
LEKCE 10
BUDOUCNOST:
ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČINUTÍ

Bible nám říká mnoho o naplnění Božího plánu s jeho lidem. Petr
při svém prvním kázání v den letnic prohlásil, že v budoucnu Bůh
všechno obnoví (Sk 3,21). Později apoštol Pavel odhalil velice půso-
bivým způsobem věci, které na křesťany čekají (Ř 8,18-25). Celé
tvorstvo, jak říká, toužebně očekává zjevení božího díla vykoupení.

Od momentu pádu člověka celá příroda neustále nese tragické
následky prokletí. Rovněž člověk nepřetržitě sténá ve svém nitru pod
břemenem nevyhnutelnosti skrovného živobytí, které si dobývá z hří-
chem prokleté a nepoddajné země. Jeho tělo až doposud trpí vlivem
nemocí a nakonec i rozkladu. S ušima nastraženýma na hlas svého
Stvořitele očekává člověk (spolu s ostatním tvorstvem) na požehnaný
výrok: "A nebude tam nic proklatého" (Zj 22,3). Přichází čas, kdy se
Bůh bude zabývat zdrojem všech těchto problémů. Bezbožní budou
spolu se satanem souzeni, a Ježíš si přijde pro své spravedlivé,
aby s ním přebývali v nebi. Toto je ona blažená naděje věřícího!

V této lekci se budeme zabývat naplněním biblických proroctví a
budoucím dovršením Božího plánu. Kéž tě naděje, kterou to v tobě
probudí, přiměje, aby ses pozorně zkoumal a očistil ode všeho, co by
ti mohlo bránit v připravenosti na Pánův návrat, zatímco budeš uvažo-
vat o těchto důležitých záležitostech.

Poznámka českého vydavatele:

Na tomto místě si dovolujeme čtenáře upozornit, že eschatologický
model uváděný autorem představuje pouze jeden z nejrozšířenějších
názorů na události poslední doby. Tuto skutečnost je třeba mít při studiu
této lekce na zřeteli.
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osnova lekce
Blažená naděje

Doba soužení

Zjevení Ježíše Krista

Tisíciletá říše

Soud nad satanem a bezbožnými mrtvými

Nové stvoření

Cíle lekce
Po ukončení této lekce bys měl být schopen:

• uvést pořadí událostí poslední doby a důležitost každé z nich.

.. objasnit účel a průběh velkého soužení.

.1 pojednat o dokladech a účelu milénia

.1 chápat význam druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista pro
věřící i nevěřící.
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studijní činnost
1. Jako pozadí pro tuto lekci si přečti Mt 24; Mk 13; L 21; 1K 15;

lTe 4,132-17; 2Te 2,1-12 a Zj 19. Nezapomeň si vyhledat všechny
uvedené biblické odkazy. Lekci i osobní test si projdi obvyklým
způsobem.

2. Znovu si pozorně projdi lekce 8-10. Pak zodpověz otázky uvedené
ve Studijní zprávě za 3. část. Otázkové listy odešli svému instrukto-
rovi ICI.

rozvinutí lekce

BLAŽENÁ NADĚJE
Úkol 1. Napiš krátké definice pojmu souvisejících s blaženou nadějí.

Ve svém listu Titovi apoštol Pavel prohlašuje, že evangelium Boží
milosti se zjevilo všem lidem. Toto evangelium je rovněž staví před
morální volbou: zda říci nebo neříci Ne bezbožnosti a světským žá-
dostem a žíl v tomto věku ukázněný a zbožný život, očekávajíce splnění
blažené naděje. Touto blaženou nadějí, jak Pavel prohlašuje, je pří-
chod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista
(Tl 2,11-14). Jeho příchod bude zároveň znamenat zničení veškeré
autority, která se staví proti Bohu. Při našem studiu "posledních věcí",
událostí poslední doby (konce věku) se nejdříve zaměříme na již
zmíněnou blaženou naději věřícího.

V posledních hodinách krátce před svou smrtí zjevil náš Pán svým
dvanácti učedníkům, co je základem naděje věřícího. Hovořilo domě
svého Otce, ve kterém je velké množství pokojů. Řekl jim, že odchází,
aby jim připravil místo (a také všem, kteří v něj uvěří). Rovněžje ujistil,
že tak jistě, jako je nyní opouští, se opět pro ně vrátí, aby už s ním byli
navěky (J 14,1-3).

Toto poselství naděje bylo potvrzeno anděly, kteří se zjevili po
Ježíšově nanebevstoupení: "Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe,
znovu přijde právě tak, jakjste ho viděli odcházet" (Sk 1,11). Apoštol
Pavel skrze božské zjevení prohlásil, že věřící toužebně očekávají
"vykoupení svého těla" (Ř 8,23), které bude proměněno při příchodu
Pána Ježíše Krista (Fp 3,20-21).
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Písmo naznačuje, že Pánův příchod zahrnuje dvě stránky: 1) pří-
chodpro věřící, 2) příchod s věřícími. Jeho příchod pro věřící se nazývá
vytržení; jeho příchod s věřícími zjevení. Při rozpracování tématu
událostí poslední doby se budeme zabývat i těmito dvěma událostmi.
Uvažujme nejdříve o vytržení a odměně věřících a pak o jejich vztahu
k ostatním událostem.

1. (Zvol nejvhodnější dokončení.) Blaženou nadějí

a) je zjevení Krista, když přijde s těmi, kdo jsou jeho.

b) je vytržení věřících, když Kristus přijde pro ně.

c) jsou všechny událostí poslední doby.

Vytržení věřících
Když Bůh ve své svrchované moudrosti rozhodne, že úkol hlásání

evangelia je dokončen, začne svůj plán přivádět k dovršení (dosažení
bodu, kdy se něco stává úplným nebo dokonalým).

2. Srov. Mt 24,14 a Mt 24,36. Co nám tyto verše říkají o době Ježíšova
návratu pro ty, kdo jej očekávají?

V 1Te 4,17 čteme, že věřící budou "uchváceni" (vytrženi) v oblacích
vzhůru vstříc Pánu a budou vzati do příbytků, zaslíbených v J 14,1-3.
V 1K 15,50-52 Pavel naznačuje, že fyzická těla věřících budou
v jediném okamžiku proměněna a připravena pro nebe. K této udá-
losti dojde náhle. Ať se už věřící bude nacházet kdekoli, náhle bude
.vychvácen''. Bible přirovnává tuto nenadálou událost k příchodu
zloděje v noci (lTe 5,2).

Poselství věřícím je zjevné: Musí být bdělí a střízliví, vědomi si toho,
že Boží soud přijde na ty, kdo odmítají Boží nabídku spasení
(lTe 5,1-11). K naději věřícího tedy patří 1) záchrana před nadchá-
zejícím hněvem Božím; 2) privilegium spatření Pána; 3) skutečnost,
ze bude podobný Pánu.
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3. Přečti si lTe 4,13-17 a pak doplň uvedená tvrzení:

a Budou vytrženy dvě skupiny věřících: .

a .

b Naděje věřících na návrat Pána Ježíše se zakládá na

c Podle apoštola Pavla se nevěřící rmoutí, protože nemají

................................. na vzkříšení těla a věčný život.

