Studium Po přečtení každého biblického textu vyplňte mezery.
1. Kdo je ten král, který brzy sestoupí z chrámu v nebi?
Zjevení 14:14 A viděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo jako
__________________, na hlavě má korunu ze zlata.

Návrat Krále – 2.Královská 11:1-21

A

talja, bezohledná judská královna, byla dokonce více bezbožná než její matka

Jezábel. Když její syn Achazjáš zemřel, rychle převzala vládu nad královstvím a
nechala popravit všechny své vnuky, kteří mohli vládnout místo ní. „Ale
Jóšeba,…...Achazjášová sestra, vzala Jóaše, syna Achazjášova, a….. skryli ho…..před
Ataljou, takže nebyl usmrcen. Byl s ní v Hospodinově domě ukryt po šest let, zatímco
Atalja
kralovala
nad
zemí.“
2.Královská
11:2.3.
Jen hrstka důvěryhodných lidi věděla, že po dobu šesti let žilo a bylo skryto v
Hospodinově chrámu královské dítě. Nejvyšší kněz Jójada miloval a vychovával
mladého Jóaše jako svého vlastního syna. Šest let Jójada plánoval a modlil se za
nejvhodnější okamžik, aby mohl představit lidu tohoto právoplatného dědice.
Nakonec starý kněz potají předvolal důvěryhodné velitele armády a ukázal jim, že
nejmladší syn Achazjáše je stále naživu. Rozhodli se, že počkají do pátku do večera,
kdy všichni věrní lidé přijdou do chrámu na sobotní bohoslužbu, aby jim představil
mladého krále. Se stovkami ozbrojených vojáků z každé strany Jójada přivedl a
představil před lid dědice Davidova trůnu. Za začátku byl lid v úžasu, ale když viděli,
že mu na hlavu byla dána královská koruna, „tleskali rukama a volali: Ať žije
král.“ 2.Královská 11:12.
Když odpadlá Atalja uslyšela zvuk trumpet a všechen radující se lid, seběhla dolů do
chrámu jen proto, aby zjistila, že její krutá vláda je u konce. Toho dne byla ona i její
stoupenci zavražděni a Jóašovi bylo předáno království.
Bible nám vypráví, že další Davidův syn se objeví z nebeského chrámu uprostřed
troubení na trubkách, aby obdržel svoje oprávněné království a aby zničil bezbožné.

2. Když se Ježíš vrátí, přijde tiše?
1 Tesalonickým 4:16 Zazní povel, hlas archanděla a ______________ Boží
________________, sám Pán sestoupí z nebe.
Jeremiáš 25:30 „Hospodin _____________ z výšiny, ze svého svatého obydlí vydá svůj hlas.
Hlasitě řve nad svou nivou..., řve ______________________.
Žalm 50:3 Přichází Bůh náš a nehodlá _________________. Před ním jde oheň sžírající,
vichřice běsní kolem něho.
POZNÁMKA: Bouřlivý“ znamená „nezkrotný a prudký“. Druhý Ježíšův příchod bude zcela
jistě nepopsatelně hlučný. Nebude na tom nic tajného!

3. Jaké další fyzické důkazy budou doprovázet Ježíšův návrat?
Zjevení 16:18 A rozpoutaly se _______________________________________, jaké nebylo,
co je člověk na zemi; tak silné bylo to zemětřesení.

4. Kdo uvidí Ježíše, když se vrátí?
Matouš 24:30 Tehdy se ukáže znamení Syna člověka na nebi; a tu budou lomit rukama
____________________ země a ________ Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s
velkou mocí a slávou.
Zjevení 1:7 Hle, přichází v oblacích! Uzří ho ______________ ___________.
POZNÁMKA: Je to naprosto zřejmé, abychom to pochopili. Každý žijící, hříšný nebo
spravedlivý, uvidí Ježíše, jak se vrací na Zemi. V Bibli není popsané tajné shromáždění neboli
„vytržení“ Božího lidu.

5. Kdo bude s Ježíšem, když se vrátí na oblacích?
Matouš 25:31 Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni ____________ s ním, posadí se na
trůnu své slávy.
POZNÁMKA: Záře Pánova návratu způsobí, že jas vodíkové bomby bude v porovnání s tím
bezvýznamně bledý. U Ježíšova hrobu záře jednoho anděla způsobila, že všichni římští strážci
padli na zem jako mrtví muži (Matouš 28: 2-4). Jas všech nebeských andělů způsobí, že
Ježíšův druhý příchod bude příliš jasný, než aby ho někdo mohl přehlédnout. K tomu se přidá
velkolepá sláva Ježíše a Otce (Lukáš 9:26). Ježíšův druhý příchod bude jako blesk blýskající z
jednoho horizontu na druhý (Matouš 24:27).

6. Co udělá jas Ježíšova příchodu s žijícími bezbožníky?
2. Tesalonickým 1:7, 8 ...až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,aby v
_________________ ____________ vykonal trest na těch, kteří neznají Boha,.

2. Tesalonickým 2:8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš ‚zabije dechem svých úst‘ a
______________________svým slavným příchodem.

