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Č A S Ť  I .

VYCHVÁTENIE

Čo je to vychvátenie? Je to udalosť, pri ktorej všetkých oddaných kresťanov, vezme 
Ježiš do nebeských príbytkov. Kolosenským 3:3 Lebo ste zomreli a váš život je skrytý 
s Kristom v Bohu. 4 A keď sa zjaví Kristus, náš život, vtedy sa aj vy s ním zjavíte 
v  sláve. Biblia to popisuje ako okamih, kedy Kristus zostúpi na oblaky. Najprv 
vzkriesi svojich zosnulých a keď dostanú nové oslávené telá spolu so žijúcimi kres-
ťanmi, spoločne budú vychvátení zo Zeme do povetria, jemu v ústrety. Ruka v ruke 
pôjde vzkriesenie zosnulých v Kristovi s vychvátením živých v Kristovi (1. Tesalo-
nickým 4:15). 
 Zhruba pred 150 rokmi sa toto poznanie dostalo kresťanom v  USA a ne-
skôr sa rozšírilo do celého sveta. Protichodné názory na túto tému, rozdelili Cirkev 
v  tejto otázke do štyroch skupín. Každá z nich, má trochu odlišný pohľad. Prvá 
skupina vôbec neverí, že vychvátenie bude. Druhá verí, že sa to stane po súžení 
sveta. Tretia, že uprostred a štvrtá verí, že sa to stane pred veľkým súžením sveta. 
Do tejto skupiny ako ste už postrehli, hlbokým presvedčením patrím i ja. Verím 
celej Biblii. Verím všetkému, čo učí. Nie iba tomu, čo môžem pochopiť alebo vy-
svetliť. Zároveň však dodávam, že mi ani nenapadne povyšovať sa nad iné postoje 
k vychváteniu. Písmo napomína každú pýchu, aj tú premúdrených. Lebo čo vieme, 
čo by nám nedal vedieť Boh? Alebo čím sme, čím by nás On neučinil? Dôvod, 
prečo tak mnoho ľudí považuje vychvátenie za nemožné je pravdepodobne ten, že 
si jednoducho niečo také vôbec nedokážu predstaviť. Ale argumenty pre prorockú 
pravdivosť Biblie nie sú postavené na našej schopnosti tie proroctvá pochopiť, ale 
na moci Všemohúceho Boha ich naplniť. On to povedal a preto sa to stane. Ak 
mal moc stvoriť vesmír, má i moc mrknutím oka vychvátiť zo Zeme svoju Cirkev. 
To nie je ničím podmienené. Zasiahne celý svet, či tomu veríme alebo nie. Môže 
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nastať kedykoľvek. Všetko, čo jeho podmienkou bolo, sa už vyplnilo. Ale Kristov 
príchod, kedy zostúpi až na Zem, podmienku má: Jeho prijatie ako Mesiáša, celým 
židovským národom (Matúš 23:39). Avšak táto udalosť (poznanie Krista Židmi) je 
podmienená práve vychvátením Cirkvi, pri ktorom plnosť kresťanov vojde do neba. 
Podľa učenia Biblie (Rímskym 11:25), keď sa naplní v nebi ich počet, vtedy bude 
celý Izrael spasený. Sú to navzájom previazané udalosti. Kým sa nestane jedna, ne-
nastane druhá. Z  toho vidíme, že vychvátenie je akcelerátorom reťazca udalostí, 
ktoré majú svoju prísnu biblickú postupnosť:

Vychvátenie kresťanov › Večera svadby Baránka › Spasenie Izraela ›  
Súženie sveta › Armagedon › Kristov príchod › Súd národov ›  

Milénium › Posledný súd › Nový Jeruzalem › Večnosť.

