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Úvodní slovo editora českého překladu
Autor knihy, rakouský teolog, profesor Franz Spirago na pražské univerzitě, uvádí velmi výstižně hned v předmluvě:
„Nikdo by neměl říkat, že pojednání o Antikristu je zbytečné, protože se domněle ještě neblížíme konci světa. Proto předložit studii o učení, které Písmo svaté tak
často a dokonce výslovně pojednává, nikdy nemůže být označeno za zbytečné. Svatí apoštolové a svatí Otcové by ostatně tak často nepoukazovali na Antikrista, kdyby
to nebylo pro křesťany dokonce mimořádně užitečné. Největší prospěch ovšem podrobná znalost daného učení přinese těm křesťanům, kteří již budou žít v čase Antikrista“.
A kdo z lidí může mít jistotu, že v čase Antikrista již nežijeme? Stačí si připomenout, že 19. září 1846 zazněla na vrchu u La Saletty – tehdy naprosto neuvěřitelná –
slova Matky Boží: „Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.“
K takovémuto předpokladu – samozřejmě ne jistotě, neboť čas vystoupení Antikrista nemůžeme znát – nás opravňuje úděsný stav současného světa, neboť se ztrátou víry a dokonce jejím pohrdáním a odmítáním jde nakonec ruku v ruce i neúcta
k člověku jako Božímu stvoření. Jedno však víme jistě: Pohani, kteří Boha neznali,
se budou těšit jistému milosrdenství v porovnání s těmi, kteří jako křesťané Boha
poznali, zapřeli jej a nekonali podle Jeho vůle. Předkládané dílo, založené na Písmu
svatém, učení církevní tradice i soukromých zjeveních nám dostatečně jasně ukazuje, že takovým trestem z Božího dopuštění příchod a vláda Antikrista nesporně
je. O jeho příchodu a hrůzovládě jako Božím trestu již vůbec nelze pochybovat při
pohledu na zradu pokoncilní hierarchie, která nejen že podle práva netrestá hlasatele bludů, ale sama také hereze všemožně šíří a praktikuje, nejprve ještě více či méně
skrývaně, a po prokletém II. vatikánském koncilu již zcela zjevně – se všemi hroznými důsledky pro víru a spásu.
„Antikrist zpustoší nový chrám, Kristem založenou světovou Církev, znesvětí
Boží stánky a odstraní v nich každodenní mši svatou, takže bude moci být sloužena
jen potají jako kdysi v katakombách.“
„Nejhorší na věci je, že duševním morem napadení sami nepozorují, co se s nimi
stalo, čímž je proces léčby nesmírně ztížen. Dotyčný je opravdu posedlý; je jako postižený spavou nemocí, který slintá a zuřivě kolem sebe mlátí, když jej chce lékař
probudit. Považuje lékaře za nejhoršího nepřítele, za lupiče svého největšího štěstí
– smrtelného spánku!“ (W. Meister.)
Z těchto i mnoha dalších důvodů je tedy pozorná četba předkládaného díla pro
opravdového katolíka dnes mnohem prospěšnější a potřebnější, než kdy dříve.
Nakonec ještě technická poznámka: Odkazy na prameny citátů jsou proti originálu důsledně odsunuty do poznámek pod čarou, protože v textu působily do jisté míry rušivě (na necelých 70 stranách textu přes 400 pozn.) Často předlouhé odstavce,
charakteristické pro německé práce hlavně posledních dvou století, jsou v překladu
z téhož důvodu co možná citlivě rozčleněny.
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Předmluva
Jako Židé v Kristových časech mohli ze slov proroků usuzovat, kde a kdy se Mesiáš narodí, jaké zázraky učiní, jaké účinky vyvolá i jakou smrtí zemře, stejně tak
víme i my z Apokalypsy svatého evangelisty Jana i ze spisů proroků velmi přesně
mnohé o Antikristovi, jako např. o jeho působnosti, divech, pádu atd. První křesťané se však podle všeho o něm dozvěděli od apoštolů ještě více a podrobněji, jak je
zřejmé např. z listu sv. Pavla Tesalonickým (2 Th 2,7). Tyto údaje se zjevně dostaly
na vědomí ústní tradicí žákům apoštolů i sv. Otcům (církevním Otcům) a jimi byly
poté zapsány. Je pozoruhodné, že řečené zápisky sv. Otců se v mnoha bodech vzájemně shodují. Svatí Otcové také místy výslovně prohlašují, že jejich výpovědi pocházejí od sv. apoštolů a jejich žáků.
Nikdo by neměl říkat, že pojednání o Antikristu je zbytečné, protože se domněle
ještě neblížíme konci světa. Předložit studii o učení, které Písmo svaté tak často a
dokonce výslovně pojednává, nikdy nemůže být označeno za zbytečné. Svatí apoštolové a svatí Otcové by ostatně tak často nepoukazovali na Antikrista, kdyby toto
učení nebylo pro křesťany dokonce mimořádně užitečné. Největší prospěch ovšem
podrobná znalost řečeného učení přinese těm křesťanům, kteří budou žít v čase Antikrista. Ti se pak nenechají tak snadno strhnout do všeobecného pomatení a chaosu, a zůstanou pevní, budou-li vědět, co z Božího dopuštění nastane. Předvídání nebezpečí jim zmírní hrůzu a strach.
Kromě toho naprosto není jisté, že se neblížíme konci světa. Z právě přestálé války národů,1 ze založení nové židovské říše, z obrovského odpadu národů od víry i
z mnoha soukromých zjevení dokonce mnozí soudí, že se rafie orloje světa stále více blíží k půlnoci, kdy se má náhle zjevit Ženich a vzít své služebníky ke svatební
hostině (viz Mt 25,1 ad.).2 Za takových okolností lze podrobné pojednání o Antikristu právem označit dokonce za aktuální.
Prof. Franz Spirago

1
2

Míněna I. světová válka; pozn. překl.
Všechny cit. z Nového zákona podle: Dr. Jan Lad. Sýkora, Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista, Praha 1946; pozn. překl.
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I
Ke konci světa přijde Antikrist. Mnozí na základě soukromých zjevení
soudí, že se objeví již v tomto století.3
Antikrista nebude tvořit nějaká společnost nebo organizace, nýbrž zcela určitá
osoba. (Bellarmin, Suarez.) Bude to člověk, vybavený veškerou mocí Satana. (Sv.
Jan Zlatoústý.) Antikristem nebude Satan, nýbrž člověk. (Sv. Hildegarda, Scivias.)
Rovněž tak nebude vtěleným ďáblem, ale skutečným člověkem; nebude tedy současně ďábel i člověk. (Sv. Jan Damašský.) Také nepůjde o Satanem posedlého člověka, protože bude moci jednat svobodně.
Antikrist přijde na konci světa. Prorok Ezechiel v narážce na Antikrista (Goga)
a jeho boj proti napravenému židovskému národu v Palestině říká: „Za posledních
časů přivedu tě na svou zemi“ (Ez 38,16; viz také Zj 20,7-9).4
Na základě soukromých zjevení mnozí soudí, že se Antikrist objeví ještě v tomto
(dvacátém) století. Podivuhodné je zvláště proroctví ctihodné služebnice Boží, Bertiny Bouquillionové († 1850). Narozena 1800 v Saint Omeru, složila tam v nemocnici Saint Louis řeholní slib ošetřovatelky (1822). Přijala Kristova stigmata a měla
věštecký dar. Mimo jiné prohlásila:
„Konec času se blíží a Antikrist nebude otálet s příchodem. My jej ještě neuvidíme, ani ti, co přijdou po nás; ale kteří přijdou po nich, již budou spadat
do jeho příchodu. V tom čase se v našem domě nic nezmění, všechno zůstane
v obvyklém pořádku. Religiózní cvičení, práce v nemocnicích a vše půjde jako obyčejně, až si naše sestry uvědomí, že Antikrist je Mistr.“5 Kromě toho
sestra Bertina řekla: „Začátek poslední periody světa nepřipadne do 19. století,
ale spíše do 20. století.“
Jestliže sestra Bertina správně prorokovala, pak by musel Antikrist přijít koncem
20. století. Počítáme-li totiž, že řádové sestry Bertiny musely z největší části zemřít
kolem roku 1900, pak další generace sester, která ještě Antikrista nespatří, by spadala do období 1900 až 1950. Třetí následující generace by náležela do let 1950 až
2000; ta by již měla žít v čase vlády Antikrista.6
Tj. ve dvacátém; pozn. překl.
„A když se naplní těch tisíc roků, satan bude puštěn ze své vazby; i vyjde, aby sváděl národy,
kteří jsou na čtyřech úhlech země, Goga a Magoga, a aby shromáždil je k válce; počet jejich
(jest) jako písek mořský. – A vyšli na šíř země a obklíčili tábor svatých a město milé. I sestoupil
oheň od Boha s nebe a strávil je“ (Zj 20,7-9). Všechny citáty ze Starého zákona podle: Dr. Jan
Hejčl, Bible česká, Praha 1930; pozn. překl.
5
Curicque, voix prophéthiques 1872, I. díl, str. 427.
6
Aby si zjednal jistotu, že klášter St. Louis, kam byla ctihodná služebnice Boží, Bertina Bouquillionová, před 100 lety (1822) přijata jako řeholní ošetřovatelka nemocných, ještě dnes existuje a
tedy že nebyl za nejrůznějších francouzských kulturních bojů vládou zrušen, obrátil se tam autor
písemně a 29. srpna 1921 obdržel z kláštera St. Louis v St. Omeru následující zprávu: „Nemocnice od časů sestry Bertiny vždy trvala. Protože však nepřicházel dorost, byly sestry v roce 1864
začleněny do kongregace ‚Augustiniánek nejsvětější krve‘ v mateřském domě v Arrasu.“ – Dopis končil slovy: „Vždy jsme měli velkou úctu k svaté řeholnici a každý den se za ní modlíme,
3
4
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Pozoruhodná jsou i slova vizionářky Kateřiny Emmerichové († 1824), jejíž blahořečení je už jen otázkou času: „Slyšela jsem, že Lucifer, pokud se nemýlím, by
měl být znovu na nějakou dobu vypuštěn na svobodu 50 nebo 60 let před rokem
2000 po Kristově narození.“ – Podle papežského proroctví sv. Malachiáše, arcibiskupa z irského Armaghu (z roku 1139) by po papeži Benediktovi XV. mělo následovat již jen osm papežů, což rovněž stojí za povšimnutí. Je také nápadné, že již papež Pius X. ve své první encyklice ze 4. října 1903, v níž poukazuje na velký odpad
národů od Boha v současnosti, vyjadřuje obavy, zda to již není na počátek konce
světa ohlášené zlo nebo možná příchod Antikrista na zemi. Pius X. říká doslova:
„Id enim si dubitemus, ignaros vos, non sane jure, aut negligentes putaverimus nefarii illius belli, quod nunc, ferme ubique, commotum est atque alitur
adversus Deum. Vere namque in auctorem suum fremuerunt gentes et populi
meditati sunt inania; ut communis fere ea vox adversantium Deo: Recede a
nobis. Hinc extincta, omnino in plerisque aeterni Dei reverentia, nullaque habita in consuetudine vitae, publice ac privatim, supremi eius numinis ratio:
ruin totis nervis contenditur omnique artificio, ut vel ipsa recordatio Dei atque
notio intereat penitus. Haec profecto qui reputet, is plane metaut necesse est,
ne malorum, quae supremo tempore sunt expectanda, sit perversitas haec animorum libamentum quoddam ac veluti exordium: neve filius perditionis, de
quo apostolus loquitur, jam in hisce terris versetur.“
„Považujeme za vyloučené, že nemáte vědomost, jaký opovážlivý boj (válka) je teď téměř všude veden proti Bohu. Neboť vpravdě proti svému Tvůrci
zuří pohané a osnují marné plány národy, takže je téměř všeobecné volání nepřátel proti Bohu: ‚Odstup od nás!‘ Proto ve většině případů vymizela úctyplná bázeň před věčným Bohem. Ani v soukromých, ani ve veřejných životních
zvyklostech není zásadou Jeho nejvyšší vůle. Spíše se usiluje vší silou a pomocí jakékoli záludnosti, aby dokonce úplně vymizela vzpomínka na Boha a
myšlenka na něho.“
Nacházející příchod Antikrista bude podle sv. Brigity Švédské († 1373) možné
poznat podle toho, že před tím mnoho pohanských národů přestoupí na křesťanství. Světice říká:
„Nežli přijde Antikrist, otevřou se mnohým pohanům brány pravé víry.“ –
Podle proroctví svaté Hildegardy z Bingenu († 1179) bude v čase Antikristova
narození panovat na zemi velký nepořádek a zmatek. Říká o tom: „Od chvíle,
kdy se Antikrist narodí, bude na zemi mnoho válek a skutečný pořádek bude
zničen. Spravedlnost zmizí a mezi lidmi převládne bezcitnost. Rozmůže se
bludařství a kacíři budou své bludy hlásat veřejně a nerušeně. Mezi křesťany
se pak rozšíří pochyby a neznalosti ohledně katolické víry. Bude také mnoho
znamení na slunci, měsíci i ve hvězdách, ve vodě i v dalších prvcích jakožto
předobraz nadcházejících běd.“

protože jsme žily s jejími spolusestrami, které ji znaly a měly k ní nesmírnou důvěru.“ (Podpis:
Sestra Aimée de Jésus, Hospital St. Omer, 29. 8. 1921.)
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II
O Antikristovi věštili proroci Daniel, Ezechiel a svatý evangelista Jan
ve svém Zjevení, a poté zvláště svatá Hildegarda
U Daniela v 7., 8., 11. a 12. kapitole a Ezechiela ve 38. až 39. kapitole čteme
o nepříteli vyvoleného Božího národa na „konci času“, kterého prorok Ezechiel nazývá „Gog“ (a jeho stoupence, nepřátele Boha, „Magog“). Podle jednomyslného
učení svatých Otců prorokuje svatý evangelista Jan v 11. kapitole své Apokalypsy
rovněž o Antikristovi. Dále ve 13. a 19. kapitole (19-21) je pozoruhodné, že jeho
proroctví je zcela podobné Danielovu.
Mnohé nám o Antikristu předpověděla také sv. Hildegarda. Pocházela z krajiny
u města Bingenu na Rýně, kde (v Ruppertsbergu) jako abatyše zemřela roku 1179
ve věku 82 let. Již jako tříleté dítě dávala najevo, že vidí to, co jiní ne. S dalším duchovním vývojem mívala častěji vidění; ne však ve spánku, nýbrž v bdělém stavu.
Jelikož o radosti tohoto světa neměla zájem, vstoupila do kláštera benediktinek.
Roku 1136 se stala představenou kláštera, a tu uslyšela z nebe hlas, který ji přikázal
napsat všechno, co vidí a slyší. Zaznamenala tedy své vize v německém jazyce, které pak její zpovědník převedl do latiny a předložil mohučskému biskupovi. Svatý
Bernhard, který si se světicí dopisoval, přiměl papeže Evžena III. (1145-1153) během jeho pobytu v Německu, aby si spisy sv. Hildegardy prohlédl. Papež to učinil a
poslal pak zvláštní komisi biskupů a učenců k svaté Hildegardě do Bingenu prozkoumat její charakter i prorocký dar. Světice poté obdržela vlastnoruční list papeže, v němž ji povzbuzuje všechna svá vidění zapsat. A tak se stalo, že se světice již
tenkrát těšila v křesťanském světě velké vážnosti.
Mnozí papeži, císaři a králové si s ní dopisovali, jako např. papež Anastasius IV.
(1153-1154), Hadrián IV. (1154-1159), a rovněž král Konrád (1138-1152) i císař
Barbarossa (1152-1190). Neohroženě psala Anastasiovi IV.: „Zanedbáváš spravedlnost!“, králi Konrádovi: „Polepši se!“ a císaři Barbarossovi: „Odlož pýchu a hrabivost!“ – Na svém hlavním díle „Scivias“7 pracovala od roku 1147 plných deset let.
Kniha obsahuje na 26 vizí v mystických obrazech (např. Církev svatá jako nevěsta,
Kristus Pán jako ženich, smrtelné hříchy jako bestie, apod.). V řečené knize (3,11)
také podrobně prorokuje o Antikristu.8 Sedm let pracovala na díle „Divinorum operum“9, kde líčí věk útěchy a triumfu Církve. Rovněž v této knize prorokuje i mnohé
o Antikristu.10
Jak je zřejmé z jejích spisů, měla svatá Hildegarda nejenom znalosti teologie, ale
uměla i znamenitě vykládat Písmo svaté. Světice působila jako spisovatelka, avšak
také jako reformátorka klášterů (v čemž postupovala velice rozumně a uměřeně),
7

Tj. Ukazatel cesty.
Viz: Schmelzeis, Leben und Wirken der hl. Hildegard (Život a působení sv. Hildegardy), Freiburg, Herder, 1879, str. 375 ad.
9
Tj. O Božských skutcích.
10
Schmelzeis, str. 408 ad.
8
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dále jako lékařka (napsala dílo „Příčiny nemocí a příslušné léky“),11 jako autorka
mystických písní a také hudebně nadaná (zanechala 70 skladeb). Uvážíme-li, že sv.
Hildegarda byla slabé tělesné soustavy a často upoutaná na lůžko přetrpěla mnohé
nemoci, musíme obdivovat její všestrannou a tak blahodárnou činnost.
Mnohá proroctví o Antikristu jsou obsažena také ve třech sibylských knihách,
připisovaných královně Nichaule (resp. Michaldě) ze Sáby. Královna údajně věřila
v jednoho pravého Boha a předpovídala budoucí věci. Zemí mouřenínů, Egyptem a
pouští v Arábii putovala do Jeruzaléma ke králi Šalamounovi, a v hovorech s ním
prorokovala budoucí události. Král Šalamoun přikázal její proroctví sepsat. (V Písmu sv. je zmínka o královně ze Sáby ve 3. Knize královské, 10.) Po křižáckých taženích se zmíněné tři prorocké knihy dostaly do Evropy a byly zde postupně rozšířeny. Snadno z nich však poznáme, že nejsou příliš staré, a tedy že mnohem spíše
jde o kompilaci sibylských proroctví z éry Římanů spolu s výroky různých zbožných osob, kterým Bůh svěřil dar proroctví. Jak se zdá, pocházejí spíše z roku 1000
po Kristu, než 1000 před Kristem.
V prvních křesťanských stoletích psali podrobně o Antikristu církevní učitel Efrem Syrský († 380) v kázání o konci světa, jeruzalémský biskup sv. Cyril († kolem
386) ve své 15. katechezi, a svatý biskup a mučedník Metodius, který (jak tvrdí Dionysisus z Lützenburgu)12 psal kolem roku 385 (305?). Sv. Metodius měl být biskupem z Olympu ve Viciene a podle dr. Alzoga13 byl roku 311 umučen. Herderův
církevní lexikon (1. vyd., díl 7, str. 133) udává rok 133. Rok smrti sv. Metodia tedy
není jistý. Jeho zjevení se vynořila až koncem 7. století. Dále existuje příslušné kázání o Antikristu od sv. mučedníka Hippolyta, který byl knězem v Římě a zemřel
roku 250. Během doby byly řečené rukopisy asi částečně přepracovány.
Také u mnohých církevních učitelů (sv. Jeronýma, sv. Augustina, sv. Jana Zlatoústého a jiných) nacházíme jasná a určitá sdělení o Antikristu. Wilhelm Bousset
považuje učení o Antikristu za pouhou pověst, ale ve svém spisu „Antikrist“14 přesto přiznává, že ve všech příslušných proroctvích je „řád, souvislost a systém“ (str.
14 ad.), a že řečená odhalení musejí pocházet z ústní tradice (str. 17). Podle něj bylo
učení o Antikristu původně tajné (str. 18) ještě za časů sv. biskupa Martina Tourského († 402), jehož kázání o Antikristu později zapsal Sulpicius Severus15 (str.
19). V průběhu staletí se na učení o Antikristu naprosto nic nezměnilo, což je nepochybně nápadné a pozoruhodné.
Z pozdější doby máme zprávy o Antikristu ve spisech opata Adso z Derby (954),
které kolem poloviny 10. století (954) zaslal královně Gerbergře, manželce Ludvíka
z Autremer, nazývaného tak proto, že byl vychován v Anglii (vládl 936-954).
Velmi obšírně psal o Antikristu kapucínský kazatel Dionysius z Lützenburgu ve
svém díle „Život Antikrista“16 z roku 1682, jež obsahuje 50 kapitol a má schválení
V originále Ursachen und Heilmittel der Krankheiten.
Das Leben des Antichrists, kap. 6.
13
Handbuch der Patrologie, 1876 Freib. i. Br., str. 159 a 303.
14
V originále Antichrist, Göttingen 1895.
15
Hist. II. 14.
16
V originále Leben Antichristi.
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mohučského biskupa i generála kapucínského řádu. – Dr. Friedrich Wilhelm Helle
(1834-1901) nám zanechal velice cennou baladu o „Antikristu“, kterou však před
smrtí nedokončil. V letech 1903-1904 ji publikovali benediktini z Beuronu v Hohenzollernu vydávaném časopisu „Boží láska“.17
Proslulý román o Antikristu napsal a vydal r. 1903 Robert Hugh Benson pod titulem „Pán světa“.18 Benson (1871-1914), syn anglikánského arcibiskupa z Canterbury, byl anglikánským duchovním, roku 1903 přestoupil ke katolicismu a 1904 jej
v Římě vysvětili na kněze. Jeho román, v němž se snaží vylíčit nadcházející příchod
Antikrista na konci času, byl z angličtiny přeložen do mnoha jazyků včetně češtiny
a je dodnes rozšířený. Rovněž Josef Seeber ve svém díle „Věčný Žid“19 líčí básnickou formou protikřesťanské panování Antikrista na konci času i jeho pád.
Je nesporně až nápadné, jak nepřátelé náboženství rádi poukazují na Antikrista
a ukazují jej jako svou naději. Tak například Nietzsche ve své knize „Antikrist“20
označuje křesťanství za zahanbující náboženství otroků a vítá nadcházejícího Antikrista jako toužebně očekávaného osvoboditele lidstva z okovů svědomí, z pout
údajně nerozumné víry ve věčnost a v Boží soud.

