Antikrist a futurismus: raní církevní otcové byli futuristé
(ale jistě pro ně neexistovalo žádné vytržení před soužením!)
Anthony Buzzard

Cílem tohoto článku je, mimo jiné, vyvrátit lež, že římští katolíci vymysleli futurismus!
Nejstarší autoři píšící o proroctví v době po Novém zákonu byli předmilenární potísňoví futuristé:
Až do Augustina ve čtvrtém století se raná církev obecně přidržovala předmilenárního chápání biblické eschatologie.
Tento chiliasmus [milenarismus] sebou nesl futuristický výklad sedmdesátého týdne Danielova, ohavnosti zpustošení
a osobního Antikrista. A byl potísňový ... Možnost vytržení před soužením, jak se zdá, nikoho v rané církvi ani nenapadla
(Dr. Robert Gundry, The Church and the Tribulation, 1973, str. 173).

Tato skutečnost by měla rozptýlit lež, že futurismus je vynálezem římsko-katolických jezuitů, o nichž se nesprávně
domnívá, že se pokoušeli odvrátit pozornost od sebe. Bez ohledu na posouzení toho, co se říká o římsko-katolickém
systému, je zcela mylné říkat, že premilenární futurismus, s budoucím 70. týdnem, pochází od katolické církve.
Je zajímavé sledovat, že význačný premilenarista Theodor Zahn (1838-1933) uvádí, že poslední zlý vládce ve Zjevení
(jež je většinou založeno na Danielovi) je "bezpochyby" odvozen z "řecko-makedonského [království] a jeho ‘typického’ vládce ... Antiocha Epifana" (Introduction to the New Testament, Vol. 3, p. 441).
V Danielovi 11 a 12 se zdá být jasné, že Antiochos je "typ" tyrana ještě v budoucnosti. Antiochos byl syrský král.
Latinský církevní otec, Lactantius (cca 250-330 n.l.), očividně očekával, že se šelma (Antikrist) objeví v Sýrii:
Ze Sýrie se vynoří další král, zrozený od zlého ducha ... a ustanoví sám sebe za Boha a bude se tak i nazývat, a nařídí,
aby byl uctíván jako Boží Syn a bude mu dána moc dělat znamení a zázraky ... Pak se pokusí zničit Boží chrám a pronásledovat spravedlivý lid; a natane úzkost a soužení, jaké nikdy nebyly od počátku světa (Divine Institutes, kniha 7, kap.
17).

V kapitole 16 Lactantius hovoří o tyranovi povstávajícím "od krajních hranic severního regionu". Další přednikajský otec, Victorinus (cca 280 n.l.), odkazuje Micheáše 5:5 k antikristovi: "Bude existovat mír pro naši zem ... a oni
obklíčí Assur [Asýrie], který je antikrist, v příkopu Nimroda" (Commentary on the Apocalypse, kap. 7). Asýrie je
přibližný ekvivalent moderního Iráku. Mohly by být uvedeny další oblasti Středního východu.
Není vždy uznáváno, že sedmdesátý "týden" Daniela 9:24-27 je brán Ježíšem jako období těsně před jeho návratem.
Ježíš klade ohavnost krátce před svůj druhý příchod (Mat 24:15). Matouš 24:29 říká, že "ihned po" soužení vyvolaném ohavností (24:15) se Ježíš vrátí v moci a slávě (24:29-31). Tato skutečnost je zásadní pro poctivé čtení proroctví.
Daniel očekává, že ohavnost se objeví v sedmdesátém "týdnu" (Dan 9:27). Ježíš očekává ohavnost (a tedy sedmdesátý
týden, ve kterém se ohavnost objeví) těsně před svým návratem. To je futurismus, jak se také zrcadlí i u nejranějších
"otců".
To, že sedmdesátý "týden" byl budoucí a blízký konci věku, bylo chápáno v roce 243 n.l. Hippolytem (De Pascha
Computus). Tato skutečnost je uvedena v Encyclopedia of Religion and Ethics: "Jeden ‘týden’ [Daniel 9:24-27] je
odložen jako součást eschatologického období v budoucnu" (Sv. 3, str. 606).
Irenej také očekával 3 ½ leté trvání soužení a obnovený chrám:
Ve kterém [chrámu] se posadí nepřítel usilující ukázat sebe jako Krista, jak Pán také prohlašuje: "Když uvidíte ohavnost
zpustošení, o níž hovořil prorok Daniel, stojící na svatém místě ..." Bude zamýšlet změnit časy a zákony; a [všechno]
bude dáno do jeho rukou až do času, časů a půl času: to znamená na dobu tří let a šesti měsíců, během které, když přijde
[antikrist], bude vládnout nad zemí… Ohavnost zpustošení [bude přinesena] do chrámu; dokonce až do dovršení doby
bude zpustošení úplné [Dan 9:27]. Tak tedy tři roky a šest měsíců tvoří polovinu týdne (Against Heresies, kniha 5, kap.
25, 26).

