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Co se chystá? 

• Svatba 

• Korunovace 

Některá další znamení: 

Pronásledování křesťanů: 

Pak vás budou vydávat do soužení a budou vás zabíjet; a všechny národy vás 
budou nenávidět pro mé jméno. (Matouš 24:9) 
 
Příprava nevěsty: 

 Radujme se a jásejme a vzdávejme mu slávu, protože přišla svatba Beránkova 
a jeho žena se připravila;  a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ Tím 
kmentem jsou spravedlivé činy svatých. (Zjevení 19:7-8) 
 
Symbolická znamení: 

 Časně ráno pak Jozue vstal. Vyrazili ze Šitímu a přišli až k Jordánu, on a všichni 
synové Izraele. Tam přenocovali, dříve nežli se měli přebrodit.  ⌈Když uplynuly⌉ tři 
dny, stalo se, že správci prošli středem tábora a přikázali lidu: Jakmile uvidíte 
truhlu smlouvy Hospodina, svého Boha, a lévijské kněze, kteří ji nesou, i vy 
vyrazíte ze svého místa a půjdete za ní.  Avšak mezi tebou a mezi ní bude 
vzdálenost v míře asi dvou tisíc loket. Nepřibližujte se k ní, abyste tak poznali 
cestu, po které půjdete, protože po té cestě jste nikdy dříve neprocházeli.  
(Jozue 3:1-4) 

 
Jak to bude vypadat? 

Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se 
nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději.  Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel 
a vstal z mrtvých, tak Bůh také ⌈ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede⌉ s ním.  Neboť 
toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu 
Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože ⌈za zvuku přikazujícího zvolání, 
hlasu archanděla a⌉ Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou 
nejdříve.  Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi 
uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme 
s Pánem.  Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. (1.Tessalonicenským 4:13-18) 

 



 

Týká se vytržení všech křesťanů? 
 

„Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale 
nebudou schopni.  V tu chvíli, když by hospodář vstal a zavřel dveře, a vy byste 
zůstali stát venku, začali tlouci na dveře a říkat: Pane, otevři nám, on vám odpoví: 
Neznám vás a nevím, odkud jste.  Tehdy začnete říkat: Jedli jsme ⌈před tebou⌉ 
i pili a na našich ulicích jsi učil.  A on ⌈vám řekne:⌉ ⌈Neznám vás a nevím, odkud 
jste⌉. Odstupte ode mne všichni činitelé nepravosti! (Lukáš 13:24-27) 
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Jak být připraven? 

„Kdo je tedy věrný a rozumný otrok, jehož pán ustanovil nad svou čeledí, aby jí 
dával pokrm v pravý čas?  Blahoslavený ten otrok, kterého jeho pán po svém 
příchodu nalezne, že tak činí.  Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším svým 
majetkem.  Kdyby si však onen zlý otrok ve svém srdci řekl: Můj pán ⌈dlouho 
nepřichází⌉ a začal by bít své spoluotroky, jíst a pít s opilci,  přijde pán onoho 
otroka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou nezná.  Oddělí ho a určí mu úděl 
s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“  (Matouš 24:45-51) 
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Neboť ještě velmi, velmi krátký čas, a ⌈ten, který má přijít⌉, přijde a nebude 
otálet. (Židům 10:37) 