Z podrobnějšího prozkoumání 1K 15,50-54 vyplývá, že při vytržení
dojde k určitým změnám. V okamžiku vytržení budou žijící věřící
ihned proměněni ze "smrtelných" na "nesmrtelné". To znamená, že
již nikdy nezemřou. Ti věřící, kteří zemřeli v Kristu, budou vzkříšeni
a proměněni z "pomíjitelných" (podléhajících rozkladu nebo zničení)
na "nepomíjitelné". Protože tělo a krev - tj. naše nynější fyzická těla -
nernůže mít podíl na království Božím, naznačuje se zde, že naše těla
budou proměněna na určitý druh oslavených těl. Ještě všemu nero-
zumíme, co se týče těchto oslavených těl, víme však, že již nikdy
nebudou pociťovat bolest, nebudou podléhat nemocem a smrti -
budou věčná.

I když k vytržení dojde náhle, a nikdo kromě Boha Otce nezná jeho
přesný čas, je nám do jisté míry naznačeno, kdy se to přibližně stane.
Ježíš řekl, že budou znamení na nebi, které způsobí úzkost a hrůzu
mezi národy. Navíc to vše bude doprovázeno válkami, hladem a
morem (viz L 21,10.25-28). Tyto událostí budou jednoduše ukazovat,
se se přiblížil konec. Věřící na nich poznají, že jejich sjednocení
s Kristem se blíží, a zrovna tak i jejich opětovné spojení s milovanými
přáteli a příbuznými, kteří je předešli k Pánu.

4. Krátce vysvětli, co se stane s fyzickými těly žijících a zemřelých
věřících v okamžiku vytržení.

Odměněni věiiciclt
Mnohá biblická místa naznačují, že věřící budou odměněni na

základě svého křesťanského jednání (viz Mt 16,27; 2J 8; Zj 22,12).
Pavel napsal včřícím z korintské církve: "Vždyt' se všichni musíme
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ukázat před soudným stolcem Kristovým" (2K 5,10) Pro soudný stolec
je v originálu použito slova béma, jehož vlastní význam je spíše místo
(stanoviště, stupínek, pódium, tribuna) k pozorování za účelem ná-
sledného odměnovánt. Dobrou ilustrací pro takovéto místo bylo místo,
na kterém stáli soudcové bčhem olympijských her a z nějž pozorovali
hry, aby pak mohli odměnit vítěze. Účelem zmíněného pozorování
(mohli bychom také říct zpětného pohledu, pohledu do minulosti) je,
aby každý věřící sám za sebe vydal počet Bohu (Ř 14,10-12).

Náš soud bude Božím zpčtným pohledem na naši službu. Nebude
rozhodovat množství vykonaného díla, jako spíš jeho kvalita. Jaké byly
naše motivy ke službě? Bylo to nezištné zasvčcení Pánu, anebo jsme
sloužili pouze proto, abychom upoutali pozornost k našemu nadání a
schopnostem? Bible zcciajasně ukazuje, že se bude posuzovat kvalita
našeho díla; a služba, která obstojí ve zkoušce a ukáže se jako kvalitní
služba, bude odměněna. Naproti tomu služba, která byla motivována
sobectvím a pýchou, nebude odměněna (viz 1K 3,11-15).

Ačkoli čas tohoto posouzení není v Bibli přesně uveden, někteří
bibličtí učenci se domnívají, že k tomu dojde po vytržení. Zatímco ti,
kteří odmítli Boží plán spasení, budou procházet dobou největší
bezbožnosti, úzkosti a zmatku, jaké kdy vůbec na zemi byly, věrní
služebníci budou poctěni v přítomnosti svého Pána.

5. (Zvol nejvhodnější dokončení.) Písmo učí, že každý věřící vydá
ze své služby počet Bohu a každý pak obdrží

a) stejnou odměnu, ať užjeho služba byla malá nebo velká.

b) odměnu, udělenou na základě množství i kvality jeho služby.

c) odměnu udělenou na základě motivů neboli kvality jeho služby.

d) buď odměnu, nebo také trest.
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6. Ve svém scšitč uveď krátké vysvětlení následujících pojmů:

a Oslavené tělo včřícího

b Zjevení Ježíše Krista

c Vytržení

d Blažená naděje

e Soudný stolec Kristův

DOBA SOUŽENÍ
Bčhern rozpravy na Olivové hoře, jak ji zaznamenává Mt 24,

Mk 13 a L 21, Ježíš odpověděl svým učedníkům na tyto otázky: 1) "Kdy
budou nynější (z našeho pohledu - tehdejší) budovy svatyně zbořeny?"
a 2) "Jaká budou znamení tvého příchodu a konce věku?"

Odpovědi, které jim Ježíš na tyto dvě otázky dal, jsou natolik
smíšeny, že je obtížné rozhodnout, která část jeho odpovědi se týká
zboření svatyně a rozptýlení židovského národa - události, ke které
mčlo dojít již brzy; a která část se týká znamení předcházejících
Ježíšův návrat na "konci věku".

K pochopení Ježíšovy odpovědi nám velice pomáhají jeho odkazy
na proroctví Daniele, která se týkají událostí poslední doby. V sou-
vislosti s tím bude pro nás prospěšné, abychom si uvedli krátký
přehled dčjin židovského národa a jeho vztahu k událostem, o kterých
nyní uvažujeme. Bůh nám poskytl obecný nástin budoucích událostí
týkajících se židovského národa a jeho hlavního města, Jeruzaléma
(Da C),24-27).Tento náčrt se zakládá na časovém rámci, který zahrnuje
jak minulost tohoto národa, tak i jeho budoucnost. Jako přípravu pro
naše pojednání o těchto událostech si přečti 9. kapitolu knihy Daniel.

Přehled dějin Židů z biblické historie a proroctví
Úkol 2. Z prorockycli událostí uvedených z Da 9 a Am 9 vyber ty, ke

kterym již došlo.

Danielovo viděni
Písmo nám říká, že jelikož izraelský lid nezachovával rok odpo-

činutí (každý sedmý rok, kdy země měla slavit odpočinutí), Bůh
nařídil, že budou přebývat v zemi svých nepřátel po sedmdesát let.
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

(Srov. Lv 25,2-7 a 26,14-16.31-35 s 2Pa 36,21) Nepřímo z toho tedy
vyplývá, že lid nedodržoval rok odpočinutí po dobu 490 let. Klíč
k pochopení krátkého, avšak velice důležitého proroctví z Da 9, se
rovněž zakládá a neustále otáčí kolem podobného časového úseku
sedmdesáti "týdnů" let, zmíněného ve v. 24-27.

Izraelský národ byl zvyklý na "týdny" let (někdy se setkáváme
s pojmem "roční" týdny), protože každý sedmý rok byl pro zemi rokem
odpočinutí (Lv 25,3-4). Milostivé léto - kdy docházelo k rozsáhlým
sociálním a ekonomickým úpravám - se pak určovalo jako násobek
onoho důležitého týdne let: sedm týdnů let (viz Lv 25,8-9). Během
tohoto padesátého roku byly smazány všechny dluhy, otroci byli pro-
puštěni na svobodu a každý se vrátil ke svému vlastnictví.