III
Antikrist přijde jako trest na bezbožné lidstvo
Jak známo, za časů francouzské revoluce prohlásili roku 1793 Boha za sesazeného, na jeho místo dali Francouzům božstvo rozumu a jako jeho symbol usadili na
oltáři herečku pochybné pověsti, kde jí prokazovali božské pocty. Tehdy zůstal odpad od Boha ještě omezen na Francii, tedy jen na část světa. Satanův úmysl přimět
k úplnému odpadu od Boha se tenkrát nezdařil. Lidstvo zjevně ještě nebylo pro Antikrista zralé. Musí předem přijít naprostá zkáza mravů, celé lidstvo musí vypovědět
Bohu poslušnost a začít všeobecná vzpoura proti Němu. Pak již nastane den, kdy za
Boha nebude prohlášena herečka, nýbrž sám Antikrist! Básník Friedrich Wilhelm
Helle († 1901 v Mnichově) na otázku, zda celé lidstvo může propadnout naprosté
zkáze mravů, odpovídá takto:
„Dnes, kdy se bezvěrectví úžasnou rychlostí šíří nejen železnicí, ale i telegrafem a telefonem všemi říšemi a díly světa, dokázala zkáza během pouhých
pěti let více, než bylo dříve možné za padesát roků! Když se všichni nepřátelé
Krista spojili a svorně pracují na úplné zkáze a odpadu od Boha, a kde jim po-

V originále Gottesminne. Dr. Helle byl agilní redaktor katolických listů v Koblenci, Saarlouisu,
ve Vratislavi, Salcburku atd., a když za Bismarcka zuřil v Prusku kulturní boj, byl pro statečné
hájení práv Církve několikrát vězněn. Poslední léta žil v Drážďanech a zemřel v Mnichově. Byl
také vizionářky nadaný křesťanský básník.
18
V originále Lord of the world, v německé verzi Der Herr der Welt, Pustet, Regensburg.
19
V originále Der ewige Jude, Freiburg, Herder.
20
V originále Antichrist.
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máhá celé peklo, tam bují koukol místo pšenice na roli Páně a žeň plevele bude tak bohatá, jako nikdy dříve!“21
Nyní po hrozné (I.) světové válce je lidstvo pro Antikrista již zralejší a zdá se mílovými kroky spěchat mu vstříc. Světová válka byla patrně výstražným Božím prstem a hlasem, aby národy činily pokání a polepšily se, ale zdá se, že se spíše naplňuje slovo Písma svatého: „Rouhali se Bohu nebeskému pro své bolesti a pro své
vředy, ale nečinili pokání ze svých skutků“ (Zj 16,11).
Nejlepší průkopníci Antikrista, bezvěrectví a nemravnost, se ve všech válčících
národech úžasně rozmnožili a u poražených národů ještě k vnější porážce přistupuje
i porážka niterná. Požitkářství ještě nikdy nebylo tak rozšířené jako dnes, a totéž
platí o vraždách, loupežích a podvodech. Italský biskup Addeo z Nikósie ve svém
pastýřském listu výstižně říká: „Mírové dohody, uložené nejnověji poraženým národům, jsou výmluvným dokladem toho, co lze čekat od světa bez Boha.“ Velice
pozoruhodná je zde okolnost, že vítězové světové války v mnoha stovkách paragrafů mírové smlouvy ani jedinkrát nezmínili Boží jméno!
Pastor Essen ve svém díle „Kdy přijde Antikrist?“22 píše:
„Mnoho mužů i žen je naplněno a uchváceno úžasnou nenávistí vůči Kristu
a Jeho Církvi. Proto není neoprávněná otázka – není náš národ již zcela zralý
na příchod Antikrista?“ (Str. 15.) A má pravdu, když dále říká: „I kdyby Rusko, Německo i bývalé Rakousko již byly zralé pro Antikrista, ještě to nestačí.
Nejdříve musí celý svět zachvátit socialistická revoluce, a pak, jak můžeme
právem předpokládat, nadejde čas Antikrista“ (str. 16).
V každém případě lze s velkou pravděpodobností soudit, že světová válka příchod Antikrista uspíšila.
Rovněž svatá Brigita († 1373) praví: „Antikrist přijde, až míra nespravedlivosti bude naplněna a úžasně se rozšíří nemravnost, až si křesťané oblíbí nevěru a kacířství, až duchovenstvo a spravedlnost budou pošlapány; pak je jistý
příchod Antikrista.“ (Klarus, „Život a zjevení sv. Brigity“.)23
Svatý mučedník a biskup Metodius, žijící ve 4. století, prorokuje následovně:
„Až se přiblíží (konečná perioda světa), budou lidé hrozně nevděční Bohu
a oddají se hříšnému životu. Všude zavládnou pýcha, marnivost, lehkomyslnost a smilstvo, hněv a závist, nestřídmost, cizoložství i vraždy, takže hříchy
lidí budou Bohu ohavnější nežli mor! Následkem tak hrozné zkaženosti mravů
začnou mnozí pochybovat a ve víře slábnout, ba početní budou věřit, že snad
Židé měli pravdu, když očekávali příchod mesiáše. Rozmůže se mnoho bludů
a zmatků. Spravedlivý Bůh se rozhněvá a dá Luciferovi i všem jeho andělům
moc přijít z pekla na zemi a bezbožný lid naprosto svést.“ (Lützenburg, „Život
Antikrista“.)
Básník Friedrich Wilhelm Helle v eposu „Antikrist“ uvádí, že před jeho příchodem poznovu oživne modlářství, dokonce i v Římě, že věda i umění budou plně ve
21

Gottesminne, 1904, str. 138.
V originále Wann kommt der Antichrist?, Elberfeld 1919.
23
V originále Leben und Offenbarungen der hl. Brigitta, Regensburg 1888, III, str. 168.
22
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službách Satana a že mnozí kněží znemravní. Naproti tomu svědomité kněze čeká
urážení a pronásledování. Nestydatost pronikne také do mužských i ženských klášterů. (To ostatně zvěstovala Matka Boží v La Salettě již roku 1846.)
Písmo svaté na několika místech naznačuje, že Antikristův příchod na svět bude
trestem bezbožnému lidstvu. Prorok Daniel (8,12) praví:
„Síla dána mu bude pro hříchy“, a svatý Pavel v druhém listu Tesalonickým (2,11) říká: „Proto pošle jim Bůh působnost klamu, aby uvěřili lži.“
Protože nevěře a zkáze mravů propadlý svět nebude již chtít slyšet ducha svatého
evangelia, bude za trest poslán na svět příbuzný duchu bezbožného světa, duch Antikrista! Tím se lidé stanou ještě nemravnějšími, takže již nerozeznají pravdu od lži
a lež od pravdy, a zcela se oddají nepravostem.
„Nalákat k sobě takový úplně zkažený a zvrácený lid nedá Antikristu velkou námahu, protože mnozí již budou zralí pro věčné zatracení!“ (Dionysius
z Lützenburgu, kap. 27.)
Antikrist učiní z bezbožných národů své bídné otroky, jako to v nesrovnatelně
menší míře udělali jeho předchůdci Nero, Dioklecián a ostatní tyrani. Kdo krátce po
válce sledoval hrůzovládu Lenina a Trockého v Rusku, i běsnění Žida Bély Kuna
v Maďarsku, má již slabý obrázek toho, jak bude řádit Antikrist! V uvedených zemích mnozí obyvatelé ve svém zoufalství měli za to, že Antikrist již přišel!
Dokud v státech panoval křesťanský řád, udržovaný křesťanskou vrchností, byl
překážkou pro příchod Antikrista. V tom smyslu také mnozí vykládají slova druhého listu svatého apoštola Pavla Tesalonickým (2,6):
„Také nyní víte, co ho (Antikrista) zdržuje.“ Další vykládají slova svatého
Pavla odlišně: „Antikrista zadržuje okolnost, že dosud není jeden ovčinec a
jeden pastýř; dříve musí nastat sloučení všech národů ve víře!“
Z toho dobře vidíme, že první křesťané věděli o Antikristu víc, než my, protože
u nás panují o slovech sv. Pavla pouhé domněnky.

IV
Antikrist má své jméno podle toho, že bude největší a nejzuřivější
nepřítel a protivník Ježíše Krista
Jako napíná voják ke konci boje všechny své síly pro vítězství, stejně tak i protikřesťanské mocnosti vynaloží všechno pro své vítězství. Antikrist bude posledním
trumfem, který vynese peklo na zemi, poskvrněné mnohými hroznými hříchy. A jako vysoká hora převyšuje pahorky, které proti ní vypadají nepatrné, stejně tak zastíní Antikrist všechny dřívější zuřivé nepřátele Krista a Jeho svaté Církve, Diokleciána, Nera, Juliána Apostatu a pod., protože jeho životním úkolem bude úplné vyhubení křesťanství a jako panovník světa dosáhne takové moci, jako ještě žádný vladař před ním. Pastor Karl Reimers proto právem říká:
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„Válečná léta nám ukázala, jak všemocný je stát. S hroznou tvrdostí a bezohledností, jakou bychom dříve považovali za zcela nemožnou, zasáhl stát do
našeho soukromého života. Stát nám předepisoval, jak mnoho či spíše jak málo smíme jíst, kdy si smíme v domě rozsvítit, co smíme číst, kdy a kam smíme
cestovat a podobně. S hrůzou nyní vidíme, co přijde a čeká nás, až veškerou
státní moc světa na sebe strhne jednotlivec, největší nepřítel Krista!“24
Antikrist (z řeckého anti = proti, a Christos, tedy „Protikristus“) má své jméno
podle toho, že bude největší a nejzuřivější nepřítel a protivník Krista. Svatý Cyril
Jeruzalémský říká: „Proto se jmenuje Antikrist, že bude ve všem odporovat Kristu
Pánu.“ Básník F. W. Helle upozorňuje, že se Antikrist bude ve všem opičit po Kristu, tedy po Jeho početí, narození, životě i zázracích.25 Tak, jako se opičí ďábel po
Pánu Bohu, bude se opičit i Antikrist po Kristu. Podle proroctví svaté Hildegardy
bude matka Antikrista tvrdit, že svého syna počala nadpřirozeným způsobem. Antikrist bude také až do svého třicátého roku žít skrytě a teprve poté vystoupí jako učitel náboženství. Mnoha dary se prokáže jako velký dobrodinec lidstva, bude konat
(zdánlivé) zázraky, předstírat smrt i zmrtvýchvstání, bude chtít napodobit i nanebevstoupení Krista, ale při tom bídně zahyne. Bude tedy Antikrist v pravdě ďábelský protiobraz Kristův.
Pojmenování „Antikrist“ je z Písma svatého, a to u apoštola a evangelisty Ja26
na . Jinak nazývá Písmo svaté Antikrista „člověkem hříchu“ a „synem záhuby“.27
Podobného výrazu užil sám Pán Ježíš na Jidáše.28 Prorok Ezechiel (kap. 38) nazývá
Antikrista „Gog“ a jeho stoupence „Magog“ (Bellarmin). Totéž pojmenování užívá
i Zjevení sv. Jana.29 Jeden ze synů Jafeta se také jmenoval Magog30 a rovněž i krajina, kde žili jeho potomci. Podle Allioliho nazývali jménem „Gog“ panovníky barbarské říše Magog, ležící severně od Palestiny a nepřátelské Židům, ctitelům pravého Boha. Houchedé říká: „Jestliže bylo pro označení vojska Antikrista zvoleno slovo ,Magog‘, pak z toho lze soudit, že bude složeno ze severních národů, nebo že se
tím míní jejich nelidskost.“31 Podle Dionysia z Lützenburgu znamená Gog a Magog
tolik, co „lež“ a „podvod“. Ze všeho řečeného vyplývá, že Písmo svaté nazývá Antikrista Židům známým jménem, neboť bude všem vyznavačům pravého Boha rozhodně nepřátelským panovníkem. Svatý apoštol Pavel označuje Antikrista za Beliala slovy:32 „A kterou shodu má Kristus s Belialem?“ Belial znamená v hebrejštině
„špatnost“ a proto se užívá na ďábla, původce vší špatnosti (Allioli). V sibylských
knihách (3,63 ad) je Antikrist líčen jako vladař posledních věků a velký nepřítel

Reimers, Stehen wir in der lezten Zeiten? (Jsme již na konci času?), Hamburg 1919, str. 60.
Gottesminne, 1904, str. 146.
26
1 J 2,18;4.3; 2 J 7.
27
2 Te 2,3.
28
J 17,12.
29
20,7.
30
Gn 10,2.
31
Houchedé, Antichrist, str. 26.
32
2 K 6,15.
24
25
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Mesiáše.33 Ze všech citovaných označení je zřejmé, že Antikrist bude zcela určitou
osobou, a tedy ne nějakou společností nebo organizací.
O skutečném jménu Antikrista jsou rozdílné a nejisté domněnky. Svatý evangelista Jan nám dává jistý záchytný bod: „Kdo má rozum, sečti číslo šelmy, neboť jest
to číslo člověka, a číslo jeho jest šest set šedesát šest“.34 (Zj 13,18.) Protože svatý
Jan psal řecky, užil pro Antikrista řeckých číslic X ?? (= 600 + 60 + 6). Je nápadné,
že monogram Antikrista je velice podobný monogramu Ježíše Krista X ?? (Christos) až na prostřední písmeno, které se v monogramu Antikrista podobá hadu. Mnozí se dodnes snaží vysvětlit souvislost označení Antikrista s číslicí 666. Kolínský
arcibiskup dr. Krementz († 1899) upozorňuje, že hebrejské slovo Soter, jež v aramejštině ještě za Kristových časů i v hebrejštině znamenalo ničitele, obsahuje číselnou hodnotu (s = 60, o = 6, t = 400, r = 200). V řečtině však má slovo Soter opačný
význam než v hebrejštině a znamená Spasitel, Vykupitel, Salvator. Není ani vyloučené, že si Antikrist dá jméno „Soter“, protože se bude vydávat za vykupitele lidstva z otroctví křesťanských přikázání, ale ve skutečnosti bude ničitel. V Písmu
svatém nacházíme jméno Soter pouze jednou, a to v 1. knize Ezdrášově 5,12, kde je
Nabukadnesar nazván ničitelem Jeruzalémského chrámu. Ano, bylo by pozoruhodné, kdyby si ničitel křesťanských chrámů dal také jméno „Soter“.35 Jiní zase upozorňují, že řecké slovo Teitan (slunce) také obsahuje číslici 666 (300, 5, 10, 300, 1,
50 = 666). Rovněž řecké slovo Maometis (Mohamed) obsahuje číslo 666 (40, 1, 70,
40, 5, 300, 10, 200 = 666). Záhada bude vyřešena asi až příchodem Antikrista; pak
totiž svatým Janem uvedené číslo dosáhne svého cíle, tj. utvrdí křesťany ve víře a
bude je před Antikristem varovat. Zjevení sv. Jana bude křesťanům hlavně v posledních časech tohoto světa knihou veliké útěchy. Má nepochybně nesmírný význam. Pozoruhodný je výklad příslušné pasáže Apokalypsy ctihodným Božím služebníkem Bartolomějem Holzhauserem, který říká, že číslo 666 znamená stáří Antikrista. Bude prý mít 666 měsíců, tj. 55 a půl roku.

V
Nepřátelství proti Kristu bude Antikrist projevovat následovně: všemožně zesměšňovat a urážet Krista i Jeho Církev; snažit se vyhladit
vzpomínku na křesťanství, a to zvláště zabraňovat svaté mešní oběti;
krvavě pronásledovat stoupence Krista Pána
Jakmile Antikrist dosáhne dospělosti, vystoupí podle svaté Hildegardy jako učitel náboženství. Mimořádně výmluvně bude označovat Krista za podvodníka a učení Církve za pověru (viz č. 7). Svatý Hilarius k tomu praví:

Bousset, Antichrist, Göttingen 1895, str. 100.
Zj 13,18.
35
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„Antikrist bude učit, že Ježíš Kristus není Synem Božím, ale zločincem ze
všech nejhorším.“36 A svatá Hildegarda ještě říká: „Antikrist bude s ďábelskou prohnaností šířit v lidstvu spisy proti svatému křtu, svátostem a vůbec
proti křesťanské víře. Ve snaze získat si hodně stoupenců bude křesťanskou
mravouku líčit jako tyranství a hlásat: ‚Užívejte světa a jeho radostí, a pokud
můžete, nezříkejte se jich!‘“ Pak ještě dodává: „Dá svým přívržencům naprostou volnost od Božích zákonů a církevních přikázání.“ Aby snížil a potupil
vážnost Krista i Jeho svaté Církve, bude mimo jiné učit, že je na světě mnohem více lidí zlých a bezbožných, než spravedlivých, a výsměšně zvolá: „Jak
málo lidí vykoupil Kristus svou smrtí na kříži!“ Poukáže také na údajné nedostatky i chyby církevní vlády, a provolá: „Kristova církev má být podle slov
apoštola Pavla svatá a neposkvrněná (Ef 5,27), já však ji vidím plnou krve a
nečistoty.“37
Až se Antikrist chopí vlády, bude se usilovně snažit vyhladit z lidských srdcí
veškerou vzpomínku na Krista. Nejdříve nechá pobořit ve Svaté zemi a v Jeruzalémě všechno, co na Něj upomíná (sv. Hippolyt), například Boží hrob na hoře Kalvárii, atd. Antikrist bude nesrovnatelně horší než Turci, kteří po dobytí Svaté země
posvátná místa křesťanů ušetřili. Antikrist na začátku svého panování přikáže ničit
knihy Písma svatého, svatých Otců i vůbec všechny křesťanské spisy, a rovněž nařídí, že žádný kněz nesmí vykládat Písmo svaté v prospěch Ježíše.38 Poté budou
stoupenci Antikrista jako honicí psi slídit a špehovat kazatele, vnikat do chrámů,
klášterů, knihoven i soukromých domů, a zabavené křesťanské knihy se budou
veřejně pálit na ulicích.39 A jak říká Laktantius, kdo své knihy dobrovolně vydá, tomu se vyplatí mnoho peněz. To všechno přirozeně jenom proto, aby kněží nemohli
z Písma dokazovat božství Ježíše Krista a také prokázat, že Židy velebený mesiáš a
zdánlivými zázraky se honosící Žid je ve skutečnosti předpovězený Antikrist.40
Světové panství Antikrista potrvá tři a půl roku (viz č. 17) a pod trestem smrti
bude zakázáno sloužit mši svatou a udělovat svátosti. Následkem toho ustanou ve
všech chrámech bohoslužby a mše svatá se bude sloužit potají v lesích jako za časů
pronásledování římskými césary.41 Podle proroka Daniela (11,31; 12,11) bude mešní oběť odstraněna na tisíc dvě stě devadesát dní, nastane ohavnost spuštění a síly
zla poskvrní svatyně. Antikrist také přikáže zničit a pobořit oltáře v chrámech, rozlámat a spálit kříže a obrazy svatých i v soukromých domech, duchovní a řeholní
osoby vyžene, jejich obydlí vyrabuje a nejvzácnější předměty z chrámů dá převézt
do své rezidence v Jeruzalémě. Bude napodobovat krále Baltazara42 a pít z liturgických nádob.43 Ohledně křesťanských chrámů pak budou na místě lamentace proro36
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ka Jeremiáše. Věřící křesťany bude Antikrist krutě pronásledovat. Prorok Daniel
praví:
„Řeči proti Nejvyššímu ( k skutečným ctitelům Božím) mluviti bude a ti
vydáni budou v ruku jeho“ (7,25) a dále: „A aj, roh ten válčil proti svatým (=
věřícím) a přemáhal je“ (7,21). A sv. evangelista Jan: „Bylo jí (šelmě) dáno
vésti válku se svatými a přemoci je“.44 Antikrist bude věřící křesťany vábit a
svádět k odpadu od víry. Svatá Hildegarda říká: „Když se Antikristu nepodaří
duše Kristu věrné získat ani lichocením, ani vyhrožováním, přikáže je ukrutně
mučit.“ Světice dále praví: „Syn zatracení bude nejprve sladkými slovy lákat
lidstvo, ale kde nepochodí, bude hrozným a krutým tyranem“.45 – Svatý Augustin upozorňuje, že pohani nutili křesťany násilím obětovat pohanským božstvům. Při dřívějších pronásledováních skrze kacíře používali lsti a pokrytectví. Mnohem nebezpečnější však bude pronásledování Antikristem, protože
ten spojí násilí se lstí a pokrytectvím.46 – Dionysius z Lützenburgu prohlašuje:
„Mohu zde směle tvrdit, že ukrutné pronásledování za císařů Nerona, Domicia, Trajana, Marka Aurelia, Decia, Valeriána, Diokleciána a Maximiniána dohromady nebyla ani z poloviny tak strašlivá, jako pronásledování Antikristem.
A proč? Protože v Antikristovi vtělený Lucifer vymyslí mnohé nové mučicí
nástroje, jaké do té doby žádnému člověku nepřišly na mysl“.47 Nová mučidla
předčí co do zrůdnosti všechna dosavadní. Ukrutnost Antikrista nám naznačuje i svatý Jan v Zjevení (13,2) následujícími slovy: „Šelma, kterouž jsem viděl, byla podobná levhartovi, nohy její byly jako nohy medvědí a její tlama jako tlama lví.“
Mnozí křesťané se zachrání útěkem a budou se skrývat v lesích i na poušti.48
Také početní kněží uprchnou do divočiny těšit věřící a udělovat jim svátosti. Až pak
ustane pronásledování, budou pracovat na obrácení a věčné spáse lidstva.49 Početné
horlivé kněze a řeholníky Bůh zázračně uchová po lesích a v pustinách.50 Někteří
z nich nastoupí i daleké a namáhavé cesty, aby mohli křesťany ve víře posilovat,
a obětují na to své životy.51 Mezi těmi, kdo se postaví Antikristu, se vyznamenají
především synové svatého Benedikta (benediktini). Podle podání Matka Boží svatému Benediktovi pětkrát předpověděla: „Tvůj řád potrvá až do konce světa, prokáže Církvi svaté nejvěrnější služby a mnohé utvrdí ve víře.“ Dále pak dobrotivý Bůh
v čase nejhoršího třiapůlletého pronásledování křesťanů pošle svým věrným na pomoc Henocha a Eliáše (viz č. 18). Také papež v Římě, jak říká ctihodný Holzhauser, vydá encykliku a vyšle legáty varovat křesťany před Antikristem a zachránit je
před odpadem. Jak tvrdí Holzhauser i ctihodná řeholnice Nativitas, nechá Antikrist
44
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papeže zavraždit! Podle všeho bude papež ukřižován jako svatý Petr. Protože bude
podle Malachiášova proroctví nazván Petr II., bude i jeho životní osud podobný
životu svatého Petra.52
Hrozné pronásledování Antikristem se stane pro spravedlivé a Kristu věrné duše
příležitostí získat si korunu věčné slávy.53 V čas pronásledování bude Satan nehodné katolíky prosívat jako plevy z pšenice tak, jako kdysi byl Jidáš vyloučen ze svazku apoštolů.54

