
Vytržení

V Bibli je mnoho informací o tzv. „vytržení“. Vlastně, čím více jsem to téma studoval, tím více 
jsem zjišťoval jak je rozsáhlé a komplexní. V Americe (novém světě, „zemi zaslíbené“) je to hojně 
diskutované a vykládané téma, v Evropě naopak téměř ignorované. Možná to má něco společného s 
tím, že je to vlastně velice bizarní idea, jako z sci-fi knížky (čímž vlastně Bible je – ale reálná sci-fi) 
a to je mnohem bližší Američanům než nám „racionálním“ lidem ze „starého světa“. 
Jsou v podstatě čtyři výklady. Jedni tvrdí, že k žádnému vytržení vůbec nedojde. Druzí, že k 
vytržení dojde ještě před tím než začne posledních sedm let (Danielův sedmdesátý týden). Třetí, že 
vytržení bude v polovině posledního sedmiletí. Čtvrtí, že bude až na samém konci sedmi let po 
velikém soužení. Vytržení je ale mnohem bohatší, komplexnější i záhadnější událost než jakákoli z 
těchto jednotlivých možností. 

Apoštol Pavel píše Tesalonickým následující:  „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.Tes.15-18). Samotné slovo „vytržení“ se v Písmu nevyskytuje. Je to 
zkratka pro „uchvácení vzhůru“, z řeckého slova „harpazo“, které znamená „uchvátit, vytrhnout“. 
Pavel o tom také mluví jako o „našem shromáždění k němu“, nebo našem „proměnění“. Budu 
používat slovo vytržení, které jednoduše a dobře vystihuje o co jde. 
Korintským Pavel píše: „Toto vám říkám, bratři, že tělo a krev nemůže být dědicem Božího 
království ani porušitelné nebude dědicem neporušitelného. Hle, říkám vám tajemství: Ne všichni  
zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice. Zazní  
polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Neboť toto porušitelné tělo  
musí obléci neporušitelnost a toto smrtelné musí obléci nesmrtelnost.“ (1.Kor.15:50-53). Přišel 
apoštol Pavel s něčím zcela novým? Novým zjevením o vytržení? Do určité míry ano. On rozvádí a 
vysvětluje něco co se již v minulosti stalo (i když pravděpodobně, vyjma Ježíše, zatím bez proměny 
těla v neporušitelné) a co do budoucna naznačují proroci včetně Ježíše. Pojďme se nejdříve podívat 
co se můžeme dozvědět o vytržení z Tanaku („Starého Zákona“).

Velice výstižný obraz vytržení je v Exodus 19. „Jahve řekl Mojžíšovi: Jdi k lidu a posvěcuj je dnes i  
zítra. Ať si vyperou oděvy a jsou připraveni k třetímu dni, protože třetího dne Jahve před očima 
všeho lidu sestoupí na horu Sínaj... Až táhle zatroubí beraní roh, pak budou oni vystupovat na horu.  
Mojžíš sestoupil s hory k lidu, posvěcoval lid, a oni si vyprali oděvy... Jahve sestoupil na horu 
Sínaj, na vrchol hory; pak Jahve zavolal Mojžíše na vrchol hory a Mojžíš vyšel vzhůru.“ 
(Ex.19:10,11,13,14,20). Vidíme, že Bůh nesestupuje až dolů na zem ale na horu, kde je skryt v 
oblaku kouře a Mojžíš vystupuje vzhůru k Bohu.
V prorocích máme pasáže, které můžou naznačovat vytržení: „Tehdy ti, kdo se bojí Boha, mluvili  
jeden s druhým a Jahve dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se  
bojí Boha a kdo si váží jeho jména. Budou mým vlastnictvím -- praví Bůh zástupů -- v den, který  
učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží. Znovu budete  
vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží. Neboť  
hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou  
strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Bůh zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak  
vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení.  
Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele.“ (Mal.3:16-20). 
„Hledejte Boha, všichni pokorní země, kteří vykonáváte jeho nařízení, hledejte spravedlnost,  
hledejte pokoru; snad se ukryjete v den Jahveho hněvu.“ (Sof.2:3). 
„Tvoji mrtví ožijí, moje mrtvoly vstanou. Probuďte se a jásejte, obyvatelé prachu, protože tvoje  
rosa je rosou světla úsvitu a země vyvrhne nebožtíky. Jdi, lide můj, vejdi do svých pokojů a zavři za  



sebou dveře; ukryj se na malou chvíli, dokud nepřejde rozhořčení. Neboť hle, Jahve vychází ze  
svého místa, aby navštívil obyvatele země za jejich vinu.“ (Iz.26:19-21).
„V den zlý mě schová ve své skrýši, skryje mě v úkrytu svého stanu, na skálu mě zdvihne.“ (Ž.27:5)

