
Krvavé Měsíce 

Je mi známa jedna stará polská píseň, která hovoří, že velmi rychle běží čas. A když se já při 

mém věku podívám na to, co je za námi, je to velká pravda. Vždyť to bylo před nedávnem, když 

jsme přecházeli z druhého tisíciletí do třetího a ono už to je patnáct let. Ovšem jak se točí Země, 

Slunce i Měsíc, tak se tam občas objeví nějaké znamení, které nám je více či méně známé. A 

právě letos se dvakrát, v dubnu a 28. září, ukázal takzvaný krvavý Měsíc. Je to normální anebo 

nám Bůh chce něco říct?  

Dostala se mi do rukou úvaha jednoho amerického pastora Johna Hagee, který dokonce na 

toto téma napsal knihu, kde sleduje vývoj těchto úkazů, a mohli bychom říct, že k tomu, co 

tvrdí, má i dost důkazů, ale já se tomu dneska nechci věnovat. Přesto se trochu zamysleme nad 

tím, co bratra pastora Hagee znepokojuje. Píše, že se brzy něco změní. Apokalypsu, kterou 

předpovídá starozákonní proroctví, označuje pastor jako „obrovsky významnou událost pro 

celý svěť. „Není to něco, co by dali dohromady duchovni  říká dále, „nebesa jsou Božím 

billboardem“. Bůh posílá signály na zem a my si jich nevšímáme. Dva krvavé Měsíce v letech 

2014 a 2015 ukazovaly k dramatickým událostem na Středním východě, jejichž výsledek vedl 

ke změnám po celém světě”, varuje Hagee.  

Já se nechci zabývat tím, co na tom úkazu vidí vědci ať věřící, či nevěřící. Já spíš se chci podívat 

na to, co o tom tématu hovoří Boží slovo. Tak nejdřív Pán Ježíš u Lukáše hovoří: „Budou znamení 

na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem 

valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. 

Neboť mocnosti pekelné se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a 

velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je 

blízko. (L 21,25-28) Vidíme, že Pán Ježíš poměrně jasně o těchto znameních na Slunci, Měsíci, 

hvězdách hovoří. Jasně mluví o tom, že když to přijde, tak lidé budou zmírat strachem. Takže 

to nebude nic jednoduchého. A tak jenom moje prostá otázka: Pokud to má ještě přijít, není 

ten červený Měsíc jenom varováním před tím, co nás ještě čeká?  

My se dále trochu zamyslíme nad místy, kde Bible mluví o červených měsících. Všimněme si, že 

pokaždé jemně mluví o něčem jiném. Takže nejdřív v evangeliu Jana Pán Ježíš poukazuje na to, 

že Duch svátý bude církvi poslán s určitým úkolem: „Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede 

vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí 

vám, co má přijít. (J 16,13) On nás nejen uvede ve všelikou pravdu, ale nám tu pravdu vysvětlí 

a dozvíme se od něj, co má přijít.  

Nejdřív se podíváme na proroka Joele, skrze kterého nám Duch svátý velmi jasně ukazuje, co 

se bude dít. Ale co bych chtěl podtrhnout: Jednou to Duch svátý hovoří Joelovi pro jiné 

posluchače a pak k apoštolovi Petrovi také k jiným posluchačům. Joel se dozvídá: „I stane se 

potom". Po čem? Co bude tak důležitého před tím, že mu Duch svátý hovoří: „Potom se stane". 

My to dnes víme. Po tom, co náš Pán zemřel na kříži a byl vzkříšen, byl vylit Duch svátý, přesně 

dle Joelova popisu: „I stane se potom: Vyliji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery 

budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na 

otroky a otrokyně vyliji v oněch dnech svého ducha. Způsobím, že budou na nebi i na zemi divné 

úkazy: krev a oheň a sloupy dýmu. Slunce se zastře tmou a měsíc krví, dříve než přijde den 



Hospodinův, velký a hrozný. Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání. Na hoře 

Sijónu a v Jeruzalémě budou ti, kdo vyvázli, jak řekl Hospodin, spolu s těmi, kdo přežili, jež 

Hospodin povolá. (JI 3,1-5) 

Když se na toto dobře podíváme, tak můžeme uvidět jednu pravdu, že Duch svátý určité věci 

vidí jiným způsobem, než my Joelovi diktuje pohled židovský. Joelovi hovoří: Vaši synové a 

dcery, na ně vyliji svého Ducha, čili na židovský národ. Ale podívejme se, co ukazuje Duch svátý 

Petrovi: A stane se v posledních dnech, sešlu svého Ducha na všechny lidi. Ano, vaši synové, 

mládenci, starci v tom budou taky, ale podíváme-li se do Skutků 10. kapitoly, Petr s dalšími Židy 

jsou velmi udiveni tím, že i na pohany Duch svátý sestoupil. A proto, když porovnáme tato dvě 

zjevení, první vylití Ducha svátého bude potom, kdežto Petr tady hovoří, že to vypadá na 

začátek poslední doby. A my se máme starat, aby tato slova zaslíbení mohl Duch svátý na nás 

naplnit a současně pohlížet po nebi, jestli náhodou neuvidíme krvavý měsíc.  

Já osobně se domnívám, že ten měsíc nemá jiný význam, než ten, upozornit nás všechny, že 

dny se posouvají a my se vesele dostáváme na konec poslední doby. Ale děje se, co bylo řečeno 

ústy proroka Jóele: „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny 

lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít 

vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu 

svého Ducha a budou prorokovat. A učiním divý nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev 

a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, 

velký a slavný, a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn ‘. (Sk. 2,16-21) A proto, co říct 

na závěr? Podívej se lépe na fotografii s otázkou v srdci: Pane Ježíši, proč jsi nám to poslal? A 

teď píšu za sebe. Chceš mi vzkázat, že už tvůj příchod je tak blízko? Pak jsi mi tímto krvavým 

měsícem udělal velikou radost. Bratře a sestro, a co to znamená pro tebe? Odpověz si sám.  
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