VI
Antikrist má být nemanželským synem orientální Židovky
a již od narození zázračným dítětem
Matkou Antikrista bude Židovka z okolí Babylonu. Povede velice nemravný život, ale před lidem se bude vydávat za světici. Mnozí Svatí otcové říkají, že Antikrist bude Židem55 a přijde na svět v babylónské krajině.56 Ctihodný Boží služebník Bartoloměj Holzhauser předvídá, že Antikrist bude židovského původu z kmene
Dan. Podle Bernardina z Busto († 1490) také pohanské Sibyly prorokovaly, že na
konci světa povstane kníže bezbožnosti z kmene Dan a bude činit veliká znamení
a zázraky. Stane se mistrem bludu i klamu, a převrátí svět.
Svatá Hildegarda praví, že Antikristova matka bude již jako děvče velice zkušená v ďábelských uměních a nepravostech. Vyroste v pustině a bude se tam oddávat zhýralým mužům; nebude jí známo, kdo je otcem Syna zatracení. V domnění,
že se jí zjevil anděl a dovolil její ostudné řádění, bude své nemravnosti považovat
za svaté dílo. Začne rovněž tvrdit, že jí dítě bylo darováno nadpřirozeným způsobem. Oklamaný lid ji bude uctívat jako světici.57 – Podle svatého Jana Damašského
bude tvrdit, že se stala matkou bez přispění muže. Dále svatá Hildegarda uvádí:
„Nečistá žena počne nečistého syna. Starý had, který svedl Adama, se dítěte zmocní do té míry, že do něj nevejde nic dobrého, ani vejít nemůže.“ Dionysius z Lützenburgu v díle „Život Antikrista“58 z roku 1682 uvádí: „Jako se
nad Matkou Boží vznášel Duch Svatý v okamžiku početí Krista, oduševnil ji
plností Jeho božství a plod Jejího života byl svatý, stejně tak se bude nad matkou Antikrista vznášet Lucifer v okamžiku početí a naplní její tělo i duši pekelnou silou, čímž bude plod jejího života zcela ďábelský. Proto svatý apoštol
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Pavel říká: „Jeho přítomnost bude podle působnosti Satana s veškerou mocí a
s divy a zázraky lživými“.59
Proto bude mít Satan na Antikrista již od jeho početí vliv, ne však proto, aby jej
soužil jako posedlého, nýbrž aby v jeho osobě vládl, takže každý, kdo Antikrista
uvidí, bude k němu přitahován niternou touhou.60 Rovněž svatý Jeroným praví:
„Satan bude mít vliv na všechny tělesné i duševní síly Antikrista, tedy na
jeho vůli, rozum i paměť.“61 Dionysius z Lützenburgu dále o matce Antikrista
říká: „Lucifer, jenž je takřka opicí Boha a všechno po něm napodobuje, se postará, aby se početí Antikrista nějakým způsobem podobalo početí Ježíše. Proto si za matku Antikrista vyhledá pannu, ovšem že falešnou, pokryteckou.62
K svému špatnému dílu si vyvolí pannu, zkušenou v čarodějnictví neméně,
než v smilstvu, která se ovšem mezi Židy bude těšit nejvyšší vážnosti.63 Antikristova matka se již v dětství začne oddávat čarování a bezbožnosti; bude se
však vydávat za svatou a tvrdit, že měla božské zjevení. Pro domnělou svatost
se mezi Židy bude těšit velkému respektu a zaslepovat je čarodějnictvím.64
Svatá Brigita praví: „Jako se kdysi z duchovního spojení zrodilo dítě Boží,
bude Antikrist pocházet z prokleté matky, předstírající, že vede duchovní život, a ze zatraceného muže, jimiž z Božího dopuštění koná ďábel své dílo.“65
Básník Friedrich Wilhelm Helle staví proti neposkvrněnému početí Matky Syna Božího nečisté a neřestné početí matky Antikrista, a poznamenává: „Antikristova matka je děvka od mládí; ďábel ji udělal tak špatnou, jak to jen bylo
možné. Údajně se bude zdržovat poblíž Mrtvého moře. Ďábel jí bude vzdávat
úctu a nazývat královnou, protože její syn bude pánem světa a Jeruzalém jeho
vladařským sídlem.“66 A svatý Řehoř Veliký prohlašuje: „Antikristova matka
bude před narozením dítěte zvěstovat příchod mesiáše, skrze nějž se lidstvu
dostane velkého blaha.“67 – O otci Antikrista Helle říká, že bude pouhým „nájemcem“, který byl předtím mohamedánem a přestoupil ke křesťanství.68
Rovněž zjevení z La Saletty dovoluje usuzovat na „nájemce“.69 („Nájemce“ zde
znamená tolik, co zpronevěřilý pastýř, a může to tedy ukazovat i na odpadlého biskupa.)
Že bude Antikrist zázračné dítě, tvrdí řádová sestra Nativitas (1731-1798) z bretaňské Fugères, jejíž zjevení je francouzskými a anglickými biskupy vřele doporučeno číst k podpoře spásy duše. O Antikristovi řeholnice říká:
59
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„Ještě než dosáhne deseti let, bude již silnější a učenější než ostatní, a svým
jednáním dá najevo více ducha, odvahy a obratnosti nežli děti stejného stáří.
Veškerá jeho moc se však projeví až ve 30. roku věku, kdy začne své největší
hrdinské činy.“70 Svatá Brigita: „Lucifer se zmocní Antikrista již před jeho
narozením, a proto přijde na svět jako zázračné dítě.“71
Kapucínský kazatel Dionysius z Lützenburgu: „Protože život Antikrista bude satanským vlivem napodobením Kristova života, nepochybně dojde již při
jeho narození k nějakým ďábelským divům podobně, jako při narození Krista
zářilo světlo na nivách betlémských a na obloze se objevila hvězda. Ďábelské
divy budou ostatně Antikrista vždy provázet, jako stín následuje tělo.“72 Antikrist bude již v mládí vyvolávat dojem zázračného dítěte. Dionysius z Lützenburgu v 12. kapitole na základě výroků různých spisovatelů73 vykládá, že Antikrist „bude génius s velkými přirozenými dary, zvláště znamenitým rozumem, neuvěřitelnou moudrostí a nesrovnatelným řečnickým nadáním. I nejlepší řečníci všech dob jsou údajně proti němu jen břídilové a bude se mezi
nimi vyjímat jako obr mezi trpaslíky. Jeho výmluvnost se zdá být naznačena
již v Písmu.74 Velice snadno se naučí i nejrůznější vědy a jazyky (hebrejsky,
arabsky, chaldejsky, řecky, latinsky i moderní řeči), takže se mu budou rabíni
velice obdivovat. Písmo svaté bude znát bezmála zpaměti,75 a rovněž Talmud i
Korán. Bude výborně znát nejrůznější filosofické systémy, výroky světových
mudrců i principy různých náboženství, a tedy také dogma katolické Církve.
Ve všech možných dovednostech učiní velký pokrok a bude rovněž zasvěcen
do tajemství magie a čarodějnictví. I svým vzhledem bude každému imponovat, a to jmenovitě pěknou postavou a příjemnou tváří. Každý se proto bude
domnívat, že dítě je víc, než jen obyčejný člověk. Již v šesti nebo sedmi letech
se začne těšit značnému respektu a vážnosti.“76

VII
Antikrist ve věku asi 30 let vystoupí v Orientu jako kazatel víry
a poté jako válečník
Ctihodný sluha Boží Bartoloměj Holzhauser řekl, že Antikrist povstane v zemi
mezi blízkými moři a svou tyranii rozpoutá v Orientu. O Antikristově mládí svatá
Hildegarda praví, že jeho matka jej bude jen vzácně ukazovat lidem a jistými kouz70
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ly způsobí, aby jej lid miloval. Bude vychováván na různých tajných místech a až
do plnoletosti držen v skrytu. Jakmile dosáhne mužného věku, začne veřejně hlásat
náboženství nepřátelské učení. „Otevře ústa k učení odporu.“77 Bude tvrdit, že Ježíš
Nazaretský není vtělený Syn Boží, nýbrž podvodník, který se vydával za Boha78 a
že Jím založená církev učí pověry. Skutečný Kristus přišel teprve v jeho osobě. Bude říkat: „Salvator mundi ego sum – Já jsem spasitel světa.“79 Bude se snažit přesvědčit zvláště Židy, že je Bohem poslaný mesiáš.80
Podle Dionysia z Lützenburgu81 bude jeho věrouka převzata ze židovského náboženství a zdánlivě se nebude příliš lišit od základního učení křesťanství. Začne
totiž učit, že jeden Bůh, který stvořil svět, je vševědoucí a sám zná myšlenky lidí, je
spravedlivý, následovníky svých přikázání odměňuje a přestupníky trestá, a také že
jednou všechny lidi vzkřísí z mrtvých. Tento Bůh promluvil skrze Mojžíše i proroky a proto je třeba dodržovat předpisy mosaického zákona, zvláště obřízku a svěcení sabatu. Svou mravoukou se však vynasnaží zvrátit veškerý řád na zemi. Proto je
v Písmu svatém (v Septuagintě) nazván „bezzákonný, anomos“.82 Daniel (7,25) říká: „Bude se domnívati, že může změniti časy a práva“. Zavrhne všechny zákony,
mravy i religiózní instituce ve snaze přilákat k sobě svět, slíbí naprostou svobodu
od všech Božích i církevních příkazů a každého nechá žít podle vlastních vášní a
choutek. Tím bude před národy stát jako osvoboditel z jařma, jako obšťastňovatel
světa a lidu. Vynasnaží se udělat náboženství snadné a nezávazné. Bude říkat, že
není třeba se postit a ztrpčovat si život odříkáním, jako to dělali lidé dříve, kdy ještě
neměli ponětí o Boží dobrotivosti. Úplně postačí Boha milovat.83 Nechá lidi hodovat podle libosti, takže ti budou litovat lidstvo dřívějších staletí, které si ztrpčovalo
život půstem.84 Lze mít také za to, že Antikrist bude hlásat volnou lásku a zničí nejposvátnější svazky rodinného života. „Opovrhne vším posvátným a svátosti Církve
zahrne ďábelským posměchem.“85 Zatratí pokoru a bude šířit pyšné a hrozné učení.
Opovrhne tím, co nechal Bůh zapsat a učit v Starém i Novém zákonu. Začne tvrdit,
že hříchy a nepravosti nejsou hříchy a nepravostmi. Slovem, bude cestu do pekla
vydávat za cestu do nebe.86 Právem proto Wilhelm Faber říká: „Čas Antikrista bude
tedy časem nejtyranštějšího zesvětštění.“87
Pro Antikrista nebude obtížné vystoupit proti křesťanství a omámit svět, protože
v té době bude lidstvo již naprosto bezbožné. Bernhard z Busto praví: „Již v čase,
kdy bude mít Antikrist asi dvacet roků, bude celý svět odvrácen od víry.“ Také sva-
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tý Řehoř Veliký soudí, že v té době většina lidí propadne bezbožnosti nebo kacířství, a bude se oddávat všem možným nepravostem.
Lactantius Firmianus říká, že již v čase Antikristova mládí zmizí ze světa veškerá spravedlivost a nikdo nebude znát zákon, řád ani kázeň. Téměř každý bude mít
něco, čeho se potají zmocnil. Svět zcela ovládne bezbožnost, chamtivost, žádostivost a smyslnost. Kromě toho budou národy spolu válčit a pronásledovat se. Celý
svět bude zneklidňován loupežemi a vraždami.88 Dokonce i duchovní pastýři se vyrovnají vlkům, budou zanedbávat bohoslužbu a žít se ženami.89 Svatý papež Řehoř
Veliký říká: „Kostely budou v těch časech pusté a opuštěné jako zchátralé stodoly.
Duchovní pastýři se budou málo starat o své ovečky.“ Zbožní lidé budou velice
vzácní. Svatí Otcové (sv. Cyril Jeruzalémský, sv. Efraim, sv. Řehoř Nazarénský, sv.
Jan Zlatoústý aj.) nenalézají slov k popsání špatného stavu světa, v němž se má nalézat v nadcházejícím čase vlády Antikrista. Řeholní sestra Nativitas († 1798) také
prohlašuje:
„Až se přiblíží čas Antikristovy vlády, povstane nové náboženství, odporující jednotě Boha a Jeho Církve. Kacířství vyvolá takové zpustošení, jaké do té
doby nikdo neviděl.“90
Čím více se bude blížit vláda Antikrista a konec světa, tím rychleji se také začne
na zemi šířit temnota Satana.91 S blížícím se koncem světa poroste počet dětí zatracení; naproti tomu v obráceném poměru bude klesat počet spravedlivých.92
Antikrist vystoupí na Východě rovněž jako válečník, podobný svému vzoru Mohamedovi. Sestra Nativitas říká: „S vojenským uměním dokonale seznámený Antikrist bude nepřemožitelným imperátorem.“93 Kateřina Emmerichová zmiňuje velkou bitvu s Antikristem, k níž má dojít ke konci světa u města Mageddo v severní
Palestině (viz kap. 17).

VIII
Antikrist bude charakterově nejhorší ze všech lidí, kteří kdy žili
Již od narození projeví náchylnost ke všem špatnostem. Lucifer mu hned v okamžiku početí vnukne pekelný sklon ke všemu zlému, jako by jeho otcem nebyl člověk, nýbrž ďábel. Tak, jako byl Kristus plností síly Ducha Svatého, bude v Antikristovi spojena veškerá síla a moc pekla.“94 Navíc bude Antikrist naprosto zkažený svou matkou, po níž již beztoho zdědil náchylnost k bezbožnosti a čarodějnictví.
Již v mládí uzavře (podle Tertuliana a sv. Ireneje) spolek nebo smlouvu s ďáblem
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a potvrdí ji přísaháním, jako to odedávna dělali čaroději. Důsledkem toho jej opustí
jeho anděl strážný, jejž (podle sv. Jeronýma a sv. Antonína) až dosud měl. Od té
chvíle se svědomí Antikrista neozve ani při nejhorších nepravostech.95 Tak se stane,
že nakonec otevřeně vystoupí jako „král nestydatý a úskočný“. Podle svatého Tomáše Akvinského bude svým charakterem „naprosté zlo“, tedy ze všech špatných
lidí ten úplně nejhorší. Thomas Malvenda praví: „Bezbožností překoná všechny darebáky, kteří kdy před ním žili.“
Mnozí světci (sv. Jeroným, sv. Jan Zlatoústý, sv. Augustin, aj.) tvrdí, že Antikrist
bude satanským působením tak prohnaný a lstivý, až je to nemožné lidskými slovy
popsat. Především má být pravým mistrem přetvářky (sv. Cyril Jeruzalémský).96
Pokud jde o pýchu, nezůstane Antikrist nijak pozadu za Luciferem. Mnozí soudí, že
bude označen za „šelmu“ – jak je tomu opakovaně v Písmu svatém – pro své zvířecké pudy (nemravnosti), které nepochybně zdědil po matce. „Bude náramně žádostiv žen.“97 Lützenburg říká, že si vezme mnoho žen, zvláště královských dcer a
bude si je držet v harému, zatím co jeho vlastní ženou bude Židovka.98 Svatý Jeroným praví, že na jeho dvoře bude hodování, hýření a všemožných zábav bez počtu a bez smyslu.99
Jak říká svatý Řehoř Veliký, bude Antikrist „hlavou všech pokrytců“. Bude předstírat všechny možné ctnosti: zbožnost, čestnost, upřímnost, dobrosrdečnost a svatost, čímž k sobě naláká srdce všech Židů.100 Zvláště bude pokrytecky dávat najevo
laskavost a dobrotu, aby si získal důvěru lidí.101 Také v tom bude podobný ďáblovi,
který se rád zjevuje jako „anděl světla“ a tím je přirozeně mnohem nebezpečnější,
než kdyby se ukazoval ve své pravé podobě „jako lev řvoucí, který obchází a číhá,
koho by pohltil“.102
Lstivostí, kterou u lidí dosáhl obliby, si upraví cestu k trůnu.103 Jakmile se však
dostane k moci, ukáže se jako pyšná a domýšlivá bytost,104 a začne s lidmi jednat
nesmírně krutě.105 Počne se nad každého velice povyšovat, takže se na něj budou
hodit Danielova slova „král nestydatý a úskočný“.106 Poté se také stanou pravdou
Jobova slova: „Bůh pro hříchy národa učinil králem pokrytce.“107
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IX
Před Antikristem vystoupí apoštolové konce času
Apoštoly konce času budou pravděpodobně svatí a apoštolsky působící misionáři
s úlohou pozvednout v lidu religiózní život a zvěstovat nadcházející příchod Antikrista. Svatý František z Pauly je nazývá rytíři kříže. 13. srpna 1469 Simonu z Limeny, pánu na Montalti, napsal dopis, v němž zmínil velkého monarchu v konečné
periodě světa, a dodal:
„Potom bude založen nový řád, řád Cruciferi (Nositelů kříže), protože jeho
členové budou mít na praporcích kříž. Zmíněný řád se bude skládat ze tří skupin: První skupinou jsou ozbrojení rytíři, druhou kněží, a třetí pečovatelé. Křižáci přivedou ke Kristu mohamedány, bludaře a špatné křesťany.“108
Řečený řád má být podle svatého Františka z Pauly posledním religiózním řádem, který v Církvi vznikne. Také Matka Boží v La Salettě zmiňuje ve svém tajemství Melánii 19. září 1846 „apoštoly konce času“ a později jí předala pro apoštoly
stanovy. V roce 1878 poslal papež Lev XIII. zmíněnou vizionářku na svatou horu
u La Salette, aby tam podle přání Matky Boží založila řád. Vyskytly se však překážky, takže řád nebyl uveden do života.109 Rovněž paní Marii Mesminové z Bordeaux,
která po léta vlastní plačící a nejnověji i libou vůni šířící sošku Matky Boží, Nejsvětější Panna – když se jí patnáctkrát zjevila v Růžencové kapli Notre Dame v Bordeaux (1909) – sdělila stanovy pro apoštoly konce času a pravidla pro sirotčince,
kde dotyční apoštolové mají být vychováni. Pravidla, jimiž bude položen základ
nové budoucnosti světa a obnova všech věcí, měla paní Mesminová předložit Církvi.110 Na apoštoly konce času se možná vztahují také Kristova slova k řeholnici Benigně Consolatě Ferrerové († 1916) z italského kláštera v Como:
„Chci, aby lidská společnost povstala nanovo, a toto vzkříšení má být dílem
mé lásky. (…) Svět spěchá do propasti, ale zadržím jej v jeho závratném běhu
malou skupinou velkomyslných duší, bojujících pod mým vedením.“111
Holzhauser říká, že předchůdce bude příchod Antikrista, údajně nadcházejícího
mesiáše a jeho vystoupení, hlásat v zemi blízko moře. Svatý Irenej, lyonský biskup
(† 202), k tomu praví, že předchůdce Antikrista bude Židům v celém světě ohlašovat příchod jejich mesiáše a vyzývat je putovat za ním.112 Tentýž předchůdce bude
lidi dokonce svádět k uctívání Antikrista, jmenovitě zdánlivými zázraky.
Svatý evangelista Jan praví:
„A sváděla ty, kteří přebývají na zemi, skrze divy, které jí bylo dáno činiti
před šelmou.“113 – „Aby učinili obraz té šelmy, která má ránu od meče a oži108
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la.“114 – „I činila divy veliké, takže způsobila, aby i oheň s nebe sestoupil na
zem před lidmi.“115
Tím tedy předchůdce Antikrista napodobí proroka Eliáše, na jehož slova rovněž
opakovaně dštil z nebe oheň (4 Král 1,10). Lžiprorok vyšle do světa mnoho apoštolů. Svatý papež Řehoř Veliký vysvětluje, že hotová armáda kněží bude Antikristovi
připravovat cestu.116
Svatá Hildegarda k tomu říká: „Antikristovy bludy budou svobodně hlásat
falešní učitelé. Pak se stane nevědomost v křesťanské víře již tak velikou, že
lidé upadnou do pochybností, mají-li ji uznat za Boží.“
Také sestra Mechtilda (ze 13. století) říká, že v čase Antikrista začne působit kazatelský řád. Jeho členy popisuje následovně:
„Nosí dvojí oděv; spodní je bílý a svrchní červený s opaskem. Vousy a vlasy mají nestříhané a chodí bosí kromě těch největších mrazů; pak si obouvají
červené topánky s bílými řemínky. Nemají žádná obydlí a jsou všude jen hosty. Rovněž tak nevlastní majetek a není jim dovoleno zlato nebo stříbro. Každý z nich stále nosí bílou nebo červenou, na píď dlouhou berličku. Na jedné
straně je zobrazeno Kristovo utrpení, na druhé Jeho Nanebevstoupení. Hůlku
nosí před sebou jako kříž. Na delších cestách mají dovoleno jet na oslu. Mají
jíst a pít všechno, co se jim dá, kromě masa. Když jim není podán chléb, mají
o něj pokorně prosit. Jakmile si lidé povšimnou jejich svatého života, budou
jim ochotně dávat všechno potřebné k živobytí, a to jak stravu, tak i oblečení.
Nikdy nemají nocovat u vdovy. Žádný z členů řádu nemá být mladší než 24
let, mají být zdraví a absolvovat vyšší studia, mají být kněžími, zpovědníky a
dobrými kazateli. Kamkoli přijdou, je jim dovoleno sloužit mši svatou, kázat a
zpovídat. Budou po třicet let působit nerušeně; pak přijde Antikrist. Pomocí
rafinované lsti i zlata se mu podaří získat vliv na světské panovníky. Jakmile
se Antikrist zmocní světovlády, pak budou členové řádu vykonávat svůj úřad
už jenom s nebezpečím života. Mnozí lidé, s nimiž se tito mužové stýkali, zemřou jako svatí mučedníci. Mnoho Židů i pohanů přijme od řádových bratrů
svatý křest, což Antikrista nesmírně rozzlobí, a proto přísně zakáže naslouchat
jejich kázání. Jakmile přijdou Antikristovi pohůnci, začnou jako první vraždit
právě tyto kazatele. Zlí se budou radovat, dobří plakat. Stoupenci svatých mužů budou lapáni a bičováni; poté sťati a jejich těla vhozena do vody, nebo budou umučeni jinými krutými způsoby.“117
Také svatý Vincenc Ferrerius (1350-1419) ohlásil apoštoly konce času. Říká, že
přijdou apoštolští muži, chudí, prostí, mírní a pokorní, kteří nebudou mít nic jiného,
než své rty k mluvení jako Ukřižovaný Ježíš, a sami sebe zapomenou v ustavičném
hlásání Boží slávy. Sv. Ludvík Maria Grignion z Montfortu (1673-1716), francouzský apoštolský misionář a velký ctitel Matky Boží, prorokoval:
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„Vzdělání a výchova velkých světců, kteří přijdou ke konci času, je vyhrazeno Matce Boží. Tito velcí světci převýší svatost ostatních světců tak, jako
libanonské cedry převyšují okolní křoviny. Velké duše, plné milosti a horlivosti, jsou vyvoleny odporovat nepřátelům Boha, kteří se budou všude hemžit.
Světci slovem i vlastním příkladem začnou přivádět celý svět ke skutečnému
uctívání Panny Marie. To jim vyvolá početné nepřátele, ale přinese i mnoho
požehnání.“118
Sdělení, že tyto velké světce vychová Matka Boží, je v až nápadné shodě se dvěma následujícími skutečnostmi: Melanii, vizionářce z La Saletty, a paní Marii Mesminové z Bordeaux předala Matka Boží stanovy pro apoštoly konce času s tím, že
je mají předložit církevním úřadům (viz pozn. 109).

