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… alebo o jednej pravidelne sa vracajúcej predpovedi…  

POĎME NA TO PEKNE „OD ADAMA“ 

Aby sme mohli na túto otázku dať odpoveď, musíme si najprv 
krátko pripomenúť zopár vecí: 

 Šlabikár, alebo systémový problém protestantizmu 
 Kompendium, alebo príbeh; detektívka, alebo kontemplá-

cia? 
 Spása podľa Martina Luthera a v skutočnosti 
 Rola utrpenia a povaha víťazstva 
 Vzkriesenie tela 
 Obrazný jazyk Biblie a Gagarinov omyl 

Až potom sa môžeme konečne pozrieť na otázku onoho „vychváte-
nia“, resp. „vytrhnutia“ kresťanov. Poďme teda na to! 

 

Šlabikár, alebo systémový problém protestantizmu 

Predstavme si školu. V prvej triede sa deti učia čítať a písať zo 
šlabikára, veľmi dôležitej učebnice. Potom, keď deti takto zvládnu 
tieto nesmierne dôležité základy, pokračujú v ďalších triedach v 
štúdiu zemepisu, prírodopisu, dejepisu a všetkých ostatných pred-
metov. Nič z toho v šlabikári obsiahnuté nebolo. Napriek tomu nič z 
toho poznatky získané v šlabikári neruší, nepopiera, ani nedeformu-
je, len ďalej rozvíja.  

Francúzsky teológ a filozof Claude Tresmontant hovorí, že „Kla-
sický protestantismus chce bibli opakovat. Pravá katolicita zname-
ná v ní pokračovat.“ Biblia, konkrétne Nový Zákon, predstavuje 
práve takýto základný a zásadný šlabikár, zostavený Cirkvou ako 
východiskový dokument kresťanského života. Neobsahuje ale 
zďaleka všetko, čo Ježiš apoštolom odovzdal a čo ich naučil! Ak sa 
napríklad pozrieme na listy sv. Ignáca Antiochijského, žiaka 
apoštola Jána, nájdeme v nich veci, o ktorých nie je v Novom 
Zákone ani slova, alebo keď, tak často iba náznakovo. Asi väčšina 
bratov protestantov by tieto veci zamietla s tým, že sú „nebiblické“ 
a „Biblia o tom nikde (priamo) nehovorí“. Lenže Ignác je žiakom 
apoštolov. To, čo odovzdáva, je riadna a rýdza apoštolská náuka, 
ktorú apoštoli prijali od Krista a uskutočňovali podľa inštrukcií 
Krista. Prví kresťania s úctou Ignácove listy čítajú a vydávajú 
svedectvo o tom, že sú naozaj v súlade s učením a praxou apošto-
lov, ktorú aj oni obdobne prijali. Ďalšia veľká postava ranej Cirkvi, 
sv. Polykarp mučeník, biskup v Smyrne, tiež žiak apoštola Jána, 
vydáva o Ignácových listoch svedectvo, ako aj o tom, že si ich 
jednotlivé biskupstvá posielali a vymieňali medzi sebou rovnako, 
ako sa to dialo s listami apoštola Pavla, či ostatnými spismi NZ: 
„Písali ste mi aj vy, aj Ignác, aby, ak niekto pôjde do Sýrie, donie-
sol vám môj list, ktorý napíšem, ak budem mať príhodný čas ja i 
posol, ktorého k vám pošlem. Poslali sme vám Ignácove listy, ktoré 
vám posiela on, aj iné, všetky, ktoré sme mali u nás, ako ste si 
priali; sú pripojené k tomuto listu. Môžete z nich mať veľký úžitok. 
Veď obsahujú vieru, trpezlivosť a všetko potrebné pre vzrast v 
našom Pánovi. Ak viete niečo presnejšie o Ignácovi a o tých, čo sú s 
ním, oznámte“ (Polykarpov list Filipanom). Šlabikár Nového 
Zákona je tak obklopený školou-Cirkvou, ktorá obsahuje plnosť 
toho, čo jej odovzdal Kristus a toto jej poznanie stáročiami stále 
viac rastie a zdokonaľuje sa. Tým, ktorí zvládnu základy, obsiahnu-
té v onom biblickom šlabikári, potom odhaľuje tieto ďalšie tajom-
stvá a rozvíja tak naše poznanie Krista, Jeho vôle a zámerov, Jeho 
Nevesty Cirkvi a tak. Nič z toho pritom, samozrejme, nijako Biblii 
neodporuje, ani ju to neruší – rovnako, ako prírodopis nijako neruší 

poznatky, získané zo šlabikára.1  

V jednej chvíli ale, presne pred 500 rokmi, sa skupina kresťanov 
vedená Martinom Lutherom rozhodla, že všetko toto odmietne a 
bude žiť iba zo šlabikára, čiže iba z Písma Svätého. Rozhodla sa 
vedome a dobrovoľne zabudnúť na všetky 1 500-ročné skúsenosti, 
Božie zjavenia i zjavenia svätých, znamenia i zázraky Boha, ba 
dokonca aj na Kristom odovzdané informácie a pokyny, ktoré 
neboli v tomto šlabikári Nového Zákona obsiahnuté a boli prítom-
né živým spôsobom v Tele Kristovej Nevesty Cirkvi (ktorú 
odvrhli tiež) a naďalej považovať za pravdivé a správne len to, čo 
je zapísané v šlabikári a hotovo. Skúste si teraz predstaviť školu, v 
ktorej deti vyženú učiteľov, spália knižnicu, vyhodia učebnice a 
začnú sa učiť na vlastnú päsť zemepis a dejepis a prírodopis len a 
jedine z obrázkov a vetičiek šlabikára a čo nie je v šlabikári 
zaznačené, alebo sa nedá priamo z neho odvodiť, odmietnu, 
vyhlásia za blud, za škodlivé tradície a pod. Výsledok by bol isto 
veľmi bizarný… Presne toto sa ale udialo s protestantizmom a 
nemôže nás prekvapovať, že výsledky sú tiež veľmi bizarné, ako 
hneď uvidíme… Jednou z týchto bizarných teórií je aj teória (či 
skôr teórie) o vychvátení (vytrhnutí) kresťanov: „Biblia zazname-
náva šesť predchádzajúcich vytrhnutí: Enoch (Gn 5,24), Eliáš 
(2Kr 2,1), Iz (6,1-3), Ježiš (Zj 12,5), Filip (Sk 8,39-40) a Pavol 
(2Kor 12,2-4). Siedme vytrhnutie bude vytrhnutie kresťanov. Z 
pohľadu načasovania existujú tri hlavné a dva sekundárne názory 
na vytrhnutie“ (Kresťanské spoločenstvo Milosť).  

 

Kompendium, alebo príbeh; detektívka, alebo kontemplácia? 

V okamihu, keď sa protestantizmus rozhodol vyhlásiť šlabikár 
Nového Zákona (a k nemu pripojenú čítanku Starého Zákona) za 
jediný zdroj všetkých informácií o Bohu, nastal dramatický posun 
vo vnímaní funkcie a významu Písma Svätého, čiže Biblie.  

Pre ranú Cirkev v čase apoštolov a ich žiakov je viera, čiže pozna-
nie Krista, niečo, čo prijali tí prví priamo od Krista a tí ostatní od 
Kristovej Cirkvi, ako svedčí žiak sv. Polykarpa a najväčší teológ 
2. storočia, vtedajšou Cirkvou všeobecne ctený a uznávaný sv. 
Irenej, biskup v Lyone: „Pravdivé poznanie, to je učenie apošto-
lov, starobylé usporiadanie Cirkvi po celom svete a jedinečná 
manifestácia Kristovho tela v postupnosti biskupov, ako nasledo-
vali po sebe na každom mieste, kde Cirkev jestvuje, a ktorá siaha 
až po nás.“ Vo svetle tejto viery – čiže tohto poznania – potom 
hľadeli na Starý Zákon (NZ ešte nebol presne definovaný), aby v 
jej svetle interpretovali jeho udalosti a príbehy. Robili to veľmi 
voľným, až hravým spôsobom, ktorý by dnes zježil vlasy hockto-
rému exegétovi. Dobrým príkladom je už sám apoštol Pavol: „Veď 
je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného z otrokyne, 
druhého zo slobodnej.  23 Ten z otrokyne sa narodil podľa tela, ale 
ten zo slobodnej podľa prisľúbenia.  24 To je povedané obrazne. 
Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo, 
a to je Agar.  25 Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá 
terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve.  26 
Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou 
matkou.  27 Veď je napísané: "Raduj sa, neplodná, ty, čo nerodíš, 
zajasaj a vykríkni ty, čo nepoznáš pôrodné bolesti, lebo opustená 
má veľa detí, viac ako tá, ktorá má muža."  28 Vy, bratia, ste deťmi 
prisľúbenia ako Izák.  29 Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa 
tela, prenasledoval toho, čo sa narodil podľa ducha, tak aj teraz.  
30 Čo však hovorí Písmo? "Vyžeň otrokyňu i jej syna, lebo syn 

                                                           
1 viac na www.inky.sk, úvaha č. 476 



otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej."  31 A tak, bratia, nie 
sme deťmi otrokyne, ale slobodnej“ (Gal 4,22-31 SSV). Cieľom 
nebolo dopátrať sa z Biblie kresťanskej viery, tú predsa s istotou 
prijali od Cirkvi a tá ich v nej spoľahlivo vzdelávala. Cieľom bolo s 
pomocou Písma lepšie pochopiť a ilustrovať pravdy už poznanej 
viery a nachádzať v Písme inšpiráciu žiť túto vieru. Nedopátravali 
sa viery z Biblie, ale vo svetle od Cirkvi prijatej viery čítali a 
interpretovali Bibliu. 

