Vytržení, načasování

Vytržení – otázka načasování
Anthony Buzzard

PROBLÉM, KTERÝ MUSÍ BÝT VYŘEŠEN:
Mají být křesťané na zemi během doby, kdy se objevila ohavnost zpustošení, když souhlasí všichni futuristé,
že se nachází v polovině septenia (sedmileté období těsně před koncem—Dan. 9:27),
NEBO:
Budou křesťané vzati do nebe při návratu Ježíše, aby vzkřísil mrtvé, před vystoupením ohavnosti zpustošení?
(tj. před soužením).
Musí být zkoumány následující údaje:
Podle Matouše 24:15 a násl., Marka 13:14 a násl., a paralelách v Lukášovi 21:
1. Křesťané mají prchat do hor, když se objeví ohavnost (Mat 24:15, Mar 13:14).
Otázka: Jak by se to shodovalo s tezí, že křesťané mají být uchváceni do nebe předtím, než se objeví
ohavnost?
2. Během soužení, které začíná postavením ohavnosti, mají být křesťané opatrní, aby nebyli oklamáni
falešnými proroky a falešnými Kristy (Matouš 24:23, Marka 13:21).
Otázka: Jak by se to mohlo vztahovat na křesťany, pokud mají být vytrženi ze země do nebe předtím,
než se objeví ohavnost?
3. Během soužení, které nastává ohavností, budou nastávající matky a kojící matky zakoušet potíže (Mat.
24:19).
Otázka: Je to v souladu s hypotézou, že křesťané budou vytrženi před soužením?
4. Po soužení ti samí "vyvolení", kteří jsou varováni, aby nebyli oklamáni během soužení (Mat 24:23),
jsou shromážděni od čtyř větrů, od jednoho konce oblohy k druhému (Mat 24:31). (Iz 13:5 hovoří o
armádě národů přicházející od konce nebes – to ukazuje tento výraz jako idiom pro shromáždění z
celé země.)
Otázka: Hodí se shromažďování vyvolených po soužení k myšlence, že shromáždění společně s Kristem
musí nastat před soužením?
5. Křesťané, kteří uvidí všechny problémy doby soužení (Luk 21:28), mají vzhlédnout a očekávat své
blížící se vykoupení po době trápení.
Otázka: Proč by křesťané vzhlíželi k obloze, pokud by byli před časem trápení vytrženi?
SOUHRNNÁ OTÁZKA: Proč, pokud mají být křesťané vytrženi před soužením do nebe, dává Ježíš jasné
pokyny křesťanům, aby se vyrovnali s podmínkami během soužení?
Jinými slovy, Matouš 24, Marek 13, Lukáš 21 všichni popisují (celkem asi 60 veršů) konflikt mezi křesťany
a silami zla během soužení. Jak to může být v souladu s teorií, že křesťané budou vytrženi dříve, než se objeví
Antikrist?
PAVLOVY LISTY
1. Pavel slibuje, že křesťané obdrží úlevu ze soužení, "když se Pán Ježíš Kristus zjeví z nebe v planoucím
ohni, mstíce se těm, kteří neznají Boha" (2 Tes 2:7).
Otázka: Jak to odpovídá teorii, že křesťanům bude uleveno od utrpení o sedm let dříve, než se Ježíš zjeví
v planoucím ohni?
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2. Pavel výslovně varuje křesťany, že se musí stát dvě věci – odpadnutí a příchod člověka hříchu – před
Pánovým dnem a naším shromážděním k němu (2 Tes 2:1-3).
Otázka: Jak lze potom tvrdit, že nesmí nic nastat před naším shromážděním, abychom se setkali s Ježíšem?
SOUHRN: Jaká je případnost všech varování o útěku do hor, těhotenství, klamání během soužení, pokud
mají být křesťané vytrženi předtím, než je umístěna ohavnost? Proč křesťané po soužení vyhlížejí (Lukáš
21:28) v očekávání své spásy, pokud by měli očekávat, že budou vytrženi před soužením? Proč se křesťané
nacházejí v soužení (Matouš 24:15 a násl., Marek 13:14 a násl., Lukáš 21:20), pokud budou křesťané před
soužením vytrženi do nebe?
TVRZENÍ, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEZKOUŠENO, JE PROSTĚ TOTO:
Bible popisuje aktivity křesťanů na počátku soužení, během něj a po něm, viz:
Předtím: "Když uvidíte ohavnost ... utečte."
Během: "Pak bude veliké soužení ... ty dny budou zkráceny ... pak, jestli vámi někdo řekne ..."
Po: "Ihned po soužení se slunce zatmí ... a andělé shromáždí vyvolené ... vzhlédněte, neboť vaše
vykoupení se blíží."
Toto je popis křesťanů na zemi během soužení. Jak potom můžeme říkat, že oni nejsou na zemi, ale v nebi
během soužení? (Matouš, Marek a Lukáš všichni mluví o křesťanech na zemi během soužení a o tom, že jsou
shromážděni po něm.)