X
Antikrist bude mít předchůdce, jako měl Kristus Jana Křtitele
Jako měl Kristus předchůdce neboli průkopníka Jana Křtitele, bude jej mít i Antikrist. Předchůdce Antikrista je v Písmu svatém zmiňován několikrát, a konkrétně
v Apokalypse.119 Je tam nazýván nepravým prorokem neboli lžiprorokem, zjevně
proto, že nebude svatý a upřímný, nýbrž bezbožný a falešný, tedy zcela jako sám
Antikrist. O nepravém proroku se proto také říká: „(Šelma) měla dva rohy podobné
beránkovým a mluvila jako drak“.120 Tím se naráží na její podobnost s hadem v ráji,
tedy na její falešnost. Předchůdce Antikrista je nazýván šelmou, vystupující ze země;121 zjevně pro své pozemské (zvířecí) smýšlení a smyslům lichotící učení. Mnozí předpokládají, že předchůdcem Antikrista bude odpadlý biskup a uznávaný církevní prelát, protože je řečeno, že má dva rohy jako beránek. Pravděpodobně vystoupí jako vzdoropapež a vyvolá v křesťanstvu nepořádky a chaos. Dva rohy totiž
podle Holzhausera znamenají duchovní a světskou moc, které sloučí ve své osobě
papež podle blahoslavené Anně Marii Taigi předpověděné obnově papežského státu. P. Houchedé praví, že falešný prorok nebude král ani kníže, nýbrž mimořádný
odpadlík v hodnosti biskupa. Z apoštola evangelia se stane přední hlasatel falešného
mesiáše.122
Italská dominikánka Rosa Colomba Asdente (1781-1847) z Taggia v Piemontu,
která předpověděla mnohé, co se již přesně stalo a jejíž vize jsou uloženy v biskupském archivu ve Ventimigliu, prorokovala následovně:
„Veliký nepřítel Církve a předchůdce Antikrista si dá titul ‚spasitele‘. Kolem něj se shromáždí mnoho bludařů a své proticírkevní nauky budou prosa118
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zovat i dýkou. Jejich lstivost bude tak velká, že se jim podaří získat si dokonce
i řádně a správně myslící muže. Biskupové zůstanou obecně pevní; téměř žádný nezakolísá ve víře, ale všichni za věrnost Církvi budou mnoho trpět.“123 –
Francouzská řeholnice Nativitas (1731-1798), klariska v Fougères, prorokuje
podobně: „Vidím, že s blízkým posledním příchodem Krista způsobí špatný
kněz Církvi velké utrpení.“124 – Pozoruhodné je i proroctví svaté Hildegardy
(† 1179): „Římskou Církev rozerve strašlivé schisma, takže všechno bude připraveno k přijetí Antikrista.“
V Písmu svatém je naznačeno, že Antikrist bude mít dva mocné pomocníky, totiž
Satana a lžiproroka. V Apokalypse se praví: „A viděl jsem z úst drakových a z úst
šelmy a z úst nepravého proroka vycházeti tři duchy nečisté jako žáby.“125 Drakem,
šelmou a nepravým prorokem jsou Satan, Antikrist a lžiprorok. Stejně jako při vykoupení působily tři Božské osoby, budou i v tajemství zla působit společně také
tři: Satan, Antikrist a falešný prorok.

XI
Antikrist bude nejdříve králem Židů
Daniel praví: „Přijde tajně a zmocní se vlády lstivě“.126 Jako kočka, vycházející
na lov, postupuje opatrně a krčí se, ale jakmile si je jistá kořistí, vyskočí a zatne do
ní své ostré zuby, stejně tak si povede i Antikrist na počátku svého vystoupení. Nevpadne tedy do domu dveřmi, aby dosáhl královské hodnosti, ani k jejímu získání
nepoužije síly zbraní, nýbrž bude podobný hadu v ráji postupovat jako lstivý pokrytec a snažit se získat si srdce i důvěru dobromyslného lidu. Svatý biskup a mučedník
Methodius, žijící ve 4. století, předpověděl:
„Antikrist bude zpočátku vůči všem lidem přátelský a laskavý, k chudým
milosrdný. Nebude si libovat v bohatství, nýbrž zlato a stříbro rozdá potřebným. Bude také mírumilovný, a kde se dva dostanou do sporu, vynasnaží se je
usmířit. Projeví se rovněž zdrženlivě a mravně, a zavrhne smilstvo i manželskou nevěru. Bude také nenávidět nespravedlnost a nepřipustí utrhání na cti.
Nestrpí modlářství a bude dávat najevo úctu Písmu svatému. Bude rovněž ctít
kněze i stáří. To všechno však výhradně ze záludné lstivosti, aby si tím naklonil lidi.“127
Svatý Anselm praví: „Antikrist si svou mimořádnou štědrostí a soucitem získá
srdce Židů, takže jej ve všech končinách světa budou vychvalovat jako poloboha.“
Se smutnou tváří si bude Židům stýskat, jak špatný je nyní svět a že je nejvýš ne123
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zbytné, aby Bůh probudil krále, jenž by svou obratností znovu přivedl svět k pravé
službě Bohu. Před všemi lidmi bude s pozdviženými pažemi úpěnlivě prosit Boha,
aby již brzy poslal takového krále, který ubohé poddané vyrve z rukou tyranie a celý svět znovu uvede do dřívějšího šťastného stavu.128 Židé si budou říkat: „V celém
našem pokolení se nenajde žádný tak dobrý, spravedlivý a moudrý člověk jako on.
Jistě by byl schopen osvobodit nás od všech běd a trápení.“ – Židé mu pak po předchozí veřejné poradě nabídnou královskou korunu. Antikrist se však bude zdráhat,
ovšem jen proto, aby jej tím víc prosili.129 Poté k němu začnou přicházet i příslušníci jiných národů jako Turci, Tataři, ba dokonce i křesťané, a budou jej prosit, aby
přijal královskou hodnost.130 A nakonec mu představitelé Židů, Turků i ostatních
národů přinesou skvostnou korunu, vstaví mu ji na hlavu, do ruky vloží žezlo a prohlásí jej za svého dobrovolně vyvoleného krále.131 Jeho první starostí bude shromáždit velké vojsko, nechat zhotovit zbraně a do skladišť navozit zásoby potravin.
Ne bez ďábelského přispění začne mocný nával vojáků. Svatý Jeroným i další svatí
Otcové říkají, že Antikrist si nejdříve zřídí rezidenci v Babylónu a nechá si postavit královský palác. Poté se tam ihned usadí velmi mnoho Židů z celého světa. Králové světa, kteří se dozvědí o korunovaci krále Židů a založení nového království,
se jen pobaveně zasmějí a „maličkého rohu“132 si vůbec nebudou všímat. Vyslanci
různých okolních národů, utiskovaných svými vladaři, budou však Antikrista prosit,
aby je zbavil tyranského jařma, přišel je osvobodit a celý svět přinutit k spravedlnosti a bohabojnosti.133
Časem se Antikrist bude také vydávat za mesiáše Židů. Židé tedy budou první,
kteří se přidají k Antikristovi; oni, kteří kdysi zavrhli pravého Mesiáše a neuvěřili
pravdě, budou nyní věřit lži.134 Právem tedy Kristus řekl Židům:
„Já jsem přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne; jiný-li přijde ve
jménu svém, toho přijmete.“135
Předpokládá se, že Antikrist obnoví také panství islámu. Ke konci světa má totiž
přijít veliký monarcha, potomek Ludvíka IX. Svatého, a mimo jiné rozbít tureckou
říši. Tak předpovídal svatý František z Pauly († 1508) i další věštci.136 Velkým monarchou zlomené panství islámu má být údajně obnoveno Antikristem.
Velmi pozoruhodné je následující turecké proroctví z 15. století:
„Až se přiblíží vzkříšení, dojde ku deseti znamením. V čase, kdy to budou
muslimové potřebovat, přijde Mahdi (Antikrist) a zničená místa znovu vystaví. Před tím se však musí mezi lidmi stát mnoho zlých skutků. Mešity budou
početné, ale jen málokteří se v nich budou modlit, a i ti bez zbožnosti. Ženy
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budu jezdit na koni jako muži, chodit po bazarech a nakupovat u cizinců, budou pít víno a houfně vycházet na ulici. Budou postaveny vznešené vysoké
budovy. Nakonec však přijdou Beni Asser (Evropané) a dobudou Rum (Konstantinopol?). Předtím však musí v Magkeebu (Maghrebu, Severní Africe) vypuknout válka a celá krajina bude pro islám ztracená. Světovláda přejde na
‚nevěřící‘ a 960 000 křesťanů přepadne islám. (Snad narážka na čas velikého
monarchy?) Teprve poté se zjeví svatý Mahdi (Antikrist) a obnoví panství islámu.“137
Uvážíme-li, že mohamedánství obsahuje určitá smyslům lichotící učení (např.
mnohoženství) a je smrtelným nepřítelem křesťanstva, pak vůbec není nepravděpodobné, že Antikrist bude i ochráncem islámu. Ctihodný Holzhauser také prohlásil,
že Antikrist obnoví velikým monarchou zničenou tureckou říši, z níž zůstal jen nepatrný zbytek.

XII
Antikrist se bude vydávat za mesiáše Židů, dokonce za Boha,
a nechá si prokazovat božské pocty
Svatí Otcové jednomyslně prohlašují, že Židé přijmou a uznají Antikrista za
mesiáše. Výtka Spasitele Židům se podle všeho vztahovala na Antikrista: „Já jsem
přišel ve jménu Otce svého, a nepřijímáte mne; jiný-li přijde ve jménu svém, toho
přijmete.“138 Tak soudí sv. Irenej, sv. Hilarius, sv. Ambrož, sv. Augustin, sv. Jeroným, sv. Jan Damašský aj. Antikrist bude Židy svádět, aby jej přijali za mesiáše a
kořili se mu.139 Bude se snažit z Písma svatého prokázat, že je skutečným mesiášem.140 Také na přání Židů předvede mnoho – přirozeně pouze zdánlivých – zázraků na důkaz, že je mesiáš. Židé poté začnou říkat, že přišel shromáždit svůj lid
z rozptýlení mezi národy.141
A protože Židé na základě předpovědí proroků mají odedávna za to, že se Jeruzalém stane středem mesiánské světové říše, bude se Antikrist snažit zmocnit tohoto
města, a také se mu to podaří. (Viz kap. 14.) Tehdy si Jeruzalém zvolí za své hlavní
sídlo, čímž bude chtít ukázat, že je skutečným mesiášem. Nechá také Jeruzalém obnovit. Poté se budou Židé houfně stěhovat zpět do své domoviny v Palestině. Ta záhy nanovo rozkvete novými městy, vesnicemi a mnoha dalšími živými místy. Vynikne svou nádherou i bohatstvím, a celý svět bude k Palestině obdivně vzhlížet.142
Pak se naplní slova proroka Izajáše:
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„On (Bůh, Pán) shromáždí rozběhlé Israelity a sebere rozptýlené Judovce
ode čtyř stran země.“143 – A rovněž tak Ezechielovo proroctví: „Vezmu vás totiž z národů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země.“144
Antikrist se bude také vydávat za Boha. Svatý Pavel praví:
„Prve přijde odpad a objeví se člověk hříchu, syn záhuby; protivník, jenž se
povyšovat bude proti všemu, co slove bohem aneb čemu se vzdává pocta božská; posadí se dokonce ve chrámě božím a bude si počínati, jako by byl Bohem.“145 Daniel praví: „(Král) bude činiti podle své libovůle, pozdvihne se a
postaví pyšně proti každému bohu; proti Bohu bohů bude mluvit zpupné řeči a
šťastně se mu povede, až se dokoná hněv, neboť co bylo uloženo, stane se.“146
„Bude se nazývat bohem a říkat, že je Bůh všech bohů, i nařídí, by byl uctíván jako pravý Bůh.“147 A svatá Hildegarda: „Bude si víru ve své božství vynucovat násilím a strachem.“
Antikrist se také začne rouhat Bohu. „Bude mluviti řeči proti Nejvyššímu.“148 –
„I otevřela (šelma) ústa svá k rouhání Bohu, aby se rouhala jménu jeho i stánku jeho i těm, kteří přebývají v nebi.“149 Antikrist bude především potírat a hanobit učení
o Nejsvětější Trojici, a prohlašovat za blázna toho, kdo by věřil, že Bůh má Syna.150
Bude se nejen rouhat Bohu, ale hledět rovněž vyhladit uctívání Boha. A proto také
v celém světě nestrpí jediný oltář ani obraz, upomínající na Boha a Jeho svaté.151
Nepřipustí ani modloslužby pohanů,152 a proto také Daniel praví: „Pozdvihne a postaví se pyšně proti každému bohu.“153 Přesto se bude sám vydávat za boha, vzývat
modlu a žádat ji o pomoc. Daniel řečenou modlu nazývá Moazim,154 tj. silný bůh,
nebo nejsilnější bůh.155 Antikrist tedy jako tajný uctívač Satana. I když se bude Antikrist vydávat za Boha, i přesto zůstane niterně přesvědčen, že není ani bůh, ani
mesiáš; nejspíš si jen v ďábelském zaslepení bude něco takového představovat.
Antikrist se rovněž usadí v chrámu uctívání a bude vyžadovat pocty.156 Míněn
je jeruzalémský chrám, který nechá obnovit a prokazovat si tam božské pocty.157 –
Židé mu budou v chrámu přinášet zvířecí oběti a pálit na jeho počest kadidlo.158 Ve
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svatyni vystaví svůj obraz, jehož prostřednictvím bude občas mluvit se Satanem a
věřícím sdělovat požadovanou odpověď.159
V chrámu bude předchůdce Antikrista vystupovat jako velekněz a přinášet zvířecí i vonné oběti, zvláště ráno a večer. Antikrist lstivě ponechá Židům v chrámu jejich tradiční bohoslužebný řád i dědičné obřady.160
Protože časem začne téměř celý svět patřit k stoupencům Antikrista, budou jej
také všichni obyvatelé země až na nepatrné výjimky uctívat. V Apokalypse svatého
Jana se o tom říká:
„I klaněli se jí (šelmě) všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou napsána v životné knize Beránka.“161 – „Poklonili se draku, jenž dal moc šelmě, také poklonili se šelmě, řkouce: ‚Kdo jest podoben šelmě a kdo může s ní bojovati?‘“162 – Početné národy poté přijdou do Jeruzaléma uctívat a vzývat Antikrista jako boha a mesiáše.163
Svatá Hildegarda říká, že si Antikrist získá mnohé národy, takže pravý Syn Boží
bude mít již jen malý počet ctitelů ve srovnání se stoupenci Antikrista. Svatá Hildegarda rovněž prohlašuje, že se stoupenci Antikrista po něm pojmenují stejně, jako
se křesťané nazývají podle Krista.
Všem obyvatelům země bude poté nařízeno všude vystavit obraz Antikrista a
vzývat jej. A kdo tak neučiní, bude ubit, resp. sťat.164 Předchůdce Antikrista se vydá
do světa (pravděpodobně ke králům) pobízet je, aby byl všude vystaven obraz Antikrista k uctívání. Také ďábelským vlivem způsobí, že obraz bude mluvit k davům
lidským hlasem.165
Ke cti Antikrista budou zřízeny mnohé nové nádherné chrámy a na oltářích se
vystaví k uctívání jeho obraz.166 Také ve všech dříve křesťanských chrámech bude
na oltáři vystaven obraz Antikrista. Jeho stoupenci se tam začnou sbíhat a prokazovat obrazu božskou poctu, poklekat před ním, pálit mu kadidlo a obětovat Antikristovi. Obraz čas od času promluví, líbeznými slovy požehná přítomným, přislíbí jim
všechno dobré v tomto i onom světě, a pochválí je za zbožnost. Podobně tomu bude
i u pohanů.167
V té době se rovněž naplní Danielova slova: „V chrámě bude ohavnost spuštění.“168 O řečné „ohavnosti spuštění na svatém místě“ prorokoval i Kristus.169 Pak
přijde hrozný čas, a pokud by nebyl ukrácen, padli by i vyvolení.170
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XIII
Antikrist bude vysílat do světa apoštoly
Antikrist vyšle do světa emisary zvěstovat všude své božství a přemlouvat lidi
k uctívání. Jeho apoštolové budou (podle Dionysia z Lützenburgu) učit z kazatelen
následující: Křesťanská víra je falešná, protože Kristus nebyl Mesiáš, nýbrž svůdce
lidstva. Jeho milosti (mše, svátosti) jsou pouhým výmyslem ďábla. Pravým, Mojžíšem a proroky zvěstovaným mesiášem a spasitelem světa, je současný král Židů
v Jeruzalémě. Ten je do člověka vtěleným Bohem, tedy člověkem i Bohem zároveň.
Apoštolové Antikrista pak budou vychvalovat židovství nad každé jiné náboženství
a s oblibou se odvolávat na předpisy Mojžíše i Talmudu; proto také budou požadovat, aby se každý podrobil obřízce a světil sobotu. Všichni, kdož by se zdráhali uvěřit učení o Antikristu a holdovat mu, čeká týrání a vyhrožování krutou smrtí.171 Svatý Hippolyt říká, že apoštolové Antikrista neustanou dříve, než křesťané prohlásí:
„Popírám Krista, křest i znamení kříže.“172 Podobně se vyjádřili i svatý Augustin173
a svatý Jeroným.174
Jako dal Kristus svým apoštolům moc léčit choré, křísit mrtvé, očišťovat malomocné a vymítat zlé duchy,175 propůjčí i Antikrist svým apoštolům schopnost působit zdánlivé zázraky jako on sám.176 Apoštolové Antikrista tedy budou předvádět
věci, nad nimiž užasnou i ti nejmoudřejší lidé.177 Takové omračující kousky budou
moci působit nejen apoštolové Antikrista, nýbrž i katovi pacholci, kteří při mučení
ubohých křesťanů budou rovněž konat zdánlivé zázraky.178 Ohledně toho svatý papež Řehoř Veliký zvolal: „Jak hrozné pokušení pro lidské srdce! Hle, zde mučedník
dává svůj život za víru a musí přihlížet, jak jeho kat působí zázrak.“179 Zázraky budou často moci konat i ti, kteří přijmou falešnou víru, zatím co mezi pravověrnými
křesťany nebude ani jediný, který by vládl podivuhodnou mocí.180
Apoštolové Antikrista budou dokonce schopni křísit mrtvé. Odeberou se na hřbitov a pomodlí se k Antikristovi; poté mrtvému v hrobě jeho jménem nařídí znovu
ožít. V tu chvíli se pohne náhrobek a mrtvý vyskočí z hrobu tak rychle, jako by jej
vyzdvihl hrobník. Člověk pěkného vzhledu, svěží a zdráv, pozdraví přátelsky přítomné a hlasitě pochválí Antikrista. Vzkříšený bude chodit s lidmi, jíst i pít, a nabádat je k přijetí Antikristova učení. Říkají to Cornelius a Lapide, svatý Irenej i Bellarmin. Podobně věštily i Sibyly. Přesto však bude křísení mrtvých jen ďábelským
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trikem, protože to bude ďábel, kdo vystoupí z hrobu a oklame lidi. Zaslepeni těmito
zázraky, jimiž budou kazatelé Antikrista potvrzovat jeho učení, k němu přejdou
mnozí křesťané a budou pokorně prosit o přijetí do židovství.181 Na apoštoly Antikrista se zjevně vztahují Kristova slova:
„Povstanou nepraví Kristové a nepraví proroci, a budou činiti veliké zázraky a divy, takže by uvedli v blud, kdyby možno bylo, i vyvolené.“182
Mezi apoštoly Ježíše a apoštoly Antikrista však bude zásadní rozdíl. Zatímco Ježíšovi apoštolové vytrpěli při hlásání svatého evangelia mnoho trýzně a strádání,
apoštolům Antikrista nebude nic scházet. Zlata a pozemských pokladů budou mít
nadbytek k rozdávání.183 Apoštolové Antikrista budou předstírat svatý život a stavět
se k lidem přátelsky, jako by byli z nebe spadlí andělé.184 Celé úsilí Antikrista a jeho apoštolů bude zaměřeno na získání dobrého jména a respektu u lidu.185 S oblibou budou zdůrazňovat, že Antikrist je císařem světa, a proto se na něm naplnila
slova Písma svatého:
„Panovat bude od moře k moři, od řeky až na konec světa. (…) Klanět se
mu budou králové světa a všichni národové mu budou sloužit.“186
Pak proti němu pro srovnání postaví Ježíše z Nazaretu, který neměl království od
Jordánu až po kraj světa, ba dokonce vůbec neměl kde složit hlavu. Také se budou
snažit využít proti Kristu i okolnost, že předpověděl zničení chrámu v Jeruzalémě
(Mt 24,2), ale již ne jeho obnovení.187 Apoštolové Antikrista budou umět mluvit obratně, aby posluchači uvěřili, že svět ještě nikdy neslyšel tak nádherné zvěstování
slova Božího. I když Antikristovi apoštolové desatero přikázání, která dal Bůh skrze Mojžíše, budou až přehnaně vychvalovat a vynášet, přesto stoupencům Antikrista dovolí mnohé, co je proti zmíněným příkazům.
Povolí hřích smilstva, budou mužům dovolovat oženit se s libovolným množstvím žen, a naopak zase ženám povolí opustit své muže a žít s jinými (volná láska!).
Budou dovolovat okrádat křesťany o majetek a zabíjet je. Tím si apoštolové Antikrista získají za stoupence všechny nemravné a lakotné lidi. Kdyby byli lidé moudří, museli by z toho okamžitě poznat, že mají co dělat s falešnými proroky.188 Mezi
všemi apoštoly Antikrista vynikne jeden zcela mimořádně, a sice „lžiprorok“.189
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XIV
Antikrist udělá z Jeruzaléma střed své světové říše a mimo to
si zvolí ještě Řím za svou druhou rezidenci
Svatý evangelista Jan ve své Apokalypse naznačuje, že Antikrist bude panovat
v Jeruzalémě, protože právě tam má zabít Henocha a Eliáše.190 Ne nevýznamná jsou
slova Danielova:
„Postaví svůj celtový palác mezi moři (Středozemním a Mrtvým), proti hoře slavné a svaté.“191 Svatý Irenej praví: „V čase svého panování si Antikrist
zřídí trůn v Jeruzalémě.“ A svatý Anselm ještě říká: „Protože Židé od mesiáše
očekávají, že obnoví Jeruzalém s velkou nádherou, dá jej Antikrist krásně vystavět, udělat z něj veliké město, jaké nemá na světě obdoby, a sám si zde nechá pořídit rezidenci.“
Že si Antikrist zřídí sídlo i v Římě, vyplývá ze 17. kapitoly Apokalypsy, kde se
mluví o ženě (velkém městě), sedící na sedmi pahorcích a panující nad králi světa.192 Ctihodný sluha Boží Bartoloměj Holzhauser († 1658) prorokoval, že Antikrist
s velikým vojskem vpadne na papežské území, zabije posledního papeže a zmocní
se stolce svatého Petra. Totéž sdělila i proslulá francouzská vizionářka, řádová sestra Nativitas († 1798):
„Spojenci Antikrista obklíčí Řím vojskem poté, co již dobyli a zpustošili
všechnu okolní krajinu. Potom bude Řím nadobro ztracen, Svatý Otec zahyne
mučednickou smrtí a jeho místo zaujme Antikrist.“193
A kardinál Manning († 1900) řekl, že podle sdělení mnoha církevních spisovatelů Řím v posledních časech světa odpadne od víry, vrátí se ke staré modloslužbě a
své císařské velikosti i moci, vyžene papeže, bude Církev pronásledovat a krve mučedníků poteče mnohem více, než kdy dříve. Nakonec bude Řím vyvrácen a spálen
z trestu za prolitou mučednickou krev.194 S tím se rovněž shoduje papežské proroctví svatého arcibiskupa Malachiáše (z roku 1139), kde se říká, že poslední papež –
zvaný Petr II. – bude na konci pronásledování spravovat svůj úřad s mnohými trýzněmi, načež bude město na sedmi pahorcích zničeno.195 Řím zmizí ze zemského povrchu rozhodnutím soudu na způsob Sodomy. Označení „věčné město“ pro Řím je
tedy jen stěží správné. Upozornil na to již Cornelius a Lapide.196 Je pozoruhodné,
že i podle Zjevení z La Saletty (1846) má být Řím sídlem Antikrista a Jeruzalém
ústředím jeho říše.
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XV
Antikrist vtiskne všem stoupencům své znamení
Laktantius praví: „Ti, kteří v něj uvěří nebo k němu přijdou, budou jím označkováni jako dobytek.“197 Znamení bude buďto na čele, nebo na pravé ruce.198 Takové
označení bylo obvyklé již v pohanském starověku. Otroci byli na znamení své poddanosti označkováni na čele a vojáci na pravé ruce. Dr. Preuß ve svém spisu „Antikrist“199 uvádí:
„Zářezy do kůže nebo vypálená značka ke cti božstva nejsou u kulturních
národů ničím zvláštním. Věřící náleží božstvu jako živý nebo mrtvý inventář.
Ve zjemnělé podobě nacházíme totéž při stigmatizaci.“ Svatá Hildegarda praví: „Takovéto znamení bude ďábelskou karikaturou křtu, protože se jím člověk stává stoupencem Antikrista a vydává se satanskému vlivu.“
Z čeho bude takové znamení pozůstávat, o tom existují pouze domněnky. Mnozí
soudí, že jím bude písmeno N, tj. nego Christum, popírám Krista. Soudí tak rovněž
svatý mučedník Hippolyt († 252), který říká, že znamení bude obsahovat zapření
víry v Krista. Svatý církevní učitel Efrem Syrský mluví o znamení hada. Další zase
(jako např. učený páter Viegas) míní, že znamení bude obrazem Antikrista, nebo
(páter Ribera) půjde o vyobrazení draka. Jiní interpreti, odvolávající se na soukromá zjevení, zase tvrdí, že znamení Antikrista bude podobné řeckému monogramu
Krista, totiž spojení obou prvních písmen ve jménu Christos, X (Ch) a P (r). (Jak
známo, císař Konstantin Veliký již v roce 312 umístil toto znamení na své válečné
korouhve. Mnozí další císaři pak stejné znamení měli nejen na korouhvích, nýbrž i
na šítech, mečích, brnění vojáků, ba dokonce i na mincích a korunách, jak je zřejmé
ze starých vyobrazení.)
Benediktin Ansberto, kterému se dostalo mnoha zjevení, zase říká, že znamením
Antikrista mají být vzájemně do sebe zasahující první tři písmena Kristova jména
(…), protože se Antikrist bude vydávat za skutečného Krista (Mesiáše).
Kdo neponese znamení Antikrista, bude popraven.200 Také nikdo nebude moci
cokoli koupit nebo prodat, nebude-li mít znamení.201 Ocejchování tedy bude do jisté míry členskou kartou světového konzumního svazu! Za časů císaře a velkého
pronásledovatele křesťanů, Diokleciána, tomu již bylo podobně. Tehdy žádný křesťan nesměl kupovat ani prodávat, nabrat si vodu, semlít obilí ani vejít do nějakého
stavení, jestliže před tím neobětoval pohanským modlám. U všech krámků, studní
i na ulicích před domy byly vystaveny obrazy božstev a vedle nich stáli biřici, kteří
lidi nutili nejdříve modlám obětovat. V čase Antikrista tomu bude podobně, ovšem
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ještě nesrovnatelně hůře.202 Z toho plyne, že věřící křesťané se nebudou smět ukazovat na veřejných místech a také si nebudou moci nikde koupit potraviny. Jak říká
Laktantius,203 nezůstane jim tedy nic jiného, než uprchnout do hor a do pustin, nebo
zemřít hlady. Rovněž sv. Hildegarda praví: „Křesťanům zůstane pouze volba mezi
smrtí a kvapným útěkem do pouště, protože kdo se bude zdráhat nosit znamení Antikrista, toho čeká okamžitá poprava.“ Přes to ani v pustinách nenajdou křesťané
úplné bezpečí, protože na příkaz Antikrista budou občas pořádány trestné výpravy.
Mnozí také ve vyhnanství předčasně zemřou vysílením. Právem proto svatý evangelista Jan praví: „Tu jest (na místě) trpělivost věřících, kteří zachovávají přikázání
Boží a víru Ježíšovu.“204 – Vskutku, bude zapotřebí velké trpělivosti věřících k vytrvání ve víře. Bernardin z Busto († 1490 v milánském Melignanu), který byl proslulým teologem, právníkem, filosofem a kazatelem, prohlašuje následovně:
„Přesto Bůh zázračně zachová mnoho kněží, aby ti po skončeném pronásledování mohli pracovat na obrácení lidu.“ Dionysius z Lützenburgu poznamenává: „Ti pak, kdo přijmou řečené znamení, budou jako posedlí ďáblem. Nepoznají klidu ve dne, ani v noci a budou usilovat o zabití nebo smrt hladem
všech, kteří označení ještě nemají.“205 A svatý evangelista Jan skutečně také
ohlašuje: „Nebudou míti odpočinku ve dne, ani v noci ti, kteří se klaněli šelmě
a obrazu jejímu a kteří přijmou znamení jména jejího.“206 Nenávist mezi lidmi
uvolní i ty nejposvátnější svazky. Potom se naplní slova Kristova: „Vydá pak
bratr bratra na smrt a otec dítě své, a povstanou děti proti rodičům a budou je
zabíjeti.“207 – „A tu mnozí se pohorší, druh druha zradí a jedni na druhé budou
nevražiti.“208