Dnešní bratia protestanti by takýto výklad – a nájdeme ho hojne aj 
u neskorších cirkevných otcov ako sú Augustín a pod. – najskôr 
odmietli ako nepodložený a teda nebiblický. Keď sa totiž rozhodli, 
že spália celú knižnicu a užívať budú ako jedinú učebnicu naďalej 
iba šlabikár a čítanku Biblie, zmenili tým ich status. Už to nie je 
šlabikár základov, ktorý pripravuje na ďalšie poznanie Krista a 
Jeho náuky. Ani to už nie je čítanka príbehov, proroctiev a poučení 
z dejín Božej Zmluvy a Božieho konania v časoch pred Kristom, 
ktoré sami v sebe Krista naznačovali a predpovedali. A ani už ich 
neštudujú v škole Cirkvi a pod vedením Kristom ustanovených 
učiteľov – apoštolov a pokračovateľov v ich úrade. Oboje sa 
zmenilo na encyklopédiu, lexikón, kompendium všetkej Božej 
múdrosti a Božej náuky, knihu, v ktorej je uložené úplne všetko 
Božie zjavenie, ktoré Boh kedy ľudstvu zjavil. Protestantský čitateľ 
Biblie už nepristupuje k Písmu, aby ho čítal vo svetle viery, ktorú 
prijal od Kristovej Cirkvi. Pristupuje k Písmu, aby jeho štúdiom, 
naopak, sa viery ešte len dopátral. Stáva sa detektívom, ktorý sa 
síce čuduje, prečo Boh toto kompendium nenapísal logickejšie, 
systematickejšie, presnejšie, ale potom vezme, obrazne povedané, 
lupu a vystrojený všemožnými exegetickými, historickými, jazyko-
vými a archeologickými nástrojmi sa púšťa do náročného lúštenia 
významu, ktorý Boh z akýchsi dôvodov zakódoval do čohosi, čo 
vyzerá v prípade NZ zväčša ako príležitostné listy, či denník z ciest. 
A pretože je presvedčený, že Boh vložil všetku múdrosť a všetko 
svoje zjavenie len a jedine do tohto šlabikára a teda že všetko, čo sa 
o Bohu môže dozvedieť a má dozvedieť, musí vylúštiť len a jedine 
z tohto šlabikára, je jasné, že časom sa začnú objavovať najrôznej-
šie roztodivné a fantastické výsledky a zistenia – len si predstavte, k 
akým výsledkom by mohol dospieť človek, venujúci sa konšpirač-
ným teóriám, ak by veril, že v bežnom školskom šlabikári je tajomne 
zakódované posolstvo mimozemšťanov, stačí pochopiť matematiku 
a štruktúru rozloženia riadkov a písmeniek na stranách a štatistiku 
použitých písmeniek a ich súvis s veľkými udalosťami ľudských 
dejín… Aj to je jeden z dôvodov, prečo je na svete vyše 30 000 
protestantských vier a vyznaní: takéto úsilie, idúce „nad to, čo je 
napísané“ (1 Kor 4,6 SSV), vedie zákonite aj k fantáziám, ktoré sa 
zákonite budú aj u jednotlivých „detektívov“ navzájom líšiť – ako 
sa to aj zjavne a viditeľne deje…  

Čo tomu napomáha je aj fakt, že v osobe Martina Luthera protes-
tantizmus odmietol čokoľvek, čo sa týkalo skúsenosti Boha, vrátane 
mystiky, zjavení a prejavov Boha, zázrakov a pod. V myslení 
Martina Luthera by to totiž bolo v rozpore s jeho chápaním viery, 
ako o nej píše: „Pouze uši jsou orgánem křesťana“ – viera je iba z 
počutia, kresťan verí preto, že je to napísané v Biblii a bodka. Ak 
by tu bola nejaká skúsenosť, fakty, prejavy Boha – potom by to už, 
podľa Luthera, nebola opravdivá viera, pretože ako by som mohol 
veriť niečomu, čo vidím? Toto nepochopenie významu pojmu 
viera2 potom viedlo k už spomenutému zavrhnutiu – asi podobné-
mu, ako keby v naše fiktívnej škole nielen vyhnali učiteľov a nielen 
spálili všetky knihy a učebnice okrem šlabikára a prváckej čítanky, 
ale ešte aj zatiahli závesy a rolety na oknách, aby nebolo vidieť nič 
z vonkajšieho sveta a aby tak všetky poznatky boli založené len a 
jedine na šlabikári a čítanke a na detektívnej dedukcii ich „skrytých 
významov“… Výsledkom sú teologické teórie, hlásané rôznymi 
pastormi a kazateľmi ako „biblické“ a ako „Kristovo učenie“ a 
„plnosť evanjelia“ – ale bez toho, aby existovala akákoľvek mož-
nosť akokoľvek si overiť, ktorý z tých vyše 30 000 názorov a 
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interpretácií šlabikára je pravdivý a správny, ktorý naozaj funguje 
– a či vôbec nejaký! Do tejto oblasti patrí aj teória o vychvátení 
kresťanov: „Se Sergejem Mihálem jsem se potkal. … Má ohrom-
nou znalost bible. A o svém výkladu je přesvědčený, neklame 
vědomě a sám mi řekl, že jestli se plete, tak je jeden z největších 
bludařů této doby a že se tím musel na modlitbách vyrovnat, než se 
rozhodl tu knihu zveřejnit a stát si za tím výkladem“ (Tomáš 
Plechatý, acos.tym.sk). Čistá teória, vydedukovaná z Biblie, názor 
a interpretácia jedného človeka (čiže nie samé Božie slovo!) – ale 
všetko bez najmenšej záruky pravdivosti, či dokonca podloženia 
faktami. V bežnej profánnej sfére sa na podobnej rovine pohybujú 
rôzne konšpiračné teórie a rôzni záhadológovia a pod.  

V poslednej dobe sa situácia trochu lepší vďaka turičné-
mu/letničnému hnutiu, ktorým sa časť protestantizmu posúva späť 
k trvajúcej skúsenosti a praxi Kristovej Katolíckej Cirkvi. Ale 
stále to nie je ono, pretože samotné charizmy nie sú potvrdením 
správnosti viery, ani správnosti cesty, po ktorej niekto kráča. Sám 
Ježiš pred takýmto postojom varuje, keď hovorí: „Mnohí mi v 
onen deň povedia: “Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom 
mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili 
sme v tvojom mene veľa zázrakov?”  23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy 
som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť“ (Mt 
7,22-23 SSV) – a inde Ján apoštol varuje: „Potom som videl inú 
šelmu vystupovať zo zeme. … A robí veľké znamenia, ba 
spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem; 
… I videl som troch nečistých duchov … To sú duchovia démonov, 
ktorí konajú znamenia; … Ale šelmu zajali a s ňou aj falošného 
proroka, ktorý pred ňou robil znamenia a zviedol nimi tých, čo 
prijali znak šelmy a klaňali sa jej obrazu“ (Zjv 13,11-13; 16,13-
14; 19,20 SSV). Napriek tomu mnoho bratov protestantov pozerá 
na charizmy práve týmto spôsobom: Modlíš sa v jazykoch? Do-
konca Boh cez teba uzdravuje? Potom je to potvrdenie, že tvoje 
videnie Biblie je pravdivé a správne! Čo je, samozrejme, hlú-
posť… 

 

Spása podľa Martina Luthera a v skutočnosti 

Tento chaos, ktorý s protestantizmom zavládol v kresťanstve, sa 
dotýka aj tak zásadnej a podstatnej veci, ako je spása. 

Protestantský pohľad by sa dal zhrnúť zhruba takto: „Adamov 
hriech nespôsobil iba to, že máme hriešnu prirodzenosť, ale 
zdedili sme nevyliečiteľnú vinu pred Bohom, za ktorú si zaslú- 
žime trest. Tým, že sme sa už hriešni narodili (Žalm 51:5), zdedili 
sme hriešnu prirodzenosť plnú zla.“ (gotquestions.org). Táto 
prirodzenosť nám ostane už naveky. Nemôže byť odstránená – iba 
zakrytá. „Sme kôpka hnoja pokrytá snehom“, píše Luther a tým 
snehom je Kristova spravodlivosť, do ktorej sme ako do plášťa 
zahalení, takže už viac hriech nie je vidieť (aj keď tam stále je) a 
navonok sa javíme, zdáme sa spravodliví a bezhriešni: „Naše 
vysvobození od hříchu nepřichází skrze popření reality tohoto zla 
… ale vírou v Krista, který trpěl na kříži a který zaplatil požado-
vanou pokutu za hřích“ (Dave Hunt). Otec na nás teda už viac 
žiaden hriech nevidí a preto, na základe zásluh Krista, nás prehlási 
za spravodlivých a vpustí do Neba. „Musíme si byť úplne istí, že 
skutky nemajú nič dočinenia (spoločné) so spasením. Bodka. ... ak 
spása pred trestom za porušenie Božích zákonov nemôže byť 
získaná dobrými skutkami, potom nemôže byť ani stratená zlými 
skutkami. Naše skutky nehrajú žiadnu úlohu ani pri získavaní ani 
pri udržiavaní spasenia … Spasenie je plné odpustenie z milosti a 
to odpustenie trestu za všetok hriech – minulý, súčasný alebo 
budúci; večný život je zvláštnou prémiou k tomu pridanou“ (Dave 
Hunt, evanjelikálny kazateľ). Ak teda uverím v Krista ako svojho 
osobného Spasiteľa a poprosím Ho, aby ma zachránil – som už 
spaseným človekom, už patrím do Neba, už mi nič túto spásu 
nemôže vziať (mnohí bratia protestanti vyznávajú zásadu „raz 
spasený, navždy spasený“) a keď zomriem, pôjdem rovno do 
Neba, kde Kristus zahalí všetky moje hriechy do svojho belostné-
ho rúcha a Otec sa bude tváriť, že nič nevidí a všetko je v poriad-



ku… Žiadne hriechy, ktoré by som akokoľvek a kdekoľvek v živote 
popáchal, na tom nič nezmenia, ako písal už Martin Luther Melan-
chtonovi: „Buď hriešnik a smelo hreš, ale ešte smelšie ver a raduj 
sa v Kristovi… žiaden hriech nás nemôže oddeliť od Baránka, ani 
keby som smilnil a vraždil tisíckrát za deň!“3  