Když se sedmdesát let zajetí chýlilo ke svému konci, došlo k neoby-
čejné události. Bůh poslal svého anděla, aby skrze Daniele zjevil
začátek nového údobí v Božím jednání s izraelským národem. Jak
uvidíš z Danielova proroctví, toto údobí mělo být stejně dlouhé, jako
byl počet let období, ve kterém Izrael nedodržoval rok odpočinutí, čili
490 lel (tj. sedmdesát týdnů let). Uveďme si nejprve krátký přehled
faktů, která nalézáme v Danielově vidění, a pak se budeme zabývat
jeho výkladem.

1. Proroctví se týká Danielova lidu, Židů, a jeho svatého města,
Jeruzaléma (v. 24).

2. Proroctví zahrnuje časový úsek sedmdesáti týdnů let, což před-
stavuje dobu 490 let.

3. V tomto období mj. dojde k:

a. skoncování s nevěrností.

b. zapečetění hříchu.

c. zproštění viny.

d. pomazání svatyně svatých (nebo také Nejsvětějšího).

e. uvedení věčné spravedlnosti.

4. Časové údobí je rozděleno na počátečních sedm týdnů (49 let)
a šedesát dva týdny (434 let), což dohromady činí šedesát devět
týdnů (483 let - viz v. 25).
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5. Toto období začíná v přesně stanoveném okamžiku: vyjitím slova
I) navrácení a vybudování Jeruzaléma.

6. Počáteční časový úsek (sedm týdnů) končí konkrétní událostí:
příchodem Pomazaného (pomazaného vévody - podle E) a
zanedlouho i jeho zahlazením (v. 25-26).

7. Ve vidění se objevují dva vévodové: Pomazaný (Ježíš) a vévoda,
který přijde (Antikrist), jehož lid zpustoší město a svatyni (verše
25-26).

8. Pak se pozornost soustřeďuje na poslední týden let, kdy přichá-
zející vévoda (Antikrist) učiní s židovským národem smlouvu na
dobu sedmi let. Avšak v polovině uvedeného období, po třech
a půl roce poruší tuto smlouvu, zastaví židovské náboženské
úkony a zpustoší svatyni, než se i jeho čas naplní.

7. Na základě předcházejících událostí můžeme učinit závěr, že časový
úsek, který pokrývá Danielovo vidění, se zakládá na počtu:

a) případů, kdy Izrael nedodržel rok odpočinutí.

b) vévodů, kteří budou vládnout židovskému národu.

c) týdnů v roce.

Výklad vidění
Pokračujme nyní výkladem tohoto pozoruhodného vidění, které

začíná v Da 9,25.

Věz a pochop! Od vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma
až k pomazanému vévodovi uplyne sedm týdnů. Za šedesát dva
týdny bude opět vybudováno prostranství a příkop. Ale budou to
svízelné doby. Po uplynutí šedesáti dvou týdnů bude pomazaný
zahlazen a nebude již (v. 25-26).

Všimni si, že k vyjití slova o navrácení a vybudování Jeruzaléma
došlo v dvacátém roce Artaxerxova kralování (Neh 2,1-8). Pečlivé
prozkoumání historických záznamů ukazuje, že se jedná o rok 445 př.
n. I. Město bylo skutečně v oněch svízelných dobách znovu vybu-
dováno. A pak, za dalších 434 let, přesně podle slov proroctví, se
objevil Pomazaný. Podle pečlivých výpočtů biblických učenců, přesně
483 lel po vyjití nařízení krále Artaxerxa vjel Ježíš (Pomazaný) na
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ÚHELNÉ KAMENY PRAVDY

konci své pozemské služby vítčzoslavně do Jeruzaléma (L 19,28-38).
Několik dnů nato byl zahlazen - ukřižován.

Dále andčl Danielovi v jeho vidční oznámil, že po zahlazení Poma-
zaného lid přicházejícího vládce zpustoší město a svatyni (v. 26). Tato
část proroctví se přesně naplnila, když v roce 70 n.l, Římané město
dobyli, strhli jeho zdi, spálili svatyni a všechny její kameny oddělili
pomocí sochorů od sebe (Mt 24,2). Tehdy také židovský národ, Izrael,
přestal existovat jako svrchovaný, samostatný stát. Jeho příslušníci byli
rozptýleni do všech končin země a ony dlouhodobé záměry, jež jim
Bůh předem oznámil (Da 9,24), byly, jak se zdálo, odročeny.

Události posledního, sedmdesátého týdne let se ještě nenaplnily.
Jsou konečným úsekem Božího plánu s židovským národem a nás
zajímají právě z hlediska událostí poslední doby. Musíme proto zjistit,
co vlastně způsobilo ono narušení Bohem určeného časového rámce.
Začneme raným údobím židovského národa.

Tedy krátce: Bůh zcela zřetelně Izraeli oznámil - když vstupovali
do zaslíbené země -, že poslušnost vůči jeho zákonům jim přinese
požehnání (viz Dt 28,1-14). Zrovna tak je ale varoval před vším
zlým, co bude následkem jejich neposlušnosti (viz Lv 26,14-45;
Dt 28,15-68). Bible ukazuje, že z důvodu jejich neposlušnosti a zjevně
nevyléčitelné hříšnosti Bůh nakonec přece jen dovolil, aby byli ze své
země rozptýleni. Pak jejich zem zpustošil (Iz 6,11-12; 17,9; 64,10).
Dřívějších 70 let zajetí nepřineslo očekávaný výsledek - návrat tohoto
lidu ke svému Bohu -, proto po dobytí země římským vojskem byli
Židé opět rozptýleni, stali se "tuláky" a procházeli nevýslovným utrpe-
ním, zatímco hledali útočiště u nepřátelsky uzpůsobených pohanských
národů.

A tak tedy Izrael, vyvoleny národ, přišel na určitou dobu o svou
zaslíbenou zemi. Bůh však ve své lásce a milosrdenství prohlásil, že
neopustí svůj lid úplně (Lv 26,43-45), ale že je povolá zpět ze všech
končin země (Iz 11,11-12). Použije různých prostředků k tomu, aby je
přivábil z jejich adoptivních domovů do země, kterou dal jejich "otci"
Abrahamovi jako trvalé vlastnictví (Jr 16,14-16).

246



BUDOUCNOST: ZJEVENÍ, ODMĚNA A ODPOČ'INUTÍ

R. Která událost (jel byla naplněním Danielova proroctví) pozna-
menala konec židovského národa a způsobila jeho rozptýlení do všech
končin zemč?

Návrat do Izraele
Je zajímavé, že na počátku našeho století, po mnoha staletích

hrozného pronásledování, si mnoho Židů najednou uvědomilo, že už
nejsou tak nenáviděni. A tak se, poměrně spokojení, usadili v nej-
růvnčjších částech světa. Výsledkem pak bylo, že ztratili ze zřetele
svou odvěkou vázanost k zaslíbené zemi.

