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15. SATANOVA „PŘESTÁVKA“ – TISÍCILETÍ 

Bůh chce konečně ukončit bolest a utrpení hříchu a nastolit své věčné království lásky a 

svobody. Pošle zpět na zem Ježíše. Tentokrát nepřijde v pokoře a ponížení, ale v moci a velké 

slávě, aby shromáždil svůj lid, který leží v zaprášených hrobech spolu s těmi, kteří jsou stále 

naživu, a vezme je domů, aby s ním byli navždy. Ale soustřeďme se zpátky na zem a 

poznejme, jaký dopad na naši planetu bude mít Kristův ohnivý příchod. 

1. Co se stane těm, kteří jsou „v Kristu“ (živí a mrtví), když Ježíš přijde? 

1. Tesalonickým 4,17 

___________________________________________________________________________ 

2. Co se stane s těmi, kteří jsou stále naživu a odmítnou Ježíše, když přijde?  

2. Tesalonickým 2,8; Jeremjáš 25,33  

___________________________________________________________________________ 

Poznámka:  Nevěřící nebudou schopni obstát před svatým Bohem kvůli hříchu, který si zvolili 

a odmítli dar spasení v Ježíši Kristu. Kristus nepřijde zahalený ve svém lidství, přijde ve 

slavném božství. List Židům 12:29 říká, že je spalující oheň a nevěřící budou zničeni jasem 

jeho příchodu. 

3. Jaký bude stav země po Kristově návratu? 2. Petrova 3,10; Izajáš 24,3-6  

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Na zemi nebude žádná živá bytost. Celá atmosféra zmizí, její prvky budou zničeny 

žhavým ohněm Ježíšova příchodu. Ale konečná zkáza hříchu a hříšníků teprve přijde, protože 

Bůh říká: „Nezničím ji zcela“ (Jeremjáš 4,27) To je teprve fáze číslo jedna ve zřizování jeho 

království.  

4. Co se stane se satanem v době Kristova příchodu?  Zjevení 20, 1-3 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Slovo „propast“ je stejné řecké slovo jako slovo „hluboký“ v Genesis 1,2. Země 

bude ve stejném stavu, jako když Bůh započal svoje stvoření. Bude temná a prázdná. Bůh dá 

satanu a jeho andělům velkou „přestávku“, která potrvá tisíc let. Bude přinucen přemýšlet o 

vší bolesti a zkáze, kterou způsobil na zemi. Ale co je nejdůležitější, vesmír uvidí všechnu 

bolest a utrpení, které hřích způsobuje. V nebi andělům prohlásil, že jeho způsob vlády je lepší 

než Boží. Andělům v nebi tvrdil, že bude spravedlivějším vůdcem. Satan a jeho skutečný 

charakter bude zcela odhalen na konci tisíce let.  

5. Kdy budou vzkříšení zbylí mrtví nespravedliví? Zjevení 20,5   

___________________________________________________________________________ 
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Poznámka:  Ti, kteří byli zničeni jasem jeho příchodu stejně tak jako ti, kteří byli v hrobech, 

jsou nyní na konci tisíciletí vzkříšení. 

6. Co bude dělat Boží lid během toho tisíce let? Zjevení 20,4-6; 1. Korintským 6,2.3 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Když dorazíme s Kristem do nebe, budeme mít spoustu nezodpovězených otázek. 

Bůh ve své velké lásce a slitování oddělil tisíc let, aby na ně všechny odpověděl. Pro Boha je 

důležité, abychom rozuměli a byli součásti toho důležitého soudu nad těmi, kteří odmítli 

Krista (včetně satana a jeho andělů). 

7. Co se stane se satanem a jeho anděly na konci tisíce let? Izajáš 24,19-23;  Zjevení 20,7 

___________________________________________________________________________ 

8. Co Jan vidí přicházet dolů z nebe? Zjevení 21,2  

___________________________________________________________________________ 

9. Co satan dělá, co jasně nasvědčuje, že se vůbec nezměnil? Zjevení 20,7-9 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Satan je spoután přesně ten stejný čas jako bezbožní mrtví a bude uvolněn přesně 

v době, kdy bezbožní budou vzkříšeni, ale jen na krátký čas. Kdekoli zemřeli na zemi, tam jsou 

opět přivedeni k životu. Pokračují v následování satanova klamu, jak to dělali ve svém životě 

a jsou připraveni nyní konat jeho rozkazy jako vždy předtím.  

10. Co nastane těsně před zničením nespravedlivých? Zjevení 20,11-13 

___________________________________________________________________________ 

11. Proč jsou nevěřící přivedeni zpět k životu? Juda 14,15 

___________________________________________________________________________ 

Poznámka: Bůh touží, aby nevěřící lidé viděli, že to bylo jen jejich odmítnutí Krista, co jim 

způsobilo věčné zahynutí, nic jiného. Ve skutečnosti je totiž Bůh souzen, proto touží dokázat 

celému vesmíru, že satanova obvinění proti němu byla falešná. Musí dokázat celému zbylému 

vesmíru, že je spravedlivý. Byla to především pochybnost, která způsobila hřích a Bůh už 

nemůže nikdy znovu riskovat vyskytnutí se hříchu ve vesmíru.  

12. Jak Bůh zcela zastaví satanův útok na Svaté město?  Zjevení 20,9 

___________________________________________________________________________ 

13. Co se stane se zemí, když satan a jeho armáda budou zničeni? 

2 Petrova 3,13; Zjevení 21,1-8  

___________________________________________________________________________ 
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Závěr: V této kapitole knihy Zjevení je jeden z nejúžasnějších popisů závěrečných událostí 

na zemi, které kdy byly řečeny. Jak můžeme vidět, osud všech lidí je zpečetěn druhým 

příchodem Krista. Ale nikdo nemusí prožít utrpení zahynutí. Ježíš nabízí věčný život 

každému. „Přijďte, kdokoliv žízníte, ať přijde, a kdokoliv si přeje, ať si nabere zadarmo dar 

vody života.“ Zjevení 22,17 
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Klíč k odpovědím k lekci č. 15 – Satanova „přestávka“ - 
tisíciletí  
 
1 – Setkají se ve vzduchu s Kristem 
2 – Budou zničeni  
3 – Bude spálená a pustá 
4 – Uvězní ho na tisíc let v bezedné propasti  
5 – Na konci tisíciletí 
6 – Budeme vládnout s Kristem a budeme se účastnit soudu 
7 – Budou propuštěni  
8 – Svaté město, Nový Jeruzalém 
9 – Satan bude podvádět bezbožné a podnítí je k útoku na Svaté město 
10 – Soud 
11 – Aby poznali, že to byli oni sami, kdo se rozhodli pro svůj úděl 
12 – Z nebe sestoupí oheň a pohltí je a usmrtí 
13 – Země bude obnovena 
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