Skutočnosť je, samozrejme, podstatne iná. Nebo je účasťou na 
Božom Trojičnom Živote. To vyžaduje jednotu s Bohom, v ktorej 
sa zbožšťujeme, stávame takí, ako Boh. To vyžaduje úplnú preme-
nu človeka, obnovenie jeho prvotnej svätosti, aby sa tak svätým 
nielen javil, ale aby takým naozaj bol. Spása tak nie je záchranou 
pred Božím trestom – „veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou a 
nepočítal ľuďom ich hriechy“ (2 Kor 5,19 SSV) a táto časť problé-
mu s hriechom bola teda z Božej strany vyriešená už dávno pred 
narodením Krista (ktorý sám „neprišiel svet súdiť, ale svet spasiť“ 
(Jn 12,47 SSV)) a to nielen voči veriacim, ako veria bratia protes-
tanti, ale voči celému svetu, voči úplne všetkým ľuďom bez rozdie-
lu, ako svedčí aj sama Biblia. Spása je potom skutočnou záchranou 
ľudí, ktorým Boh už ich hriech odpustil, z tohto sveta, skutočným 
vykúpením, vytrhnutím z hriechu a prenesením do Božieho kráľov-
stva, ako hovorí Písmo: „On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do 
kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, 
odpustenie hriechov“ (Kol 1,13-14 SSV). A to nie je možné bez 
našej skutočnej premeny a spolupráce. 

Nepochopenie povahy spásy a požiadaviek na spasenie sa zo strany 
protestantizmu má potom ďalšie dôsledky, ktoré sa – spolu s 
predchádzajúcim – objavujú aj v teórii o vychvátení kresťanov, 
ktorá to presne takto chápe: „Kresťania prijali jeho milosť, ktorú 
vyhlásil Kristus. Ako by potom tým amnestovaným, ktorým odpustil, 
ohlasoval aj pomstu a súženie sveta? Niečo také je nemysliteľné.“ 
(Sergej Mihál). Zatratenie ako trest a pomsta Boha, ktorý sa vŕši na 
ľuďoch, hoci sám tvrdí v Písme, že ich už všetkých zmieril so 
sebou (2Kor 5,19) a ktorý tvrdí, že „Božie dary a povolanie sú 
neodvolateľné“ (Rim 11,29 SSV) – ale tu zrazu, podľa tejto pred-
stavy, ruší druhé, aby mohol odvolať prvé a premeniť zmierenie na 
nezmieriteľný trest: „Zo Zeme zmiznú živí kresťania preto, aby na 
nich nedoľahol Boží súd, ako na ostatných, ktorí jeho amnestiu 
neprijali“ (Sergej Mihál) Aké absurdné a dokonca nebiblické, že? 
Veru, nehodné Boha, ktorého „milosrdenstvo je večné“ (Ž 136,13 
SSV), ktorého „Láska nikdy nezanikne“ (1 Kor 13,8 SSV) a ktorého 
„spasenie však potrvá naveky“ (Iz 51,6 SSV).  

 

Rola utrpenia a povaha víťazstva 

Protestantizmus je vo svojej podstate právnický a zákonnícky 
systém s pridanou amnestiou: Boh stanovil zákony. Človek ich 
porušil. Zasluhuje si za ne trest. Po smrti je ním večné Peklo, 
ktorým Boh spravodlivo trestá nekonečne veľkú urážku Samého 
Seba, ktorou – vzhľadom na nekonečnosť Boha – každý, aj ten 
najmenší hriešik, je. Na svete sa tieto tresty už začínajú v podobe 
utrpenia, ako sú choroby, chudoba, rôzne súženia a nakoniec 
telesná smrť. Ježiš Kristus nám ale získal od Boha amnestiu – 
prehliadnutie a zahladenie našich hriechov a tým aj trestov za ne. 
Človek, ktorý uveril v Krista ako svojho obhajcu na Božom súde, 
už má túto amnestiu istú, ba vlastne ju už aj dostal – je už „spase-
ným človekom“! Ak je ale tak, potom už nemá utrpenie a súženie v 
jeho živote miesto, veď ako by ho mohol Boh trestať za niečo, čo 
už odpustil? Z tohto pohľadu sa potom v extrémnej forme zrodilo 
tzv. evanjelium prosperity, rôzne predstavy o „železnom zdraví 
kresťanov“ a o tom, že znakom viery a spasenia sa je, že odteraz 
budeme už len zdraví a úspešní a bohatí a budeme žiť v luxuse a 
lietať súkromnými tryskáčmi po svete, pretože sme Kráľovské deti 
a prijali sme od Boha požehnanie a žijeme teda takýmto požehna-
ným životom. 

Mnohí aj bratia protestanti si ale uvedomujú rozpor tohto pohľadu s 
Písmom. V ňom napríklad apoštol Pavol „posilňovali srdcia 
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učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do 
Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia“ (Sk 14,22 
SSV). Spasení v Zjavení apoštola Jána „prichádzajú z veľkého 
súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi“ (Zjv 7,14 
SSV). Opäť Pavol píše do Solúna: „a tak sa aj my vami chválime 
po Božích cirkvách: pre vašu vytrvalosť a vieru vo všetkých 
prenasledovaniach a súženiach, ktoré znášate.  5 A to je znamenie 
spravodlivého Božieho súdu, že budete uznaní za hodných Božieho 
kráľovstva, za ktoré trpíte“  (2 Sol 1,4-5 SSV), či inde Rimanom 
„ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; 
pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 
8,17 SSV) – a sám Ježiš opakovane vyhlasuje: „Kto chce ísť za 
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.  25 
Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj 
život pre mňa, nájde ho“  (Mt 16,24-25 SSV). Toto je pre mno-
hých bratov protestantov len ťažko riešiteľná záhada: prečo by mal 
spasený a vykúpený kresťan trpieť a znášať súženie, chudobu 
(ktorú Ježiš dokonca chváli!) či choroby (o čom je celá kniha Jób, 
ale aj Pavlovo svedectvo o sebe: „Mám záľubu v slabostiach, v 
potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo 
keď som slabý, vtedy som silný“ (2 Kor 12,10 SSV), slabosť, gr. 
astheneia, slabosť, neduživosť, neschopnosť, choroba). Jedným z 
pokusov o riešenie tohto problému – aspoň čiastočne – je aj teória 
o vychvátení kresťanov, aj keď nerieši túto dilemu úplne. 

V skutočnosti je utrpenie dôležitým nástrojom našej premeny, 
nášho očistenia sa pre Neba, skutočného ospravodlivenia zo strany 
Boha. Tak to vidieť v knihe Jób, tak to bolo u Krista. kde Otec 
„zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením“ (Hebr 2,10 SSV), aby sa 
tak aj v tomto Kristus stal „prvorodený medzi mnohými bratmi“ 
(Rim 8,29 SSV). 2 000-ročná skúsenosť Cirkvi túto dôležitosť 
obety, súženia, utrpenia, chudoby, dokonca aj chorôb prijímaných 
s láskou v Kristovi, znova a znova oslnivo potvrdzuje.  

Víťazstvo spasených sa potom v podaní niektorých bratov protes-
tantov navonok prejavuje často práve odstránením všetkého 
utrpenia, nedostatku, či súženia: „Páčilo [sa mi] evanjelium ktoré 
sa tam hlásalo a to najmä to, že naše uverenie v Ježiša Krista sa 
prejaví aj tým, že budeme bohatí a úspešní vo svete. … Veľmi som 
milovala toto evanjelium, toto spoločenstvo, zábavné kázne i 
chvály, milovala som toho Ježiša, ktorý mi prišiel zabezpečiť 
bohatstvo, úspech a prosperitu. Bola som nadšená a očarená tým 
všetkým….“ (Ivka Mikulová). V tomto pohľade obeta, súženie, 
utrpenie ani askéza nemajú žiaden význam ani zmysel, sú zlom a 
majú byť odstránené. Naopak, Kristova Cirkev vie, že skutočné 
víťazstvo je úplnou premenou človeka, jeho úplným ospravodlive-
ním, odstránením zla a hriechu z človeka samotného, obnovením 
jeho dokonalej svätosti a následne jeho zbožštenie4 sa v Bohu5. To 
ale nie je možné bez našej spolupráce – „nespasíš nás bez nás“, 
hovorí v slávnej vete sv. Augustín – a, ako svedčí aj Písmo aj 
skúsenosť Cirkvi, obeta, súženie, utrpenie a askéza hrajú v tomto 
procese uzdravenia človeka zásadnú a nenahraditeľnú rolu. Tomu 
ale autori teórie o vychvátení nerozumejú a ani nemôžu. A tak je 
pre nich utrpenie a súženie zlom, od ktorého musia byť verní 
kresťania uchránení: „Vytrhnutie pred súžením má povzbudiť a 
priniesť nádej pre veriacich. Nemáme sa báť ani strachovať (Jn 
14,1-3). Ak by sme mali prechádzať cez Veľké súženie, je sa čoho 
báť“ (milost.sk). 