Nicménč, Dr. Theodor Hcrzl, jeden z evropských židovských vůd-
ců, byl zneklidnčn růstem pronásledování v Rusku ke konci deva-
tenáctého století. Protože věřil, že situace se pro jeho lid může ještě
mnohem více zhoršit, snažil se je získat pro myšlenku vytvoření národ-
ní domoviny v Palestině. Jeho snaha založit moderní "sionistické
hnutí' se však setkala s nepatrnýrn úspěchem. Např. Židé v Německu
prohlásili: "Nevíme nic o Sijónu. Německo je naší Palestinou a Mni-
chov je náš Jeruzalém."

Jak se svčt blížil k válce v Evropě, pro Židy se život začal stávat
neustále obtížnějším. Během první světové války pak sionistické hnutí
naléhalo na britskou vládu, což nakonec vedlo k vydání Balfourovy
deklarace. Vyslovuje se v ní britská podpora zřízení národní domoviny
pro Ž:idy v Palestině. Když se po válce Velká Británie zmocnila Svaté
zemč, bylo to veliké povzbuzení pro židovské přistěhovalectví do
Palestiny. Mnoho Židů se tehdy vrátilo, aby žili vedle sebe s Araby,
kteří Luto zemi již po staletí obývali.

Začala hrozit druhá světová válka a s ní i nové pronásledování Židů.
V Evropě toto pronásledování dosáhlo takového stupně, že si většina
Židů začínala postupně uvědomovat, že jejich jediná naděje na přežití
je dostat se z Evropy a vrátit se do své pradávné země. Po ukončení
druhé světové války opustily masy Židů své adoptivní domoviny a
vydaly se do Palestiny. Uprostřed května 1948 proklamovali Židé,
kteří se vrátili do své domoviny, zrození moderního státu Izrael. Brzy
se proroctví z Am 9,14-15 začalo doslovně naplňovat:
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Ú děl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená
města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady
a budou z nich jíst ovoce. Zasadím je do jejich půdy a již nikdy
nebudou vykořeněni ze své země, kterou jsem jim dal, praví Hospo-
din, tvůj Bůh.

Tato země byla po téměř 2000 let zdánlivě bezcenná. Bůh však řekl,
že rozkvete jako květina (Iz 35,1-2). Izajášovo proroctví se doslova
naplnilo. Pustiny byly opět kultivovány a zbořená města byla znovu
postavena, opevněna a obydlena (Ez 36,33-36, viz rovněž Iz 61,4).

Jeden z dějepisců poznamenal, že první světová válka připravila
zaslíbenou zemi pro Židy; druhá světová válka připravila Židy pro
jejich zemi; a nadcházející válka připraví Židy pro jejich Boha.

Ti, kdo sledují aktuální události na Blízkém východu, jsou si vědo-
mi, že s návratem Židů do jejich pradávné země byli vypuzeni mnozí
její dlouhodobí obyvatelé, Palestinci, kterým nezbývalo než hledat
útočiště v jiných zemích Blízkého východu. Toto byla a neustále je
příčina zvýšeného napětí a svárů mezi Židy a jejich arabskými sousedy.
Jak uvidíme později, tento faktor se rovněž přičiní ke konečnému
naplnění proroctví týkajících se Blízkého východu.

S tímto prorockým obrazem před očima se nyní obraťme k jádru
Da 9,27, které se týká "přicházejícího vévody" a uskutečnění toho, co
Bůh nařídil ve v. 24.

9. Na základě předešlé části zakroužkuj písmeno před prorockými
událostmi, ke kterým již došlo:

a Vyhnanství, které trvalo 70 let a jehož důvodem byla neposlušnost.

b Navrácení a vybudování Jeruzaléma po 70 letech zajetí.

c Příchod Pomazaného.

d Příchod Antikrista.

e Zahlazení Pomazaného.

f Lid přicházejícího vévody zpustoší Svaté město a svatyni.

g Konec svrchovanosti židovského národa.

h Proroctví z Am 9, podle kterého bude obnoven Izrael, lidé se vrátí,
aby založili zahrady a vysadili vinice.
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Smlouva mezi Židy a přicházejícím vévodou, která bude po třech
a půl roce porušena.

Danielův sedmdesátý týden
Úkol 3. Vyber pravdivá tvrzení týkající se událostí období Antikrista a

bitvy u Harmagedonu.

Viděli jsme, že po zahlazení Pomazaného nastal konec izraelského
národa. Ve stejném časovém rámci došlo ke zrození církve, která také
ihned začala uskutečňovat Bohem svěřenou misi. Apoštol Pavel
v Ř 9-11 prohlašuje, že Bůh neodvrhl svůj lid úplně a navždy. Mezitím
však postavil před církev výzvu, aby jednala jako jeho nástroj hlásání
evangelia - aby věřící nesli evangelium lidem ze světa. Je to církev,
které v intervalu mezi zahlazením Pomazaného a budoucím dovr-
šením Božího plánu s Izraelem patří veškerá iniciativa.

Písmo poukazuje na skutečnost, že církev očekává příchod svého
Pána, aby jím byla vychvácena (lK 15,50-52; 1Te 4,13-17). Vše rovněž
nasvědčuje tomu, že Duch svatý skrze církev zabraňuje přicházejícímu
vévodovi v uskutečnění jeho bezbožných plánů. (2Te 2,1-12). Jakmile
bude církev vytržena, tento muž riepravosti (bezzákonnosti) bude
zjeven. Jak se události sedmdesátého týdne budou odvíjet, i Bůh ještě
jednou obrátí svou pozornost k Izraeli.

Ji;; jme si všimli, že Da 9,24-27 se týká židovského národa. Když
Jerernjáš uvádí přehled tohoto časového úseku, přirovnává zkušenost
Izraele k mučivé úzkosti matky, která se chystá porodit své dítě
(Jr 30,1-11). Žádné jiné údobí v dějinách nelze srovnat, co se utrpení
týče, s touto dobou. Je to "čas soužení pro Jákoba", tj. čas soužení pro
izraelský národ. Jak vůbec dojde k tomuto soužení?

Antikrist
Možná že si vzpomínáš, že Da 9,26 hovoří o přicházejícím vévodovi,

zatímco verš 27 odhaluje jeho působení. Dobře si všimni, že uzavře
smlouvu s mnohými na dobu "jednoho týdne" (sedm let). Je zjevné,
že napětí na Blízkém východě mezi Židy a jejich arabskými sousedy
se bude stupňovat, až nakonec povede k obrovské krizi, která nepo-
chybně ohrozí celosvětový mír. V tomto bodě se objeví přicházející
vévoda (Antikrist), aby zjednal pokoj. Jeho diplomatické úspěchy
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budou uvítány jako ncjvčrší triumf a svět jej prohlásí za toho, jemuž se
nikdo ncrnůže rovnat (Zj 13,4).

lzr acl bude hledět na tohoto mírotvůrce jako na toho, kdo mu
zaručí mír. Osvobozeni od břemene udržování stavu vysoké vojenské
připravenosti, Židé budou najednou moci věnovat své peníze a energii
na mírové účely: rozvoj země, pozvednutí životní úrovně, nalezení
domova a zaměstnání pro mnohé vystčhovalee. Uzavření mírové
smlouvy ztotožni uvedeného Mirotvorce s "člověkem nepravosti"
z 2Te 2,3.