XVI
Antikrist si získá mnoho přívrženců podporováním židovského
náboženství i dary a zdánlivými zázraky
Antikrist si bude získávat za stoupence především Židy. Proto začne hlásat, že
stále ještě platí Mojžíšův zákon a znovu zavede svěcení soboty, obřízku a židovské
obřady.209 Svatý církevní učitel Efrem (i svatý biskup Martin) říká, že Antikrist nařídí lidem podřizovat se židovským obřadům i obřízce. Také sv. Hildegarda praví:
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„Bude nařízeno dbáti obřízky i židovských obřadů, naproti tomu přikázání
křesťanství se prohlásí za bezvýznamná. Křest a svaté Evangelium se zavrhnou a předpisy katolické Církve budou vysmívány.“210
Antikrist obnoví Jeruzalém i chrám znovu vystaví a Židům bude sděleno, že oni
si podrobí celou zem. A protože to je plně v souladu se židovskými sny a nadějemi,
stanou se z nich jeho nejvěrnější přívrženci. Později se to ovšem změní. Svatý Efrem praví:
„Jakmile začne Antikrist běsnit, začnou i sami Židé pochybovat, zda je skutečně mesiášem. Poté se rozlítí i na Židy, sesadí je z jejich postavení a mnohé
z nich nechá umučit a zavraždit ještě krutěji, než křesťany.“
Antikrist využije pozemských statků jako návnady. Zlatem a jiným bohatstvím
přiměje mnoho křesťanů k odpadu tak,211 jako se kdysi jeho vzor, syrský král Antiochos Epifanés, snažil zlatem, stříbrem a dary přimět Židy k odpadu od jejich náboženství.212 Antikrist propůjčí svým přívržencům bohatství, pocty i moc, a rozdělí
mezi ně zdarma i pozemky.213 „Ctíti je bude zlatem i stříbrem, dá jim moc nad mnohými, a zemi jim rozdělí zdarma.“214 Svatý Anselm soudí, že ďábel odhalí Antikristovi všechny skryté poklady.215 A Dionysius z Lützenburgu s odvoláním na různé
učence uvádí, že se již častěji stalo, kdy se čarodějové zaklínáním ďábla dozvěděli
o zakopaných nebo v moři ležících pokladech. Přesto jim nebyly zjeveny zdaleka
všechny, neboť ty jsou údajně vyhrazeny pro Antikrista na konci času. Se zmíněným bohatstvím poté pro Satanovu říši docílí nesrovnatelně větších úspěchů, než
tomu bylo ve všech dřívějších stoletích.216 Antikrist nejspíše také vydrancuje nejbohatší města světa s jejich poklady a nechá je dopravit do svého rezidenčního města
Jeruzaléma.217 Je samozřejmé, že jakmile jako světový monarcha zakáže křesťanské
bohoslužby, nechá do své rezidence v Jeruzalémě převézt také zlaté a stříbrné liturgické předměty z křesťanských chrámů i cennosti pokladnic poutních kostelů. (Viz
kap. 5.) Jestliže již za časů židovského krále Šalamouna byla v Jeruzalémě taková
hojnost stříbra, že si jej vážili jako obyčejného kamení, a v královském paláci měli
veškeré náčiní z nejčistšího zlata,218 lze si snadno představit, jaká hojnost zlata a
stříbra bude v Jeruzalémě v čase Antikrista. Nádherymilovný Šalamoun totiž vládl
jenom v Zaslíbené zemi, kdežto Antikrist bude monarchou celého světa. Písmo svaté praví: „Za zlato zjednati lze všechno.“219 Mnozí se tedy z lásky ke zlatu a bohatství stanou přívrženci Antikrista. Svatá abatyše Mechtilda z Magdeburku říká: „An-
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tikrist se pomocí zlata zmocní i světských vladařů, kteří jej pak uznají za svého pána.“220
Antikrist bude konat zázraky, ale půjde pouze o mámení a podvod, protože jako
kejklíř oklame jen smysly diváků. Ti si pak budou představovat, že vidí to, co se ve
skutečnosti nestalo a také není. Proto Písmo svaté praví:
„I činila (šelma) divy veliké… před lidmi.“221 Tedy v Božích očích to nebudou žádné zázraky. Také svatý Pavel o Antikristu zvěstuje: „Jeho přítomnost
bude podle působnosti satanovy s veškerou mocí a s divy a zázraky lživými.“222 Bude tedy konat zdánlivé zázraky s pomocí Satana. Písmo svaté také
naznačuje, že na konci času bude Satan „na krátký čas uvolněn“223 a že následně „bude svádět národy, kteří jsou na čtyřech úhlech světa“.224
Satanovi bude tedy dovoleno rozpoutat svou moc více, než jindy, a může užívat
Antikrista za svůj ochotný nástroj. Ale jak říká svatý Irenej, Antikrist nebude konat
divy skrze Boží moc, nýbrž jen pomocí padlých duchů, kterými bude svádět lidi na
zemi.225 Svatý Efrem i další říkají, že Antikrist bude největším mistrem čarodějem,
protože jej naplní síla ďábla. Již v pohanském starověku byli čaroději, jak uvádí Plinius.226 Také Písmo svaté zmiňuje Šimona Mága ze Samaří.227 Ten se měl podle dobových zpráv vznášet do vzduchu a zase sestupovat, a jeho tělo bylo chvílemi zahaleno ohnivými plameny. Vytvořil chodící sochy i jiné neživé věci, a také dokázal
přeměňovat kámen v chléb.228 Nicméně všichni kouzelníci a mágové dohromady
budou před Antikristem pouze jako žáčkové před učitelem; všechny je předčí právě
tak, jako Satan svou mocí převyšuje ostatní zlé duchy.229
Kromě toho je třeba vzít v úvahu, že Antikrist bude dokonale obeznámený i se
všemi naukami a znalostmi dosud neznámých přírodních sil rostlin i nerostů, a také
jich bude moci plně využít.
Podle Písma svatého bude Antikrist předstírat své zmrtvýchvstání a tím vyvolá
obdiv celého světa. V Apokalypse se říká:
„(Lidé) se klaněli šelmě prvé, jejíž rána smrtná se zahojila.“230 – „A jednu
její hlavu jsem viděl jako zbitou na smrt, ale smrtná rána její byla zahojena.“231 – „I budou se diviti obyvatelé země…, když uzří šelmu, jež byla a není
a opět tu bude.“232 Svatá Hildegarda praví: „Antikrist se bude stavět, jako by
zemřel za vykoupení lidu, a poté vstane z mrtvých.“ A dále: „Bude svým přá220
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telům říkat, že by jej měli zabít mečem, po smrti zahalit čistým rouchem a nechat ležet až do dne vzkříšení. Nicméně lidé se jeho eskamotérstvím dají oklamat. Ve skutečnosti to nebude jeho tělo, které zasaženo mečem padne, nýbrž
jen klamný stín. Zatímco zůstanou lidé v omylu, že skutečně zemřel na své rány, bude předstírat, jako by znovu oživl a žádat, aby se mu klaněli. Všichni lidé se tomu budou divit a žasnout. Dokonce i zbožní křesťané budou z tak pozoruhodných divů Antikrista zaraženi, vyděšeni, a začnou bědovat.233
Antikrist bude ukazovat i podobné divy jako Ježíš, zvláště při uzdravování nemocných. Cornelius a Lapide říká: „Bude uzdravovat slepé, hluché, němé, chromé,
malomocné, stižené dnou i jinými chorobami, takže svět nad tím užasne.“234 Nevloží však ruce na nemocného dříve, než se ten odřekne Krista. Začne nesmírný nával
chorých k Antikristu; mnozí za tím účelem podniknou i dlouhé a namáhavé cesty.235
Svatý Hippolyt praví:
„Bude očišťovat malomocné, uzdravovat chromé, vymítat ďábla, křísit mrtvé i předpovídat budoucnost. Půjde suchou nohou po moři, nechá z nebe padat
oheň, bude umět přenášet hory a podle libosti měnit den v noc a naopak. Bude
to vypadat, že jej opravdu poslouchají všechny prvky: země, vzduch, voda a
oheň.“236
Antikrist se tedy svými šalbami vynasnaží zastínit a předčít Krista Pána, a zvláště
divy se sluncem a měsícem. Již pohanské Sibyly předpověděly, že Antikrist bude
sluncem na nebi pohybovat podle libosti. Svatý Irenej († 202) rovněž prohlašuje, že
Antikrist kouzly zastaví slunce. Svatý Hippolyt říká:
„Když Antikrist osloví slunce, aby se zastavilo, pak také na své dráze zůstane stát, jako by bylo rozumné stvoření. A jestliže mu přikáže, aby pokračovalo, udělá obrovské skoky, takže zakrátko dožene zmeškaný čas a postupuje ve
své obvyklé pouti.237
Nebo když slunci přikáže jít zpátky, tedy např. stojí-li na poledne, začne se vracet k východu, skryje se za obzorem a nastane temná noc.238 Také s měsícem bude
zacházet podobně. Nicméně i kdyby mělo být všechno tak, jak předpověděly Sibyly
i sv. Hippolyt, přes to by to nebyly žádné skutečné zázraky, protože ďábel v takových případech pouze zapůsobí na zrak lidí, aby se jim zdálo, že slunce nebo měsíc
stojí, příp. jde opačným směrem. (Masová hypnóza resp. sugesce.) Ve skutečnosti si
půjdou slunce i měsíc dál svou obvyklou cestou. Sluneční a měsíční divy se tedy
stanou pouze v představách diváků. Podobně tomu bude také s přenášením hor a
ostrovů, které Antikrist zdánlivě způsobí. Svatý Efrem († 380) totiž říká:
„Antikrist uvede do pohybu hory a ostrovy před zraky všech,“ a dále „darebák před shromážděnými davy řekne hoře: ‚Poroučím ti hned přejít přes moře
k nám‘ a hora půjde, jako by měla nohy, přestože ve skutečnosti své místo vů233
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bec neopustí. A stejně tak bude pohybovat ostrovy v moři z místa na místo.“239
Kardinál Bellarmin dodává, že k takovým zdánlivým zázrakům, jako je např.
přenášení hory, budou Antikristovi pomáhat téměř všichni démoni.
Velký obdiv vyvolá Antikrist také svými výstupy do vzduchu. Bude se totiž s pomocí zlých duchů vznášet k oblakům a přitom kolem sebe šířit oslnivé světlo.
Svatý Efrem o tom říká: „Bude létat mezi mraky z jednoho místa na druhé a
vydávat při tom takovou záři, jako by to bylo slunce na obloze.“ A Bernardin
z Busto prohlašuje: „Lidé užasnou, když jej uvidí s celou nádherou vznášet se
v povětří, budou padat tváří k zemi a vzývat jej. Dokonce i pevní křesťané tím
budou zmateni a zakolísají ve víře. Antikrist se bude vznášet nad městy i vesnicemi, místy sestupovat a nechat se obdivovat zblízka. Přitom bude sběhu lidí
velmi laskavými a mírnými slovy hlásat své ďábelské evangelium. Zvláště pak
bude prohlašovat, že létáním prokazuje své božství.“240
Při jednom takovém vzletu do vzduchu mu Bůh navždy jeho činnost překazí.
(Viz kap. 20, kde se něco podobného říká o Šimonu Mágovi za Samaří.) Zde jsou
další zdánlivé zázraky Antikrista v povětří: Nechá na zem padat krupobití i oheň a
působit tím veliké škody. (Dštění ohně z nebe je potvrzeno v Apokalypse 13,13.)
Vyvolá tak děsivé vichřice, že na lidi padne strach z konce světa. Vichr bude vyvracet a odnášet velké stromy, bořit budovy a zabíjet lidi, což se již působením Satana
stalo za Jobova života.241 Antikrist a jeho apoštolové takových úkazů samozřejmě
hned využijí a křesťany vyzvou, aby uznali Antikristovo božství a odřekli se Ježíše
Krista.242
Rovněž voda bude Antikrista zdánlivě poslouchat. Svatý Hippolyt k tomu uvádí:
„Bude se procházet po moři nebo v něm vyvolá děsivé vření, takže diváci
dostanou strach, že je moře zaplaví a pohltí. Antikrist však náhle moři poručí
utišit se.“
Svatý Efrem také říká, že voda pod jeho nohama bude pevná jako kámen. Rovněž
svým příkazem zdánlivě způsobí, že řeky náhle změní směr a potečou vzhůru. Podle Plinia243 však takový trik dokázal i římský císař Nero. Údajně se totiž stalo, že
na jeho příkaz se vodstvo vzdulo a teklo opačným směrem. Antikrist dokáže také
všechna kouzla, která předváděli čaroději starověku. Ti např. procházeli ohněm nebo v něm klidně seděli, hliněné sochy se na jejich rozkaz pohybovaly, proměňovali
kameny v chléb, otvírali zamčené dveře na dálku bez dotyku ruky, současně se objevovali na dvou místech (přičemž démon na druhém místě vzal na sebe jejich podobu), atd.244
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Dionysius z Lützenburgu přímo prohlašuje: „Kdybych měl náležitě popsat
všechno, co Antikrist svým čarováním vykoná, musel bych napsat ne jednu,
ale mnoho knih.“245
Je asi samozřejmé, že Antikrist napodobí všechny biblické zázraky, protože nebude chtít zůstat pozadu za Mojžíšem a Eliášem, ani za samotným Kristem. Může
tedy nechat padat z nebe manu, holí vyrazit ze skály čerstvou vodu a také dát zjevovat nad svými přívrženci v noci ohnivý sloup a ve dne oblačný vír. Může nechat
stromy v okamžení uschnout a listí opadat, a podobně.246
Svatá Hildegarda takové domněnky potvrzuje: „Antikrist nečistými kouzly
tisíckrát napodobí zázraky. Bude se pohybovat ve vzduchu, nechá z oblohy
dštít oheň, poručí bouři a vyvolá blesky, hromy a krupobití. Vysuší řeky, lesy
zbaví života a pak je zas v okamžení nechá zazelenat. Jeho iluze zahrnou všechny prvky, jak suché, tak i vlhké. Hlavně však svou ďábelskou moc uplatní
na lidech. Bude jim (zdánlivě) brát nebo naopak dávat zdraví, dokonce křísit i
mrtvé, ale přesto jen krátkodobě, protože mrtvolu uvede do pohybu mocí pekla. Avšak mnozí, kteří takové zdánlivé divy uvidí, v něj uvěří. Ale i někteří
z těch, kdo svou křesťanskou víru osvědčí, budou usilovat o Antikristovu přízeň a obávat se jeho nemilosti. Poté se začne pochybovat o pravdivosti Kristova učení.247 A Laktantius uvádí: „Falešnými zázraky budou svedeni i nejmoudřejší lidé a zlákáni k uctívání Antikrista.“248
Jako se Kristus odvolával na své zázraky a pravil: „Skutky, které činím, vydávají
o mně svědectví“ a „skutkům věřte, abyste poznali a uvěřili“,249 stejně tak se i Antikrist bude hrdě a domýšlivě dovolávat svých kouzelnických triků, jak uvádí svatý
Hippolyt, a bude k lidu mluvit asi takto:
„Dívejte se, moji věřící, a povšimněte si mé síly a moci. Je snad nějaký kníže tak mocný, jako já? Mé všemohoucnosti nemůže nikdo vzdorovat. Slouží
mi nespočetně andělů, uzdravuji nemocné, oživuji zemřelé a přenáším hory.
Mým rozkazům se podřizuje moře a nosí mě, jako by to byla pevnina. Voda
řek na moje přání teče vzhůru. Hřmím, blýskám a dštím z nebe oheň, pohlcující nevěřící. Slunce i měsíc také plní moji vůli. Jak bych potom nebyl všemohoucí Bůh, když vládnu a poroučím všemu stvoření?“250
Jak obrovskou mocí bude zlý duch z Božího dopuštění občas vládnout, je zřejmé
ze spisů „Dvě posedlé děti z Illfurtu“ a „Malíř ilustrací. Příběh ďábla“.251
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Takovými divy budou samozřejmě početní křesťané sklíčeni a nebudou vědět, na
čem jsou. Mnozí z nich odpadnou k Antikristu a uznají jeho božství.252 Svatá Hildegarda říká:
„Divy Antikrista budou i ti nejpevnější mezi vyvolenými naplněni strachem
a stísněně zavzdychají.“ I přesto očekáváme, že milý Bůh dodá svým věrným
služebníkům odvahu víry i trpělivost, jak je řečeno v Apokalypse: „Tu jest (na
místě) trpělivost věřících, kteří zachovávají přikázání Boží a víru Ježíšovu.“253
Zbožným křesťanům bude jasné, že mají co do činění s Antikristem, i proč
Daniel prohlašuje: „Žádný bezbožník tomu neporozumí, moudří však porozumí.“254
Věrným křesťanům se ovšem povede špatně; budou nazýváni tvrdošíjnými a zarputilými hříšníky.255 Ba dokonce každý, kdo vysloví i jen sebemenší pochybnost
o božství Antikrista, bude považován za bezbožného. Takové úcty a respektu dosáhne u lidu Antikrist svými divy.
Jak ujišťovali různí autoři dřívějších dob, má Satan v čase Antikrista vykonat ještě mnoho dalších zázraků, znějících přímo neuvěřitelně. Satan údajně nechá mluvit
krucifixy i svaté obrazy a ohavně se rouhat. Bernardin z Busto praví:
„Když budou mnozí zbožní křesťané doma před krucifixem snažně prosit
Boha o pomoc, začne je Satan v modlitbě rušit a děsit. Způsobí totiž, že z krucifixu zazní hlas: ‚Proč ke mně voláš, když ti přece nemohu pomoci. Nejsem
Bůh, ani Spasitel světa, nýbrž byl jsem čaroděj, buřič, svůdce lidu a falešný
prorok, a proto jsem byl odsouzen do pekelného ohně. Nedovolávej se mě tedy a nerozmnožuj utrpení, které v pekle musím snášet. Silou všemocného boha, jehož víra je nyní v celém světě hlásána, jsem donucen vyznat pravdu a
vyjevit ti, že jsem nebyl synem Božím, nýbrž největším čarodějem a proto také musím na věčnosti snášet nejhorší utrpení bez naděje na vykoupení.‘“ Také
obrazy Matky Boží občas promluví, když se bude někdo před nimi modlit,
např. takto: „Zanech svého vzývání. Nejsem matka Boží a nezmohu u něj nic.
Jsem jenom bídné stvoření. Uchyl se ke skutečné matce všemohoucího, jehož
učení bylo dnes u vás zvěstováno.“ Podobně budou mluvit i obrazy světců. Že
je to ďábel, kdo promlouvá z krucifixů a obrazů, budou však chtít pochopit
jen nemnozí. Ba naopak, mnoho jich začne o překot spěchat k Antikristovým
apoštolům přijmout nové učení; na jejich příkaz pak odpadlíci krucifixy a svaté obrazy pošlapou a rozbijí na kusy.256
Ďábel bude údajně promlouvat také skrze kojence a nezletilé. Bernardin z Busto
o tom říká:
„Ve chvíli, kdy matka nese dítě na ruce nebo ukládá do kolébky, náhle začne kojenec mluvit jasným a zřetelným hlasem, vyznávat Antikristovo božství
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kristu. Dítě bude rodičům vyčítat, že i navzdory tak mnoha Antikristovým zázrakům zůstávají bezbožní a zatvrzelí. Kolik nepředstavitelné duševní trýzně a
strachu pak takoví rodiče vytrpí!“257
I přesto však mnoho křesťanů pomyslí na to, co bylo o Antikristu již po staletí
předpovídáno, rozpoznají jeho podvod a nenechají se svést, nýbrž zůstanou pevní a
navíc budou malomyslné povzbuzovat a utěšovat.
Připusťme, že byť i byla pravda jen část z toho, co různí autoři o divech Antikrista řekli, přesto nastanou hrozné časy pro věřící křesťany. Že se však stanou velké
divy k pokušení křesťanských národů, to potvrzuje sám Kristus, svatý Pavel i svatý
evangelista Jan.258