7. Co se stane se spravedlivými mrtvými při Ježíšově příchodu?

POZNÁMKA: Boží svatí se setkají s Pánem ve vzduchu. Ježíš se při svém druhém příchodu
nedotkne Země, takže se na zemi neobjeví, jak mnozí věří. Jeho druhý příchod bude zjevení
se na nebi, nikoli na Zemi.

10. Jaké slavnostní varování Ježíš dává před svým druhým
příchodem?
Matouš 24:5 Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat‚ já jsem Mesiáš ‘ a
_________________ ______________.
Matouš 24:24, 26 Neboť vyvstanou ___________________ a lžiproroci a budou předvádět
veliká znamení a _____________________ že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné…
Když vám řeknou: ‚Hle…., v tajných úkrytech,‘ _____________________ tomu!
POZNÁMKA: Satan bude napodobovat druhý Kristův příchod tím, že se na Zemi objeví jako
nádherná bytost, a podvede miliardy. Ježíš nás varoval, že se země při svém druhém
příchodu vůbec nedotkne, ale spíše zůstane ve vzduchu. Oslnivé podvody Satana budou tak
přesvědčivé, že většina lidí bude podvedena.

11. Co zabrání, aby spravedliví nebyli oklamání?
Izajáš 8:20 K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové __________________, že mu z něho
nevzejde jitřní záře?

1. Tesalonickým 4:16 ... a ti, kdo zemřeli v Kristu, __________________ nejdříve;

8. Co se v tomto bodě stane žijícím a vzkříšeným svatým?

POZNÁMKA: Boží lid nebude oklamán, protože ze studia Božího slova bude vědět, jak Ježíš
přijde (Skutky 17:11). Jakékoliv zjevení se, které není v souladu s Písmem, je padělek a musí
být odmítnuto. Ježíš nás předem varoval. Matouš 24:25 „Hle, řekl jsem vám to předem.“

1. Korintským 15:52, 53 ... mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí
__________________________. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a
smrtelné nesmrtelnost.

12. Bude bezpečné se jít podívat na falešného krista?
Matouš 24:26 Když vám řeknou: ‚Hle, je na poušti,‘ _____________________!

POZNÁMKA: Nikdo kromě Boha nyní není nesmrtelný (1. Timoteova 6:15, 16). Nesmrtelnost
však bude dána jako dar spravedlivým při Ježíšově druhém příchodu. Jejich těla budou také
proměněna v nebeská, neporušitelná těla, jako Ježíšovo (Filipským 3:20, 21).

13. Co víme o době Ježíšova návratu?

9. Co se stane se spravedlivými poté, co budou proměněni?

Matouš 24:36 O onom dni a hodině však ______________
andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

1. Tesalonickým 4:17 Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi
_________________ v oblacích vzhůru vstříc Pánu.

Matouš 24:33 Tak i vy, až toto všecko uvidíte, vězte, že ten čas je ___________________,
přede dveřmi.

_________________, ani

POZNÁMKA: Jenom Bůh zná přesný čas druhého příchodu. Všechna určování dat jsou v
rozporu s Biblí. Ale Ježíš dal jasně najevo, že když vidíme naplnění znamení Jeho příchodu
(Matouš 24: 4–51; Lukáš 21: 8–33; a 2. Timoteova 3: 1–8), můžeme vědět, že Jeho příchod
je velmi blízko - dokonce za dveřmi.

Izaiáš 25:9 „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a
________________... budeme jásat a radovat se, že nás spasil.“

____________ nás

19. Jaký je hlavní účel druhého příchodu Ježíše?

14. Co budou dělat andělé při druhém příchodu Ježíše?
Matouš 24:31 On vyšle své anděly…. a ti ____________________ jeho vyvolené od čtyř
úhlů světa, od jedněch konců nebe ke druhým.
POZNÁMKA: Váš anděl strážný (Matouš 18:10) vás pravděpodobně jako první pozdraví při
Ježíšově návratu. Jaká požehnaná myšlenka! Není divu, že Bible nazývá druhý příchod
„požehnanou nadějí“ (Titovi 2:13)!

15. Jelikož žijeme těsně před druhým příchodem Ježíše, jaký
bychom měli mít vztah k této slavné události?
Matouš 24:44 Proto i vy _______________
člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

_______________________, neboť Syn

16. Jak budou lidé odměněni při druhém příchodu Ježíše?
Zjevení 22:12 Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému ______________
toho, jak ________________________.
POZNÁMKA: Lidé budou spasení milostí, ale odměněni na základě svého chování, nikoli
podle svého vyznání (Matouš 7: 21–23).

17. Co řeknou bezbožní, když se Ježíš vrátí?
Zjevení 6:15-17 Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní – jak otrok, tak
svobodný… volali k horám a skalám: „Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který
sedí na trůnu… Neboť přišel veliký den jeho hněvu; _____________ _____________ moci
______________________?
POZNÁMKA: Během tohoto strašlivého posledního zemětřesení hříšníci - zkamenělí
strachem - dají přednost tomu, aby na ně skály a hory padaly, než aby nepřipravení čelili
Králi Ježíši.