Po nějakou dobu půjde v uvedené oblasti vše hladce, ale přímo
uprostřed smluvní doby vévoda poruší své slovo (Da 9,27). Biblický
text uvádí, že zruš! náboženská a občanská práva Izraele. Namísto
jeho ortodoxního uctívání postaví ve svatyni znesvěcující ohavnost
(ohavné a strašné zncsvčccní místa, které bylo původně zasvěceno
Bohu). Protože se bude vydávat za Boha a bude vyžadovat uctívání
(viz 2Te 2,4.8-11; Zj 13,13-15), lze očekávat, že umístí ve svatyni svůj
vlastní obru a bude na Židech požadovat, aby jej buď uctívali, anebo
zemřeli. Pomáhat mu hude jeho zvláštní zmocněnec, kterého bychom
mohli nazvat jeho "ministrem propagandy". Tento falešný prorok
hude činit zázraky a bude mít mocný, zlý vliv na lidi (Zj 13,13; 16,13).

Jóíš tento vrcholný čin rouhání nazval "znesvčcující ohavností" a
připojil následující varování: "Kdy; pak uvidíte znesvěcující ohavnost,
o ní? je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místč svatém ... tehdy ti
kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor" (Mt 24,15-16). Pomocí
expresivního symbolického vyjadřování se dovídáme o hrůzách, které
čekají na Židy, když se zmínčný bezbožný systém poslední doby bude
snažit zničit izraelský národ (viz Zj 12,13-17; Da 12,1.6-7).

Bčhern stejné doby hudou chaosem a mnohými obtížemi procházet
i ostatní národy. Tři série soudů přijdou na obyvatele celé země.
Zjevení, kapitoly 6,8,9,15 a 16 líčí rostoucí Boží hněv, kterým pak Bůh
během doby navštíví království "přicházejícího vévody".

K upevnění a posílení své moci bude tento bezbožný vládce použí-
vat celosvčtový systém kontroly financí a úvěrů. Pomocí tohoto pro-
středku bude s to přinutit lidi, aby přijali jeho vedení, protože nikdo
nebude moci obchodovat, pokud dříve ncpřijmc znamení totožnosti
požadované tímto vládcem (Zj 13,16-17). Když se bude snažit nastolit
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celosvětovou vládu, setká se s určitým odporem, a takto se válka stane
charakteristickou známkou druhé poloviny jeho sedmileté vlády.

Ezechiel nám pod vlivem prorocké inspirace odhalil, že severní
svaz národů se vydá proti Izraeli, který se v této době bude těšit
bezpečí, jež mu poskytl "člověk nepravosti". Bezbožné vojenské zástu-
py budou chtít Izrael úplně zničit. Nebudou však počítat s tím, že Bůh
se stále ještě stará o svůj lid. Když dojde k rozhodujícímu útoku, Bůh
se zastane svého lidu a útočící síly zcela zničí (Ez 38 a 39). I jiné síly
se pozvednou k odporu a "člověk nepravosti" bude přinucen hájit své
nároky na vládnutí.

Harmagedon
I Daniel zaznamenává skutečnost, že na různých místech dojde k

opozici. To bude "člověka nepravosti" nutit k neustálé snaze potlačit
veškerý odpor (Da 11,40-45). S přibližujícím se koncem bude jeho
celosvětová vláda zcela evidentně poznamenána roztržkami. Když se
přiblíží konec času, Bůh přivede společně armády světa na místo, jež
se nazývá Harmagedon, kde dojde k největší a zároveň konečné bitvě
v lidských dějinách (Zj 16,16).

Nicméně, u Harmagedonu spor nebude rozhodnut pomocí dů-
myslných lidských zbraní ani velikostí armád či bojovým nasazením
valčících. Bůlt překvapí shromážděné armády tím, že sám zaútočí
z mís/a nacházejícího se mimo naši planetu. Výsledek bude strašný a
vymykající se jakémukoli popisu (Zj 19,19-21).

Nejenže nadutí a opovážliví lidé projeví touto bitvou svůj vzdor vůči
Bohu, ale budou chtít rovněž zničit celý Izrael, a málem se jim to i
podaří. Když se však na scéně objeví náš Pán Ježíš Kristus, stane se
několik věcí. Když bude Izrael hledět na zničení svých nepřátel, náhle
prožije proměnu svého srdce (viz Za 14,4-5.12-15). Vojevůdce v této
bitvě (J ežíš) není nikdo jiný než ten, jehož jejich otcové odmítli. A nyní
jim tento Probodený přináší veliké vysvobození. S jeho příchodem se
srdce Židů, kteří přežili, stane zlámaným a potřeným (Za 12,10 -13,1).
Přivítají toho, jenž přichází ve jménu Páně. Jak se přesvědčíme v příští
části, do zorného pole se v tomto bodě dostávají mnohé prvky Božího
plánu, zmíněné v Da 9,24.
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10. Která z uvedených tvrzení, týkajících se doby Antikrista a bitvy u
Harmagedonu, jsou pravdivá?

a Jiná jména Antikrista jsou přicházející vévoda a člověk nepravosti.

b Pomazaný je totožný s Ježíšem Kristem.

c Když se zrodila církev, Bůh úplně a navždy odvrhl izraelský národ.

d Než se zjeví přicházející vévoda, církev bude .vychvácena" neboli
vytržena.

e Izrael bude ušetřen zkoušek a soužení poslední doby.

f Antikrist dodrží vůči Izraeli svou smlouvu o sedmiletém období
míru; bude to doba celosvětového míru a blahobytu.

g Písmo ukazuje, že Antikrist poruší svou smlouvu s Izraelem a
znesvětí svatyni.

h Antikrist získá vládu nad celým světem a přinutí každého, kdo
bude chtít obchodovat, aby přijal jeho znamení totožnosti.

První úder během bitvy u Harmagedonu přijde ze strany shro-
mážděných armád, které použijí své nebezpečné zbraně.

j Ježíš bude nakonec zjeven izraelskému národu jako jejich Pán.

ZJEVNÍ JEžíŠE KRISTA
Úkol 4. Vysvětli, jaké okolnosti musí nejprve nastat, než dojde ke zjevení

Ježíše Krista, a popiš, k čemu dojde potom, co se oba voje-
vůdcové střetli tváří v tvář.

Okolnosti
Zatímco dochází k událostem doby soužení, věřící jsou se svým

Pánem. Jak příliv bezbožnosti se bude zvedat a hříšnost člověka
dosáhne svého vrcholu, odehraje se i druhá stránka Kristova přícho-
du: bude zjeven lidem světa a shromážděným armádám země (Zj 1,7;
19,11-21). Tentokrát věřící přijdou s Pánem při jeho návratu na zem
(Ko 3,4).