První člověk, který byl vytržen k Bohu byl Henoch. „Všech Henochových dnů bylo tři sta šedesát  
pět let. Henoch chodil s Bohem a už nebyl, protože ho Bůh vzal.“ (Gn.5:21-24). „Vírou byl  
Henoch přenesen, aby nespatřil smrt. A nebyl nalezen, protože ho Bůh přenesl, neboť předtím, než  
byl přenesen, měl svědectví, že se líbil Bohu.“ (He.11:5)  Henoch byl prvním člověkem, který 
nezažil fyzickou smrt. Je to skutečně fascinující postava. Je to první prorok, který ještě před 
potopou prorokoval o konečném soudu a návratu Mesiáše. „O nich také prorokoval Henoch, sedmý 
od Adama, když řekl: ‚Hle, Pán přišel s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi a  
aby usvědčil každého‘ ze všech skutků bezbožnosti.“ (Ju.1:14-15). Napsal knihu, kde odkrývá činy 
padlých andělů, prorokuje o celosvětové potopě, o Božím vyvoleném lidu, jeho přechodu Rudého 
moře, putování po poušti, příchodu Mesiáše a mnoho, mnoho dalšího. Není divu, že z ní citují i 
apoštolové. „Zbožní lidé jsou bráni pryč, a přitom není, kdo by rozuměl, že před příchodem zla je  
spravedlivý vzat.“ (Iz.57:1). „Spravedlivý“ zemřeli ještě před potopou, včetně Metuzaléma, syna 
Henocha, jehož jména také znamená („jeho smrt přinese soud“). (Zároveň víme, že mnozí křestané 
umírají mučednickou smrtí a bezpochyby to má pro Boha velikou cenu a dočkají se cti a  odměny, 
která jim za to náleží).   
Další prorok, který nezemřel, ale byl vytržen je Elijáš. „Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom 
je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe!“ (2.Kr.2:11). 
Proročtí žáci, včetně Elíši, věděli, že Bůh vezme Elijáše. „Proročtí žáci, kteří byli v Bét-elu, vyšli k  
Elíšovi a zeptali se ho: Víš, že dnes Jahve vezme tvého pána od tebe? Odpověděl: Také to vím,  
mlčte!“ (2.Kr.2:3). Proročtí žáci ale očividně nevěděli, nebo nevěřili, že Bůh vzal Elijáše k sobě do 
nebe, protože řekli Elíšovi: “Hle, s tvými otroky je padesát mužů bojovníků, ať jdou a hledají tvého 
pána, zdali jej Jahveho Duch neodnesl a nehodil na nějakou horu či do nějakého údolí. Řekl:  
Neposílejte. Nutili ho až hanba, takže nakonec řekl: Pošlete je. Poslali tedy padesát mužů a ti  
hledali tři dny, ale nenašli ho.“ (2.Kr.2:16-17) Zrovna tak v našem čase většina lidí, včetně mnoha 
„křesťanů“ pravděpodobně nebude vědět nebo věřit, že když mnozí zmizeli, tak byli vytrženi k 
Bohu do nebe.  
Třetím člověkem, který byl vzat vzhůru do nebe byl samozřejmě Ježíš a to před zraky mnohých. 
„Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a zmizel jim z očí v oblaku.“ (Sk.1:9). To byl jeho 
veřejný odchod a až se vrátí zpět na Olivovou horu z které odešel, tak to bude také velice veřejná 
událost. Pak je ale ještě jiný jeho odchod, který není veřejný a není skoro vůbec známý. 
Marie Magdalská byla první u prázdného hrobu Ježíše a tam se setkala přímo s Ježíšem. Když ho 
poznala tak jí řekl: „Nedrž se mne, neboť jsem ještě nevystoupil ke svému Otci. Jdi k mým bratřím a  
řekni jim: ‚Vystupuji k Otci svému i k Otci vašemu, k Bohu svému i k Bohu vašemu.“(Jan 20:17). 
Zde je naplnění obrazu chrámového kněze, kterého se nikdo nesměl dotknout před tím než přinesl 
oběť smíření Bohu. Marie viděla Ježíše před tím než vystoupil k Otci, aby sebe prezentoval jako 
prvotinu z úrody země, jako beránka bez vady. „Až vejdete do země, kterou vám dávám, a sklidíte  
její žeň, přinesete první snop ze své žně knězi. On zamává snopem před Bohem, abyste došli  
zalíbení; druhého dne po sobotě s ním kněz zamává. V den, kdy zamáváte snopem, připravíte  
ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť Bohu“ (Lv.23:10-12).

Co tedy říká sám Ješua k odchodu svatých na konci věku: „O tom dni a hodině nikdo neví, ani  
andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec. Neboť jak tomu bylo za dnů Noe, tak tomu bude i při  
příchodu Syna člověka. Jako totiž v oněch dnech před potopou jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do 
dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový  
bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán.  
Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána.“ (Mt.24:40-41) 
Někteří tato Ježíšova slova vyslovena v kontextu srovnání s potopou vykládají tak, že bezbožní 
budou vzati a Boží děti zanechány. Ješua ale zde začíná slovy: „O tom dni a hodině nikdo neví, ani  



andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.“ (Mt.24:36) To jsou přesná slova, která se používala o 
Svátku Troubení, který je spojován s vytržením (viz. „Boží Svátky a Znamení na Nebi“). Také je 
zde odkaz na židovskou svatbu, kdy pouze Otec ženicha ví a určuje, kdy se ženich vrátí pro svou 
nevěstu. Tradiční židovská svatba je vůbec nádherným obrazem té svatby všech svateb – svatby 
Krista a jeho nevěsty.
Ješua nám slíbil, že se pro nás vrátí a vezme nás k sobě: „V domě mého Otce jsou mnohé příbytky.  
Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo,  
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 14:2-3). Ježíš zde použil 
úplně stejná slova jako byla vyslovována při tradiční židovské svatbě! Při židovské svatbě v době 
Ježíše ženich po zasnoubení s nevěstou odešel do domu svého otce, aby tam pro nevěstu připravil 
místo k jejich společnému životu. Nevěsta (a družičky) nevěděla, kdy přesně se pro ní ženich vrátí a 
tak se připravovala a těšila na ten den až znovu přijde. Svatba na kterou Ješua odkazoval je 
nádherným obrazem návratu Mesiáše pro svou milovanou. Podívejme se jak probíhala. 