 

Vzkriesenie tela 

Claude Tresmontant o tomto píše veľmi výstižne a trefne: „V 
Novém zákoně se setkáváme s výrazem „vzkříšení mrtvých", 
ANASTASIS NEKRÓN. V biblických textech se nemluví o vzkříšení 
„těla", neboť biblická antropologie nezná ideu rozdělení člověka 
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na duši a „tělo". Vzkříšení mrtvých znamená vzkříšení lidí. Aby se 
vyhnuly platónské interpretaci tohoto vzkříšení a jeho zaměňování s 
filosofickou ideou nesmrtelnosti duše, byly koncilové definice 
nuceny dodat: cum corporibus suis, i se svými těly. Tento dodatek 
byl nutný, když biblická myšlenka vzkříšení vstupovala do světa 
dualistického myšlení. K vystižení toho, co bible nazývá vzkříšením 
mrtvých, bylo třeba upřesnit, že jde o celého člověka, v jazyce 
Reků: o duši i tělo. Tak vznikl falešný problém, jak se při vzkříšení 
jednotlivé duše shledají s prvky svých těl, které byly mezitím přímo 
nebo nepřímo asimilovány do těl jiných lidí. Problém vyvstává 
zřejmě jen z pokusu myslet vzkříšení v rámci dualistického systému, 
kde duše i tělo jsou substance. V biblické perspektivě problém 
vůbec nevzniká, protože podstatou těla je duše, protože duše a tělo 
tvoří jednotu: vzkříšení těla je vzkříšením duší anebo, což je totéž, 
vzkříšením člověka. Molekuly tkání, jež živý člověk asimiloval do 
svého těla, jsou anonymní. Tuto pleť, toto oko netvoří molekuly 
organických látek, jež jsou v něm integrovány; tvoří je mé já, duše, 
jíž jsem a jež je asimilovala a jež je ztvárňuje.“ Mnohí bratia 
protestanti ale naozaj berú slová Biblie v doslovnom materialistic-
kom význame a skutočne veria vo vzkriesenie telesných tiel a ich 
molekúl a potom ich odchod na nejaké miesto, ktoré je skutočným a 
hmotným „Novým Jeruzalemom“, kde budú žiť svoje obľúbené 
životy, venovať sa svojim pozemským obľúbeným záľubám, hoci 
aj záhradníctvu a pod. Odráža sa to aj v ich chápaní vychvátenia 
ako fyzického odchodu z jedného miesta na iné miesto (aspoň to 
tak vyzerá). Čo nás privádza k ďalšej téme… 

 

Obrazný jazyk Biblie a Gagarinov omyl 

V Písme o Ježišovi čítame: „Pred ich očami sa vzniesol a oblak im 
ho vzal spred očí.  10 A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, 
zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve  11 a povedali: 
"Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý 
bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba 
odchádzať."“ (Sk 1,9-11 SSV). Sovietski komunisti z toho vyrozu-
meli, že Písmo učí, že Nebo je niekde hore, nad obláčikmi. A tak, 
keď sa Jurij Gagarin vrátil zo svojho jedného obletu Zeme, vyhlá-
sil: „Bol som v nebi a žiadneho Boha som tam nevidel…“ Zasme-
jeme sa tomu možno, ale práve odtrhnutosť protestantizmu od 
faktov a praxe a od spätnej väzby v podobe Božieho konania vedie 
k tomu, že mnohé veci, v Písme obrazné, symbolické, často zname-
nia, sú chápané a brané veľmi primitívne a doslovne: šiestimi 
dňami stvorenia sveta počnúc u jedných a Nebom kdesi vo Vesmíre 
u druhých končiac. Existujú protestantské denominácie, ktoré učia, 
že onen Nebeský Jeruzalem bude niečo ako veľká orbitálna stanica 
na obežnej dráhe Zeme (len sa nevedia zhodnúť, či pyramídovitá a 
podobná mimozemskej stanici Teth z filmu Nevedomie, alebo 
kockatá, ale v každom prípade zlatá), Svedkovia Jehovovi ho zase 
spolu s Jehovovým trónom situovali do hviezdokopy Plejády… To 
len na ilustráciu. Teória o vychvátení kresťanov, ako tvrdia sami jej 
zástancovia, do veľkej miery „vychádza z doslovného chápania 
Písma“ (Kresťanské spoločenstvo Milosť) a teda aj vecí v nej 
symbolických…  

 

A TERAZ POĎME K TEÓRII  
VYCHVÁTENIA KRESŤANOV 

Aby sme nikomu neublížili, odcitujem tu celý text, ktorý publikoval 
sám Sergej Mihál na internete v platenej inzercii na svoju knihu 
Vychvátenie: 

Stane sa to od Boha už čoskoro a je to divné v našich očiach? Z 
celého sveta dnes prichádzajú správy od Božích služobníkov, že 
niečo veľmi dôležité – Kristov príchod pre Cirkev – Vychvátenie – 
je pred dverami. Avšak mnohí kresťania si horlivým a kladným 
postojom voči tomuto  príchodu nechcú pošpiniť svoje dobré meno. 
Aký paradox, že? Na tom, že Pán by mal skoro prísť, sa urážajú. 
Teraz by mal prísť? Veď máme ešte toľko dôležitej práce. A čo 
prebudenie, nespasení ľudia, je ich tak veľa. A čo naši blízky? 
Rodičia, deti, priatelia? Takých reči o jeho príchode už bolo. 

Neuvedomujú si však, že aj pri očakávaní na Kristov príchod platí 
slovo z Matúš 10:37 Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, 
nie je ma hodný; a kto má radšej syna, alebo dcéru ako mňa, nie 
je ma hodný. Ak by sme dnes misijnú prácu pre Krista dali pred 
očakávanie na Jeho príchod, odložili by sme Jeho príchod na 
veky, lebo práca na evanjelizácii sveta tu bude vždy. Títo spasení 
kresťania na skorý Pánov príchod pre svoju nevestu reagujú 
podobne, ako ženíchova milá vo Veľpiesni 5:2 Ja spím, ale moje 
srdce bdeje. Hlas môjho milého! Klepe! Otvor mi, moja sestro, 
moja priateľko, moja holubico, moja bezvadná; lebo moja hlava je 
plná rosy, moje kadere kropají noci. 3 Zvliekla som svoju sukňu; 
ako ju zase oblečiem? Umyla som svoje nohy; ako ich zase zama-
žem? 4 Môj milý siahol svojou rukou cez oblôčik dverí, a moje 
vnútornosti sa pohli nad ním. 5 Vstala som ja otvoriť svojmu 
milému, a moje ruky kvapkali myrhou a moje prsty tekutou myrhou 
na rukoväti závory. 6 Otvorila som ja svojmu milému, ale môj milý 
sa už bol vzdialil, odišiel. Moja duša bola vyšla, keď prehovoril. 
Hľadala som ho, ale som ho nenašla; volala som ho, ale sa mi 
neozval. 7 Našli ma strážcovia, ktorí obchádzajú po meste, zbili 
ma, ranili ma do krvi; vzali môj plášť zo mňa tí, ktorí strážia múry. 
Na takýto opozdený a úplne absurdný postoj voči Krístovmu 
príchodu si musíme vo svojom srdci dať veľký pozor. Prečo? 
Aby sme neboli ponechaní vo veľkom súžení a neboli na uliciach 
zanechaného sveta zbití až do krvi, napriek tomu, že nespochyb-
niteľne patríme Kristovi. Podobenstvo o desiatich pannách v 
Matúšovi 25. 1-13 a Veľpieseň 5. kapitola, nás viac ako dôrazne 
varujú. 

Pán Ježiš v Matúšovi 25. 12 bláznivým pannám nehovorí: Nepo-
znám vás! (ako je to nepresne preložené z originálu takmer vo 
všetkých prekladoch Nového Zákona. V origináli je použité slovo 
ejdó a význam tohto slova na prvom mieste znamená „svietiť“ 
alebo „vidieť“. A keďže pred týmto slovom je zápor οὐ, tak v 
skutočnosti Pán Ježiš hovorí bláznivým pannám: „Nesvietili ste„, 
alebo „Nevidel som vaše svetlo“. To dáva celkom iný význam 
tomuto podobenstvu, ako keby povedal: „Nepoznám vás“. Samo-
zrejme že ich poznal, veď ony ho čakali, ale ich bláznovstvo 
spočívalo práve v tom, že nezažali svoje sviece v okne v čase, keď 
prichádzal po nich ženích. V tej rozhodujúcej chvíli svojho života 
dali na okamih prednosť niečomu inému. To svetlo sviece v okne 
podľa pravidiel židovskej svadby znamená jediné: „Príď pre mňa 
môj milovaný ženích“. Preto ženíchova družina kričí veľkým 
krikom: „Prichádza ženích!“ aby nevesta, ktorá ženícha čaká, 
vstala a zapálila svoju sviecu vo svojom okne. Ak to svetlo ženích 
neuvidí, otočí sa a odíde preč. Inými slovami, dnes, keď počujeme 
zo všetkých strán, ako sa naplňujú znamenia Kristovho príchodu 
pre svoju Cirkev, aby sme nemlčali, ale celým svojím srdcom 
volali: „Príď!“ Pane Ježišu!“ Vtedy moja svieca v okne horí a 
Pán ma vezme domov na svadbu, lebo vidí, že o to stojím. O tomto 
je príbeh o desiatich pannách, ktoré vyšli v ústrety svojmu žení-
chovi. To je to, čo nás podľa jeho slova činí hodnými Vychvátenia. 
Lukáš 21:34 A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťaže-
né obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by 
prišiel na vás ten deň. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí 
bývajú na tvári celej zeme. 36 Preto teda bdejte každého času, 
modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému 
tomu, čo sa to má diať a postaviť sa pred Synom človeka. A presne 
o tom všetkom sú aj posledné slová Pána Ježiša v Biblii. Zjavenia 
22. 16 Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela, aby vám toto svedčil po 
zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, hviezda, jasná a ranná. 17 
A Duch a nevesta hovoria: Prídi! A ten, kto počuje, nech povie: 
Prídi! A kto žízni, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života 
zadarmo. 