Bude to doba, kdy zvláště dva druhy okolností dosáhnou nesne-
sitelné úrovně. Tou první je bezbožnost a sobeckost člověka. To je také
důvod, proč dva andělé volají, že úroda země dozrála a je připravena
ke žni (Zj 14,15). Nadešel čas, aby soud sklidil svou žeň. Bůh, který
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dal člověku svobodu volby, mu již déle nedovolí, aby se nechal vést
svými nezřízenými a převrácenými vášněmi. Pochybovači a nevěřící,
kteří berou v pochybnost samotnou představu svatého Boha, budou
umlčeni. Problém hříchu musí být vyřešen jednou provždy. Jako
odpověď na volání zmíněných dvou andělů jiný anděl hodí, obrazně
řečeno, svůj srp na zem a sklidí víno země a uvrhne je do velikého lisu
Božího hněvu (Zj 14,19).

Druhá okolnost, kterou již Bůh dále nebude tolerovat, je pronásle-
dování Izraele. Viděli jsme, že "člověk nepravosti" bude mít jako svůj
hlavní cíl vyhlazení Ježíšových bratří. Bůh však nebude pouze přihlí-
žet, jak je tento zlý záměr uskutečňován. Přijde čas, kdy zasáhne - což
bude pro něj důvod, aby se vrátil na zem.

ll. (Zvol si jednu možnost.) V obrazném jazyce je ve Zj 14,19 řečeno,
že přichází čas, kdy Bůh

a) zničí všechno rostlinstvo země.

b) vykoná konečný soud nad hříšnými lidmi, kteří jej odmítají.

c) vytrhne církev.

d) způsobí, že se bezbožní sami navzájem zničí.

Událost
Při svém prvním příchodu přišel Ježíš jako trpící služebník. Narodil

se v téměř neznámé vesnici, bez slavností či nějakých jiných projevů
uznání. Pouze několik pastýřů spatřilo slávu, která se zjevila nad
opuštěným judským úbočím, když nebeské zástupy jásaly nad jeho
narozením (L 2,8-15). Avšak při svém druhém příchodu se Ježíš objeví
ve stejném kraji se slávou a velikou ctí. Tentokrát však nebude pře-
svědčovat a prosit člověka. Přijde, aby ničil, dobýval a silou uplatnil
svou autoritu.

Nebeská vojska, která budou doprovázet Ježíše, svého velitele,
budou viditelná lidskému zraku. Zúčastní se střetnutí, ke kterému
dojde mezi naším Pánem a silami člověka nepravosti. Podívejme se
krátce, k čemu všemu dojde, když se zjeví náš Pán:
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1. Bezprostředním cílem hude ukončit válku, která jako projev
vzpoury propukla v celosvětovém měřítku (Zj 16,12-21; 19,11-21).

2. Náš Pán se zjeví jako Král králů a Pán pánů. Satan, který si až
doposud činil nárok na království tohoto svčta, bude odstraněn, a
Ježíš, pravý Král, nastoupí svůj královský úřad.

3. Ježíš učiní satanské síly naprosto bezmocnými - uvrhne je do
hořícího jezera (Zj 19,19-21).

4. Jak jsme se již zmínili, hlavní prioritou bude samozřejmě spasení
Izraele. Událost Pánova návratu způsobí, že se Židé v pokání
a s lítostí obrátí ke svému Bohu. Dojde k duchovní obnově, jež
nerná v dějinách obdoby: Tito duchovně zaslepení lidé přijmou
namísto kamenných srdcí srdce masitá a spolu s nimi moc Ducha
svatého, která jim umožní zachovávat zákony jejich Stvořitele
(Ez 16,26-27).

5. Konečně, příchod našeho Pána ve slávě povede k ustanovení
celosvětového království spravedlnosti - Tisícileté říše. Podmínky
pro vstup do tohoto království jsou nejzřetelněji uvedeny
v Mt 25,31-46. Podle všeho o tom bude rozhodovat postoj a
jednání vůči Židům, Ježíšovým bratřím (viz Mt 25,40 a Gn 12,1-3).
V následujícím se budeme zabývat právě Tisíciletou říší.

12. Jaké dva druhy extrémních okolností povedou ke zjevení Ježíše
Krista při jeho návrat u se všemi vykoupenými na tuto zem?

13. Popiš, k čemu dojde, až se oba vojevůdcově střetnou tváří v tvář?

TISíCILETÁ ŘÍŠE
Úkol 5. Rozpoznej účel a popiš charakteristické rysy Tisícileté říše.

Účel Tisícileté říše
Bible hovoří v souvislosti s příchodem našeho Pána o věku spra-

vedlnosti, pokoje a hojnosti (Iz 2,1-4; 65,20-22; Mi 4,1-5). Ve Zj 20,1-7
je řečeno, že toto období bude trvat tisíc let. Proto se mu také někdy
říká milénium (z latinského mille - tisíc a annus - rok). (Pozn. překl.:
u nás se spíše setkáváme s s pojmem chiliasmus, z řec. chilioi - tisíc.)
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() této říši se v Bibli hovoří mnoha způsoby. V modlitbě Páně je o ní
mluveno jako o "přicházejícím království" (Mt 6,10), zatímco v L 19,II
je nazývána "královstvím Božím". Zj 11,15 se zmiňuje o "království
svčta Pána našeho a jeho Krista" (K). Da 7 ji nazývá "královstvím,
které nebude zničeno" (v. 14).

Jaký je účel této říše? Za prvé, Bůh na počátku ustanovil na zemi
morální řád, který byl vystaven satanovu pokušení. Výsledek je nám
dohře znám: zcrnč se dostala do zajetí tohoto zlého ducha. Je tedy
nyní nutné, aby se ukázalo, že Bůh má pravdu - a to skrze zrušení
zmíněné satanské vlády. Když budou odstraněny následky prokletí a
satan bude svázán, nic již nebude člověku bránit, aby zachovával lásku
a spravedlnost a těšil se péči svého Pána, jenž bude vládnout podle
spravedlnosti a pravdy. Výsledkem bude věrná služba člověka svému
Pánu. Svým královstvím dobra náš Pán ukáže, že o lidské potřeby je
náležitě postaráno, le spravedlnost opravdu existuje a že dosažení
míru a harmonie na zemi je možné.

Za druhé, tento věk království je nutný i proto, aby se naplnila
proroctví. Bůh zaslíbil Davidovi, že jeho potomek bude vládnout
navěky (257,8-17; Ž 89,3-4.19-37; Jr 33,14-26). Jak jsme již viděli, tato
vláda byla v určitém okamžiku přerušena; proroctví stále ještě čeká
na své naplnění. Když se čas naplnil, narodil se Ježíš z Marie, která
byla z rodu Davidova; nikdy však nezasedl na Davidově trůnu v Izraeli.
Toto proroctví se tedy musí naplnit v budoucnosti. (Viz rovněž
Da 2,34-35.44-45; Ř 8,18-25.)

Charakteristické rysy Tisícileté říše
Množství biblických odkazů rozšiřuje naše vědomosti ohledně vlá-

dy a duchovních poměrů, které budou existovat během vlády Poma-
zaného. Uveďme si nyní jejich podrobnější přehled:

I. Bude to doslovná a skutečná vláda nad celou zemí (Za 14,9).

2. Bude zahrnovat všechny lidi, kteří zůstanou na zemi (Ž 72,7-11;
Da 7,14; Mt 25,31-32).

3. Protože následky prokletí budou odstraněny, země bude velice
úrodná. Nebude hlad ani nedostatek potravy (lz35,1; Mi 4,1-4).

