Vytržení – past?

Vytržení před velkým soužením – pravda nebo past?
Nikdo z nás nemůže tvrdit, že unikl všem z mnoha doktrinálních pastí, které Satan klade před neopatrné nebo
neinformované. Pisatel byl mnoho let "upřímným" věřícím v Trojici, ale dlouhodobé studium vše změnilo.
Také "upřímně" lpěl na dodržování sabatu, dokud si neuvědomil, že Pavel vyučoval jinak (Kol. 2:16, 17).
Mnohý upřímný kazatel byl lapen pozoruhodnou představou v Americe nyní široce debatovanou, že sedm
let předtím, než přijde Ježíš, aby založil Boží království na zemi, dorazí tiše a tajně, aby náhle vzal věřící do
nebe. Tato událost nechá letadla bez pilotů a způsobí, že se vozy bez řidiče dostanou z dálnice.
Jen nemnozí vědí, že vůdčí teologové, mezi nimi i vůdčí představitelé premilenarismu, cítili potřebu napsat
celé knihy, aby vyvrátili fantastické teorie druhého a třetího Ježíšova příchodu. The Blessed Hope od George Ladda, The Approaching Advent of Christ od Alexandra Reese a The Church and the Tribulation od
Roberta Gundrye jsou klasická díla na poli eschatologie a měly by být zkoumány těmi, kdo hledají pravdu
Bible.
V Novém zákoně neexistuje žádný text, který by podpořil myšlenku, že se Ježíš vrátí ve dvou etapách oddělených sedmi lety. Toto učení je v teologii neznámé před třicátými léty 19. století, kdy je vypustili členové
malé denominace zvané Brethren (Bratří), v Anglii. Bedlivě si však všimněte, že mnozí vůdčí Bratří nesouhlasili s novým objevem a odsoudili učení jako nebiblické.
Verdikt Campbella Morgana, předního londýnského evangelikálního kazatele, je významný. Byl poučován,
aby věřil ve dvojí příchod, jednou pro církev a poté s církví, ale pozdější zkoumání teorie změnilo jeho mysl.
Dopis zveřejněný v Christianity Today (Aug. 31st, 1959) vypráví příběh:
Během pastorství v Bostonu jsem měl výsadu zúčastnit se kurzu přednášek, které podal doktor Morgan na
Gordon College. Na konci jedné schůzky jsem se odvážil se ho zeptat: "Po vašem dlouhém studiu a rozsáhlém
výkladu Bible, Dr. Morgane, jste našel záruku pro rozdíl, který mnozí učitelé Bible navrhují mezi druhým příchodem Pána kvůli Jeho vlastnímu (vytržení) a příchodem Pána s Jeho vlastním (Zjevením) s časovým obdobím 3½ nebo 7 let mezi těmito dvěma událostmi?"
"Důrazně ne!" odpověděl doktor Morgan. "Znám velmi dobře tento názor, neboť v předchozích letech své služby jsem to učil a začlenil do jedné své knihy s titulem God’s Method with Man. Ale další studium mě přesvědčilo o omylu tohoto učení tak, že jsem opravdu šel kvůli vydání této knihy, abych koupil její desky od svého
vydavatele a zničil je. Představa zvláštního a tajného příchodu Krista, aby odklidil církev před svým příchodem
v moci a slávě, je chvilkovým nápadem k prorockému výkladu bez jakéhokoli biblického základu."

Kazatelé s pověstí Campbella Morgana nejsou nakloněni k tak energickým tvrzením, ledaže by pro to existoval masivní důkaz. Odsouzení Alexandera Reese v The Approaching Advent of Christ jsou neméně jasná.
Oba muži cítili potřebu promluvit proti tomu, co viděli jako trik, který byl hrán s Biblí a který vzkříšení mrtvých a jejich přeměnu v nesmrtelné společně s živými křesťany přemístil do časového okamžiku odděleného
a odlišného od příchodu Ježíše ve slávě. Takový radikální zásah do biblického programu by neměl umožnit
získávat půdu mezi studenty Bible bez silného protestu.
Nedbalost oblíbených manipulací s Biblí je ukázána skutečností, že mnozí budou citovat verš v 1. Tesalonickým 5:2 o "zloději v noci" téměř tak, jako kdyby se nikdy neobtěžovali hledat jej v kontextu. Kontrola kontextu okamžitě odhalí, že tento text neříká nic o tajném příchodu Ježíše sedm let před Jeho veřejným
vystoupením. Verše nesou ve skutečnosti naprosto opačný smysl, než ten daný teorií o vytržení před soužením: Příchod jako zloděj podle této teorie předpokládá, že má vliv pouze na církev, ne na nevěřící svět. Ale
uvidíme, co 1. Tesalonickým 5:1-2 vlastně říká:
Nuže, bratři, o časech a lhůtách vám nemusíme psát, neboť víte velmi dobře, že Pánův den přijde jako zloděj
v noci. Neboť zatímco lidé říkají "Mír a bezpečí", přijde na ně náhle zničení. . . a neuniknou.