Žiadnu z nich nemôžeme vynechať ani pomiešať ich náväznosť. Ak chce niekto 
poskladať eschatologický obraz sveta, musí poskytnúť relevantný výklad o všetkých 
týchto udalostiach ako za sebou prichádzajú, navzájom harmonizujú a jedna druhú 
podopiera. Po vychvátení sa budú súčasne odohrávať dva príbehy. V nebi – prí-
beh vzatých a na Zemi – príbeh zanechaných (viď strana 38). Vychvátení kresťania 
budú vzatí do príbytkov neba na Večeru svadby Baránka. V tom istom čase bude na 
Zemi prebiehať deň Hospodinov (deň pomsty nášho Boha). Ranami a súdmi bude 
k pokániu vyzývať celý drvený svet (Zjavenie Jána 14:7).
 Téma vychvátenia je tak bohatá a komplexná, že jej popisu venujem v tejto 
knihe asi najviac miesta. Kvôli priehľadnosti som to zhrnul do ôsmich bodov. Sú to 
zároveň kľúčové texty Písma, ktoré nám poskytujú na vychvátenie ucelený pohľad. 
Pôsobia na mňa ako postrihané biblické puzzle. Najprv bolo nutné ich pozbierať 
a potom skúmať, ako do seba zapadajú. Výsledkom je chronologický reťazec uda-
lostí. Obraz, ktorý sa v hrubých rysoch týka všetkého, čo onedlho príde na svet. 
Pred Kristovým príchodom sa stanú prebudenia v mnohých častiach sveta. Matúš 
25:6 Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu v ústrety! 7 Vtedy vstali 
všetky tie panny a ozdobili svoje lampy. To ozdobenie Cirkvi sú lokálne dotyky Božej 
moci po celej Zemi. Oslavovaný a vyvýšený Kristus, hlásaný na svedectvo všetkým 
národom. Avšak mnohé veci, ktoré sa očakávajú v Cirkvi už dnes, prídu až v Mi-
léniu Krista. A zase iné, ohľadom veľkého prebudenia ľudu Izraela, nastanú až po 
vychvátení kresťanov, nie predtým.
 Za tie roky som v Cirkvi spozoroval jeden úsmevný fenomén (detinskosť). 
Niektorí kresťania, aby zakryli svoje povrchné znalosti k téme druhého príchodu, 
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znameniami niečo oznamuje. Bol to pre mňa taký objav, že pár dní som premýšľal 
iba nad tým, aby som vôbec pochopil, či idem správnym smerom. Je možné  
niečomu takému veriť? Čo nimi Boh tak mohutne signalizuje, že ich umiestnil na 

obežné dráhy vesmírnych telies, mimo akúkoľvek možnosť to ovplyvniť z našej 
strany? Ak hovorí cez znamenia na nebi, tak ako sa dajú čítať a čo oznamujú?

Časy tých udalostí, ktoré sú predpovedané v biblických proroctvách. Ich načaso-
vanie je vždy v súlade s Písmom. Evanjelium Matúša v 2. kapitole elegantne doku-

mentuje ich súhru. Učenci z východu uvideli jasne žiariť 
Jupiter (kráľovskú hviezdu) a takto si na nebi prečítali, 
že sa narodil židovský Kráľ – Kristus. Boli z Babylónie, 
vtedajšej Parthskej ríše. Nevieme koľko ich bolo, ale 
z počtu darov sa dá usúdiť, že boli asi traja. To znamenie 
na nebi im ukázal Boh. Ak je niekomu zjavený Boží Syn, 
vždy je za tým nebeský Otec. Učenci nepoznali židovské 
proroctvá (inak by šli rovno do Betlehema), ale rozumeli 
znameniam na nebi a pozorne ich sledovali. Matúš 2:1 

A keď sa narodil Ježiš v Judskom Betleheme za dní kráľa Heródesa, tu hľa, mudrci od 
východu Slnka prišli do Jeruzalema 2 a hovorili: „Kde je ten narodený Kráľ židovský? 
Lebo sme videli jeho hviezdu na východe Slnka a prišli sme sa mu pokloniť“. 3 Ale keď 
to počul kráľ Heródes, zľakol sa i celý Jeruzalem s ním. 4 A zvolal všetkých najvyšších 
kňazov a učiteľov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má Kristus narodiť. 5 A oni mu 
riekli: „V Judskom Betleheme, lebo tak je napísané skrze proroka: 6 „A ty, Betleheme, 
zem Júdova, nijako nie si najmenším medzi vojvodami Júdovými, lebo z teba mi vyjde 
vodca, ktorý bude pásť môj ľud, Izraela“. 7 Vtedy Heródes povolal tajne mudrcov a 
dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala, 8 a pošlúc ich do Bet-
lehema povedal: „Iďte a dôkladne sa povypytujte o tom dieťatku a keď nájdete, dajte 

Biblia prorocky 
zjavuje udalosti, 
ale znamenia na 

nebi oznamujú 
ich čas. 