Svatba
Svatba má dvě části. Nejdříve zasnoubení – pak o rok nebo dva později svatební obřad. Zasnoubení 
bylo zavazující. 
Ženichův otec vybíral nevěstu. Poslal přítele nebo spolehlivého sluhu k rodičům potenciální 
nevěsty. Nevěsta nemusí vůbec potenciálního ženicha znát. Všechno co ví je, že s ním stráví zbytek 
života pokud řekne ano k sňatku. Zde můžeme vidět paralelu s duchem svatým. 
Za nevěstu se platila cena a bylo to běžně něco velice cenného. Půda, zvířata, stříbro nebo zlato.
Ježíš za jeho nevěstu zaplatil tu nejvyšší cenu.
Při zásnubním rituálu je vysloven slib, který je zavazující. Muž a žena spolu zatím nežijí, a nemají 
žádný fyzický styk. Nevěsta pozvedne a vypije číši vína na potvrzení závazku.
Manželský kontrakt je sepsán ve kterém manžel slibuje, že se ve všem o nevěstu postará. Kontrakt 
je vždy podepsán před dvěma svědky a pak předán nevěstě a Otci.  
Bible je náš svatební kontrakt. Říká nám vše o tom co pro nás ženich udělal a ještě udělá. Nevěsta 
musí souhlasit s tím svazkem a je to stejné s námi. 
Na potvrzení se pije s číše smlouvy. Již teď jsou oba opravdu manželé. Dary jsou nyní předány 
nevěstě a její rodině ženichem nebo jeho sluhou.

Nám jsou dány dary skrze ducha svatého a pokaždé, když společně pijeme pohár smlouvy tak 
potvrzujeme náš svazek s naším ženichem Ježíšem.
Nevěsta pak prošla rituálním ponořením, tj. obmytím symbolizující její odvrácení od všech věcí 
minulosti a začátek nového života s jejím milovaným.

Nyní ženich odchází zpět do domu svého Otce, aby připravil místo pro svatbu a jeho novou nevěstu. 
Ženich slibuje, že se skutečně pro svou nevěstu vrátí. 
„Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky.  
Kdyby nebyly, řekl bych vám to. Neboť vám jdu připravit místo. A odejdu-li a připravím vám místo,  
opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.“ (Jan 14:1-3)

Ježíš zde použil úplně stejná slova, jako byla vyslovována při tradiční židovské svatbě! Ježíš mluví 
k svým následovníkům jako ženich potvrzující, že se pro ně vrátí, aby je vzal k sobě domů u svého 
Otce.  

Nyní začíná období čekání! Nevěsta se připravovala tak aby se co nejvíce líbila svému ženichovi. 
Napjatě čekala na návrat ženicha. Ona nevěděla přesně, kdy se pro ní její milovaný vrátí. O tom 
čase věděl a rozhodoval pouze Otec ženicha! Když Otec viděl, že jeho syn již připravil vše pro svou 
nevěstu, pak povolil svému synu, aby dopravil svou nevěstu do svého domova. 
Nevěsta je v okruhu rodiny a přátel, které brzy opustí. Je plná emocí. Možná odjede velice daleko.



Když ženich přijede pro svou nevěstu, tak to vypadá spíše jako dobrovolný únos – ženich přichází 
uprostřed noci. Ženich a jeho přátelé přichází neoznámení a s výkřikem! Pak následovalo 
zatroubení na šofar. Nevěsta musí být připravena utéci se ženichem bez váhání nebo zdržování!

Jedno ze jmen pro Svátek Troubení je dle židovské literatury „svatební den Mesiáše.“ Celý tento 
svatební obřad je obraz Krista přicházejícího pro svou nevěstu před dny sebezpytování a soudu a 
následným dnem Smíření - Yom Kippur. Tento čas se také nazývá „Dny Údivu“, nebo „soužení k 
pokání“.

Ženich bere svou nevěstu do domova, který pro ni připravil a sňatek je dovršen ve fyzickém 
spojení.   
Nad  novo-manželi jsou vyslovena požehnání a druhý pohár vína je vypit jako symbol druhé pečetě 
manželské smlouvy. Nyní stráví sedm dnů v novém domově v svatební místnosti, „Huppah“. Tím 
začíná čas líbánek.  
Povlečení s krví nevěsty je předáno rodině nevěsty jako potvrzení jejího panenství - čistoty. Je to 
podobenství Mesiášova roucha potřísněného krví. On je důkazem naší čistoty, protože nás přikrývá 
svou krví. 
Poté přichází čas na svatební hostinu! Naše hostina bude na místě, které připravil Ješua. Někteří se 
domnívají, že v nebi, druzí že na zemi po jeho návratu. 
Po sedmi dnech v „Huppah“, přichází na svatební hostinu nevěsta a ženich a přidávají se k hostům. 
Tito hosté se nazývají B'nai Huppah, „děti svatební místnosti.“

Tolik tedy o židovské svatbě. Nádherný obraz svatby církve a jejího ženicha na který Ježíš jeho 
posluchače odkazuje! 

