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Úvod 

Kristus a koniec času

V posledných hodinách svojej pozemskej púte Ježiš povzbudzoval a upokojoval 
svojich učeníkov: „1Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! 
2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda 
povedal, že vám idem pripraviť miesto? 3Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa 
prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4A cestu, kam idem, 
poznáte.“ (Ján 14,1–4)
Ježišove slová boli pre jeho nasledovníkov povzbudením, hoci presne nerozumeli 
zmyslu jeho slov ani času naplnenia týchto zasľúbení. Príbytky v dome jeho Otca? 
Miesto, ktoré pre nich Ježiš pripravuje? Určite by to bolo lepšie, než akékoľvek miesto, 
kde doteraz bývali.
Keď sa Ježiš niekoľko dní pred týmito slovami rozprával s učeníkmi, naznačil im, čo 
všetko bude predchádzať jeho príchodu. Boli to akési „dejiny budúcnosti“ – a vôbec to 
neznelo príjemne. Vojny, správy o vojnách, rozbroje medzi národmi, hlad, zemetrase-
nia – a to všetko mal byť podľa Ježiša len „začiatok útrap“ (Mat 24,8). Prenasledovanie, 
zrady, podvody, strasti a súženie – to všetko čakalo na Ježišových nasledovníkov.
Z dnešného pohľadu môžeme vidieť, že sa uskutočnilo už takmer všetko, čo Ježiš 
predpovedal – a presne tak, ako o tom hovoril. Môžeme vidieť naplnenie dvoch hlav-
ných časových proroctiev. Prvým bolo proroctvo o „čase, časoch a polovici času“ z Dan 
7,25 (pozri aj Zj 12,6.14; 13,5 a 4Moj 14,34), ktoré sa začalo napĺňať v šiestom storočí 
(v roku 538) po Kristovi a skončilo sa v závere osemnásteho storočia (1798). A potom 
je to najdlhšie časové proroctvo o dvetisíc tristo večeroch a ránach z Dan 8,14, ktoré sa 
naplnilo v roku 1844.
Môžeme teda s istotou povedať, že žijeme v čase konca alebo „na konci dní“ (Dan 
12,13). Nevieme však, kedy príde k záverečným udalostiam, ktoré vyvrcholia Ježišo-
vým druhým príchodom. A ani to nepotrebujeme vedieť. Potrebujeme však poznať, 
čo má prísť a že sa na tieto udalosti máme pripraviť.
Ako sa pripraviť? Pravdepodobne najlepšiu odpoveď prináša apoštol Pavol: „Ako ste 
teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite zakorenení a v ňom budovaní v pevnej 
viere...“ (Kol 2,6.7) Inými slovami, uprostred všetkých tých svetových udalostí, správ 
a teórií o čase konca hrozí nebezpečenstvo, že sa sústredíme viac na to, čo predchádza 
Ježišovmu príchodu, než na Ježiša samotného, ktorý jediný je kľúčom k našej príprave.
Tento štvrťrok sa síce budeme venovať času konca, ale v centre našej pozornosti bude 
Ježiš v kontexte posledných dní a našej prípravy na záver dejín. Áno, potrebujeme sa 
zaujímať o historické dátumy a svetové dejinné udalosti, pretože Biblia o nich hovorí 
v súvislosti s časom konca. Ale aj v tomto kontexte Písmo hovorí o Ježišovi, o jeho diele 
pre nás a v nás a o tom, čo vykoná pri svojom príchode. Ukrižovaný a vzkriesený Kris-
tus musí byť centrom našej viery. Ako povedal apoštol Pavol: „Rozhodol som sa totiž, že 
medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného.“ (1Kor 2,2)



Čím viac sa zameriame na Krista, tým viac mu budeme podobní, tým viac budeme 
žiť podľa jeho vôle a tým viac budeme pripravení na všetko, čo má prísť – či už v bez-
prostrednej budúcnosti alebo na konci, v deň, keď vstúpime na miesto, ktoré Ježiš pri-
pravil pre tých, ktorí ho milujú.

Norman R. Gulley, PhD je profesorom systematickej teológie na Southern Adventist Uni-
versity v Tennessee.

Budovanie spoločenstva

•	 Rozprávajte	sa	v	skupine	o	tom,	čo	ste	zažili	minulý	týždeň.	Ako	tento	záži-
tok	ovplyvnil	váš	duchovný	život?

•	 Povedzte	druhým	o	situácii,	v	ktorej	ste	vnímali	výraznú	Božiu	prítomnosť.	
Verejne	vyjadrite	Bohu	svoju	vďačnosť.

Praktický záver

•	 Rozprávajte	sa	v	skupine	o	tom,	čo	praktické	vám	priniesla	táto	lekcia	štúdia	
Biblie.	Ako	to	môžete	uviesť	do	praktického	života?

Podnety k modlitbám

•	 Modlite	sa	jeden	za	druhého,	za	svoje	radosti	aj	starosti.
•	 Spolu	sa	modlite	za	tých,	ktorí	z	rôznych	príčin	nechodia	do	spoločenstva.	

Ako	im	môžete	dať	najavo,	že	ich	máte	stále	radi?
•	 Modlite	 sa	 za	 ľudí	 vo	 svojom	 okolí	 (priateľov,	 susedov,	 príbuzných…),	

ktorým	by	ste	radi	povedali	o	Božej	láske.

Modlitebný	zoznam	mojej	triedy	sobotnej	školy:
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