4. Všichni lidé budou poslouchat Pánův zákon. Tato vláda, i když
laskavá a dobrá, bude zároveň pevná. Dokonalý soud a spra-
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vedlnost budou jejím výsledkem. Každý, kdo odmítá poslou-
chat, bude potrestán (Ž 2,9; lz 11,4; 65,20; Za 14,16-19).

5. Královými poddanými budou v tomto pozemském království
zcela zjevně ti, kdo přežili velké soužení, jak Židé, tak i pohané.

6. Pokoj bude nejvýznačnějším rysem tohoto království Knížete
pokoje. Bez satanova zlého vlivu již nedojde k žádným válkám
(lz 11,6-7).

7. Vykoupení věřící budou s největší pravděpodobností pomáhat
při vedení záležitostí království. Apoštolové budou vládnout
nad Izraelem; David bude vzkříšen a bude podle všeho dočas-
ným zástupcem Panovníka (IK 6,2-3; Zj 5,10; Mt 19,28; 25,31;
Jr 30,9; Ez 37,24-25).

8. Říše zvířat projde podivuhodnou proměnou. Divoká zvířata se
stanou krotká a plachá zvířata se přestanou bát. Všechna zvířata
budou žít pokojně spolu (Iz 11,6-9).

9. Lidé budou toužit po Bohu a po duchovních věcech. Budou
usilovně studovat Slovo Boží, takže všude bude zjevné poznání
Boha (Iz 2,3; 11,19; Za 8,20-23).

14. Které z uvedených možností představují účel Tisícileté říše?

a) Dát satanu a bezbožným zemřelým poslední příležitost k pokání a
návratu k Bohu.

b) Naplnit proroctví ohledně Davidových potomků.

c) Obhájit Boží slávu a dokázat, is: jeho cesty jsou pravé a spravedlivé.

15. Ve svém poznámkovém sešitě uveď poměry v uvedených oblastech
Tisícileté říše a její charakteristické rysy.
a Říše zvířat
b Pánův zákon
c Místo, kde se bude království rozkládat
d Vykoupení věřící, kteří se vrátí s Kristem
e Král David
f Židé a pohané, kteří přežijí velké soužení
g Slovo Boží a duchovní věci
h Výnos a výroba potravin
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SOUD NAD SATANEM A BEZBOŽNÝMI MRTVÝMI

Úkol 6. Vysvětli, proč bude satan krátce před koncem Tisícileté říše
vypuštěn, a jaký je účel soudu před velikým bělostným trůnem.

Poslední satanův svod
Na konci tisícileté říše bude satan vypuštěn ze svého žaláře

(Zj 20,7-10), projde ihned celou zemí, aby ještě jednou svedl člověka
- bude jej navádět ke vzpouře proti Pánu. Je nám řečeno, že množství
lidí vstoupí do jeho armády a připraví se k boji proti Božímu lidu a
jejich hlavnímu městu.

Možná se ptáš: "J ak je to vůbec možné, že lidé, kteří žili pod dobrou
vládou Krále Ježíše, se najednou obrátí proti němu a jsou přiměni
věřit, že tato vzpoura má naději na úspěch?" Musíš však pamatovat,
že během milénia bude satan svázán. Od lidí se bude požadovat, aby
se řídili zákony království. Zatímco tedy lidé budou poslušni našemu
Pánu, mnozí se rozhodnou nepřijmout jeho spasitelnou milost. Bůh
je v žádném případě nebude nutit, aby přijali Spasitele. A tak tedy,
k iyž se přiblíží konec uvedené říše, mnozí budou stále ještě ve stavu,
k y nesložili - co se spasení týče - svou důvěru v Krista. A pak se objeví
satan se svým konečným svodem - velikou lží. Tito lidé budou mít
najednou příležitost vzbouřit se; a budou mít rovněž příležitost svo-
bodně se rozhodnout.

Tato vzpoura nabude celosvětového rozsahu a satan pak povede
svou armádu proti táboru Božího lidu. Bůh však na nich vykoná svůj
soud - pošle oheň z nebe, který je pohltí. Jejich vůdce, satan, bude
navěky svázán a uvržen do hořícího jezera, kde již bude dravá šelma
i falešný prorok. Tam budou trýzněni na věky věků - pro svého
vzpurného ducha.

Soud před velikým bělostným trůnem
Po zmíněné satanské vzpouře nastane čas soudu. Bude to bázeň

vzbuzující událost, když se všechno tvorstvo postaví před Boží ma-
jestát. Ti všichni, kdo zemřeli, aniž by přijali Boží spasení, budou
vzkříšeni a postaveni před velikým bělostným trůnem (Zj 20,11-15).
Určitě si pamatuješ, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, byli vzkříšeni při
vytržení církve (ITe 4,13-17).
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Ti, kdo stojí před velikým bělostným trůnem, budou souzeni podle
svých činů a na základě toho, zda jejich jména jsou zapsána v knize
života. Protože však zemřeli, aniž by přijali Boží spasení, jejich jména
v knize života nalezena nebudou. Na základě dokonalé spravedlnosti
pak každý nevěřící bude odsouzen k věčnému pobytu v hořícím jezeře.
Bude to zapuzení nejen do věčného ohně, ale i zároveň na místo tmy
a hrůzy. Ježíš mluvilo této hrůze i o tom, co u lidí vypůsobí - pláč a
skřípění zubů (Mt 8,12; 13,42; 22,13; 24,51; 25,30). Tímto způsobem
Bůh skoncuje se zlem a zapudí je navěky.

16. Dokonči uvedená tvrzení.

a Důvod, proč bude satan na konci Tisícileté říše vypuštěn je, aby

b Účelem soudu před velikým bělostným trůnem je

NOVÉ STVOŘENÍ
Úkol 7. Uved', co tvoří základ pro tvé očekávání, že se staneš součástí

Božího nového stvoření.

Když se apoštol Petr zmiňuje o nynějších nebesích a zemi, pro-
hlašuje, že budou zničena ohněm. Zdá se, že země bude skrze oheň
určitým způsobem obnovena (Iz 65,17; 2Pt 3,7). Dále však apoštol
říká, že my očekáváme po této převratné události "nové nebe a novou
zemi, ve kterých přebývá spravedlnost" (2Pt 3,10-13). Takto Bůh
nakonec uvede svůj věrný lid do svého slavného a věčného stvoření.

Zatímco tedy Tisíciletá říše bude opravdovým zlatým věkem, věřící
spějí dokonce ještě dále - do nového věku, ve kterém Bůh Otec bude
všecko ve všem. V tomto novém stvoření bude mít Bůh svůj příbytek
na zemi. Město, které k tomu připravil, se vymyká jakémukoli popisu
(IK 2,9-10); jeho krása přesahuje všechno, co jsme doposud spatřili
(Zj 21-22).