Příchod Krista jako zloděje, říká Pavel, překvapí nevěřící svět. Nebude to tajná událost, která by ovlivňovala pouze církev: "Ale vy, bratří, nejste ve tmě, aby vás tento den překvapil jako zloděj" (1 Tes 5:4).
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Je to naprosto přímočaré. Zloději podobný příchod nepříznivě postihne nekřesťany, protože nebudou připraveni. Je téměř neuvěřitelné, že by tyto jednoduché verše měly být použity k vynalezení předcházející události
– tajnému příchodu o sedm let dříve.
Stejně pozoruhodná je i skutečnost, že Pavel právě předtím popsal uchvácení svatých, aby se setkali s Ježíšem
v oblacích, událost doprovázená "hlasitým povelem, hlasem archanděla a Božím signálem trubky" (1 Tes 4:
16). V souvislosti s touto událostí Pavel dále vysvětluje, že svět bude překvapen jako zlodějem. Člověku
stačí číst biblický text jako jeden celek od 1. Tesalonickým 4:13 po 5:6, aby uchopil Pavlovo poselství. Kdo
přichází k Písmu jako nový, nemá žádné potíže to pochopit. Je tragické, že ti, kteří by měli být zkušenější,
izolují verše, aby podpořili dvoustupňový příchod.
Stoupenci vytržení před velkým soužením si libují v citování 1. Tesalonickým 4:14 jako textu na podporu
dřívějšího příchodu pro církev. Text však říká, že "Bůh přivede s Ježíšem ty, kteří usnuli". Ježíš, jinými
slovy, je zde spatřen, jak přichází s církví, když vzkřísil mrtvé a shromáždil je s přeživšími křesťany.
Stoupenci vytržení před velkým soužením vynalezli teorii, která rozděluje druhý příchod (stejně i církve).
Mluví o vytržení jako o události, která nesmí být zmatena se zjevením, které, jak říkají, je veřejným zjevením
Ježíše, ale očekávají, že jsou vytrženi o sedm let dříve. To, co očekávají v nadějeplném předjímání, je
vytržení, ne zjevení. Ale novovozákonní církev očekávala zjevení. Ještě jednou, tato teorie přivádí své
stoupence ke střetu s Biblí: "takže nepostrádáte žádný duchovní dar, když dychtivě očekáváte zjevení našeho
Pána Ježíše Krista" (1 Kor. 1:7).
Teorie nabízí, že křesťané najdou úlevu ze soužení tohoto života, když Ježíš přijde tajně, aby vzal svou církev
sedm let před svým příchodem, aby potrestal svět. Pavel neučil nic takového. Říká nám, kdy bude církev
osvobozena z velkého soužení:
Bůh poskytne úlevu těm, kteří jsou ztrápení, a také nám. K tomu dojde, když se Pán Ježíš zjeví z nebe v planoucím ohni se svými svatými anděly, aby se pomstil na těch, kteří neznají Boha. . . (2 Tes 1:7, 8).

Stejně jako Pavel popsal shromáždění věřících a přidružil tuto událost ke slavnému veřejnému příchodu Ježíše (2 Tes 2:1-2), tak nám Ježíš také poskytuje jednoduchý nástin Božího programu pro konec současného
věku:
Když uvidíte na svatém místě ohavnost, která působí zpustošení, o níž je mluveno skrze proroka Daniela – ať
čtenář pochopí – pak ať ti, kteří jsou v Judeji, utečou do hor ... protože tehdy bude velká tíseň nemající sobě
rovna od počátku světa až dosud – a nikdy znovu nenastane ... Ihned po tísni těch dnů se slunce zatmí ... a
nebeská tělesa budou otřesena ... V té době se na obloze objeví znamení Syna člověka a všechny národy země
budou naříkat. Uvidí Syna člověka přicházejícího na oblacích nebeských s mocí a s velikou slávou, a On vyšle
své anděly s hlasitým voláním trubky [srv. Pán sestoupí z nebe hlasitým rozkazem, s hlasem archanděla a
Božím voláním trubky – 1 Tes 4:16] a shromáždí své vyvolené ze čtyř větrů od jednoho konce nebes až po
druhý (Mat 24:15, 16, 21, 29-31).

Snad nejtroufalejší ze všech pokusů o rozdělení druhého příchodu do dvou událostí oddělených sedmi lety
je použití Matouše 24:40: "Pak budou dva na poli, jeden bude vzat, druhý bude zanechán. Dvě budou mlít
ve mlýně, jedna bude vzata a druhá zanechána."
Ale kdy se to děje? Předcházející verš (39) vysvětluje: stane se to, když Syn člověka přichází do lehkomyslného světa, stejně jako potopa zaplavila nevěřící civilizaci ve dnech Noema. Stane se to, až přijde Ježíš, aby
potrestal svět, že "jeden je vzat a jeden zanechán".
Oddělený "druhý příchod" o sedm let dříve je odhalen jako iluze. Jak řekl Campbell Morgan: "Je to bez jakéhokoli biblického základu."
Co jiného jste přijali jako pravdu z Bible bez pečlivého zkoumání? Písma nás varují, že víra v to, co je nepravdivé, povede k naší zkáze (2 Tes 2:11). Ať se studium Bible stane vaší hlavní prioritou. Nemůžete si dovolit
se bez něj obejít.
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