Pesach
15. 4. 2014

Pesach
4. 4. 2015

Sukot
8. 10. 2014

Sukot
28. 9. 2015

Adar 29
20. 3. 2015
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mi o tom zvesť, aby som i ja príduc poklonil sa mu“. 9 A oni vypočujúc kráľa odišli. 
A hľa, hviezda, ktorú videli na východe slnka, išla pred nimi, až prišla a zastala nad 
miestom, kde bolo dieťatko. 10 A zazrúc hviezdu preveľmi sa zaradovali. 11 A keď 
vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou a padnúc klaňali sa mu a otvo-
riac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrtu. 
 Je pozoruhodné, že učenci, ktorí nemali Písma, sledovaním hviezd spozoro-
vali, že sa narodil Mesiáš. Oproti tomu kňazi, ktorí Písma mali, vedeli presne kde 
sa narodí, ale nevedeli kedy. Z toho vyplýva, že znamenia na nebi, spoluúčinkujú 
s Písmom. Hovoria o konkrétnom čase udalostí, ktoré predpovedajú biblické pro-
roctvá. Spolu svedčili o prvom príchode Krista a rovnako svedčia aj dnes o jeho 
druhom príchode. 
 Na internete som objavil troch kazateľov Biblie (Mark Blitz, John Hagee a 
Steve Cioccolanti), ktorí s  veľkým entuziazmom hovorili o  tetrádach Mesiaca. 
Predstavili ich ako „krvavé“ zatmenia Mesiaca, ktoré sa objavujú na sviatky Židov 
vtedy, keď sa niečo veľmi významné ohľadom Izraela stane na Zemi. Zaujalo ma to. 
Cítil som, že je to niečo výnimočné. Dovtedy som o tom nepočul. Napriek tomu, že 
na mnohých miestach Písma som o znameniach na nebi čítal, nevenoval som tomu 
pozornosť. Považoval som to za akési obrazné vyjadrenie vážnosti doby. Mýlil som 
sa. Nie sú to len akési básnické dôrazy, ale skutočné znamenia Boha nebies. Svet 
sa ich vždy bál, ale nám sú na potešenie a povzbudenie viery, že čas Kristovho prí-
chodu sa historicky priblížil. Jeremiáš 10:2 Takto hovorí Hospodin: „Neučte sa ceste 
pohanov a nedeste sa znamení nebies, lebo pohania sa ich desia“. 

Čo je tetráda Mesiaca? 

• Tetráda je úplné zatmenie Mesiaca, 
ktoré sa opakuje štyrikrát po sebe 
v priebehu jeden a pol roka – v pol-
ročných intervaloch. 

• K úplnému zatmeniu Mesiaca do-
chádza tak, že Mesiac, Zem a Slnko 
sa dostanú do jednej osi. Zem za-
kryje Mesiac pred lúčmi Slnka a ten 
je celý červený.

• Je to spôsobené lámaním slnečného 
svetla v horných vrstvách zemskej 

Tetráda krvavočervených mesiacov

Slnko Zem Mesiac

1 .  K A P I T O L A      K R VA V É  M E S I A C E
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Sedem tetrád Menory
Sedem tetrád na Božie sviatky (viď strana 161), nemôže byť teda nič 
iné, ako sedem ramien Menory. Pohľadom na ňu si to vieme živo pred-
staviť. Sedemramenný svietnik v Chráme Hospodina (Exodus 25:31-
39). Jedna tetráda – jedno rameno svietnika. Sedem tetrád – sedem 
ramien svietnika. Tých sedem tetrád môžeme nazývať: „Tetrády Me-