Nechal by milující ženich svou milovanou nevěstu projít peklem největšího soužení jaké kdy na 
zemi bylo a pak si pro ní přišel? Přišel by až na konci „velikého soužení“ pro těch pár „šťastných“, 
kteří přežili, aby je vytrhl do oblak, pozdravil se s nimi a vzápětí by se vrátili na zdevastovanou zem 
vyhladit zbytek bezbožných? Jaký význam by vůbec mělo takové vytržení? Pavel píše, že se máme 
těmi slovy o shromáždění se k němu povzbuzovat. Píše o požehnané naději a ujišťuje nás, že 
nejsme určeni k hněvu. Poslední roky na zemi nejsou ale nic jiného než planoucí Boží hněv. Budou 
tedy Boží vyvolení chráněni někde na zemi jako je slíbeno Izraeli? (viz. Zj. 12:6). Nikoliv, věřící, 
kteří v té  době budou na zemi a rozhodnou se být věrní Kristu, budou v té době nejvíce 
pronásledovanou skupinou na zemi! „A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je  
přemohla.“ (Zj.13:7) „...obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní  
obrazu šelmy.“ (Zj.13:15). 
Mnoho zmatení plyne z nepochopení skutečnosti, že posledních sedm let (Danielův poslední týden) 
je vyhrazen hlavně pro Boží jednání s Izraelem. Je to soužení k jeho záchraně a také k probuzení 
vlažných křesťanů a nevěřících. To není čas k pročištění těch, kteří už jsou čistí a věrní! Ježíš řekl 
„dokonáno jest“!   

Dvoutisíciletá doba církve z pohanů, doba milosti, končí s příchodem posledního týdne - „Pro tvůj  
lid a pro tvé svaté město je vyděleno sedmdesát sedmiletí“ (Dn.9:24). (69 bylo do prvního příchodu 
Mesiáše. Poslední sedmiletí začíná, když „on potvrdí - posílí, svou smlouvu s mnohými jednoho 
týdne“). „Část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů.“ (Ř.11:25). Nakonec je opět 
hlásáno evangelium Božího Království, které hlásal Ješua svému národu. „Toto evangelium 
království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ 
(Mt.24:14). O to se postará i 144 000 a Boží anděl, který letí prostředkem nebe a zvěstuje 
evangelium a Boží soud všem na zemi. (Zj.14:6-7). 
Čas církve je tedy 2 000 let a po tom co vejde „plnost pohanů“ přichází opět čas pro Boží jednání s 
Izraelem. „Po dvou dnech nás oživí, třetího dne nám dá povstat, abychom žili před ním.“ (Oz.6:2). 



Je to čas „Jákobova soužení“ působícího k jeho záchraně. 
Poslední sedmiletí je těsně za dveřmi. Všechny kulisy i aktéři jsou na místě a připraveni. Zbývá jen 
zvednout oponu pro poslední dějství věku. Církev, ta čistá, vítězící, v tomto dějství již nefiguruje 
(jak je zřejmé z knihy Zjevení). Její čas, čas milosti, končí. Má ale odejít čistá, vítězící a plná 
Božího Ducha. Pak přichází čas tlaku a soužení k záchraně zbytku Izraele a těch, kteří to potřebují. 
Boží děti jsou prostě různé. Sbor ve Filadelfii to nepotřebuje: „Protože jsi zachoval slovo mé 
vytrvalosti, i já zachovám tebe od (ek) hodiny zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby  
vyzkoušela obyvatele země.“ (Zj.3:10). Jiné sbory, pokud si nevezmou k srdci Ježíšovi rady, projdou 
tou zkouškou ohněm. Pět z deseti družiček nebylo připravených a propásli svatební hostinu. Jeden 
ze tří otroků měl strach a zakopal talent, který mu byl svěřen v zemi a Pán, když se vrátil, mu vzal i 
to málo co měl a vyhodil ho ven do nejzazší temnoty. (Temnota je jedna s hlavních charakteristik 
dne Božího hněvu, času soužení). „Proto vždy bděte a modlete se, abyste byli hodni uniknout  
všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka.“ (Lk.21:36). 

Ješua říká: „Jak bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a  
vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila. Podobně bylo  
za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze  
Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn  
člověka.“ (Lk.17:26-30). 
Podívejme se jak je předpotopní situace obraz konce věku ve vztahu k vytržení. Noe a jeho rodina 
je obraz Izraele (zbytku - třetiny Izraele), které Bůh zachovává a chrání na zemi v době velkého 
soužení (druhé zkázy světa). „A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji  
tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.“ (Zj.12:6). Henoch (nežid) je obraz Kristovi církve, která je 
vytržena ze země před Božím hněvem (vypadá to, že ještě před posledními sedmi lety). (Zj.4 a 5). 
Elijáš může být obraz 144 000 židů, kteří jsou vytrženi v polovině posledních sedmi let. „Vtom bylo 
její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu.“ (Zj.12:5). Lot pak může být obraz těch křesťanů, kteří jsou 
ještě hodně spjati se světem a váhají vyjít a jsou vytrženi později než posvěcená a vítězící církev, 
možná těsně před dnem Božího hněvu, nebo společně s 144 000 neposkvrněných s Izraele. 