Vychvátenie autentických kresťanov, súženie sveta a Kristov 
príchod, ukončia beh nášho sveta, ako sme ho poznali doteraz. 
To všetko odštartuje vychvátenie. O tom nech nikto nepochybuje. Z 
pohľadu dejín absolútne výnimočná udalosť. Predstavuje začiatok 
konca. Bez Biblie by sme o tom nemohli povedať jediné slovo. 
Písmo nám však o vychvátení otvára svoje tajomstvá. Joel 1:15 



Beda toho dňa! Lebo je blízko deň Hospodinov a príde od Všemo-
húceho ako lúpež. Bude to lúpežné prepadnutie sveta. Boh ale 
nebude kradnúť, iba si vezme to, čo je jeho, svoju Cirkev. 

Prečo to urobí? Kresťania prijali jeho milosť, ktorú vyhlásil 
Kristus. Ako by potom tým amnestovaným, ktorým odpustil, 
ohlasoval aj pomstu a súženie sveta? Niečo také je nemysliteľné. 
Zo Zeme zmiznú živí kresťania preto, aby na nich nedoľahol Boží 
súd, ako na ostatných, ktorí jeho amnestiu neprijali.  

Bez akéhokoľvek varovania a vysvetlenia, zostane celý svet 
uprostred nepredstaviteľného šoku. V stotine sekundy budú 
kresťania vychvátení z lietadiel, áut, obchodných centier, z práce, 
spánku, z čohokoľvek, kde sa práve budú nachádzať. Ježiš to 
svojim učeníkom predpovedal pred dvetisíc rokmi. Zdá sa vám, že 
je veľmi bláznivé uveriť niečomu takému? Máte pravdu, je to ťažko 
stráviteľná vec. Ja sám by som tomu neuveril, ak by o tom nehovo-
ril Kristus. On to povedal a preto sa to stane. Za seba silnejší 
argument nepoznám. 

1. Apoštol Pavol (najväčší židovský a kresťanský teológ) práve toto 
zdôraznil, keď povedal, že o tejto udalosti nehovorí svoje vlastné 
predstavy, ale Slovo Pána. 1. Tesalonickým 4:15 Lebo to vám 
hovoríme Slovom Pánovým, že my živí, ponechaní do príchodu 
Pánovho, istotne nepredstihneme tých, ktorí zosnuli. 16 Lebo sám 
Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou 
zostúpi z neba a mŕtvi v Kristu vstanú najprv. 17 Potom my živí 
ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety 
Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.   

2. Ježiš tak splní, čo sľúbil svojim učeníkom v Jánovi 14:2 V dome 
môjho Otca je mnoho príbytkov, 3 idem vám prihotoviť miesto a 
keď odídem a prihotovím vám miesto, prídem zase a poberiem si 
vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. 

3. To „prídem zase a poberiem si vás“ do detailov popísal v Luká-
šovi 17:34 Hovorím vám, že tej noci budú dvaja na jednej posteli, 
jeden bude vzatý a druhý zanechaný. 35 Dve budú spolu mlieť, 
jedna bude vzatá a druhá zanechaná. 36 Dvaja budú na poli, jeden 
bude vzatý a druhý zanechaný. 

4. A celý zmysel vychvátenia prezradil Pán v Lukášovi 21:34 A 
vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a 
opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten 
deň. 35 Lebo príde ako osídlo na všetkých, ktorí bývajú na tvári 
celej zeme. 36 Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste 
boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať 
a postaviť sa pred Synom človeka. Uniknúť zo sveta pred všetkým, 
čo naň príde. 

Zapamätajme si tieto štyri odkazy Písma, lebo oni sú ako štyri steny 
jedného domu, ktoré nám veľmi presvedčivo odkazujú, že ten dom 
stojí, že to nie je výmysel a že vychvátenie Cirkvi jedného dňa príde. 
(krestandnes.cz) 

A ešte doplníme z iného zdroja: 

Vytrhnutie pred Veľkým súžením – Toto je najpravdepodobnejší 
scenár a drží sa ho väčšina klasických vykladačov biblického 
proroctva, o ktorom tvrdia, že je jediný obhájiteľný v kontexte 
Biblie. Je pozitivistický a vychádza z doslovného chápania Písma. 
Táto teória predtribulačného vytrhnutia vyučuje, že vytrhnutie 
pravých veriacich nastane v nejaký nešpecifikovaný čas pred 
Súžením, ktoré začne nástupom Antikrista. … 

Podľa svedectva z Matúša 24 nepominie tá generácia, ktorá uvidí 
zakvitnúť figovník. Figovník je obraz Izraela. Od obdobia zničenia 
druhého chrámu (r. 70 po Kristovi) Izrael stratil autonómiu – tak 
ako predpovedal Jákob Júdovi, že neuhne palica zákonodarstva, 
pokiaľ nepríde Šílo (Mesiáš). Odvtedy bol Izrael v diaspóre, v 
rozptýlení. V 18. a 19. storočí začínajú silnieť hlasy židov v Rusku a 
v Európe o návrate do Eretzu – Izraela. V roku 1948 je rezolúciou 
Organizácie spojených národov umožnený vznik štátu Izrael, ktorý 
bol následne Benom Gurionom vyhlásený. Ak počítame dĺžku života 
človeka podľa Mojžišovho (90.) žalmu, je to 70-80 rokov, čo nám 
dáva najskorší dátum – rok 2018. Ak počítame podľa Božieho 

výroku za čias Noacha, ide o 120 rokov. Takže, máme rozpätie 
rokov 2018 až 2068. 

Už oddávna rabíni aj kresťanskí teológovia počítajú svetový 
cyklus dejín na sedemtisíc rokov. Nedávne výpočty zistili, že 
dnešnému židovskému kalendáru chýba približne dvesto rokov, čo 
znamená, že židovský rok 6000 pripadá na druhú polovicu 21. 
storočia. Aj Izák Newton, horlivý čitateľ Biblie, udal viditeľný 
príchod Krista na rok 2060. Mimo tohto sa odhadujú zásoby 
ropy oddnes na 40 rokov. Tým v žiadnom prípade nechceme 
definitívne určiť presný dátum. Skôr ide o to, aby sme spozorneli a 
pripravili sa na naplnenie zostávajúcich proroctiev o posledných 
časoch. (Kresťanské spoločenstvo Milosť). 

A teraz sa na to pozrime, ako to v skutočnosti je…  

 

AKO JE TO V SKUTOČNOSTI? 

Vychvátenie – odkiaľ kam? 

Samozrejme, zo „sveta“ do „Nebeského Kráľovstva“. Na tom sa 
zhodnú všetci kresťania. Lenže – čo je „svet“? A čo a hlavne kde 
je „Kráľovstvo“? 

V Biblickej rečí – obzvlášť u Pavla – jestvuje protiklad medzi 
„telom, telesným, svetom, svetským“ na jednej strane a „duchom, 
duchovným, nebeským“ na strane druhej. Nie je to protiklad 
hmotného sveta a nehmotného ducha, ako poukazuje Pavel Evdo-
kimov: „Bible nezná řecký dualismus těla a duše, které proti sobě 
bojují, nezná tělo jako vězení duše. Zná jen morální konflikt mezi 
touhou Stvořitele a touhami stvoření, mezi svatostí - normou, a 
hříchem - zvráceností, ale v tomto konfliktu je angažován celý 
člověk. Opozice mezi homo animalis a homo spiritualis se vztahuje 
na celou lidskou bytost. Podle svatého Augustina je člověk tělesný 
až do ducha, nebo je duchovní až do těla.“ Protiklad je medzi 
Božským a nie Božským, medzi svätosťou Boha a nesvätosťou 
človeka, medzi Večnosťou a nestvorenosťou Boha a medzi poruši-
teľnosťou a nestálosťou všetkého stvoreného. Toto posledné 
veľmi dobre vyjadruje biblický text „Však Egypt je človek, nie 
Boh, ich kone sú telo, nie duch“ (Iz 31,3 SSV). Telesné je to, čo je 
stvorené a porušiteľné. Svetské je to, čo je nesväté a zranené 
hriechom a smrťou. Boh je ale Duch, Svätý, večný a nestvorený a 
duchovné je to, čo zodpovedá Bohu, sväté, večné, neporušiteľné.  

Tieto dva svety sa dnes – z hľadiska času a priestoru – prelínajú6, 
oba sú už tu a teraz, ako vysvetľuje Kristus: „Božie kráľovstvo 
neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.  21 Ani nepovedia: 
“Aha, tu je!” alebo: “Tamto je!”, lebo Božie kráľovstvo je medzi 
vami“ (Lk 17,20-21 SSV) a inde: „ak ja Božím Duchom vyháňam 
zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo“ (Mt 12,28 
SSV). Mohli by sme si to prirovnať k slepému človekovi, ktorí 
hovorí: ‚Žijem vo svete zvukov, ale strašne rád by som niekedy 
zavítal do sveta svetla a farieb. Kde tento svet je, kam musím isť, 
aby som sa do neho dostal?‘ A ľudia mu odpovedajú: ‚Nikam 
nemusíš ísť, tento svet je všade okolo teba! Ale ak chceš do neho 
vojsť, ty sa musíš zmeniť, musíš vyjsť zo svojej slepoty a začať 
vidieť!‘  

Skutočné „vychvátenie“ kresťanov spočíva vo vyslobodení z 
hriechu a z uschopnenia žiť Božiu svätosť a Božiu blaženosť, 
čiže Božie kráľovstvo. Nie je to žiaden odchod z nejakého 
miesta na iné miesto, ale prechod zo stavu hriešnosti do stavu 
svätosti, zo stavu telesnosti do stavu duchovnosti v Duchu 
Svätom – a teda zo stavu sveta do stavu Nebeského kráľov-
stva, ktoré tu vždy bolo, stále tu je, Kristus nám ale udelil 
schopnosť uvidieť ho (ako onen slepý po uzdravení uvidel 
dovtedy neviditeľný svet svetla a farieb) a žiť ho. 