Irenej vidí Antikrista, ne právě Antiocha, v osmé kapitole Daniela a cituje Daniela 9:27 jako proroctví o konečné
vládě antikrista "tři roky a šest měsíců".
Sedmdesátý týden z Daniela 9 byl považován za budoucí a blízko druhého příchodu nejranějšími církevními
otci, kteří podrobně psali o proroctví. James Montgomery si všímá, že toto "apokalyptické" čtení posledního sedmi-

letého období je tím, co se nachází v evangeliích (Ježíšovým učením), a je osvojeno Irenejem a Hippolytem (International Critical Commentary on Daniel, str. 394).
Commodian odkazuje na budoucího a konečného antikrista těmito slovy:
Izaiáš řekl: "To je ten muž, který hýbe světem a tolika krály, a pod nímž se země stane pouští ..." Potom bezpochyby
svět skončí, až se objeví on. Sám rozdělí planetu do tří vládnoucích mocí, ale když bude vzkříšen z pekla Nero, Elijáš
nejprve přijde zapečetit milované; ve kterých záležitostech se region Afriky [Král jihu?] a severní národy [Král severu], celá země na všech stranách se bude chvět po sedm let. Ale Eliáš obsadí polovinu času a Nero druhou polovinu. Pak prostitutka Babylon, byvši ponížená do popela, její žhavé uhlíky pak postoupí do Jeruzaléma; a latinský dobyvatel pak řekne: "Jsem Kristus, k němuž se vždy modlíte." A skutečně ti původní, kteří byli oklamáni, se spojí, aby
ho velebili. Dělá mnoho zázraků, protože je to falešný prorok. Zejména k těm, kteří mu mohou věřit, bude jeho obraz
mluvit. Všemohoucí mu dal moc, aby se takovým zdál. Židé, shrnující Písmo od něj, zároveň vykřikují k Nejvyššímu, že byli oklamáni... Navíc, když se tyran bude bít s Božím vojskem, jeho vojáci jsou poraženi nebeskou hrůzou;
sám falešný prorok je uchopen se zlým, podle Pánova výnosu. Jsou předáni zaživa Gehenně (The Writings of Commodianus, 41, 42).
Ten, koho Daniel předpovídá, bude mít nadvládu na čas a časy a půl, je dokonce už ve dveřích, má mluvit rouhavé a
troufalé věci proti Nejvyššímu (Justin Martyr, Dialogue with Trypho, kap. 32).
Ale pak, když tento Antikrist zničil všechno na tomto světě, bude vládnout tři roky a šest měsíců a bude sedět v
chrámu v Jeruzalémě; a pak přijde Pán z nebe v oblacích, v slávě Otce, posílaje tohoto muže a ty, kteří ho následují,
do ohnivého jezera, ale přinášeje spravedlivým časy Království, to jest odpočinek, posvátný sedmý den; a obnovení
dědictví slíbeného Abrahamovi, o kterém Pán říkal, že "mnozí přicházející z východu a ze západu by měli sedět s
Abrahamem, Izákem a Jákobem" (Irenaeus, Against Heresies, 5:30.4).
"A té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět od tváře hada na poušť, kde je živena na čas a časy a
půl času." To se odkazuje na tisíc dvě stě a šedesát dní (polovina týdne), během nichž tyran má vládnout a pronásledovat Církev (Hippolytus, On Christ and the Antichrist, 61).