Pavlovo Vysvětlení
Apoštol Pavel nenapsal své dopisy v pořadí v kterém je máme v N.Z. První listy, které napsal byli 
nejpravděpodobněji Tesalonickým. Pavel strávil mnoho let přípravou na svou službu, také v Arábii, 
jak čteme v první a druhé kapitole Galatským. Tam u hory Sínaj mohl také dostat od Boha zjevení o 
vytržení pro novou církev, protože hned ve svém prvním listu, který byl údajně právě 
Tesalonickým, věnuje poměrně hodně prostoru učení o vytržení. Zde odhaluje tajemství, které bylo 
zatím pouze v náznacích, protože až nyní s novým věkem církve nadešel Boží čas jej odhalit. „Hle,  
říkám vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, při  
zvuku poslední polnice. Zazní polnice, a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni.“ 
Naděje Izraele a S.Z. se upíná hlavně k Božímu království na zemi pod vládou Mesiáše z 
Jeruzaléma a Izraele, zaslíbené země. Naděje církve (naše) se upíná hlavně k věčnému životu v 
nebi, protože ten „druhý člověk je z nebe“. Obojí naděje dojdou naplnění. I proto přichází plnější 
zjevení o vytržení až skrze Pavla v N.Z.
Jedna z nejvíce diskutovaných pasáží je Pavlova odpověď na obavy Tesalonických, že již propásli 
vytržení.. „Pokud jde o příchod našeho Pána Ježíše Krista a naše shromáždění k němu, žádáme 
vás, bratři, abyste se nenechali snadno otřást ve svém poznání ani vylekat buď skrze ducha, nebo  
skrze slovo nebo skrze dopis, vydávaný za náš, jako by den Pánův již nastal. Ať vás nikdo žádným 
způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk 
bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko,  
čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat  
za Boha. Nevzpomínáte si, že jsem vám toto říkal, ještě když jsem byl u vás? Také víte, co ho nyní  
zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká,  



dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat. A potom bude zjeven ten Bezzákonný,  
kterého Pán Ježíš odstraní dechem svých úst a zahladí jej i jeho skutky jasným zjevením svého  
příchodu.“ (2.Tes.2:1- 8). 
Mnozí tuto pasáž vykládají tak, že k vytržení nedojde dokud nebude zjeven syn záhuby 
(„antikrist“). Pavel zde ale odpovídá na obavy Tesalonických, že propásli vytržení (o kterém jim 
psal v předchozím dopise), protože již nastal Pánův den – den Božího hněvu, čas soužení. V té době 
totiž právě začalo první velké pronásledování křesťanů a někdo se je snažil přesvědčit, že již nastal 
Pánův den. Pavel je tedy uklidňuje a píše, že ten den (Pánův den) nenastane dokud napřed nepřijde 
to odpadnutí (apostasia – zřeknutí se původního vyznání, opuštění dosavadního spojení. Politická 
nebo vojenská vzpoura) a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti. Pánovu dnu (nikoli vytržení) 
tedy předchází to odpadnutí (viz. 2.P.2:1-22) a zjevení syna záhuby. To odpadnutí také umožňuje, 
aby byl zjeven syn záhuby. 
Klíčové téma v této Pavlově odpovědi je identita „toho kdo je nyní zdržuje“. Zjevení syna záhuby 
tedy předchází odpadnutí a odejmutí toho, kdo ho nyní ještě zdržuje. Kdo vždy zadržoval hřích a 
bezzákonnost? Je to sám Bůh, který svým duchem zadržuje bezzákonnost. Boží duch od letnic 
přebývá v jeho lidu, v církvi. Dokud nebude z prostředku vzata Kristova církev s duchem svatým, 
tak nemůže být zjeven ten bezzákonný. Potom bude odhalen syn záhuby a začne naplno působit ta 
bezzákonnost (vzpoura proti Všemohoucímu), která již působila ale byla tlumena přítomností ducha 
Božího skrze posvěcenou a modlící se Církev. 
Všimněme si, že nám nikde není řečeno, abychom vyhlíželi příchod syna záhuby, který zabírá tolik 
místa v proroctví. Antikrist není znamením našeho vytržení za sedm nebo tři a půl roku. My máme 
vyhlížet našeho Spasitele, který přijde bez předchozího oznámení, zrovna tak jako ženich pro 
nevěstu při židovské svatbě, a jako zloděj v noci těm, kteří jsou ve tmě nebo nejsou připraveni. Až 
ráno a následující dny budou zjišťovat co všechno z jejich domu zmizelo. Tyto dny ihned po Svátku 
Troubení byli a jsou Bohem určeny k sebezpytování a pokání a jsou také známy jako „dny údivu“! 
(Viz. „Boží Svátky a Znamení na Nebi“). 
V prvním listu Tesalonickým Pavel píše, že se máme naším uchvácením vzhůru povzbuzovat a 
máme být „oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení. Neboť Bůh nás nepostavil k  
hněvu, nýbrž k získání spasení skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (1.Tes.5:8-9). Jaké by to bylo 
povzbuzení, kdybychom nejdříve měli projít „časem soužení jaké od počátku světa nenastalo a již 
nenastane“ - dnem Božího hněvu, a vidět jak kolem nás umírají miliony lidí, včetně našich 
blízkých? Písmo vůbec nesvědčí o tom, že křestané (ti kteří zůstali na zemi a nově obrácení) budou 
v té době chráněni, ba naopak, šelmě je dáno, aby přemohla svaté a každý, kdo se jí nepokloní je 
zabit. (Zj.13) 
„O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův  
den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy na ně náhle přijde  
zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby  
vás ten den přepadl jako zloděj. Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci  
ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví.“ (1.Tes.5:1-6) 
O časech a dobách jsem již psal ve výkladu Božích Svátků – stanovených časů. Každá z hlavních 
událostí v Božím spasitelském plánu má svůj stanovený čas! My nejsme ve tmě, aby nás ten den 
přepadl jako zloděj. My máme znát Písmo a Boží stanovené časy a být bdělí a střízlivý. 
„Jako zloděj v noci“ je odkaz na chrámového kněze, který někdy přišel do chrámu uprostřed noci 
(většinou v dobu kdy to chrámová stráž nejméně čekala, jako třeba kolem třetí hodiny), aby 
zkontroloval jestli stráž nespí. Pokud našel někoho jak spí, tak mu zapálil oděv. Dotyčný se ihned s 
hrůzou probral a strhl ze sebe roucho a zůstal na nádvoří nahý. O tomto vysokém knězi se říkalo, že 
přichází jako zloděj v noci.
Je zajímavé, že Pavel (i další apoštolové) píše tak jako by očekával, že k vytržení dojde velice brzy 
ještě za jeho života. Není divu protože Ježíš jasně učí, že máme očekávat jeho příchod kdykoli. 
Máme být vždy připraveni. Nikde v Písmu není psáno, že vytržení musí předcházet nějaké 
specifické události. Může k němu dojít v kterémkoliv roce. To se ale vůbec nedá říci o návratu 
Krista, kterému musí předcházet mnoho specifických událostí, podle kterých bude navíc možné dost 