Je ale pochopiteľné, že pre bratov protestantov, ktorí veria, že v 
nebi nebudú svätí, ale stále len hriešnici, aj keď ako hnoj prikrytí 
snehom a pre ktorých nebo a spása nie je zbožštením, ale nejakou 
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vecou, miestom, kam ich Boh zavedie, rajskou záhradou či pyramí-
dou na obežnej dráhe Zeme, je tento Boží zámer často úplne cudzí a 
nepochopiteľný – a potom aj dané miesta Písma pre nich ostávajú 
zahalené. 

Na druhej strane, v Cirkvi toto poznanie ostalo zachované – aj 
vďaka skúsenosti Kráľovstva, ktorú máme už teraz, ako svedčí 
Pavol: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha 
Svätého, ktorého sme dostali“ (Rim 5,5 SSV).  

 

Kedy toto vychvátenie nastane? 

V skutočnosti už prebieha, už dvetisíc rokov. Začalo v okamihu, o 
ktorom Písmo píše: „Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, 
spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol 
usmrtený v tele, ale Duchom oživený.  19 V ňom prišiel a kázal aj 
duchom, čo boli vo väzení.  20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia 
trpezlivosť za Noemových dní vyčkávala, kým sa staval koráb, v 
ktorom sa zachránili z vody len niekoľkí, celkom osem ľudí.  21 To je 
predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje 
telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre 
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,  22 ktorý vystúpil do neba, je po 
Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily“  (1 Pt 
3,18-22 SSV) a inde o tom istom: „Do výšav vystúpil, so sebou vzal 
zajatcov, ľuďom dal dary“ (Ef 4,8 SSV).  

V okamihu svojej smrti a zmŕtvychvstania Kristus vychvátil k sebe, 
do Neba – čiže do stavu zbožštenia sa v Bohu – všetkých, ktorí boli 
schopní tento Dar Boha prijať a zomreli ešte pred príchodom Krista 
a pred Jeho vykupiteľskou smrťou a zmŕtvychvstaním. 

Od tej chvíle prebieha vychvátenie spravodlivých do Kráľovstva 
permanentne a stále medzi všetkými ľuďmi. Ježiš o tom hovorí: 
„Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný 
život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života“ (Jn 5,24 
SSV). Hovorí to v minulom čase: nie prejde, raz, v budúcnosti, ale 
už prešiel! Podobne píše Pavol: „On [Boh] nás vytrhol z moci tmy a 
preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1,13 SSV). 
Nie raz niekedy v budúcnosti prenesie, ale už preniesol! Už sme 
prenesení, už sme vychvátení do Kráľovstva! A inde: „Ak ste teda s 
Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po 
pravici Boha!  2 Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!  3 
Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.  4 A keď sa 
zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve“ (Kol 
3,1-4 SSV). Tento text je dôležitý, pretože ukazuje, že aj keď úplná 
plnosť nášho prenesenia ešte len príde, predsa sme už skutočne a 
objektívne prenesení do Kráľovstva, už teraz sme vzkriesení, už 
teraz žijeme novým životom v Bohu. Okamihom, keď sme boli 
takto vychvátení zo sveta a prenesení do Božieho Kráľovstva, je 
okamih krstu: „Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby 
sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj 
my žili novým životom“ (Rim 6,4 SSV). Sám Pavol svedčí o tomto 
svojom novom živote v Božom kráľovstve slovami: „Už nežijem ja, 
ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20 SSV).  

Že je to naozaj tak, potvrdzuje aj prax – tá prax, ktorej sa až dodnes 
mnohí bratia protestanti viac či menej stále zriekajú. To, čo v 
Cirkvi zažívali celé generácie svätcov a mystikov od Pavla Apošto-
la až podnes, nie je ničím iným, než zažívaním a už tu na zemi 
ochutnávaním slávy vychvátenia do Božieho Kráľovstva, ktoré sa 
už deje všade naokolo. Nie nadarmo sa týcmto stavom priliehavo 
už od čias apoštolov vraví vytrženie (Sk 10,10; 22,17; Zjv 1,10; 
4,2), alebo aj mystická extáza. A aj tí, ktorí neboli obdarení už tu na 
zemi tak slávnym a mimoriadnym videním Kráľovstva, v sebe 
jasne badajú prvotiny tohto prenesenia, dar Ducha Svätého – nie 
dary a charizmy Ducha Svätého, ale samotného Ducha Svätého, 
ktorý je tým Darom – a ten v nich potvrdzuje toto prenesenie do 
Božieho Kráľovstva podľa slov Písma „Sám Duch spolu s naším 
duchom dosvedčuje, že sme Božie deti“ (Rim 8,16 SSV) a „Kto 
zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že v nás 
ostáva, poznáme z Ducha, ktorého nám dal“ (1 Jn 3,24 SSV) – a 
tak svedčí aj Cirkev: „Duch adoptívneho synovstva zbožšťuje 

veriacich, lebo ich životne spája s jednorodeným Synom, Spasite-
ľom“ (KKC 1129).  

Zavŕšením je potom smrť, ktorá ale už nie je smrťou, nie pre 
krstom vychvátených z kráľovstva Zlého (porov. „Vieme, že sme z 
Boha a celý svet je v moci Zlého“ (1 Jn 5,19 SSV)), ale naopak, je 
zavŕšením a dokonaním nášho znovuzrodenia sa pre Kráľovstvo, 
keď je v nás táto premena – pretože presne ňou ono vychvátenie je 
– dovŕšená. Tak o smrti, ktorá pre vyvolených už viac nie je 
smrťou, píše Pavol: „Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš 
pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou 
zhotovený, ale večný dom v nebi.  2 Lebo v tomto vzdycháme a 
túžime obliecť si naň svoj nebeský príbytok,  3 aby sme hoci aj 
vyzlečení, neostali nahí.  4 Veď kým sme v tomto stánku, 
vzdycháme pod ťarchou, lebo sa nechceme vyzliecť, ale priodiať 
iným, aby život pohltil to, čo je smrteľné.  5 A to nás takto 
uspôsobil Boh, ktorý nám dal závdavok Ducha.  6 Sme teda stále 
plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od 
Pána;  7 lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.  8 Sme však plní 
dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.  9 A 
preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu“  
(2 Kor 5,1-9 SSV) a inde sám o sebe: „pre mňa žiť je Kristus a 
zomrieť zisk … túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa 
lepšie“ (Flp 1,21.23 SSV). 

Výsledkom je to, čo znova čítame v Biblii: „Vy ste sa priblížili k 
vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k 
myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu  23 a k 
spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, 
sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli 
dokonalosť“ (Hebr 12,22-23 SSV) , alebo inde: „Potom som videl; 
a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať, zo všetkých 
národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trÓnom a pred 
Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy  10 a 
mohutným hlasom volali: "Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tríne, 
a Baránkovi!" … I prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: "Kto 
sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?"  14 Povedal som 
mu: "Pán môj, ty to vieš." A on mi povedal: "To sú tí, čo 
prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v 
Baránkovej krvi.  15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou 
mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na trÓne, bude prebývať 
nad nimi. (Zjv 7,9-15 SSV)A počul som hlas z neba; bol ako hukot 
veľkých vôd a rachot mocného hromobitia. Hlas, ktorý som počul, 
znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.  3 A spievali čosi 
ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred 
starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 
stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme“ (Zjv 14,2-3 SSV) – 
všimli sme si? Vidíme tu celé Božie Kráľovstvo pohromade, 
Cirkev putujúcu a bojujúcu na zemi, v ktorej sú tí, ktorí boli 
krstom vychvátení zo sveta a hriechu a moci Zlého, ale ešte 
nedovŕšili svoju premenu a svoje očistenie od každého hriechu 
(144 000); a súčasne s nimi aj Cirkev víťaznú a oslávenú, v ktorej 
sú už teraz všetci tí, v ktorých Boh toto dielo aj dokonal (veľký 
zástup) podľa svojho slova: „Pretože sa rozmnoží neprávosť, v 
mnohých vychladne láska.  13 Ale kto vytrvá do konca, bude 
spasený“ (Mt 24,12-13 SSV). Potvrdzuje to aj mocná, tisícročia 
trvajúca skúsenosť tejto čas a priestor prekračujúcej jednoty Cirkvi 
Kristovej, kde denne zakúšame pomoc svätých v Nebi, ich prího-
vor, mocné znamenia a zázraky a znova a znova sa aj takto pre-
sviedčame o tom, že nás Boh naozaj preniesol do svojho sveta, do 
svojho Kráľovstva, že už nežijeme život sveta a nepatríme svetu, 
aj keď – z vonkajšieho pohľadu času a priestoru – sme stále ešte 
akoby „vo svete“, avšak už len ako cudzinci a pútnici (1Pt 2,11). 

Pre niektorých bratov protestantov je to však veľmi ťažko prija-
teľné. Pretože odmietli všetko okrem šlabikára a čítanky a súčasne 
zastreli okná, aby nevideli a nepočuli realitu Boha, mnohí veria, že 
mŕtvi kresťania namiesto toho zaniknú a budú až niekedy v 
budúcnosti Bohom prebudení a vzkriesení k životu v Nebi (či 
dokonca úplne znovustvorení, ako hlásajú Jehovovi svedkovia) – 
aj keď to odporuje slovám Písma v Rim 8,38n. Iní zase veria, že 



mŕtvi veriaci síce sú s Kristom, ale akosi „omámení“ a „otupení“, 
nestarajúci sa viac o svet, o ľudí (kedysi im blízkych), o svete ani o 
nás už viac nič nevedia („aby neboli ustarostení“) – a skutočná 
realita Cirkvi tak týmto bratom protestantom pripadá „nebiblická“ a 
odmietajú ju dokonca ako „modlársku“ a podobne… 

Vychvátenie veriacich z moci sveta, hriechu a Zlého sa začalo 
Kristovou smrťou a zostúpením k zosnulým. Odvtedy neustále 
pokračuje a prebieha aj dnes. Začína sa krstom, pokračuje 
procesom premeny a znovuzrodenia, z našej strany modlitbou, 
askézou, zmenou myslenia; z Božej strany mocou Božieho slova 
a obzvlášť sviatostí a cirkevného vedenia a spoločenstva. Nako-
niec sa završuje definitívnym prechodom do Slávy, keď to, čo je 
pre ľudí sveta smrťou, sa pre nás stáva víťazstvom a zavŕšením 
znovuzrodenia podľa slov Krista: „kto stratí svoj život pre mňa, 
nájde ho“ (Mt 16,25 SSV).  