XVII
Antikrist zůstane tři a půl roku jako pán světa na vrcholu své moci
a tou dobou bude také nejhrozněji běsnit proti křesťanům
Antikrist se stane pánem a císařem světa. Svatý evangelista Jan praví:
„A byla jí (šelmě) dána moc nad každým pokolením a kmenem i jazykem a
národem.“259 Laktantius zjevně naráží na světovládu Antikrista slovy: „Panovník poznovu obdrží Asii. Opět povládne, celý Východ i Západ mu budou ležet
u nohou.“260
Křesťanští císaři a králové si říkali „z Boží milosti“, ale pán světa bude „z ďáblovy milosti“. Antikrist bude k dosažení světovlády přesto muset válčit s deseti králi, mezi něž je rozdělena někdejší Římská říše. Nejdříve se mu podaří podrobit si tři
království: Egypt, Libyi a Etiopii. Tak je předpověděno prorokem Danielem a svatým evangelistou Janem v Apokalypse.261 Daniel vidí šelmu s deseti rohy (míněno
je bezbožné lidstvo na konci světa, zahrnující deset velkých říší). Mezi deseti rohy
šelmy vidí Daniel vyrůstat malý (tedy jedenáctý) roh, a tři z prvních rohů byly vytrženy před ním. Tím malým rohem je podle názoru svatých Otců Antikrist, kterého
Daniel nazývá „králem půlnočním“ nebo také „králem severu“.262 Písmo svaté nazývá babylónského krále „králem půlnočním“.263
A Daniel dále praví: „Přijde proti němu král severní s vozy, s jezdci a velkým množstvím lodí; vtrhne do zemí, zpustoší a zaplaví je. (…) Vztáhne rukou svou na země, a ani Egypt neujde mu. Zmocní se pokladů zlata a stříbra i
všech klenotů Egypta; také Libyí a Etiopií projde.“264 Poté vnikne do zaslíbeLützenburg, kap. 32.
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né země, obsadí Jeruzalém a zřídí si v něm svoji rezidenci. (Naznačeno u Daniela.)265 Obyvatelé zaslíbené země se mu podrobí bez odporu.266
Teď se konečně králové světa zděsí. Poznají, že měli co dělat s Antikristem. Budou tedy do Svaté země posílat armády, ale Antikrist je všechny porazí. Vizionářka
Kateřina Emmerichová267 zmiňuje bitvu s Antikristem u města Mageddo v severní
Palestině. (Maggedo je západní část veliké náhorní planiny Jezrael, táhnoucí se od
pohoří Karmel až k Jordánu. Pro mimořádnou úrodnost se planina nazývá rovněž
obilnicí Sýrie. Zde již často došlo k rozhodujícím bitvám, např. v časech židovských králů podle 4 Kr 23,29, za Římanů, křižáků i Bonaparta. Také v Apokalypse
svatého Jana 16,16 je budoucí bojiště nazváno Armagedon.) Sedm dalších králů
světa se poté ze strachu a hrůzy dobrovolně podřídí Antikristovi a tím mu připraví
cestu ke světové monarchii.268 V Apokalypse svatého evangelisty Jana je rovněž
řeč o deseti rozích (králích), jež předají svou moc šelmě (Antikristu).269 Antikrist
pravděpodobně od národů Západu utrpí porážku na moři,270 kterou však zase napraví. Svatý Jeroným dodává: „Antikrist povládne celému světu.“271 Bude mít moc a
sílu, jakou ještě žádný král na tomto světě neměl.272 Bude tak nepopsatelně mocný a
nepřekonatelný, že jemu podobného dosud svět neviděl.273
Že je možné sloučení světové moci v rukou jednotlivce, bylo jasně vidět již za
světové války, kdy prezident Spojených států, Wilson, po nějakou dobu vykonával
jistý druh samovlády, jakou do té doby svět nepoznal.274 Také za časů francouzského císaře Napoleona I. tomu bylo bezmála stejně, protože po nějakou dobu neomezeně vládl mnoha národům. Lidské vynálezy umožní existenci jediného světovládce. Básník F. W. Helle proto právem říká:
„Vláda nade všemi národy bude podpořena vynálezy, které usnadní takové
spojení všech zemí, že již nebude ani řeči o nějakých vzdálenostech.“275 Dále
praví: „V průběhu staletí propukal boj proti Církvi jen v jednotlivých zemích a
byl tedy stále jaksi na pochodu. Naproti tomu poslední boj bude všeobecný,
tedy rozšířený na celý svět, dobytý evangeliem, protože bude vycházet od samovládce, světového monarchy. Pomocí novodobých vynálezů (bezdrátové telegrafie, podmořského kabelu) bude pro něj snadné šířit do celého světa svoje
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rozkazy a despoticky je vynucovat.“276 Rovněž svatý Augustin praví: „Pronásledování Antikristem bude úplně poslední, která svatá Církev v celém světě
od říše ďábla vytrpí.“277
Kdo by se snad divil, že Žid na sebe strhne světovládu, nechť si uvědomí, že již
dnes mají Židé ve světě obrovskou moc. Ovládají celý světový trh, téměř veškerý
tisk, mají v ruce vedení dělnických mas a po světové válce se v mnoha zemích vyšplhali do nejvyšších státních míst. A že Židé usilují o světovládu, to snad dnes již
nebude nikdo chtít popírat.
Tři a půl roku bude Antikristovi povoleno běsnit proti křesťanství, tedy nápadně
přesně stejnou dobu, jakou trvala Kristova učitelská činnost. Prorok Daniel praví:
„Vydáni (svatí, tj. věřící křesťané) budou v ruku jeho na jednu dobu (rok), a na dvě
doby a na půl doby.“278 Stejný termín opakují Daniel v 12. kapitole a svatý evangelista Jan ve 12. kapitole své Apokalypsy,279 kde mluví o čase, který žena (Církev)
stráví na poušti. (Narážka na útěk do pustin, jímž se mnoho křesťanů zachrání před
pronásledováním Antikristem!) Na jiném místě se pak říká, že žena (Církev) bude
na poušti živena 1 260 dní a svaté město (Církev) po 42 měsíce pošlapáváno, a také
že jí (šelmě) bude dána moc působit po 42 měsíce.280 Počet dní je také rovněž u Daniela: „Postavena bude ohava na spuštění, a bude tomu po tisíc dvě stě devadesáte
dní.“281 – Bůh dobu pronásledování Antikristem jako světovým císařem tak přesně
ohlásil pravděpodobně proto, aby věřící v ten čas neklesali na mysli, a snad i z toho
důvodu, aby věděli, jak dlouho se mají skrývat. Žádný křesťan by však nezůstal na
živu, kdyby vláda Antikrista trvala déle. Proto také Kristus praví:
„A kdyby nebyly ukráceny dny ty, nezůstal by jediný člověk; ale pro vyvolené budou dni ty ukráceny.“282 – Svatý papež Řehoř Veliký i svatý Augustin283
jsou téhož náhledu: Kdyby pronásledování mělo trvat déle než 3 ½ roku, nedosáhlo by věčné blaženosti mnoho z lidí, kteří by jinak byli svatými. Sv. Jan
Zlatoústý k tomu dodává: „Útrapy skrze Antikrista sice budou nadmíru kruté,
ale nepotrvají dlouho.“ V oněch třech a půl letech však přijde takové trápení,
jaké ještě na zemi nikdy nebylo. Naplní se Kristova slova: „Neboť tehdy bude
soužení veliké, jakého dosud od počátku světa nebylo, aniž kdy bude.“284 Také
Daniel zvěstoval: „Přijde čas, jaký nebyl od té doby, co národové počali býti,
až do tohoto času.“ A dále: „Až bude dokonale zlomena moc lidu svatého,
splní se všecky ty věci.“285 Satan si totiž pospíší, protože k poslednímu útoku
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na Boží říši na zemi bude mít jen málo času. „Ďábel sestoupil k vám se zlostí
velikou, věda, že má času málo.“286
V oněch 3 ½ letech nejstrašnějšího pronásledování se mnoho křesťanů, biskupů
a kněží zachrání útěkem. Je to naznačeno v Apokalypse, kde se píše, že žena (Církev) uprchne do pouště.287 Ctihodný sluha Boží Bartoloměj Holzhauser (poté, co
zmiňuje dobytí Říma Antikristem a zavraždění papeže) praví takto:
„Antikrist bude v okolí Jeruzaléma prolévat krev křesťanů jako vodu, a to
zvláště představených Církve. Křesťanské obce uprchnou do pouští, lesů, hor
a do jeskyní, a tam se ukryjí, protože když bijí pastýře, ovce stáda se rozprchnou.“288