přesně vědět, kdy se vrátí, aby dokonal zkázu bezbožných a ustanovil Boží království.
Ješua říká: „Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář  
věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.  
Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“ (Mt.24:42-44). 
My  nevíme, kdy se Ježíš vrátí pro své a proto máme být stále bdělí, stále žít ve svatosti v úzkém 
vztahu s Bohem. Kdybychom věděli kdy přijde, tak by to již nebyla taková zkouška naší věrnosti a 
vytrvalosti, protože bychom podle událostí popsaných v Písmu věděli, kdy přijde (za sedm, nebo 
3.5 roku) a zůstali bychom probuzení. 
Vytržení je také odměna za věrnost a vytrvalost. „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.“ (Mt.24:45-46). Ježíš pak pokračuje a říká, že zlému 
otroku určí úděl s pokrytci, kde bude pláč a skřípění zubů (doba soužení na konci věku). Následuje 
podobenství o deseti pannách (družičkách), které byli všechny unavené a usnuli, ale pět mělo sebou 
dostatek oleje a vešli na svatební hostinu a pět nikoli. Opět je zde výzva k bdělosti, protože nevíme 
den ani hodinu. Pak je podobenství o služebnících a talentech a nakonec Ježíšův příchod v slávě a 
jeho soud národů, kdy odděluje ovce a kozly.     
            
       
V již zmíněné pasáži z Exodu čteme, že lid se má posvěcovat, vyprat oděvy a být připraveni k 
třetímu dni (třetí „den“ od Mesiáše), protože třetího dne Jahve sestoupí na horu Sínaj. Měli pak 
vystupovat na horu až táhle zatroubí beraní roh. (Na svátek Troubení se celkem stokrát zatroubilo a 
poslední zatroubení bylo nejdelší a nejhlasitější). Lid ale ještě nebyl připraven vystoupit na horu k 
Bohu a tak pouze Mojžíš vyšel vzhůru. Při vytržení Ježíš nesestupuje až na zem ale vytržení jsou 
„uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem“. Mojžíš také musel vystoupit vzhůru, kde 
Bůh byl zahalen v „ohromném oblaku“. Při svém druhém příchodu Ježíš pak sestupuje až na zem a 
postaví se na Olivovou horu odkud byl také vzat do nebe, před zraky mnohých. (Sk.1:9-11). 
Vytržení a druhý příchod v moci a slávě jsou dvě zcela odlišné události. Podívejme se proč.           
     
„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. O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami 
přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ‚Pokoj a bezpečí‘, tehdy  
na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou. Vy však, bratři, 
nejste ve tmě, aby vás ten den přepadl jako zloděj.“ (1.Tes.4:16-5:4). 
„A jak bylo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka: jedli, pili, ženili se a vdávaly až do dne,  
kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Podobně bylo za dnů Lota: jedli, pili,  
kupovali, prodávali, sázeli a stavěli, avšak toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se  
sírou a zahubil všechny. Právě tak to bude toho dne, kdy se zjeví Syn člověka... Pravím vám, že té  
noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna 
bude vzata, a druhá zanechána.“ (Lk.17:26-30, 34-35). 
Zde čteme o vytržení a odchodu věrných. Vytržení přijde náhle a nečekaně, bez předchozího 
varování. To se rozhodně nedá říci o Ježíšově druhém příchod, kdy ho uvidí celý svět! Druhý 
příchod následuje až po „velkém soužení, jaké nenastalo od počátku světa až do nynějška, a nikdy  
již nenastane,“ (Mt.24:21) a nikoli v čase klidu a bezpečí, vdávání a stavění. Druhému příchodu 
předchází celosvětová zkáza a mnoho zcela specifických událostí.
„A budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných před řevem a  
vlnobitím moře. Lidé budou omdlévat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět; neboť  
mocnosti nebes se zatřesou. A potom uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou.  
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“
(Lk.21:25-28)
Zde vidíme Ježíšův příchod na konci věku. Tato slova nejsou pro jeho milovanou nevěstu, která na 



sobě má „zářivě čistý kment“. Zde Ješua mluví k ženě, která utekla do pustiny (Izrael) a k těm, kteří 
tu zůstali pro den Božího hněvu, času velikého soužení. Toto rozhodně již není čas, kdy probíhá 
normální život -  „pokoj a bezpečí“ (svatby, stavění, sázení atd.). Je to čas naprosté zkázy a hrůzy, 
kdy většina světové populace zahyne, jak je zřejmé z knihy Zjevení. 

