VYTRŽENÍ
1 Tes 4 : 13 - 18

Co je vytržení a kdy nastane?
1 Tes 4:13-18: Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli,
abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal
z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním
k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu
Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám
Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří
se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu.
A pak už navždy budeme s Pánem. Těmito slovy se vzájemně potěšujte.
2 Tes 2:1-4: Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni,
prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat
nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by
den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože
nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti,
Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´
nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se
vydávat za Boha.
1 Tes popisuje průběh a 2 Tes její načasování: Vzpoura proti Bohu; Syn zatracení;
Usedne v chrámu; Bude se vydávat za Boha

Přehled eschatologických světových říší
Daniel 2:38-45 (1) Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě povstane (2) další
království, nižší než tvé, a pak další, (3) třetí království, měděné, které
bude mít moc nad celou zemí. (4) Čtvrté království bude tvrdé jako
železo, neboť železo drtí a drolí vše, a to království jako železo, které
tříští všechno, bude drtit a tříštit. Že jsi viděl nohy a prsty dílem z
hrnčířské hlíny a dílem ze železa, znamená, že království bude
rozdělené a bude v něm něco z pevnosti železa, neboť jsi viděl železo
smíšené s jílovitou hlínou. Prsty nohou dílem ze železa a dílem z hlíny
znamenají, že království bude zčásti tvrdé a dílem křehké. Že jsi viděl
železo smíšené s jílovitou hlínou, znamená, že se bude lidské pokolení
mísit, avšak nepřilnou k sobě navzájem, jako se nesmísí železo s
hlínou. Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které
nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu.
Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane
navěky, neboť jsi viděl, že se utrhl ze skály kámen (5).

1. Vzpoura vůči Bohu
Genesis 11:4-7 Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak
si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi." I sestoupil Hospodin, aby zhlédl
město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: "Hle, jsou jeden lid a všichni
mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho,
co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem
nerozuměli."
Vzpoura proti Bohu v křesťanském světě
• Odmítnutí Božího příkazu
• Odmítání stvoření
• Odmítání inspirace Bible
• Odmítání rozdílnosti na úkor stejnosti
• Odmítání hranic národů
• Odmítání tradiční rodiny
• Odmítání rozlišení dobrého a špatného náboženství
• Odmítání rozlišení dobré a špatné kultury

2. Syn zatracení – původ
Daniel 7:19-26 Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém
zvířeti…: mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a
zbytek rozšlapávalo svýma nohama, i o deseti rozích, které
mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před nímž tři
spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící
troufale a jevil se větší než ostatní.…: "Čtvrté zvíře - na
zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království
lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí. A deset rohů –
(srv. prsty u nohou) z toho království povstane deset králů.
Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a
sesadí tři krále. Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit
svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí
budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny
času, avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou,
a bude úplně vyhlazen a zahuben.
Zjevení 13:1-2 Z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích
a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a
na hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem
viděl, byla jako levhart, její nohy jako tlapy medvěda a její
tlama jako tlama lví. A drak jí dal svou sílu i trůn i velikou
moc.

3. Usedne v chrámu
Zjevení Janovo 17:3-11 Tu jsem spatřil ženu sedící na dravé
šelmě nachové barvy, plné rouhavých jmen, o sedmi hlavách a
deseti rozích. Ta žena byla oděna purpurem a šarlatem a
ozdobena zlatem, drahokamy a perlami; v ruce držela zlatý
pohár, plný ohavností a nečistoty svého smilství, a na čele měla
napsáno jméno - je v něm tajemství: "Babylón veliký, Matka
všeho smilstva a všech ohavností na zemi." Viděl jsem tu
ženu, zpitou krví svatých a krví Ježíšových svědků. Velice jsem
užasl, když jsem ji viděl. Ale anděl mi řekl: "Čemu se divíš? Já ti
odhalím tajemství té ženy i té sedmihlavé a desetirohé šelmy,
která ji nese. Ta dravá šelma, kterou jsi viděl, byla a není;
vystoupí ještě z propasti, ale půjde do záhuby. A užasnou ti
obyvatelé země, jejichž jméno není od založení světa zapsáno v
knize života, až uvidí, že ta dravá šelma byla a není, a zase
bude. Ať pochopí ten, komu je dána moudrost. Sedm hlav je
sedm pahorků, na nichž ta žena sedí, a také sedm králů: pět
jich padlo, jeden kraluje, jeden ještě nepřišel. Až přijde, bude
smět zůstat jen nakrátko. A ta dravá šelma, která byla a není,
je osmý král, a přece jeden z těch sedmi; jde však do záhuby.
Antikrist, jeden ze sedmi králů a pahorků – spojení duchovní a
politické moci.

4. Bude se vydávat za Boha
Činnost
2 Tesalonickým 2:9-12 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin,
klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě,
neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci
klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli
zalíbení v nepravosti.
Učení
1 Janův 2:22 Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který
popírá Otce i Syna.
2 Janův 1:7 Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš
Kristus přišel v těle; kdo takto učí, je svůdce a antikrist.
Projevy úcty
Zjevení Janovo 13:4-8 klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali
také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní
bojovat?"5 A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po čtyřicet dva
měsíce.6 A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo
přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi zvítězila.
Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; budou před ní klekat
všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v
knize toho zabitého Beránka.

Znamení Kristova příchodu z evangelií
Matouš 24:1 Když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel odtud, přistoupili k němu učedníci a
ukazovali mu chrámové stavby. On však jim řekl: "Vidíte toto všechno? Amen, pravím
vám, že tu nezůstane kámen na kameni, všecko bude rozmetáno." Když seděl na Olivové
hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: "Pověz nám, kdy to nastane(1) a jaké
bude znamení tvého příchodu(2) a skonání věku!(3)
Mk 13, Lk 21, Mt 24

A. Sociální znamení
• Znamení ve světě: války, válečný ryk, povstání, hladomory, nenávist ke křesťanům,
mučednická smrt,, zrada od, bratrů, příbuzných a přátel, hody, pitky, uzavírání sňatků,
úzkost národů pře řevem valícího se moře, zmírání strachem.
• Znamení v církvi: falešní pomazaní, falešní proroci, odpadnutí, zrazování, vychladne
láska, kázání evangelia všem národům

B. Kosmická znamení
• Znamení na nebi: Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář,
hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
• Znamení na zemi: zemětřesení, valící se moře, mor

C. Etnická znamení
• Pro Izrael: Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po
Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí.

Teorie neviditelného příchodu zloděje
v noci a fíkovníku jako Izraele
Matouš 24:24-43 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká
znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už
předem. Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte
tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna
člověka. Kde je mrtvola, slétnou se i supi. Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc
ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí. Tehdy se ukáže
znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama všechny čeledi země a uzří Syna
člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. On vyšle své anděly s
mohutným zvukem polnice a ti shromáždí jeho vyvolené do čtyř úhlů světa, od jedněch konců
nebe ke druhým. Od fíkovníku si vezměte poučení: Když už jeho větev raší a vyráží listí, víte, že
je léto blízko. Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je blízko, přede dveřmi. Amen,
pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se to všechno stane. Nebe a země pominou, ale
má slova nepominou. O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn;
jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou
hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla
potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli,
jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá
zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby
hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do
domu.

Nastolení tisíciletého království
Zjevení Janovo 20:5-6 Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc
let nedovrší. -To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním
vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími
a budou s ním kralovat po tisíc let.