Jak si někdo správně povšiml, věčný život není něčím, co je bez
obměn, rozmanitosti a pestrosti. Neznamená to, že se Bůh po naplnění
svého plánu odebral na odpočinek. On je Bohem živých, a my budeme
jako on! Bůh stvořil rozsáhlý vesmír, který, jak se zdá, se nepřetržitě
obnovuje. Ve věku, který má přijít, my, kteří nyní vidíme pouze ubohý
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odraz, budeme mít celou věčnost na to, abychom studovali divy neu-
stále pokračujícího Božího tvoření (IK 13,12). Připojme svůj hlas
k oněm starcům kolem trůnu a společně s nimi chvalme našeho Boha:

J si hoden, Pane a Bože náš,
přijmout slávu, čest i moc,
neboť ty jsi stvořil všechno
a tvou vůlí všechno povstalo a jest.

Zj 4,11

Můžeme se zpětně podívat, jak se odvíjely dějiny od momentu, kdy
andělé prohlásili, že se Ježíš vrátí zpět na zem. Kolik věcí se událo!
Kolik proroctví se naplnilo! Sled událostí přivedl náš svět do bodu, ve
kterém se nyní .nacházíme: stojíme na pokraji poslední fáze Božího
plánu. Radujeme se z toho, protože jsme tím i blíže dnu konečného
vykoupení. Musíme mít stále na mysli, že nové stvoření, s Ježíšem jako
Králem, čeká na nás! "Hle, přijdu brzo," říká Ježíš. "Blaze tomu, kdo
se drží proroctví této knihy" (Zj 22,7). A Hospodinovi vykoupení
odpovídají: "Amen, přijď, Pane Ježíši!"

17. Nyní zpytuj sám sebe a pak ve svém sešitě uveď, co tvoří základ
tvého očekávání, že budeš součástí Božího nového stvoření (viz
Zj 22,12-17).

I když jsme tímto ukončili naše studium, musíme mít stále na
paměti, že studium Slova Božího, a zvláště prorockého Slova, má
rovněž svou mravoučnou stránku:

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme!
Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme
takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být
ústý, tak jako on (Kristus) je čistý (11 3,2-3).
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osobní test
PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Do vymezeného prostoru vepiš P, po-
kud je uvedené tvrzení pravdivé, a N v případě, že je nepravdivé .

.. . 1 Události, ke kterým dojde po vytržení, se nazývají "blažená
naděje" .

... 2 Vytržení a zjevení Krista jsou dvě odlišné události; při první Ježíš
přijde pro ty, kdo jsou jeho, při druhé se s nimi vrátí na zem.

· .• 3 Den a hodinu Ježíšova návratu lze zjistit z pečlivého studia
"týdnů" v Da 9.

· .. 4 Jak mrtví, tak i živí věřící budou vytrženi.

· .. 5 Bible naznačuje, že budou různé stupně odměny pro věřící.

· .. 6 Většina proroctví z Da 9 se již naplnila.

· .. 7 Výrok Pomazaný byl zahlazen se týká Antikrista.

· .. 8 Doba soužení bude trvat sedm let. Po uplynutí poloviny této
doby poruší Antikrist svou smlouvu s Židy.

· .. 9 Důvodem, proč byl Izrael vypuzen ze zaslíbené země, byla
neposlušnost.

... 10 Zrození moderního státu Izrael v květnu 1948 je naplněním
biblického proroctví.

· .. 11 Antikrist přinese světu trvalý mír na dobu 1000 let.

... 12 Pouze od Židů se bude požadovat, aby nosili Antikristovo
znamení totožnosti, pokud budou chtít obchodovat.

· .. 13 Harmagedon bude hrozná bitva mezi Židy a jejich ne-
přáteli. Jeruzalém, spolu se všemi svými obyvateli, v ní bude
zničen .

.. . 14 Když pronásledování Židů a bezbožnost člověka nabudou
krajních rozměrů, bude zjeven Ježíš Kristus .

.. . 15 Když se zjeví Ježíš Kristus, člověk nepravosti a jeho armády
budou poraženy a Ježíš bude zjeven jako Král králů a Pán pánů.

Nezaporneň vyplnit Studijní zprávu za třetí část a otázkový list
odeslat svému instruktorovi lCl.
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odpovědi na studijní otázky
9. K událostem uvedeným pod písmeny a, b, c, e, f, g a h již došlo, k d
a iještě ne.

1. b) je vytržení věřících, když Kristus přijde pro ně.

10. a Pravdivé f Nepravdivé

b Pravdivé g Pravdivé

I: Nepravdivé h Pravdivé

II Pravdivé iNepravdivé

e Nepravdivé j Pravdivé

2. Kjeho návratu dojde potom, co bylo evangelium zvěstováno celému
světu. Nikdo však přesně nezná den ani hodinu.

ll. b) vykoná konečný soud nad hříšnými lidmi, kteří jej odmítají.

3. a mrtví, živí.

h Ježíšových vlastních slovech.

c nadčji

12. Nejhorší bezbožnost, hříšnost a sobeckost člověka; nejdrastičtější
pronásledování izraelského národa.

4.J ak zemřelí, tak i žijící věřící obdrží nová, oslavená těla, která budou
nesmrtelná a nepomíjitelná.

13. Satan a jeho armáda budou zbaveni moci a uvrženi do hořícího
jezera. Ježíš zaujme místo Krále králů a Pána pánů - místo, jež mu
právem přísluší.

5. c) odměnu udělenou na základě motivů neboli jakosti (kvality) jeho
služby,

14. Účelem Tisícileté říše jsou b) a c).
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6. a Nesmrtelné a nepomíjitelné tělo, které v okamžiku vytržení
nahradí fyzické tělo věřícího.

b Událost Ježíšova návratu s jeho lidem, kdy bude rovněž usta-
noveno jeho království.

c Událost, kdy se Ježíš vrátí pro své vyvolené. Nejprve budou
vzkříšeni ti, kdo zemřeli v Kristu, pak budou proměněni žijící
věřící, a všichni společně budou vychváceni v oblacích vzhůru
vstříc svému Pánu.

d Kristův druhý příchod (vytržení).

e "Místo k pozorování", z kterého bude Ježíš posuzovat skutky
věřících a odměňovat věřící podle kvality (jakosti) jejich křes-
ťanského života a služby

15. a Všechna zvířata budou žít pokojně spolu.

b Lidé jej budou poslouchat. Bude panovat dokonalý soud a
spravedlnost.

c Země.

d Budou vládnout s Kristem.

e Bude dočasným zástupcem podléhajícím Kristu.

f Budou poddanými nebeského Krále.

g Lidé budou studovat Slovo a toužit po duchovních věcech.

h Všeho bude hojnost.

7. a) případů, kdy Izrael nedodržel rok odpočinutí.

16. a obyvatelé země měli možnost rozhodnout se pro Boha, anebo
proti němu.

b vykonat soud nad bezbožnými mrtvými - podle toho, zda jejich
jména jsou zapsána v knize života.

8. Zničení svatyně v roce 70 n. I.

17. Tvoje odpověď. Nové stvoření je pro všechny, kdo učinili Ježíše
Pánem svého života, jejichž jména jsou zaznamenána v knize života a
kdo čekají na jeho návrat.
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