Poznámka: Jediný způsob, jak se vyhnout platnosti výše uvedeného, je, že žádný z popisů konfliktu nepůsobí
na Církev, ale pouze na Židy, kteří přicházejí k víře poté, co soužení začíná. Mohli bychom se pak zeptat:
Pokud Ježíš nemíní křesťany, když říká "vy" v Matoušovi 24, jak bychom věděli, že cokoli v evangeliích
adresované "vám" (učedníkům) platí pro křesťany? Teorie, že v Matoušovi 24:15 (pokyny pro procházení
velkým soužením) nejsou osloveni křesťané, zní velmi podobně jako pokus odtrhnout křesťany od toho, co
je Ježíš učil v evangeliích – vskutku někteří ultra-dispensacionalisté tvrdili, že žádný materiál v synopticích
(Matouš, Marek, Lukáš) není pro křesťany! Když Ježíš říká dvanácti, aby šli do světa a kázali všude, my všichni to považujeme za příkaz nám. Byl dán židovským křesťanům, ale Kristovo tělo tvoří jejich potomstvo.
To, co je řečeno jim, se týká přímo nás. Když Ježíš oslovuje věřící, říkaje jim, jak si poradit během soužení,
musí to znamenat, že musí očekávat, že během soužení budou na zemi.
Diskuse o vytržení před či po soužení může být proto zkrácena na jednoduchou otázku: Proč Kristus a Pavel
dávají pokyny křesťanům jak procházet konečným soužením, pokud budou vytrženi před začátkem soužení?
Pokud byl někdo, aby vás varoval před blížícím se tajfunem a dal vám pokyny, co dělat, abyste přežili bouři,
bylo by divné, kdybyste zároveň řekl, že vůbec nebudete v místě tajfunu. Jak evangelia tak Zjevení hovoří o
svatých zápasících se zlými silami Antikrista během soužení. Ježíš předal specifické rozkazy křesťanům v
Judsku o tom, co mají dělat, když se blíží "bouře". Říkat, že křesťané budou pozorovat soužení z nebe, prostě
protiřečí Ježíšovým příkazům pro živé křesťany a prokazuje je jako nesmyslné, když se objeví ohavnost
zpustošení (Mat 24:15, Mar 13:14). Není třeba utíkat, pokud jste byli vytrženi.
Důležitost této otázky je zdůrazněna následující skutečností: Pavel výslovně varuje křesťany, aby nebyli oklamáni nikým, kdo říká, že druhý příchod může nastat okamžitě (2 Tes 2: 1-3, KJV), nebo že se již stal. Pavel
pak zřetelně vysvětluje, že se musí stát "před příchodem Pána a naším shromážděním k němu" dvě věci (v.
1). Tyto události jsou: 1) odpadnutí a 2) vystoupení člověka hříchu. Z toho vyplývá, že dokud se již člověk
hříchu neobjevil, příchod Ježíše nemůže nastat. Tato pasáž se záměrně zabývá sledem událostí předcházejících Ježíšův příchod.
Pavlův odkaz na člověka hříchu, který "se vyvyšuje nade vším, co se nazývá Bůh" (2 Tes 2:4), nás vrací k
Danielovi 11:36, kde můžeme identifikovat člověka hříchu jako "krále Severu". Tento "král" je předmětem
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dlouhého proroctví začínajícího v Danielovi 11:21. Králem severu byla historicky Sýrie nebo Asýrie (tyto
národy napadaly Izrael ze severu. Jejich moderní protějšky jsou Sýrie a Irák). Naštěstí je nám řečeno v
dovětku k Danielovi 11 (Dan 12:7-11), že uplyne přesně 1290 dní od doby, kdy tento král Severu postaví
"ohavnost zpustošení" (Dan 11:31), až do konce všech událostí vidění, včetně soužení (Dan 12:1) a vzkříšení.
(Dan. 12:2).
Tato kriticky důležitá chronologická data se nalézají v Danielovi 12:11: "Od doby, kdy je odstraněna každodenní oběť a ohavnost zpustošení je vystavena, bude 1290 dní."
Pozoruhodně se Ježíš také zmiňuje o dráze tohoto posledního krále Severu, když mluví o ohavnosti zpustošení vynořující se v Jeruzalémě (viz Matouš 24:15, kde nás Ježíš směruje k Danielovi 11:31; 12:11, stejně
jako Dan 9:27, 8:13). Vystoupení ohavnosti znamená počátek velkého soužení – opět Ježíš odkazuje na toto
proroctví v Danielovi 12:1.
Obrázek posledního času trápení je velmi jasně vyložen Ježíšem a Pavlem, kteří oba založili své chápání na
Danielovi, zvláště na proroctví v Danielovi 11 a 12. Pokud začneme Ježíšovými jasnými pokyny (spíše než
našimi vlastními předpojatými systémy výkladu), najdeme jednoduchou předpověď posledního tyrana, jehož
kariéra vrcholí umístěním ohavnosti zpustošení (Mat 24:15; Dan 11:31). Následovně jsou svatí, kteří neunikli, krutě pronásledováni: "Lidé, kteří znají svého Boha, budou silní a vykonají znamenité činy. A ti, kteří jsou
moudří mezi lidem, budou školit mnohé, nicméně budou padat od meče, plamenu, zajetí a plenění několik
dní" (Dan 11:32, 33).
Konečný tyran přichází ke svému konci (Dan 11:45) a pak je ustaveno Boží království (Dan 2:44; 7:18, 22,
27). Kvůli těmto hrozným událostem konce nás Ježíš varuje, abychom byli připraveni – i když nevíme, kdy
začnou. Není užitečné, aby učitelé Bible slibovali svým studentům naprosté osvobození z doby posledního
trápení, když Ježíš šel do značné hloubky, aby nás poučil, jak přežít v nadcházejícím čase trápení! "Kdo
vytrvá až do konce, bude spasen" (Mat 24:13).
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