Vytržení bude překvapením a nemůžeme vědět přesně v kterém roce, dni a hodině, k němu dojde. 
Ten den nás ale nemá překvapit „jako zloděj v noci“, protože máme žít ve světle. V té době ještě 
bude probíhat normální život – svatby, stavění, sázení, „pokoj a bezpečí“. Čas druhého příchodu je 
ale až na konci Danielova sedmdesátého týdne a času naprosté zkázy - Božího hněvu. Ten již 
nebude žádným překvapením pro ty, kdo alespoň trochu znají Písmo. Bude možné celkem přesně 
spočítat jeho příchod podle posledních 1260 dnů a ještě upřesňující informacemi na konci knihy 
Daniel. „Ničemové“ ale samozřejmě nic nepochopí, protože ani nikdy chápat nechtěli. „Mnozí  
budou čištěni a běleni a tříbeni. Zatímco ničemové budou jednat ničemně a žádní ničemové nic  
nepochopí, ti rozumní však pochopí. A od doby odstranění soustavné bohoslužby a k dání pustošící  
ohavnosti uplyne tisíc dvě stě devadesát dnů. Blaze tomu, kdo počká a dospěje ke dnům tisíci třem 
stům třiceti a pěti.“ Zde jsou informace hlavně pro Danielův lid (Izrael), ale i pro ty, kteří ještě 
zůstali na zemi a vyhlížejí Kristův příchod.

Úroda Země a Žně
Ihned po dopisech sedmi sborům (Zjevení) je Jan vytržen v duchu do nebe k Božímu trůnu kde 
svatí uctívají Boha. (Zj.4). Mnozí si všimli, že do čtvrté kapitoly je všech 24 titulů používaných o 
Ježíši „nežidovských“. Od páté kapitoly je pak Ješua popisován výhradně židovskými tituly a církev 
už není vůbec zmíněna, až nakonec při svatbě Beránka. V sedmé kapitole vidíme v nebi veliký 
zástup oblečený v bílá roucha. V jedenácté kapitole jsou vytrženi do nebe dva svědkové po tom co 
prorokují 1260 dní. V čtrnácté kapitole vidíme v nebi 144 000 paniců Izraelců jak uctívají Boha 
před jeho trůnem. „Ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi.“ Co to znamená, že byli 
vykoupeni jako prvotiny? Pak následuje žeň úrody země a sklizeň viné révy země. Ješua často 
používal „zemědělská“ podobenství, i když byl tesař. Abychom pochopili více tak se musíme 
podívat na koloběh úrody a žní a Boží svátky v Izraeli, na které odkazuje.

Byli tři sklizně za rok. První sklizeň byla sklizeň ječmene na jaře. Ječmen byl proséván tak, že se 
jednoduše vyhazoval vidlicí do vzduchu a vítr odvál plevy. Jako druhá na konci jara byla sklizeň 
pšenice. Pšenice má tvrdý vnějšek takže musela být drcena. Poslední se sklízelo na podzim (konci 
léta) ovoce včetně viných hroznů.
Nejdříve byli sklizeny prvotiny z úrody. To byla vždy první část úrody - plody, které dozráli jako 
první. Prvotiny úrody byli vybrány z pole a prezentovány Bohu. „Prvotiny ze všeho, co je v jejich  
zemi, co budou přinášet Bohu“ (Nu.18:13).  „Budeme přinášet také prvotiny ze své země a prvotiny  
ze všeho ovoce každého stromu rok co rok do Božího domu“ (Neh.10:36). Hlavní část sklizně 
nemůže nastat dokud nejsou sklizeny prvotiny. Prvotiny byli označeny, vytrženy, a přineseny do 
Božího domu. Prvotiny posvěcují zbytek úrody. „Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto; je-li kořen 
svatý, jsou svaté i větve.“ (Ř.11:16). Ježíš byl vzkříšen Bohem jako prvotina těch kdo zemřeli. 
„Kristus vstal z mrtvých, prvotina těch, kdo zemřeli.“ (1.Kor.15:20). 144 000 neposkvrněných 
Izraelců jsou vykoupeni jako prvotiny Izraele. „To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde. Ti  
byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nebyla nalezena lež; jsou bez  
úhony.“ (Zj.14:4-5). Svátku prvotin předchází svátek nekvašených chlebů, kdy židé měli odstranit 
všechen kvas (hřích, klam) ze svých domů. (Ex.12:15). 
Po prvotinách se pak čekalo až dozraje celé pole, než přišla hlavní sklizeň,. Bůh ale nařídil 
Izraelcům, aby ho nesklízeli celé. „A když budete sklízet žeň své země, nevyžínej zcela rohy svého 
pole a nesbírej klasy po své žni.“ (Lv.23:22). Čtyři rohy pole tedy zůstávají stát jako poslední. (Viz. 
Mt.24:31).



„Budeš slavit svátek týdnů, prvotin pšeničné žně a svátek sklizně na konci roku. Třikrát za rok se  
každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Panovníkem Jahve, Bohem Izraele.“ (Ex.34:22-
23). „Třikrát za rok mi budeš slavit svátek. Budeš zachovávat svátek nekvašených chlebů. Po sedm 
dní budeš jíst nekvašené chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce ábíbu, neboť v něm jsi  
vyšel z Egypta. Ať se nikdo neukáže přede mnou s prázdnou, budeš zachovávat i svátek žně prvotin  
z plodů svého díla, z toho co zaseješ na poli, a svátek sklizně na konci roku, kdy sklidíš z pole plody  
svého díla. Třikrát za rok se ukáže každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, před Panovníkem Jahve.“ 
(Ex.23:14-17). 