XVIII
Bůh během tří a půl let bude bojovat s Antikristem prostřednictvím
proroků Henocha a Eliáše
Jako za časů krále Antiocha Epifana (vládl 176-163 př. Kr.), který židovský lid
za uctívání pravého Boha krutě pronásledoval a stal se předchůdcem i vzorem Antikrista (viz kap. 23), se Juda Makabejský se statečnými muži postavil na odpor tyranskému králi a porazil jeho vojska, tak tomu bude i na konci času: Bůh vzkřísí
zdatné muže, kteří budou s Antikristem bojovat a zničí jeho moc. (Viz kap. 5.) K takovým mužům patří především Henoch a Eliáš, jež budou působit 1 260 dní,289 tedy
tři roky a pět a půl měsíce. Po tu dobu zůstanou nezranitelní.290 V tom budou podobní Spasiteli, který rovněž během tři a půl let své učitelské činnosti byl nedotknutelný. Tu jej chtěli kamenovat, tam zase svrhnout z hory a jindy jej zajmout.291 Nemohli však proti němu nic pořídit, protože jeho hodina ještě nenadešla. Teprve když
přišel čas, určený Jeho nebeským Otcem, vydal se dobrovolně svým trýznitelům.
O obou mužích, Henochovi a Eliášovi, se dozvídáme z Písma svatého následující: Henoch, sedmý patriarcha, byl pro svůj svatý život vzat ze země, aby nezemřel a
byl přenesen do ráje roku 1000 po stvoření Adama. Poznovu přijde napomínat lidi
k pokání.292 Eliáš byl nedaleko Jericha (r. 902 př. Kr.) v přítomnosti proroka Elisea
vzat ze země na vůz ohnivý s koňmi ohnivými a podle svorného prohlášení mnoha
světců je v ráji.293 Eliáš byl přítomnem zázračnému proměnění Krista na hoře Tábor.294 Eliáš zaslal z ráje (pravděpodobně prostřednictvím proroka) list králi Jora286
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movi, v němž jej naléhavě napomíná k lepšímu životu.295 Prorok Malachiáš oznámil, že před koncem světa Eliáš znovu přijde obrátit Židy.296 Také Kristus prohlásil,
že Eliáš přijde před posledním soudem a všechno napraví.297 Jan Křtitel byl vzorem
Eliáše, protože hlásal první příchod Krista tak, jako Eliáš připravuje Jeho druhý příchod. Proto Kristus pravil: „Eliáš již přišel.“298 Henoch a Eliáš povedou kajícnický
života a na své nepřátele mohou uvalit smrt i všemožná trápení. Po jejich kázání se
mnozí odvrátí od Antikrista. Nakonec však Antikrist oba muže v Jeruzalémě zabije
a jejich mrtvoly nechá ležet nepohřbené. Přesto je Bůh po třech a půl dnech vzkřísí
a oni poté před zraky svých nepřátel vystoupí na nebesa.299 Antikrist přežije Henocha a Eliáše jenom o třicet dní, protož podle Daniela bude vládnout 1 290 dní, tedy
o 30 dnů déle, než kázání Henocha a Eliáše, které potrvá pouze 1 260 dní.300 Oba
muži tudíž budou mít na konci času podle Písma svatého stejnou úlohu, jako kdysi
Noe před potopou, tedy upomínat lidi k pokání před koncem světa. Vystoupí však
teprve tehdy, až Antikrist odstraní svatou mešní oběť a v chrámech nastane ohavnost spuštění vzýváním obrazu Antikrista.301
Žáci svatých apoštolů učili, že Henoch a Eliáš jsou nyní v ráji. Svatý Irenej, lyonský biskup († 202), prohlásil: „Žáci apoštolů pravili, že ti, kdo byli za živa vzati do
nebe, jsou usazeni v pozemském ráji a zůstanou tam neporušeně až do konce světa.“302 Svatý Augustin píše, že způsob života obou mužů v ráji není ani čistě nebeský, ani čistě pozemský.303 Svatý Jeroným se domnívá, že jejich těla jsou na nějaký způsob zduchovnělá.304 Svatý Tomáš Akvinský ujišťuje, že Henoch a Eliáš jsou
v ráji udržováni při životě stromem života, který kdysi nabízel potravu i Adamovi.
P. Houchedé ukazuje, že vzýváním Eliáše se již stalo mnoho zázraků, z čehož lze
soudit, že oba proroci přesně vědí, co se na zemi děje.305 Dionysius z Lützenburgu
v 38. kapitole svého díla o Antikristovi píše:
„Henoch a Eliáš budou bleskovou rychlostí dopraveni z ráje do Jeruzaléma
na ohnivém voze. Tam ihned pospíší do chrámu a začnou hlásat, že v něm
uctívaný bezbožný člověk je proroky předpovězený Antikrist. Oba proroci jej
veřejně označí za největšího čaroděje, lháře a nejodpornějšího padoucha. Poté
se objeví biřici s úkolem svaté muže zajmout a mučit. Jakmile však k oběma
svatým mužům přistoupí, objeví se v jejich blízkosti děsivé přírodní úkazy a
jmenovitě hromy a blesky, takže vystrašení biřici uprchnou; ohněm, dštícím
z nebe, však budou zabiti. Od rána do večera budou oba svatí muži procházet
ulicemi Jeruzaléma, všude kázat a lidem říkat, kdo je Antikrist a jak hanebně
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jsou jím podvedeni. Rovněž budou zvěstovat blížící se zánik světa. Řeknou lidem, že jsou Henoch s Eliášem, a podají z Písma svatého důkaz, že jejich nový příchod na zem byl přislíben Bohem. Eliáš bude mnoho kázat Židům, Henoch zase mohamedánům i jiným národům. Antikrist pošle své lidi proti oběma mužům, ale jakmile ti na ně budou chtít vztáhnout ruku, ihned je stráví
oheň.“306
Občas také bude takový oheň vycházet z úst obou proroků, protože v Apokalypse
se říká: „A chce-li jim někdo ublížiti, oheň vyjde z úst jejich a stráví nepřátele jejich.“307 Z Eliášova životopisu ostatně víme, že již při prvním pobytu na zemi byli
ohněm sežehnuti dva muži, kteří proti němu vystoupili nepřátelsky.308 A poté, co již
v plamenech zahynulo několik útočníků na oba proroky, nikdo se neopovážil k nim
přiblížit.309 Na cestách světem Henoch a Eliáš zajdou také do vězení utěšovat tam
zavřené křesťany. Budou jim říkat, kdo jsou, a že pronásledovatel křesťanství je
Antikrist. Také vyhledají v pustinách se skrývající křesťany a potěší je.310
Svatá Hildegarda, abatyše benediktinského kláštera Rupertsberg u Bingenu na
Rýnu († 1179 ve věku 82 let), o tom věstila:
„Henoch s Eliášem budou tajemným způsobem v ráji Bohem zasvěcováni.
Bůh jim ukáže díla lidí tak, jako by je viděli vlastníma očima. Oba muži jsou
proto mnohem moudřejší, než všichni mudrci dohromady. Táž síla, která Henocha a Eliáše odnesla ze země, je v čase, kdy Antikrist bude hlásat své zvrácené učení, zase vichřicí na zem vrátí. Po čas pobytu mezi lidmi budou vždy
po čtyřiceti dnech posíleni. Od Boha mají pověření vzdorovat Antikristovi a
bloudící přivést zpět na cestu spásy. Oba, věkem i postavou vynikající muži,
budou k lidem promlouvat: ‚Tento proklatec je poslán ďáblem zavádět lidi do
bludu. My jsme byli Bohem střeženi na skrytém místě, kde jsme nepociťovali
lidská soužení a strasti. Nyní jsme posláni Bohem postavit se bludu řečeného
zhoubce. Hleďte, jak jsme vám podobni věkem i postavou!‘ A protože se svědectví obou mužů bude shodovat, dostane se jim od lidí víry. Všichni budou
oba starce následovat a opustí blud. Ti rychle projdou všemi městy i vesnicemi, kde předtím Antikrist šířil své bludné učení, a mocí Ducha Svatého způsobí pravé zázraky. Celý národ jimi bude velice udiven. Henoch a Eliáš jako
úderem hromu zmatou a zahanbí Satanův doprovod, a křesťany upevní ve víře. Proto budou křesťané k mučednické smrti, kterou jim syn zhouby již připravil, radostně spěchat jako k hostině, takže katani se znaví počítáním zabitých, neboť jejich krev poteče jako voda v potoce.“311
Sestra Mechtilda (v 13. stol.) z dominikánského řádu v Magdeburku o Henochovi a Eliášovi říká:
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„Oba jsou v ráji, žijí tam v blaženosti a živí se stejnými pokrmy jako kdysi
Adam. Z poslušnosti k Bohu se musejí také vyhýbat témuž stromu, z něhož
Adam s Evou nesměli pojíst ovoce. Řečený strom není velký, jeho plody jsou
zvnějšku velice hezké a půvabné jako růže, uvnitř však kyselé, čímž se naznačuje trpkost hříchu. Bůh tyto plody zakázal, protože jsou člověku škodlivé a
dodnes platí za jed. Henocha a Eliáše doprovodí z ráje anděl. Čirost a blaženost, kterou tam v tělech měli, poté zmizí, oni poznovu dostanou pozemský
vzhled a stanou se z nich smrtelníci. Jakmile spatří zemi, vyděsí se jako lidé,
kteří vidí moře a nevědí, jak se přes ně dostat. Budou jíst med a pít vodu smíšenou s vínem, zatímco jejich duch bude sycen Bohem. Vystoupí jako kazatelé
v posledním času trápení, kdy většina dobrých lidí již mučednicky zahynula, a
utěší lid. Henoch a Eliáš zaženou Antikrista do úzkých; začnou lidem říkat,
kdo opravdu je a čí mocí působí divy, jakým způsobem přišel na svět a také
jak skončí. Pak se obrátí mnoho mužů i žen, kteří před tím Antikrista následovali.“312
V proroctví o papežích z roku 1139, připisovaném sv. Malachiáši, arcibiskupovi
z irského Armaghu, se zdá být také naznačováno o činnosti proroků Henocha a Eliáše tam, kde předposlední papež, tedy nástupce současného, má za heslo „De gloria
olivae, O vznešenosti olivovníku“. V Apokalypse svatého Jana jsou Henoch a Eliáš
nazváni „dvěma olivovníky“,313 zjevně proto, že jsou zvláštním způsobem pomazáni olejem milosti (osvícením a mocí Ducha Svatého). Vynikající osobnosti, poslané
svým bližním k požehnání, jsou v Písmu svatém s oblibou přirovnávány k olivovníku.314
Ctihodný Holzhauser († 1658) nám říká, že Henoch a Eliáš obrátili mnoho pohanů i Židů. Jejich činnost by mohla být přirovnána k působení svatých apoštolů Petra a Pavla. Svatý Petr měl pověření kázat Židům, svatý Pavel pohanům.315 Rovněž
Henoch a Eliáš si pravděpodobně rozdělí dílo obracení lidí: Eliáš bude „obnovovat
kmeny Jakoba“ a Henoch spíše ostatní národy, tzn. „napomínat je ke kajícnosti“.316
V dřívějších dobách zaznělo mínění, že také Mojžíš, prorok Jeremiáš a svatý evangelista Jan nezemřou a znovu přijdou na konci času. Takový názor je však mylný,
protože podle Písma svatého Mojžíš zemřel v zemi Moab a byl Židy po třicet dní
oplakáván.317 Jeremiáš byl zase podle tradice ukamenován v Egyptě a jeho hrob tam
chován ve veliké úctě.318 Svatý evangelista Jan rovněž zemřel, protože o relikviích
jeho těla mluví koncil v Efezu (11,14) v roce 431, svatý Jan Zlatoústý i papež Celestin. Výše uvedená domněnka vznikla pravděpodobně proto, že se Mojžíš na hoře
Tábor zjevil současně s Eliášem a jeho hrob zůstal neznámý. A dále asi z toho dů-
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vodu, že Spasitel ohledně evangelisty Jana pravil: „Chci, aby zůstal, dokud nepřijdu,“319 a z těch slov se pak tedy usoudilo, že Jan vůbec nezemřel.

XIX
Eliášovo kázaní a zázraky spolu s jeho nalezením archy úmluvy povede
k obrácení téměř celého židovského národa v Palestině na křesťanství
Oba proroci jsou Bohem v Apokalypse nazváni „mými dvěma svědky“,320 protože dosvědčují pravdu podle zásady: „Ústy dvou nebo tří svědků bude každá věc dokázána.“321 Svými slovy a zázraky dosvědčí, že Ježíš Kristus je podle věštby proroků pravý Spasitel světa a skutečný Syn Boží. Dále (tak, jako Jan Křtitel dosvědčil
první příchod Krista) vydají svědectví, že druhému příchodu Krista bude předcházet
soud. Po 1 260 dní budou kázat, oblečeni v žínice a hrubý šat,322 čímž se má zjevně
naznačit, že jejich úlohou je napomínat lidi k pokání. Oba proroci budou mít nadpřirozené schopnosti.323 Již v časech, kdy Eliáš poprvé pobýval na zemi, měl moc
působit zázraky. Zmíníme si alespoň některé: Když král Achab (923-902 př. Kr.)
pro potěšení své pohanské manželky Jezabel dal v hlavním městě Samaří vystavět
ke cti (slunečního boha) Baala chrám s oltářem a dokonce sám Baalovi obětoval,
Eliáš mu nechal oznámit, že v následujících letech nespadne déšť ani rosa, a že přijde hladomor. Protože služba Baalovi byla zbožňováním slunce, měli být tedy jeho
ctitelé potrestáni slunečním žárem.324 Po třech a půl letech sucha přišel na Eliášovo
slovo znovu déšť.325 Za hladomoru se v domě vdovy v Sareptě udál zázrak. Mouky
v hrnci a oleje v poháru neubývalo až do dne, kdy Bůh nechal poznovu zapršet.326
Tento zázrak byl jako historická skutečnost potvrzen Kristem, když kázal v nazaretské synagoze.327 Eliáš také navrátil k životu syna této vdovy tím, že se nad ním třikrát rozprostřel a volal Boha, který jej vyslyšel.328 Na hoře Karmel se na Eliášovo
slovo snesl na lid a Baalovy kněze oheň z nebe, sežehl celopal a vysušil vodu ve
struze kolem oltáře.329 Ještě ve dvou dalších případech dštil na Eliášovo slovo oheň
z nebe a zničil útočníky.330 Eliáš také dotekem svého pláště rozdělil vody Jordánu,
takže Eliseus mohl přejít suchou nohou.331
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A jaké zázraky budou konat oba proroci při svém návratu, máme naznačeno již
v Apokalypse: „Tito mají moc zavříti nebe, aby déšť nepadal po dni proroctví jejich, a mají moc nad vodami obraceti je v krev a bíti zemi všelikou ranou, kolikrátkoli by chtěli.“332 – Jak svědčí Písmo svaté, již v dávných dobách se stalo, že za
trest se voda přeměnila v krev, konkrétně za časů Mojžíšových v Egyptě.333 Tentýž
trest přivolá Eliáš na krajinu, kde bylo zabíjením křesťanů prolito mnoho nevinné
krve. Křesťanům však nebude voda scházet stejně tak, jako jí měli dostatek izraelité
v Egyptě, když na Mojžíšův příkaz byly všechny vody v zemi proměny v krev.334
Povšimněme si, že také v Apokalypse je na takový trest poukázáno slovy: „Spravedlivý jsi, Pane! Neboť prolili krev svatých i proroků, a dal jsi jim píti krev.“335 –
Podle Dionysia z Lützenburgu nedá na Eliášovo slovo nebe vláhu té krajině nebo
zemi, kde se obyvatelé k prorokům budou stavět tvrdošíjně a neupustí od Antikrista.
Řečený trest vynesou proroci hned na počátku svého působení nad Jeruzalémem i
celým židovským národem, a tím se Židům v Palestině jasně ukáže, jak málo zmůže
Antikrist, kterého uctívají za boha a mesiáše, protože přes všechna kouzla nedokáže
bez svolení proroků zjednat ani kapku vody.
Dost možná, že Henoch a Eliáš budou trestat i jinými ranami, jako se to stalo za
časů Mojžíše v Egyptě.336 Zmíněné tresty přivedou k rozumu mnohé stoupence Antikrista. Svatý mučedník Hippolyt krátce před svou smrtí prohlásil:
„V oněch časech nedá nebe rosu, oblaka vodu, ani země plody. Moře bude
ohavně páchnout a řeky přestanou do něj přitékat. Všude se rozšíří mor a sotva zůstane někdo k pohřbívání zemřelých, na mnoha místech přijde zemětřesení a krajinu pokryjí mrtvoly. Pak bude všude slyšet jen bezútěšné bědování,
skučení a pláč. Lidé budou závidět těm, kteří zemřeli před nimi. Potom budou
hledat pomoc u Antikrista, ale protože ten jim nedokáže pomoci, sami nahlédnou, že není Bůh. Začnou litovat, že se jím dali svést, a obrátí se k Ježíši
Kristu. (…) Budou zahazovat zlato i stříbro, a nikdo je nezdvihne.“337
Nejsilnější dojem však na Židy vyvolá okolnost, že Eliáš objeví archu úmluvy,
která roku 586 před Kristem zmizela z chrámu. Podle Božího zjevení ji totiž prorok
Jeremiáš před zničením Jeruzaléma Nabukadnesarem nechal odnést na horu Nebo
včetně stánku a kadidlového oltáře, ukryl do jeskyně a vchod zavalil.338 Když pak
někteří muži úkryt hledali, Jeremiáš řekl:
„Neznámé bude (to) místo, dokud Bůh neshromáždí zase lidu svého a nesmiluje se.“339 – „Tehdy ukáže (znovu) Pán ty věci a zjeví se velebnost Páně
v oblaku.“340 Dionysius z Lützenburgu dodává: „Henoch a Eliáš po nalezení
archy úmluvy postaví na ni nejsvětější svátost oltářní; poté se na hoře Nebo
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skutečně objeví Boží majestát. A protože archu úmluvy nebude mít Antikrist,
nýbrž oba svatí proroci, Židé poznají, že Ježíš Kristus je pravý Mesiáš. V důsledku Eliášových zázraků odpadnou od Antikrista, začnou putovat k hoře Nebo a oplakávat zatvrzelost svých předků. Počne mohutný příliv Židů z celého
světa k hoře Nebo. Nalezení svatyně, archy úmluvy, přivede ke křesťanské
víře více Židů, než všechna kázání a zázraky obou proroků. Tím se naplní
slova proroka Ozeáše: ‚Poté však obrátí se synové Israelovi, a hledati budou
Hospodina.‘“341 Podobně prorokoval židovskému národu i Mojžíš: „Když tě
stihne vše, co je předpověděno, konečně vrátíš se k Hospodinu, Bohu svému,
a budeš poslušen jeho hlasu.“342 Také svatý Pavel prohlásil, „… že totiž slepota připadla na Izrael zčásti, dokud by plnost pohanů nevešla (do Církve), a tak
veškeren Israel spasen nebyl.“343 Že se v čase Antikrista při návratu Henocha
a Eliáše Židé obrátí, osvědčují i Tertulián († 240), svatý Jeroným, svatý Augustin a další.344
Antikrist, který se až dosud domníval, že povládne zemi věčně a neomezeně, bude strašlivě zklamán, až uslyší, že dva muži proti němu kážou a jsou nedotknutelní,
a také že v důsledku jejich kázání od něj odpadá i židovský národ a obrací se ke
Kristu. Jak říká svatý Efrem, od té chvíle již nebude příjemný a přátelský jako dříve,
nýbrž zuřivý a nemilosrdný. Podle svatého Cyrila Jeruzalémského začne nelidsky
krutě zacházet i s těmi, kdo v něj uvěřili, a v tyranii překoná všechny, kdo žili před
ním. A jak prohlašuje svatý Hippolyt, začne opovrhovat, nenávidět a pronásledovat
všechny lidi bez výjimky, křesťany, Židy i mohamedány.345 Nejhorší tyranii a krutosti na světě však teď projeví vůči Židům346 a jmenovitě k těm, jež se obrátili v důsledku Eliášových kázání. Svatá Hildegarda proto zvolala: „Ulice Jeruzaléma se
budou blyštět krví světců jako nejryzejším zlatem.“ Také ctihodný Holzhauser říká,
že Antikrist pak bude v okolí Jeruzaléma prolévat krev křesťanů jako vodu.
Současně se Antikrist vynasnaží rozmnožit své divy. Také katani se jimi budou
vychloubat, aby se zdálo, že Antikrist je skutečný Bůh.347 Biřici nedovolí křesťanům tak snadno dosáhnout nebeské koruny, nýbrž se je budou snažit pomalu trýznit tak dlouho, až zapřou svou víru, třebas i někdo z nich zvláštní milostí zemře
během mučení.348 Dionysius z Lützenburgu praví:
„Ti pak budou bez ohledu na svůj stav týráni, zvláště přibíjeni na kříž, bičováni, nabodáváni na rožeň a vůbec trýzněni všemi myslitelnými způsoby.
Během mučení budou necháváni umírat pomalou a strašlivou smrtí.“349

341

Os 3,5.
Dt 4,30.
343
Ř 11,25-26.
344
De anima 1; ep. 148 Ad Marcellam; De civ. Dei 20, poslední kap.
345
De cons. saec.
346
Sv. Cyril Jer., cat. 15.
347
Sv. Řehoř Veliký, Moral 33,12.
348
Sv. Cyprián, De lapsu.
349
Kap. 40.
342

53

Ti, kdož raději vytrpí muka, než by odpadli od víry, jsou v Apokalypse uvedeni
jako „sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kteří měli jméno Jeho i Otce Jeho napsáno na čelech svých“,350 na rozdíl od takových, kdo ponesou znamení Antikrista. Žid Eleazar
i sedm makabejských bratří se svou matkou, kteří za časů krále Antiocha Epifana
dali přednost smrti před popřením víry, byli vzorem hrdinům a mučedníkům víry v
čase Antikrista.351 „V ústech jejich lež se nenalezla, neboť bez poskvrny jsou (před
trůnem Božím).“352

XX
Antikrist proroky Henocha a Eliáše v Jeruzalémě vlastnoručně zabije
a poté vypukne nové neslýchané pronásledování křesťanů
Sám Antikrist oba usmrtí v Jeruzalémě.353 Dionysius z Lützenburgu o tom v kap.
45 praví: Až skončí 3 ½ roku jejich působení, odcestují oba proroci v doprovodu
početných křesťanů do Jeruzaléma oddávat se tam životu pro Krista. Během cesty
vykonají velké divy a obrátí ještě k víře mnohé odpadlé křesťany.354 Jakmile s tisícovkami křesťanů dorazí do Jeruzaléma, Antikrist se hrozně rozběsní a rozhodne se
je nechat zabít. Jelikož však se k tomu nikdo neodhodlá, protože se každý bojí, že
by byl okamžitě spálen ohněm, musí tak udělat vlastní rukou. Nejprve si povolá na
pomoc nejmocnějšího z ďáblů, Moazima. (Viz kap. 12.) „Bude jej (boha Moazima)
ctít zlatem a stříbrem, drahými kameny a skvosty.“355 Poté nechá Henocha a Eliáše
svými lidmi obklopit velkým kruhem, jako zuřivý lev se na oba proroky vrhne za
strašlivého rouhání Ježíši Kristu a bude je sápat tak dlouho, až padnou a vypustí duši. Tím se naplní proroctví svatého Jana v Apokalypse:
„A když dokonají svědectví své, zdvihne válku proti nim šelma, která vystupuje z propasti (pekelnou mocí vyzbrojený Antikrist) a přemůže je a usmrtí.“356
Poté Antikrist pod trestem smrti zakáže těla proroků pohřbít. Tím, že obě mrtvoly zůstanou dlouho ležet tam, kde je Antikrist ubil, má být zjevně všem lidem jasně
ukázána jeho moc. V Apokalypse se o tom praví: „A těla jejich budou ležeti na ulicích velikého města, které duchovně slove Sodoma a Egypt, kde i Pán jejich byl
ukřižován.“357 Jeruzalém je právem nazýván „velikým městem“, neboť je jako metropole světové říše Antikrista velice lidnaté. Pro své mnohé hříchy bude pravou
„Sodomou“, podobnou Egyptu, když se faraon stavěl nepřátelsky k Božímu lidu (tj.
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izraelitům, ctitelům pravého Boha) stejně tak, jako Antikrist zůstal nepřítelem křesťanů vzdor všem ranám, které oba proroci seslali na krajinu. A jako faraon zabraňoval ctitelům pravého Boha v přístupu do zaslíbené země, brání jim nyní Antikrist
vstoupit do nebe. Lze si pomyslet, jaký jásot mezi Antikristovými přívrženci propukne v celém světě po smrti proroků. Do Jeruzaléma také začnou proudit početné
davy zvědavců ze všech možných národů. Mnozí tam budou cestovat letadly a mrtvoly světců hanobit. Bude se říkat: „Tady leží ti staří čaroději, kteří lidi tak dlouho
trýznili.“ Stoupenci Antikrista si budou vzájemně blahopřát, dávat dárky, a postaví
mu triumfální oblouky. Proto se v Apokalypse praví:
„I budou patřiti na těla jejich (lidé) z kmenů a pokolení a jazyků i národů
po tři a půl dne. (…) A obyvatelé země budou se radovati nad nimi a veseliti
se a posílati si dary navzájem, poněvadž ti dva proroci trápili obyvatele země.“358
Po smrti proroků dosáhne Antikrist vrcholu moci. Nyní může vyvolávat zdání, že
se knížeti bezbožnosti všechno podaří.359 Všichni na zemi budou volat: „Kdo jest
podoben šelmě a kdo může s ní bojovati?“360 Antikrist se nyní bude vypínat a vést
chlubivé řeči.361 Rovněž otevře ústa svá „k rouhání se Bohu, aby se rouhala jménu
jeho“.362
Lze si snadno představit, že po smrti obou proroků propukne na celém světě
strašné pronásledování křesťanů. Bude ještě nesrovnatelně horší, než v předcházejících třech a půl letech. Bohužel budou nyní snadno pochytáni mnozí křesťané,
kteří se předtím skrývali v pustinách, lesích a horách, protože když celý svět mluvil o zázracích Henocha a Eliáše, vyšli ze svých úkrytů a vrátili se domů, kde stoupencům Antikrista vážně promlouvali do svědomí a vybízeli je k pokání. Mezi nimi
bylo i hodně kněží a neohroženě kázali proti Antikristu.363 Mnozí z těchto křesťanů
i kněží zřejmě musí svou odvahu zaplatit smrtí, ale přesto také mezi nimi zůstali početní nikým neznepokojovaní. Jakmile však budou Henoch a Eliáš Antikristem zabiti, pronásledování se okamžitě vztáhne i na ně. Na Antikristův rozkaz začnou vojáci procházet městy i vesnicemi, nutit křesťany k jeho uctívání a v případě odmítnutí je krutě trýznit a zabíjet. Nejhůře se povede duchovním, a zvláště těm, kteří
před tím kázali proti Antikristu. Znovu bude použito všech způsobů mučení, o jakých nebylo slýcháno. Mnohá města a vesnice – zjevně ta, jejichž obyvatelstvo zůstane zcela křesťanské – budou srovnána se zemí a spálena, takže se často půjde i
mnoho dní, než se zase ukáže obydlené místo.364 Takto se naplní Danielova slova
(7,21):
„Viděl jsem, a aj, roh ten válčil proti svatým, a přemáhal je.“ – „Říše čtvrtá
na zemi vznikne, jež bude velikostí nade všecky říše a sežere všecku zemi a
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zdeptá a rozdrtí ji.“365 Že pak bude pronásledování křesťanů Antikristem vůbec nejhorší, prohlašuje také svatá abatyše Mechtilda († 1301): „Po usmrcení
obou proroků bude dána Antikristu na zemi největší moc. Na ulicích budou
stát kotle s vroucí vodou nebo olejem, a koho rozpoznají jako křesťana, vhodí
je do nich, ať muže, ženy nebo děti. Před tím však bude mužům řečeno, že si
mohou vybrat: buď víra v Antikristovo božství, a potom zachrání své rodiny a
dostane se jim bohatství i poct, nebo se rozhodnou pro křesťanskou víru a s ní
pro hroznou smrt. Muži, jež zůstanou pevní, budou svázáni a uvrženi do vroucích kotlů, a jejich ženy s dětmi, které se prohlásí za připravené zemřít z lásky
k Ježíši, budou upáleny v jámách plných dřeva a slámy.“366
To se přesně shoduje s předpovědí proroka Daniela, že nejučenější z národa padnou ohněm a mečem, a že někteří budou trápeni do určitého času, aby byli čištěni,
tříbeni a zkoušeni do stanovené doby, až se totiž naplní míra Božího hněvu.367
Po smrti obou proroků se budou lidé domnívat, že již každé nebezpečí pominulo
a není se třeba bát přinejmenším nepěkného překvapení. Přesto po 3 ½ dnech přijde
hrozné zklamání. Mrtvoly proroků, které až dosud byly stále nově přicházejícími
davy posmívány a hanobeny, se náhle začnou pohybovat, vstanou, rozhlédnou se po
přítomných a začnou chválit Boha. Současně propukne hrozné zemětřesení jako při
zmrtvýchvstání Krista. Poté zazní hlas z nebes: „Vystupte vzhůru!“ a oba vzkříšení
proroci budou před očima svých nepřátel oblakem (symbol Ducha Svatého) vyzdviženi do nebe. V důsledku toho mnoho nepřátel Krista půjde do sebe a celým srdcem
se obrátí k Bohu. Lze si snadno představit, jaké zděšení u diváků vyvolá nanebevzetí Henocha s Eliášem v celém Jeruzalémě u Kristových nepřátel.368 Všechno právě
řečené je v Apokalypse prorokováno následovně:
„Avšak po třech a půl dnech duch životní od Boha vešel do nich; i postavili
se na nohy své, a bázeň velká padla na ty, kteří je viděli. A uslyšeli hlas veliký
s nebe, an k nim praví: ‚Vstupte sem.‘ I vystoupili na nebe v oblace, a spatřili
je nepřátelé jejich. A v tu hodinu nastalo zemětřesení veliké; i padl desátý díl
města a sedm tisíc lidí bylo usmrceno v tom zemětřesení, ale ostatní se zalekli
a vzdali čest Bohu nebeskému.“369 Většina svatých Otců, mezi nimi svatý Ambrož, svatý Řehoř Veliký a svatý Tomáš Akvinský je názoru, že se mluví o historické události.
V důsledku nanebevzetí Henocha a Eliáše pocítí sklíčení věřící novou útěchu.
Antikrist však bude zděšený z obavy, že by tím mohla být otřesena důvěra národů
v jeho moc. Proto se rozhodne pokusit se před zraky lidu o slavné nanebevstoupení.
Protože však míra hříchu je naplněna, stane se mu jeho smělý čin osudným.