 

Vychvátenie a súženie 

V protestantskom pohľade na svet na jednej strane nie je miesto pre 
skutočnú svätosť: hriešnici sme, hriešnikmi ostaneme, akurát sme 
dostali amnestiu a sme teda „hnoj prikrytý snehom“. Súčasne potom 
– práve z tohto dôvodu – niet v ňom ani miesto pre súženie a 
utrpenie. Súženie a utrpenie je trest Boha za hriechy – ak sme ale 
amnestovaní Bohom, potom nemôžeme byť ani trestaní. Keď teda 
Bohu dôjde trpezlivosť a rozhodne sa to so svetom skoncovať, tak 
najprv vychváti verných kresťanov zo sveta preč, aby potom mohol 
nerušene postihnúť svet všemožnými utrpeniami a hrôzami, ako sa 
v ich opisovaní občas vyžívajú Jehovovi svedkovia: „Supy budú 
takrečeno oberať kosti zničených nepriateľov Božieho kráľovstva 
..., aby sa zem očistila od hnilobného zápachu rozložených ľud-
ských tiel a voda i vzduch zostali čisté, aby sa zabránilo rozšíreniu 
nákaz medzi tými, ktorí prežili armageddonskú vojnu. Pre ich oči ... 
to bude práve taký sviatok ... ako pre supy. To bude "veľká večera 
Božia" na zemi, ktorú pre nich Boh pripraví.“ (Padol veľký Baby-
lon); „Detonácie atómových a vodíkových bômb, bakteriologických 
bômb a plynových chemických bômb všetkých národov sa svojou 
veľkosťou, silou ničivého účinku nemôžu porovnať s týmto mimo-
riadnym aktom všemohúceho Boha Jehovu.“  (Auch du kanst 
Harmageddon überleben). 

V skutočnosti už ale vieme dve veci: 

1) vychvátenie už prebieha a spočíva práve vo vytrhnutí z moci tmy 
a v prenesení do Kráľovstva spravodlivosti a svätosti (Kol 1,13; 2Pt 
3,13), čiže v úplne obnove človeka, ktorý sa tak stáva novým 
stvorením (Gal 6,15), svätým a nepoškvrneným v láske (Ef 1,4); 

2) deje sa to uprostred súženia a utrpenia sveta, bez toho, aby boli 
veriaci od neho akokoľvek uchránení, práve naopak, Písmo vraví: 
„Koho Pán miluje, toho tresce, a šľahá každého, koho prijíma za 
syna."  7 Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza 
ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal?  8 Ak ste mimo 
výchovy, na ktorej dostali účasť všetci, potom ste nemanželské deti, 
a nie synovia!“ (Hebr 12,6-8 SSV) – a, áno, je tam naozaj použité 
slovo mastigou, ktoré znamená trestať bičovaním, rovnako ako 
slovo paideuo, prísne vychovávať tiež aj trestaním! 

Veriaci aj neveriaci teda zhodne zažívajú bolesť, utrpenie a súženie 
– veriaci dokonca ešte viac! – ale je tu jeden podstatný rozdiel, 
vyjadrený v jedinej lakonickej vete Písma: „Vieme, že tým, čo 
milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho 
rozhodnutia“ (Rim 8,28 SSV). Inými slovami, pre tých, ktorí 
„vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi“ (Zjv 14,4 SSV) a 
„nasledujú Baránka, kamkoľvek ide“ (Zjv 14,4 SSV) je aj samo 
utrpenie a súženie vykúpené. Už viac nie je bremenom, ale príleži-
tosťou, nie je viac trestom, ale nástrojom očistenia a posvätenia ako 
u Krista (porov. Hebr 2,10). Stáva sa dobrým! Ich vychvátenie 
nespôsobuje, že z ich života vymizne utrpenie a bolesť – ak by tak 
bolo, bolo by to hrozné, pretože by im to znemožnilo cez súženie, 
ako učí Pavol, dosiahnuť dokonalosť Neba. Spôsobuje ale, že sa ich 
utrpenie a súženie stane darom a prejavom lásky Boha a nástrojom 

ich spásy a zbožštenia sa v Bohu. takto to veľmi dobre pochopila a 
vyjadrila sv. Terezka z Lisieux: „Keď vidím trpieť svätých, nikdy 
nepocítim súcit s nimi. Viem, že majú silu znášať svoje ťažkosti a 
že tým preukazujú Bohu veľkú úctu. Ale tých, čo nie sú svätí, čo 
nevedia získať nijaký úžitok zo svojho utrpenia, tých veľmi ľutujem 
a mám s nimi súcit! Rada by som urobila všetko, aby som ich 
potešila a uľahčila ich stav.“ 

Vychvátenie, ktoré podstupujeme, neznamená oslobodenie od 
utrpenia a súženia, naopak! Ale spôsobuje, že súženie a utrpe-
nie sú tiež vykúpené, viac nie sú trestom, ale nástrojom očiste-
nia a posvätenia, nie sú bremenom, ale sladkosťou lásky: „Už 
dlho je pre mňa utrpenie nebom na zemi a neviem si predstaviť, 
ako sa budem môcť udomácniť tam, kde ustavične panuje 
radosť bez najmenšej prímesi smútku“ (sv. Terézia z Lisieux) 

 

Koniec sveta, vychvátenie a Posledný Súd 

Písmo isteže hovorí aj o konci času, keď nastane Posledný Súd, 
ktorý už nebude súdom nad jednotlicami, ako je súd osobitný, ale 
nad celým Vesmírom a všetkým Stvorením a kedy dôjde k posled-
nému a definitívnemu oddeleniu Neba a Pekla a to úplne a navždy. 
Písmo predpokladá, že v tom čase Druhého príchodu Krista ešte 
budú na zemi žiť ľudia – a teda, ako poslední, budú týmto aktom 
súčasne aj oni vychvátení v ústrety Pánovi: „Toto vám hovoríme 
podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho 
príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.  16 Lebo na povel, na hlas 
archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo 
umreli v Kristovi, vstanú prví.  17 Potom my, čo žijeme a 
zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu 
v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom“  (1 Sol 4,15-17 
SSV). 

Teória vychvátenia ale tvrdí, že v skutočnosti ide nie o jednu, ale o 
dve rôzne udalosti: „Medzi vytrhnutím a druhým príchodom 
existuje určitý čas. V tomto čase sa všetci veriaci postavia pred 
súdnu stolicu Kristovu a Cirkev ako nevesta musí prejsť prípra-
vou“ (Kresťanské spoločenstvo Milosť). Je to tak? 

Kritici tohto názoru argumentujú: „Teória o vychvátení je jedna z 
nedávnych doktrín, ktoré sa vyvinuli v modernom Kresťanstve. 
Vznikla okolo 19. storočia a stala sa výnimočne populárnou za 
posledných 50 rokov. Mnoho nedávnych kníh a filmov tajné 
vychvátenie predstavuje takmer komickým spôsobom, kedy sú 
zanechané kopy oblečenia na kreslách, kde ľudia predtým sedeli a 
kde sú vozidlá náhle opustené počas toho ako idú po ceste. A 
každý na Zemi, ktorý bol „zanechaný“, je premožený zmätenosťou 
a strachom. Takže, je dôležité vedieť odkiaľ sa tu vzala táto 
doktrína o vychvátení. Neexistuje nijaký zdokumentovaný dôkaz o 
tom, že by ktokoľvek o vychvátení učil do 18. storočia. To zname-
ná, že za prvých 1 700 rokov Kresťanstva NIKTO neučil o vychvá-
tení. NIKTO... A hoci to nie je podstatný dôkaz nepravosti tohto 
učenia, minimálne by v nás mal vyvolať otázniky, prečo v to nikto 
neveril až do posledných cca. 300 rokov. Zanechal Boh Svoju 
Cirkev taký dlhý čas v nevedomosti? Zástancovia vychvátenia 
pred súžením tvrdia, že o tom písali už cirkevní otcovia ako 
Barnabáš (cca.100-105), Papias (cca. 60-130), Justín Martýr 
(110-195), Ireneus (120-202), Tertulián (145-220), Hippolytus 
(cca. 185-236), Cyprián (200-250), and Lactantius (260-330). No 
hoci sa títo autori vo svojich dielach zmieňujú o náhlom Kristo-
vom príchode, nehovoria nič o tom, že by to boli dve od seba 
oddelené udalosti. O náhlosti Kristovho príchodu hovorí aj sám 
Kristus a apoštoli a nie je to nijaký dôkaz pre vychvátenie pred 
súžením, pretože to neprotirečí jedinému druhému príchodu 
Krista. Prvá známa zmienka bola až v eseji publikovanej v roku 
1788 Morganom Edwardsom… Je evidentné, že teória o vychvá-
tení sa medzi Kresťanmi stala veľmi obľúbenou, ale popularita nie 
je to, čo určuje správnosť akéhokoľvek učenia. … Neexistuje 
jediný prípad v učení Pána Ježiša Krista, apoštola Pavla, či Jána, 
že by Cirkev bola z tohto sveta evakuovaná pred Veľkým Súžením. 
Taktiež som zistil, že vychvátenie a Druhý Príchod Krista je tá istá 



udalosť, ktorá nebude nijakým spôsobom tajná. Verím, že sa tieto 
udalosti udejú až na konci Veľkého Súženia, kedy sa slávnym 
príchodom Pána Ježiša Krista v moci ukončí prenasledovanie a 
vláda antikrista a zaháji sa večné kráľovstvo Krista, kde už nič 
Božím verným nebude škodiť.“7 

Tento názor je dobre podopretý nielen vierou Cirkvi, ale aj skúse-
nosťou Cirkvi, skúsenosťou prebiehajúceho a stále trvajúceho 
vychvátenia veriacich nie z fyzického sveta v čase a priestore, ale z 
moci zla a hriechu, nie zo súženia, ale práve vďaka súženiu, v Bohu 
vykúpenému a pretvorenému z kliatby na požehnanie.  