Takže vidíme, že žeň na konci věku asi nebude tak jednoduchá jak jí mnozí vykládají. Dalo by se 
říci, že na každém ze čtyř výkladů zmíněných na začátku je něco pravdy. Kdy na konci věku k 
vytržení dojde je ale spíše otázkou do jaké části žně bude kdo patřit. Pro nás v každém případě platí 
slova apoštola Petra: „jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy, kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího  
dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem“ (2.P.3:11). 

Ježíš říká, že „pole je tento svět, dobré semeno jsou synové Království a koukol jsou synové toho 
zlého. Nepřítel, který je rozsévá, je ďábel, žeň je konec tohoto světa a ženci jsou andělé. Jako se  
tedy sbírá koukol a spaluje se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti  
vyberou z jeho království všechno pohoršující, totiž ty, kdo páchají zlo, a uvrhnou je do ohnivé  
pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Spravedliví tehdy zazáří v království svého Otce jako slunce.“ 
(Mt.13:38-43) Ta ohnivá pec je Boží hněv na zemi na konci věku. Víme že svět a synové toho zlého 
budou na konci zničeni ohněm. Spravedliví ale budou tehdy zářit v království svého Otce. Další, 
kteří ještě „vyperou svá roucha v krvi Beránkově“ můžou být nadpřirozeně ochráněni v té ohnivé 
peci konce, která spálí všechny kdo páchají zlo. (Ostatek Izraele zcela určitě ano). Šadrak, Méšak a 
Abed-nego vylezli s ohnivé pece nedotčeni. (Dn.3:26). Zajímavé také je, že Daniel tam v tu dobu 
vůbec nebyl, jinak by byl zcela jistě také hozen do pece.

Když Pavel popisuje Tesalonickým vytržení tak píše, že o časech a dobách nepotřebují, aby jim 
bylo psáno. Vše v Božím stvoření má svůj čas a řád. Stejně i hlavní události v Božím spasitelském 
plánu pro člověka. 
Je sedm hlavních Božích Svátků, časů. Čtyři jarní svátky byli naplněny po čtyřech tisíci letech. 
(Viz. „Boží Svátky a Znamení na Nebi“). Nyní po „dvou dnech“ přichází rozuzlení a vyvrcholení 
celého dramatu. Ježíš se vrátí pro své přesně podle Božího kalendáře, zrovna tak jako když přišel 
poprvé. Nejdříve na svátek Troubení, kdy „nikdo nezná den ani hodinu jeho začátku“, za zvuku 
poslední polnice. (Poslední sté zatroubení je známé jako „poslední polnice“). Pak následuje čas 
pokání, před Božím soudem a smířením na velký svátek Yom Kippur. Zde se Izrael setkává tváří v 
tvář se svým Mesiášem. 
Nakonec pak svátek Stánků je čas veliké oslavy po poslední sklizni roku, a následuje tisícileté 
Království – „Pánův den“. Boží plán je nádherný a dokonalý a nic ho nezmaří, protože už je 
dokonaný, pouze my jsme zatím zde v pozemské přítomnosti. Těšme se, přichází sedmý den! Čas 
který celé stvoření toužebně vyhlíží již 6000 let od pádu člověka! Jsme na konci věku. Svět velice 
rychle chřadne. „Usychá, vadne země, chřadne, vadne svět, chřadnou velikáni lidu země a země je  
znesvěcena pod svými obyvateli. Vždyť přestoupili zákony, změnili ustanovení, porušili věčnou 
smlouvu. Proto sžírá zemi prokletí a její obyvatelé nesou vinu. Proto ubude obyvatel země a lidí  
zůstane maličko.“ (Iz.24:1-6). 
My ale naopak „spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž  
obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha.“ (2.Kor.3:18).

Jsme v nastaveném čase. Bůh již tu lhůtu prodloužil, když v době krále Chizkijáše prodloužil rok o 
víc jak 5 dnů a po jeho úpěnlivých prosbách přidal 15 let k jeho životu. Zbývající čas do Dne Páně 
se rychle krátí. Využijme maximálně ten zbývající čas pro Boží Království! Vyjděme ve víře hlásat 
evangelium a uzdravovat, zrovna tak jak dělal Ježíš a jak nařizuje nám! Vše je dokonale 



načasované. Přichází to konečné vylití Božího ducha a již je tu – to nejlepší víno nakonec! Tento 
vzácný čas je neopakovatelný. Již nikdy nebudeme mít takové příležitosti jako nyní. Bůh chce 
pozvat ještě co nejvíce lidí na svatbu svého milovaného syna, než zavře dveře. Jeho milovaní a 
milující mají odejít na vrcholu, před tím než na svět padne tma! 
„I stane se v onen den, je výrok Panovníka Jahve, že skloním slunce v poledne a způsobím na zemi  
tmu za jasného dne. Změním vaše svátky v smuteční obřad, všechny vaše písně v žalozpěv; dám na 
každé bedro pytlovinu a na každou hlavu lysinu; proměním zemi ve smuteční obřad nad jedináčkem 
a její konec bude jako hořký den. Hle, přicházejí dny, je výrok Panovníka Jahve, kdy pošlu na zemi  
hlad. Nikoli hlad po chlebu ani žízeň po vodě, ale po slyšení Jahveho slov. Budou se potácet od  
moře k moři, ze severu až na východ, budou pobíhat, aby hledali Jahveho slovo, ale nenaleznou.“ 
(Am.8:9-12) 

      

   


