iba o  jednu jedinú záležitosť, ako sú 
zemetrasenia, máme tú celý súbor znakov, ktoré spolu budú ukazovať na priblí-
ženie sa Pánovho príchodu. 

2.2 Čo sa stane, keď už príde samotný pôrod 

 Ako náhle nastane pôrod, spúšťa sa vyliatie plného Božieho hnevu na tento svet 
a skaza, ktorá padne na bezbožný svet nebude mať konca-kraja. 

2.2.1 Všimnime si ako Pavol spája udalosť pôrodu so skazou bezbožníkov 

1 Tesalonickým 5:3 Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich 
zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú. 

 Neveriaci ľudia budú prekvapení príchodom Božieho dňa (viac sa na biblický 
koncept Božieho dňa pozrieme v ďalších častiach tejto série), keďže ho nebudú 
čakať, práve tak ako generácia súčasná s  Noachom nečakala na príchod potopy. 
Presne túto istú myšlienku komunikuje aj sám Pán Ježiš v olivetskej rozprave. 

Matúš 24:39 a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu 
Syna človeka. 

                                                             
3 Roger Best: Are we experiencing the birth pangs?. Parousia, Winter 1997, str. 2. Archív všetkých vydaní tohto časopi-
su venujúceho sa hlavne biblickým proroctvám o druhom príchode Pána Ježiša je zadarmo prístupný na 
http://www.solagroup.org/products/newsletters.html. 
4 Napr. článok „The 10 most destructive tsunamis in history“ publikovaný na webe časopisu Australian Geographic. 
Zdroj: http://www.australiangeographic.com.au/journal/the-10-biggest-tsunamis-in-history.htm. Prístup zo dňa: 
16.4.2011. 

http://www.solagroup.org/products/newsletters.html
http://www.australiangeographic.com.au/journal/the-10-biggest-tsunamis-in-history.htm
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2.3 Veriaci v Pána Ježiša ale nežijú v tme hriechu a tak ich tento deň nemá 
zaskočiť nepripravených 

1 Tesalonickým 5:4 Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. 

Vo svetle toho, čo nás kedy Písmo učí o Pánovom slávnom návrate, máme zaujať 
postoj bdelosti a dychtivého očakávania. 

3. Potreba rozlišovať oblastné predpôrodné zemetrasenia 
a megazemetrasenie Pánovho dňa 

 Keďže predpôrodné prírodné udalosti majú z ľudského pohľadu prírodný ráz 
a sú svojou povahou lokálne (hoci samozrejme kresťania dobre vedia, že Boh za 
nimi celý čas prozreteľne pôsobí), neveriaci ľudia budú mať až do poslednej chví-
le tendenciu racionalizovať ich (možno budú hovoriť o prírodných cykloch či 
hľadať všetky možné prírodné vysvetlenia) namiesto toho, aby si uvedomili, že sa 
blíži deň Božieho súdu a treba činiť pokánie. 

 Keď som v spojitosti s týmto vyučovaním brázdil internetom a zbieral som 
si informácie o zemetrasení v Japonsku, našiel som, ako v jednej webovej 
diskusii jeden prispievateľ neváhal tvrdiť, že tieto nedávne hrozné zeme-
trasenia sa dejú kvôli zmenám v magnetickom poli zeme.5 

4. Megazemetrasenie Pánovho dňa, ktoré otvorí vyliatie Božieho hnevu 
 Najprv  rýchla definícia Pánovho dňa, aby sme vôbec tento výraz mohli používať 

už teraz. 
 Deň Pánov = nadprirodzené katastrofické vyliatie Božieho hnevu na bez-

božný svet analogické tomu, ako bol starý svet odsúdený počas  zhruba 
jedného roka potopou za dní Noacha. 

 V Zjavení 6: najprv vidíme kozmické javy, ktoré krížom cez SZ i NZ označujú zača-
tie Pánovho dňa. 

Zjavenie 6:12 A videl som, keď otvoril šiestu pečať a hľa, povstalo veľké zemetrasenie, a 
slnce sčernelo ako srstené vrece, a mesiac bol celý ako krv. 

 Zároveň ale vidíme, že začiatok vyliatia Božieho hnevu bude spojený aj s celosve-
tovým zemetrasením. 

Zjavenie 6:14 A nebo ta pošlo jako svíjajúci sa knižný svitok. A každý vrch a ostrov sa po-
hli zo svojho miesta. 

 V spojitosti s príchodom Dňa Pánovho sa teda udeje nepredstaviteľne veľké me-
gakatastrofické zemetrasenie, ktoré si ani len nevieme predstaviť – v histórii ľud-
stva jednoducho nemá obdobu. 

4.1 Ďalšie zemetrasenia v Zjavení Jána 

 Kniha Zjavenie Jána spomína ešte niekoľko ďalších gigantických zemetrasení: Zj 
8:5, 11:13, 11:19, 16:18. 

5. Vráťme sa teraz k nedávnej smutnej udalosti v Japonsku 
 11. marca 2011 postihlo Japonsko veľké zemetrasenie a cunami. 