nory“. Jej názov je odvodený od slova lampa, alebo svetlo. Patrí k najznámejším 
symbolom judaizmu. Sedem ramien Menory predstavuje sedem dní stvorenia 
sveta, sedem Božích sviatkov a sedemtisíc rokov ľudstva. Tetrády dokumentujú a 
zjavujú celé dejiny ľudstva. Hovoria o výsostnej Božej moci, lebo dokazujú, že On 
tie dejiny naplánoval. Ak je niečoho vždy sedemkrát, svedčí to o pláne. Siedma 
tetráda sa na nebi objaví až v druhej polovici Milénia (v rokoch 2600 – 2601). Veľmi 
silnou indíciou, že sedem tetrád predstavuje Menoru, je posledný siedmy sviatok 
Sukot. Je to sviatok Božieho odpočinku, ktorý bude v Miléniu hlavným sviatkom 
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(Zachariáš 14:16). Siedme rameno svietnika tu predstavuje siedme tisícročie ľud-
stva, v ktorom bude Tisícročné Kráľovstvo Krista. Dnes je Menora súčasťou štát-
neho znaku Izraela. Pôvodne stála v Miškane, v prvom Chráme. Ten bol postavený 
ako prenosný Chrám po darovaní Tóry na Sinaji v priebehu putovania na púšti. 
 Pri znameniach na nebi sledujeme, že Boh vymeral zatmenia a dráhy vesmír-
nym telesám takým spôsobom, aby sme jasne uvideli jeho vládu nad dejinami 
Izraela. Po prvých troch tetrádach Boh slávne vyviedol z Egypta svoj ľud. Po ďalších 
troch ešte slávnejšie vyvedie z  tohto sveta svoju Cirkev. Prvýkrát to bol exodus 
Židov. Druhýkrát to bude exodus kresťanov. Sedem tetrád 
nám svieti na cestu, ako znamenia, ktoré nám ukazujú, koľko 
ešte zostáva času. Podobne, ako nás diaľničné tabule infor-
mujú, koľko kilometrov ešte máme do cieľa. Pri tetrádach to 
však nie sú kilometre, ale roky. Príchodom prvej bolo na diaľ-
ničnej tabuli: Nebo 3 667 rokov. Po príchode šiestej už vidíme: 
Nebo 9 rokov (pozor na tie čísla – to je iba úvaha). Vždy prišli 
spolu tri počas jednej generácie. V histórii ľudstva sa to stalo 
iba dvakrát. Nikto ich nemohol vidieť a čítať tak, ako my dnes. Ani prorok Daniel 
ani apoštolovia. Preto majú svoj význam pre našu generáciu, ktorá nepominie, až sa 

3 .  K A P I T O L A      S E D E M  T E T R Á D  M E N O R Y
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4 .  K A P I T O L A

Znamenia na hviezdach

Žena oblečená Slnkom – s korunou dvanástich hviezd  
a pod jej nohami Mesiac.

Pán Ježiš, keď sa zmienil o znameniach na Slnku a na Mesiaci, tak povedal, že zna-
menia budú aj na hviezdach (Lukáš 21:25). Práve také jedno znamenie, ako jediné 
v celej Biblii, je predpovedané apoštolom Jánom ako veľký div na hviezdnej oblohe. 
Detailne to popísal v Zjavení 12:1 A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata Slnkom 
a Mesiac bol pod jej nohami a na jej hlave koruna dvanástich hviezd. 2 A súc tehotná 
kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť. 3 A ukázal sa aj iný div na 
nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hla-
vách mal sedem diadémov 4 a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich 
na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral 
jej dieťa. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom 
a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu. Kresťanskí astronómovia pomocou 
počítačových grafických procesorov, vypracovali analýzu vesmírnej oblohy v časo-
vom pásme sedem tisíc rokov. Došli k veľmi prekvapivému poznatku. K takémuto 
spojeniu hviezd a planét našej slnečnej sústavy, ktoré dokonale zodpovedá popisu 
zo Zjavenia Jána 12:1, dôjde iba v jedinom dni počas celej histórie ľudstva. Stane sa 
tak 23. septembra 2017. Takže na obrázku vpravo hore máme zoskupenie hviezd, 
ktoré sa spolu objavia iba raz za sedemtisíc rokov.
 Tou ženou je súhvezdie Panny. Oblečená je v Slnko. Pod jej nohami Mesiac. 
Nad jej hlavou koruna z dvanástich hviezd. Vytvára ju deväť hviezd súhvezdia 
Leva a tri planéty Merkúr, Mars a Venuša. Spolu presne dvanásť. Posledným de-
tailom je, že porodí dieťa. Kráľovská hviezda Mesiáša je planéta Jupiter, ktorá je 
v tomto okamihu pri boku Panny. Jupiter, ktorý sa objavil aj pri narodení Pána 
v  Betleheme a ktorý uvideli mudrci z východu, ako žiarivú hviezdu, tu prichá-
dza znovu. Jedným z účelov nebeských svetiel je to, aby boli na znamenia a časy  
(Genesis 1:14). 
 Starovekí pisatelia tvrdili, že súhvezdia a ich hviezdy pomenoval sám Stvori-
teľ. V Písme nás to isté učí Jób, Izaiáš a Dávid, že mená, ktoré majú hviezdy, dostali 
priamo od Hospodina. 