 

Poznáme dátum konca? 

„Bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny“ (Mt 25,13 SSV), varuje 
Ježiš a dodáva: „o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v 
nebi, ani Syn, iba Otec“ (Mk 13,32 SSV). Ale pokušenie poznať aj 
toto tajomstvo je veľké a, ako mi raz povedal istý Jehovov svedok, 
„deň ani hodinu nepoznáme, ale rok… rok sa vypočítať dá!“ 
Tomuto vábeniu asi podľahol aj brat Sergej Mihál. Svoje tvrdenia 
opiera o to, že „dnes, … počujeme zo všetkých strán, ako sa naplňu-
jú znamenia Kristovho príchodu pre svoju Cirkev.“ Lenže už sv. 
Augustín skonštatoval, že už za jeho čias, vo štvrtom storočí, boli 
všetky tieto znamenia dávno naplnené a stále sú prítomné. A 
dokonca ešte pred ním boli mnohí kresťania, v dobe apoštolov, 
takisto presvedčení, že tieto znamenia sú naplnené a „akoby už 
Pánov deň nastával“ (2 Sol 2,2 SSV). Ale nenastal. Odvtedy sú 
dejiny plné pokusov nejako zo šlabikára Biblie vypočítať ak nie 
„deň a hodinu“, tak aspoň rok, či nejaké prijateľné časové rozpätie 
Kristovho príchodu: 

„William Miller hlásal konec světa na rok 1843, očekávaný druhý 
návrat Ježíše Krista se sice nekonal, stal se ale podnětem k založení 
církve Adventistů sedmého dne. Jako konec světa bylo podruhé 
stanoveno datum 23. října 1843, nicméně přípravy na něj se ukáza-
ly jako zbytečné“ (aktuality.sk).  

Nasledovali Jehovovi svedkovia, ktorí postupne stanovovali Koniec 
sveta a Armageddon na október 1914, potom 1915, potom 1918, 
1925, potom 1975, potom 1980 (vzkriesenie Izraela), ešte v roku 
1994 písali: „Skutočnosť, že od roku 1914 už uplynulo 80 rokov, 
ukazuje, že už čoskoro môžeme očakávať vyslobodenie, ktoré 
prinesie Božie Kráľovstvo. Znamená to, že uvidíme, ako „najpo-
kornejší z ľudí“ – Ježiš Kristus – úplne prevezme moc nad „kráľov-
stvom ľudí“ a prinesie nový svet mieru a spravodlivosti“…, určite 
ale najneskôr do roku 2000, lebo je biblicky nemožné, aby Koniec 
nastal pred týmto rokom… V roku 1995 to na čas vzdali a vysvetlili 
(zhruba), že sa nepominú zlí ľudia, kým Kristus nepríde a kedy to 
bude, ukáže čas… V roku 2003 nakoniec organizácia naznačila, že 
tým správnym dátumom by mohol byť rok 2033…  

Ak dáme stranou všetky falošné a neúspešné predpovede – je 
možné dúfať v možnosť niečo takého? Myslím, že ani náhodou! 
Dôvodov je niekoľko: 

1) Šlabikár NZ ani čítanka Biblie nie je Bohom zakódované kom-
pendium všetkého Božieho zjavenia, z ktorého môžeme pomocou 
tabuliek NASA (ako Sergej Mihál) a dešifrovacích techník vyžmý-
kať nejakú tajomnú, iným skrytú gnózu, tajné poznanie a odhaliť 
tak to, čo Boh zjavne odhaliť nemieni – znova sa tu dostávame k 
onomu varovaniu neisť „nad to, čo je napísané“ (1 Kor 4,6 SSV). 

2) Ježiš hovorí: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré 
Otec určil svojou mocou“ (Sk 1,7 SSV). A teda to v Biblii ani nie je 
a ani byť nemôže. Ale aj keby niečo také možné bolo – potom by to 
bolo v rozpore s Božou vôľou. A potom to už nie je ani služba 
Bohu, ani teológia, ani apoštolát, ale čarodejníctvo a mágia v 
pravom zmysle slova. A s tým nechcem mať nič spoločné! 

3) Nemá to zmysel. Veď vychvátenie práve prebieha – a pre každé-

                                                           
7 celý text na http://jesusischristandlord.blogspot.sk/2017/09/biblicke-studium-
vychvatenie-2-prichod.html.  

ho z nás nastane čas Konca i Súdu, keď skončí náš život na zemi. 
Aký zmysel má vedieť, že dajme tomu 8. marca 2047 nastane 
Armageddon a Koniec Sveta a Pánov Druhý príchod a s Ním 
veľké súženie, keď hneď zajtra môže nastať môj osobný Arma-
geddon a moje osobné veľké súženie tak ľahko, ako nastáva denne 
pre mnohých bratov a sestry v Sýrii, Iraku, Afrike, Severnej Kórei, 
Číne, ale stále viac aj v Amerike a Európe? A aký zmysel má 
pripravovať sa na odchod zo sveta 8. marca 2047, keď, ako hovorí 
Ježiš, sa môže pokojne stať, že „ešte tejto noci požiadajú od teba 
tvoj život“ (Lk 12,20 SSV) a opustíš svet a staneš pred Súdom 
Božím? Nie je to dobré k ničomu a môže to viesť jedine ak k 
nejakej falošnej a škodlivej nádeji: „Je doložené, že mnohí Kres-
ťania z komunistických krajín ako je napríklad Čína, stratili svoju 
vieru v Krista, pretože im misionári hlásali, že „príde Kristus a 
vezme si vás k Sebe“ a akosi im zabudli povedať, to, čo povedal 
Pán Ježiš v Jánovi 16,33  Toto som vám povedal, aby ste našli vo 
mne pokoj. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol 
svet! Holandská misionárka Corrie Ten Boom povedala známy 
výrok: Bola som v krajinách, kde už teraz zažívajú svätí hrozné 
prenasledovanie. V Číne bolo Kresťanom povedané: „Nebojte sa, 
pred tým ako príde súženie, budete presunutí, vychvátení.“ Potom 
prišlo hrozné prenasledovanie. Milióny Kresťanov bolo umuče-
ných k smrti. … Predtým ako sa niekto stane Kresťanom, mal by si 
spočítať to, čo ho to bude stáť. Pán Ježiš o tom hovorí 
v Lukášovom Evanjeliu 14:25-33, kde to ilustruje na dvoch príkla-
doch zo života. Jedným je stavba veže, pred ktorou je potrebné 
spočítať si náklady, či človek bude mať dosť na jej dokončenie. 
Druhou ilustráciou je boj jedného kráľa s druhým. Ten, ktorý má 
len 10 tisíc vojakov si musí veľmi dobre premyslieť, či sa pustí do 
boja proti kráľovi s 20 tisícimi. Ak by bol niekto vopred varovaný 
pred tým, čo to stojí byť Kresťanom, je možné, že by sa ním nikdy 
nestal. O takom človeku hovorí sám Pán Ježiš: 33 Tak nikto z vás 
nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. 
Človek totižto musí byť ochotný stratiť všetko pre Krista, dokonca 
aj vlastný život, ak chce byť Jeho skutočným učeníkom. … človek 
veriaci vo vychvátenie pred Veľkým Súžením a teda pred vládou 
a prenasledovaním od antikrista často nie je motivovaný k tomu, 
aby bojoval so zlom vo svete. Títo ľudia často používajú argument 
pre vychvátenie pred súžením ako akúsi výhovorku, aby nemuseli 
zápasiť s nespravodlivosťou vo svete. Môžu si povedať: „Mňa sa 
to, čo sa deje na Zemi už nebude týkať, pretože už nebudem tu. 
Veď to všetko zlo, čo sa aj dnes deje, hnutie za jeden svetový 
poriadok – o všetkom je predsa prorokované, nič s tým neurobíme 
a čím menej tomu budeme vzdorovať, tým skôr to príde.“ A tak sa 
Kresťan stiahne a nechá zlu okolo seba „voľný priebeh“.“8 

4) Ako naznačil text predtým, poznanie času by asi príliš pokúšalo 
k vypočítavosti: Ešte sa nemusím obrátiť… ešte mám čas. Preto 
nám Boh nezjavil nielen čas Konca, ale ani čas naše vlastnej smrti 
– okrem výnimiek, ktorými sú poniektorí svätí, ale tí už sú na 
podobné poznanie zrelí a neuškodí im. Nás ostatných ale ponechal 
v užitočnej a prospešnej neistote, aby sme tak nehľadeli vypočíta-
vo na seba a svoj prospech, ale učili sa opravdivo dôverovať 
Pánovi a skutočne Ho milovať. Bez toho totiž spása možná nie je. 

Toľko teda môj skromný pohľad na túto teóriu…  

Váš Inky 

                                                           
8 http://jesusischristandlord.blogspot.sk/2017/09/biblicke-studium-vychvatenie-2-
prichod.html. 