18. Co řeknou spravedliví, když se objeví Ježíš?

Jan 14:3 Opět přijdu a ___________________
byli, kde jsem já.

________________ k sobě, abyste i vy

POZNÁMKA: Ježíšovým nejúžasnějším cílem při návratu na Zemi je vzít své děti do
nádherného domu, který pro ně připravil. Už nikdy žádné slzy, trápení, bolesti srdce nebo
nemoci. Ale spíše nevýslovná věčná radost a mír.
Tvoje odpověď
Ježíš přijde na oblacích velmi brzo. Naplánuješ si nyní být připraven se s Ním setkat?
ODPOVĚĎ: _______________
Dodatek
Tato část poskytuje dodatečné informace pro další studium.
Tajné vytržení
Teorie tajného vytržení je založená na osmi předpokladech, které byly přijaté tak široce, že
většina lidí je přijímá jako skutečnost, aniž by se zastavili a prozkoumali to. Nicméně naše
jediné bezpečí spočívá v každodenním zkoumání Písma, abychom rozhodli, zda je to tak.
(Skutky 17:11). Osm bodů teorie tajného vytržení jsou následující:
1. Vytržení je tiché .
2. Vytržení je neviditelné.
3. Vytržení zanechá hříšné naživu.
4. Bůh přemístí spravedlivé, aby je ochránil před soužením.
5. Druhý příchod Krista bude ve dvou fázích: (1) tajné vytržení a (2) skutečný příchod, který
bude velkolepý.
6. Tyto dvě fáze druhého příchodu bude od sebe dělit sedm let.
7. K vytržení dojde před zjevením Antikrista, který poté způsobí soužení.
8. Hříšníci budou mít v tomto bodě druhou šanci se obrátit a sloužit Kristu.

Prozkoumat plně tyto body je nad rámec této limitované přílohy, ale stručně
tady probereme každý bod. Bodem číslo jedna a dvě jsme se zabývali v této lekci, ale
abychom je zdůraznili, jsou znovu zmíněny. Připravte se, že budete překvapení!

1. Vytržení není tiché, ale spíše extrémně hlasité. V Bibli je napsáno, že Ježíš sestoupí “se
ZVUKEM, s HLASEM ARCHANDĚLA a s TROUBOU BOŽÍ.” 1.Tesalonickým 4:16, (zvýrazněné
přidané). David píše, “Přichází náš Bůh a nehodlá mlčet: ... vichřice běsní kolem něho.” Žalm
50:3. A Jeremiáš píše, “Hospodin vydá řev z výšiny, ... vydá svůj hlas, ...hlasitě řve…. Hukot
vřavy dolehne až do končin země.” Jeremiáš 25:30, 31. Na tom nebude nic tichého! Kristus
přijde s hlukem, který bude slyšet na celém světě. Dobře si to poznamenejte. Pokud budete
žít, když se Ježíš vrátí, uslyšíte ho přicházet. Ve vašich uších bude hučet katastrofický hluk.
2. Vytržení není neviditelné; všichni jej uvidí. Všichni andělé přijdou s Ježíšem (Matouš
25:31).
Při Ježíšově vzkříšení se objevil jeden osamělý anděl a jeho jas byl tak silný, že celá římská
stráž
padla
na
zem
jako
mrtví
muži.
(Matouš
28:2-4).
Zvažte
ohromující
jas
všech
nebeských
andělů!
Ke slávě andělů bude přidána Ježíšova vlastní sláva (Matouš 25:31) a sláva Jeho Otce
(Matouš 16:27). Jas bude ohromující. Ježíš dodal: „Nebo jako blesk vychází z východu, září
až na západ; tak bude i příchod Syna člověka.“ Matouš 24:27
Tajné?
V
žádném
případě.
Ve skutečnosti to Bible navždy vyřešila slovy: “Hle, přichází s oblaky a každé oko ho uvidí.”
Zjevení 1:7. Buďte si jisti, že pokud budete naživu při druhém příchodu Ježíše, uvidíte Ho
přicházet!
3. Vytržení neponechá bezbožné naživu. Budou zabití při příchodu Páně. (Izajáš 11:4;
Malachiáš 4:1; 2. Tesalonickým 2:8).
4. Bůh neodejme spravedlivé ze soužení, ale spíše je navzdory skrze to ochrání.
(Žalm 91:5-12).
5. Druhý příchod Krista nebude ve dvou fázích— jeden tajný a ten další viděn všemi. Je jen
jeden druhý příchod a ten uvidí každý žijící člověk na zemi. Neexistuje žádný biblický verš,
který by podporoval druhý příchod ve dvou fázích.
6. Učitelé tajného vytržení prohlašují, že mezi dvěma druhými příchody Ježíše bude
sedmileté období. To není biblické.
7. Antikristus se neobjeví tři a půl roku po druhém Ježíšově příchodu. Je aktivní po celá
staletí. (1. Janova 4:3) a koná svou hanebnou práci i nyní.
8. Bezbožní hříšníci nebudou mít po druhém příchodu druhou příležitost být zachránění.
Při druhém příchodu budou zničeni všichni hříšníci. Po druhém příchodu Ježíše neexistuje
pro nikoho druhá příležitost.