                                                             
5 Biblický kresťan potrebuje chápať, že prírodné vedy majú za cieľ hľadať prírodné vysvetlenia javov okolo nás – toto 
je zaiste legitímna funkcia vedy. Lenže, keď vedu robí človek, ktorý ignoruje Božie slovo (a to je žiaľ väčšina vedcov), 
zvyčajne mu uniknú hlbšie súvislosti, na ktoré spolu sumár javov môže poukazovať. Takto neveriaci svet posilnený 
v nevere vedeckými interpretáciami ľahko zostane v slepote. Celý čas sa budú upokojovať tým, že ide o relatívne bež-
né javy, a že to je predsa len dočasná záležitosť a budúcnosť bude zaiste plná pokoja a pohody. Veriaci vidia znaky, 
kým na neveriacich padne náhla záhuba. Pozri aj už vyššie zmienený verš 1. Tesaloničanom 5:3. 
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 Štatistika ku 11. aprílu 2011, teda presne mesiac po zemetrasení je viac 
ako 25000 mŕtvych a stotisícky ľudí bez domova. Devastácia infraštruktú-
ry a ekonomiky je desivá.6 

5.1 Podobné katastrofy z uplynulých rokov 

1. Rovnako si môžeme spomenúť na hroznú tragédiu na Haiti z januára 2010 – 
Podľa štatistík Haitskej vlády 316000 ľudí zomrelo, 300000 bolo zranených 
a ďalších milión sa ocitlo bez domova.7 

2. O zopár rokov hlbšie sa nám zase do pamäti zapísali zemetrasenie a cunami 
v Indickom oceáne z roku 2004 – zomrelo vtedy okolo 230000 ľudí. 

6. Zemetrasenia, cumami a pokánie 
 Každá prírodná katastrofa nás nanovo učí jednu základnú lekciu. Výstižne to vy-

jadril kresťan Alan Kurschner. 

Mali by sme sa modliť za ľud Japonska teraz v tomto čase následkov 
a dozvukov zemetrasenia. … Zemetrasenia a cunami sú udalosti, ktoré by nás 
mali priviesť k pokániu (Lukáš 13:2 – 5), pretože každý z nás si zaslúži byť 
zmietnutý vlnou cunami do oceánu. To, že sme to neboli práve my , to treba 
pripísať len Božiemu milosrdenstvu. Táto udalosť, alebo zatvrdí ľudské srdcia 
ešte viac naproti Bohu, alebo ich pôsobením Božej milosti zlomí do pokorenia 
sa – neutrálna odpoveď neexistuje. Keď sledujeme fotografie a  videozáznamy 
tej skazy, pripomínajú nám, aké krehké tvory v skutočnosti sme. Ako ľudstvo 
sa potrebujeme pokoriť a to o to viac, že tak bez zábran s takou obľubou 
zvykneme vyvyšovať svoju „veľkosť“.8 

 Pamätajme, že žijeme stále na tenkej hrane medzi životom a smrťou. 

7. Megazemetrasenie Pánovho dňa a Baránkov hnev 
 Všimnime si reakciu bezbožného sveta, ktorá nastane v spojitosti s kozmickými 

znameniami a megazemetrasením. 

Zjavenie 6:15 A kráľovia zeme, veľmoži, boháči, vojvodcovia a mocní i každý sluha i každý 
slobodný skryli sa do jaskýň a do skál vrchov 
16 a vraveli vrchom a skalám: Padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí 
na tróne a pred hnevom Baránka, 
17 lebo prišiel ten veliký deň jeho hnevu, a kto môže obstáť? 

 V tej chvíli sa ľudstvo ocitá v situácii, kde viac už racionalizovanie nepomôže – to, 
čo sa spustilo sa viac nedá prirodzene vysvetliť, nastal totiž čas vyliatia hnevu 
všemohúceho Boha. 

 Fakt, že ľudia si pri týchto obrovských kozmických a zemských javoch uvedomia, 
že týmto prichádza Boží hnev, ale predpokladá jednu vážnu vec – totiž, že cirkev 
splnila svoju úlohu a oznámila evanjelium každému stvoreniu. 

 Pokračujme teda v zvestovaní, lebo je to iba cirkev, ktorú si Boh vybral, 
aby oznámila pravdu evanjelia tomuto svetu. 

8. Nová zem nepríde na svet inak ako ťažkým pôrodom 
 Na jednej strane po ľudsky môžeme mať prirodzene obavy a  úzkosti a strach 

z toho, keď sa dozvedáme o takej hroznej katastrofe, ako je teraz táto v Japonsku. 
Musíme ale premôcť každý taký pocit živou vierou a prijať za svoje slová Pána Je-
žiša. 

                                                             
6 Zdroj: http://www.independentmail.com/news/2011/apr/11/japan-rattled-aftershock-one-month-after-tsunami/. 
Dátum prístupu: 16.4.2011. 
7 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake. Dátum prístupu: 30.4.2011. 
8 Alan Kurschner: The Bible Says that Tsunamis will be a Sign to the Day of the Lord. Zdroj: 
http://prewrathrapture.com/2011/03/the_bible_says_that_tsunamis_will_be_a_s.php. Dátum prístupu: 30.4.2011.  

http://www.independentmail.com/news/2011/apr/11/japan-rattled-aftershock-one-month-after-tsunami/
http://en.wikipedia.org/wiki/2010_Haiti_earthquake
http://prewrathrapture.com/2011/03/the_bible_says_that_tsunamis_will_be_a_s.php
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Lukáš 21:28 A keď sa to začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite svoje hlavy, lebo sa blíži 
vaše vykúpenie. 

Musíme sa na svet okolo nás vrátane týchto desivých katastrof pozerať z Božej 
perspektívy, musíme ho vidieť očami Písma. 

9. Slovo Božie nás učí, že ešte príde obrovské zatrasenie všetkými 
viditeľnými vecami 

Izaiáš 13:13 Pre tú príčinu zatrasiem nebesami, a chvieť sa bude zem, takže sa pohne zo 
svojho miesta pre prchlivosť Hospodina Zástupov a pre deň pále jeho hnevu. 
Židom 12:26 ktorého hlas vtedy pohnul zemou, a teraz zasľúbil a povedal: Ja ešte raz za-
trasiem nie len zemou, ale aj nebom. 