365

Da 7,21 a 23.
Morel, Offenbarung der Schwester Mechtildis von Magdeburg, Regensburg 1869, str. 220.
367
Da 11,33 a 35-36.
368
Lützenburg, kap. 46.
369
Zj 11,11-13.
366

56

XXI
Při výstupu na nebe bude Antikrist svržen a zahyne
Mnozí církevní Otcové (např. sv. Ambrož, sv. Jeroným, sv. Tomáš Akvinský) říkají, že se Antikrist usadí na Olivetské hoře a odtamtud se pak pokusí vznést k nebi.
Matka Boží v La Salettě (1846) prohlásila:
„Nestvůra, říkající si spasitel světa, se při své pyšné cestě vznese do vzduchu, aby dosáhl nebe. Bude však zardoušen dechem archanděla Michaela, zřítí se a spolu se svými stoupenci bude pohlcen zemí, která se pod nimi rozevře.“370
Svatá Hildegarda praví, že Antikrist vyjde na horu a před shromážděnými stoupenci napodobí nanebevzetí Kristovo. Přítomným davům řekne, že se odebere do
nebe. Když se však ďábelským kouzlem vznese do výše, zasáhne jej blesk, prudce
se zřítí zpět na horu a vypustí ducha. Celé okolí naplní odporný zápach. Diváci, kteří uvidí padat jeho mrtvolu a poté beze stopy zmizet v propasti, se zděšeně rozprchnou. Nyní poznají, že byli Antikristem oklamáni. S pláčem a bědováním se vyznají
z omylu a mnozí svedení se navrátí k pravdě.371
Ctihodný služebník Boží Bartoloměj Holzhauser praví, že Antikrist Henocha a
Eliáše usmrtí a nepohřbené je nechá ležet na ulici. Ti však budou po 3 ½ dnech zase
vzkříšeni a tváří v tvář svým nepřátelům vystoupí do nebe.372 Zázračná událost Antikrista zcela zmate. Aby od něj lid neodpadl, majestátně se na Olivetské hoře vznese do vzduchu, údajně se záměrem svrhnout na zem nanebevzaté proroky. Nicméně
Kristus jej okamžitě srazí dolů. Země se otevře a spolu s jeho proroky jej za živa
pohltí. Velká část Jeruzaléma bude zničena zemětřesením. V tu dobu se objeví znamení na slunci, měsíci a hvězdách, a mezi lidem propukne velký strach pro hukot
moře a příboje, takže lidé budou trnout strachem z věcí, které přijdou na svět.373
To se shoduje s proroctvím, připisovaným jedné ze Sibyl, královně Nichaule ze
Sáby (zvané též Michalda): Protože Henoch a Eliáš budou kázat proti Antikristu a
mnoho jich od něj odvrátí, vytáhne na Jeruzalém ve snaze dokázat tam, že je pravý
mesiáš a bůh. Oba proroky v Jeruzalémě usmrtí. Přesto čtvrtý den oba na hlas shůry
(„Vystupte sem, Henochu a Eliáši“) oživnou a v oblaku se vznesou do nebe. Potom
budou stoupenci Antikrista litovat, že uvěřili, a kát se ze svých hříchů. Nato Antikrist rozhlásí, že také on po 15 dnech vystoupí na nebesa, aby nikdo nepochyboval
o jeho božství. Daného dne se na Olivetské hoře majestátně na nádherném stolci
vznese vzhůru s pomocí ďábla před očima všeho lidu. Na Boží příkaz však jej archanděl Michael srazí k zemi bleskem.374
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Řádová sestra Nativitas († 1798) o tom říká: „Konečně nastane den odplaty
i pro Antikrista, který naplněn duchem Lucifera v nejvyšší opovážlivosti zaslepení se považoval za boha, ve své pýše spolu se svými stoupenci triumfálně
začal stoupat k obloze a chtěl se pozdvihnout až k trůnu Věčného. Všemohoucí však již archanděla Michaela vyzbrojil svou mocí a spravedlností, a pověřil
jej postavit se svévolníkovi ve vzduchu. Ve chvíli, kdy se tlupa démonů s Antikristem ve svém středu vznesla, spustil se svatý Michael k němu a mocným
hlasem zvolal: ‚Kampak, zatracení? Zpátky do nejhlubší propasti pekla!‘ Současně z oblaku vyšlehl blesk a mrštil Antikristem… s celým doprovodem do
hrozivě rozevřené propasti ohně tak prudce, že se zachvěly nejhlubší základy a
celé peklo zadunělo. Při svržení Antikrista bude silné zemětřesení, hustá tma,
a na mnoha místech se lidem rozevře půda pod nohama. Města, vesnice i nespočetní lidé budou pohřbeni. Mořské vlny vystoupí až k oblakům, protrhnou
pobřeží a budou hrozit zaplavit celou zemi. Všechny ty děsivé jevy však mají
být jen odstrašujícím prostředkem pro ostatní, aby se uchýlili k milosrdenství
Božímu.“375
Dionysius z Lützenburgu v kap. 47 praví: „Jakmile Antikrist zjistí, že Henoch a Eliáš zázračně vystoupili na nebesa, nechá v Jeruzalémě vyvolávat, že
to proroci dokázali jen pomocí kouzel. On je bude do nebe následovat a srazí
k zemi, aby celý svět poznal, že kouzla proti němu nic nezmohou a jen on že
je bůh nebe i země. Nechá svými ministry shromáždit velké zástupy na Olivetské hoře. Nejprve k nim sám promluví a poté se s pomocí Satana vznese do
vzduchu jako orel. Lid na Olivetské hoře padne na kolena a začne Antikristu
prokazovat božskou úctu. Všichni budou s napětím čekat, kdy už oba proroci
spadnou z nebe. Náhle však bude sám Antikrist zasažen v povětří jako úderem
hromu, střemhlav se zřítí dolů a za hrozného pokřiku spadne na Olivetskou
horu. Klečící davy tím budou vyděšené a zmateně začnou prchat z hory, která
se otevře a bude chrlit plameny. Falešní proroci, kteří předtím lidu na hoře kázali, budou i s Antikristem pohlceni zemí. Tak se naplní slova proroka Daniela: ‚A viděl jsem, jak zabita byla šelma, jak zahynulo tělo její, jak dáno bylo
na pospas ohni; také ostatním šelmám byla odňata moc‘, i slova Apokalypsy:
‚I byla jata šelma a s ní ten prorok nepravý…, ti oba byli vrženi za živa do jezera ohnivého.‘“376
Je pozoruhodné, že Šimona Mága, zmiňovaného ve Skutcích apoštolských, potkal podobný konec, jaký je předpověděn Antikristovi. Ve Skutcích se píše, že Šimon, který provozoval čarodějnictví a sváděl lid samařský, činil s pomocí Satana
divy a nechal se uctívat jako nejvyšší bůh.377 Podle historických pramenů měl létat
vzduchem a zjevovat se na nejvzdálenějších místech. Jednou přislíbil, že na důkaz
svého božství vystoupí před shromážděným lidem do oblak, což skutečně s pomocí
démonů udělal. Když jej dav viděl stoupat vzhůru, začal chválit jeho božství. Na
375
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příkaz svatého Petra však byl svržen dolů a bídně zahynul.378 Antikrist, stejně jako
zmíněný Šimon Mág, tudíž sdílejí osud ďábla (draka, podle Apokalypsy 12,7 ad.),
který byl svržen z nebe, jak praví Kristus Pán: „Viděl jsem satana jako blesk padati
s nebe.“379
Dionysius z Lützenburgu v kap. 47 ohledně pasáže Apokalypsy (19,11 ad.) soudí,
že Antikrist při svém výstupu do vzduchu spatří v dálce Krista na bílém koni. Kristus v doprovodu bíle oděných nebeských jezdců se k němu bude blížit. Tím pekelní
andělé, kteří Antikrista nesli, ztratí svou sílu a on jim bude vyrván. Na Kristův příkaz pak archanděl Michael tne po Antikristovi ohnivým mečem. Již při první ráně
zmizí všechna Luciferova síla a on se zřítí k zemi. Následujícím způsobem je to naznačeno v Apokalypse:
„A uviděl jsem nebe otevřené, a hle, kůň bílý a ten, jenž na něm sedí, slove
Věrný a Pravdivý, a se spravedlností soudí a bojuje. Oči jeho jako plamen
(rozhněvané) a na hlavě jeho mnoho věnců (král nebe i země!). (…) Jest oděn
v roucho krví zbarvené (narážka na smírnou krvavou oběť i krev Antikristem
zabitých mučedníků) a jeho jméno zove se Slovo Boží. A vojska nebeská jela
za ním na bílých koních, oblečená v jemné plátno, bílé a čisté. A z úst jeho vychází meč na obě strany ostrý. (…) I byla jata šelma a s ní ten prorok nepravý…“380 To se rovněž shoduje se slovy svatého Pavla: „Pán Ježíš jej zahubí
dechem úst svých a zničí jasem příchodu svého.“381 Smutný konec Antikrista
naznačil také prorok Daniel: „A postaví svůj celtový palác mezi moři, proti
hoře slavné a svaté, přijde až na její vrchol a nikdo jí nepomůže. (…) Toho
času však povstane Michael, veliké kníže…“ – „(Antikrist) se zdvihne proti
vládci vládců, a bez ruky lidské bude zdrcen,“382 tj. neviditelným mečem archanděla Michaela.
Rovněž v Apokalypse se praví, že Michael a jeho andělé budou bojovat s osvobozeným drakem a jeho anděly.383 Na Antikrista lze také použít slova žalmisty:
„Viděl jsem bezbožníka velmi zpupného, rozkládal se jak libanonský cedr;
i šel jsem tudy, a hle, již ho nebylo, hledal jsem ho, a nenašel jsem po něm
stopy.“384
Dionysius z Lützenburgu ohledně kap. 38 a 39 u proroka Ezechiela soudí, že po
smrti Antikrista vpadne do Palestiny s velikým vojskem vladař ze severu (Gog)
oloupit tam ze všech zemí světa přistěhované, v nových domech bydlící (a na křesťanství obrácené) Židy, a nejspíše na sebe strhne vládu místo Antikrista. Přesto
však v důsledku zemětřesení, jiných přírodních jevů i útoků ozbrojených Židů z hor
se mezi nepřáteli rozšíří takové zmatení, že se sami obrátí. Mrtvoly nepřátelských
Viz k tomu Wilhelm Bousset, Der Antichrist, Göttingen 1895, str. 96, kde je uveden historický
pramen.
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bojovníků pak poslouží za potravu dravému ptactvu. Nepřátelský panovník s většinou vojska najde hrob v údolí u Galilejského moře. Sedm měsíců potrvá nalezení a
pohřbení všech pobitých nepřátel. Bližší okolnosti proroctví budou přirozeně zcela
jasné teprve tehdy, až k nim skutečně dojde.385

XXII
Po pádu Antikrista začne obrácení národů, ale nový příchod Krista
nebude okamžitý
Podle slov Písma svatého bude jak vystoupení Henocha s Eliášem, tak pád Antikrista předzvěstí blízkého konce světa. A jako červánky věstí nadcházející východ
slunce, bude i příchod Henocha a Eliáše pro lidstvo znamením, že se přiblížil nový
příchod Krista. Proto prorok Daniel uvádí pro panování Antikrista 1 290 dnů a dodává: „Blaze tomu, kdo vydrží, a dožije se tisíce tří set třiceti pěti dní.“386 Svatý Jeroným i další říkají, že po pádu Antikrista až do návratu Krista uplyne ještě 45 dnů.
Bůh by tedy bezbožným ponechal k obrácení ještě 1 ½ měsíce. Takový výklad však
bude asi sotva správný, protože pak by se ke konci světa na den přesně znal Kristův
návrat, který je podle Jeho slov skrytý i andělům v nebi. „O tom dni však neb hodině neví nikdo.“387 Rovněž tvrzení jiných (např. Seb. Barraba), že Kristus přijde až
po sedmi letech, je pouze libovolnou domněnkou. Řádová sestra Nativitas naopak
říká: „Po pádu Antikrista a jeho přívrženců nepřijde soud ihned, přestože si jej věřící netrpělivě přejí. (…) Přejde ještě nespočet roků do příchodu Syna člověka.“388
Řečené mezidobí by tedy mělo zjevně sloužit k obrácení stoupenců Antikrista,
zotavení spravedlivých a k přípravě na příchod Soudce světa. Národům, jež se oddaly Antikristu, nyní vzejde světlo; skrze osvícení Duchem Svatým poznají pravého
Boha. A oheň, který Bůh podle Ezechiela (38,22) a Apokalypsy (20,9) sešle z nebe
na Magoga, tj. nepřátele Boha nebo stoupence Antikrista, je podle svatého Augustina osvícení Duchem Svatým.389 Je to oheň, o němž Kristus praví:
„Oheň na zemi hodit jsem přišel, a co chci (jiného), než aby se vznítil.“390 –
Ohledně tohoto ohně Bůh skrze proroky praví: „Ukáži svou velikost a svatost,
zjevím se před očima mnohých národů, a zvědí, že já jsem Hospodin.“391
Také mnoho dosud neobrácených Židů zdvihne své oči a obrátí se na křesťanství. Pak by byl konečně jeden ovčinec a jeden pastýř, jak předpověděl Kristus.392
Na zmíněné obrácení očividně naráží prorok Daniel, kde říká: „Blaze tomu, kdo vyEz 38,15-16; 38,12; 38,19-21; 39,17 ad.; viz také Zj 19,17-18.
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387
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trvá, a dožije se tisíce tří set třiceti pěti dní.“393 1335. den je 45. po smrti Antikrista.
V tom čase se již křesťané spolu s biskupy a kněžími vrátí z pustin do svých domovů. Také obraz Antikrista bude všude odstraněn a kostely znovu vysvěceny. Řádová
sestra Nativitas praví:
„Ze všech stran nyní vyhledávají kajícníci Církev svatou, aby je přijala poznovu do svého lůna. (…) Veškerá obec věřících zpívá kajícné, děkovné, pochvalné a jásavé písně ke cti Pána.“394 Obrácení národů by pak mohl následovat nový rozkvět Církve. Svatá Hildegarda prorokovala: „Jakmile bude syn
zhouby poražen, Syn člověka před koncem času světu nádherně zazáří, takže
skrze něj bude veřejně uznána pravda a falešnost syna zhouby zavržena.395
Bůh svaté Hildegardě sdělil: „Ke konci světa nevěsta mého Syna (katol. církev), byť i předchůdci syna zhouby i jím samým (Antikristem) ve svých dětech mnoho postižena a trápena, přesto nebude zničena. (…) Naopak se na
konci času mnohem silněji a mocněji pozdvihne a bude ještě krásnější a velkolepější.“396 Tady i v časech Antikrista, který sice mohl s Církví bojovat, ale
ne porazit, se naplní Spasitelova slova: „A brány pekelné ji nepřemohou.“397
Církev zde bude stát jako vítěz nad Antikristem. Obrácení národů a triumf Církve po 3 ½ letech pronásledování Antikristem má podobnost se slavným Kristovým
vzkříšením, které následovalo po utrpení na kříži a hrobovém tichu. Příběh Církve
se velice podobá životu Spasitele. Vzpomeňme si jen na stíhání malého Ježíška králem Herodesem a na pronásledování mladé Církve římskými císaři, na klidný život
mladého Ježíše v Egyptě i Nazaretu a na nerušené působení Církve ve středověku,
na Kristův boj za jeho učitelského úřadu s farizeji i na zápasy Církve v novověku se
svými různými nepřáteli, připomeňme si triumfální vjezd Spasitele na Květnou neděli před svým utrpením a mnohonásobná proroctví o nadcházejícím triumfu Církve
pod velikým monarchou v časech před Antikristem. (Že je historie Církve jistým
druhem opakování Kristova života, to se snažil ve svých spisech prokázat kolínský
arcibiskup dr. Krementz † 1899.)
Protože se po pádu Antikrista bude s naprostou jistotou vědět, že brzy nastane
soudný den, začnou se lidé připravovat na návrat Krista. Nebude mezi nimi sporů
ani nenávisti, nýbrž jen trvalý smír.398 Nicméně všechno na světě je pomíjivé. Také
horlivost obrácených lidí ochabne. Jakmile zpozorují, že konec světa hned tak nepřijde, začnou být mnozí bezstarostní a oddávat se požitkářskému životu, takže se
naplní Kristova slova: „Ale jako bylo za dnů Noemových… Jako totiž za oněch dnů
před potopou jedli a pili, ženili se a vdávali… a nic nezvěděli, až přišla potopa a
všecky zachvátila, tak i bude, až přijde Syn člověka.“399 Ctihodný kartuzián Dionysius (1402-1471), proslulý kazatel a autor 150 svazků (jehož ukazovák a palec pra393
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vé ruky se až dodnes zachovaly neporušené) ve své knize o „Posledních věcech“
poznamenává:
„Ale přesto zůstane jistý počet Antikristových stoupenců zatvrzelých srdcí
a oni setrvají ve své zlobě. Jakmile totiž uvidějí, že konec světa bezprostředně
nepřijde, začnou drze a troufale říkat: ‚I kdyby naše hlava i ostatní vůdci od
nás odešli, přesto se nám povede dobře a nic zlého nás nepostihne.‘ Na nich se
však naplní to, co říká apoštol o nekajícných hříšnících: ‚Když mluví o radosti
a bezpečí, tu je náhle přepadne zkáza.‘“400 Zůstane tedy jenom málo spravedlivých – Kristus je nazývá „vyvolení“ –, myslících na naplnění Spasitelových
proroctví; budou jako pět moudrých panen z Evangelia, připravených na návrat Krista. Jejich tužba se dá shrnout slovy: „Amen, přijď, Pane Ježíši.“401
Řádová sestra Nativitas († 1798) zdůrazňuje, že navzdory pádu Antikrista i s tím
spojeným katastrofám zůstane polovina přeživších nekajícná. Říká o tom:
„Sotva několik dní po pádu Antikrista se – odděleni od skutečných kajícníků – znovu začnou shromažďovat ve velkém městě, hledat tam nové přívržence, dále vymýšlet své bludné nauky a volnomyšlenkářství, trávit dny v hodování i pitkách a myslet jen na to, jak příjemně užít zlata a stříbra, kterého mají
nadbytek. (…) Nově obrácení budou své dřívější společníky v hříchu naléhavě
zapřísahat, aby svůj život změnili, dokud je ještě čas, a navrátili se k Bohu.
Ničemní bezbožníci jim však odpovědí: ‚Je pravda, že jsme viděli padat našeho vzývaného boha. To však je pro nás jen důvod nepřijmout vůbec žádného
boha, protože se nyní už neví, koho se přidržet. Naši vůdci mohou padat vlevo
i vpravo, ale kdo by se o to staral! Nám se vede dobře. Nejchytřejší je užívat si
současnosti. Proč bychom si měli dělat zbytečné starosti o budoucnost, která
možná ani nepřijde.‘“ Tak budou mluvit nerozumní lidé a setrvají v zaslepení
ducha a zatvrzelosti srdce.402

XXIII
a) Antikrist má v průběhu staletí své předchůdce a příklady
Již za časů apoštolů byli takoví předchůdci! Svatý evangelista Jan praví: „Jak
jste slyšeli, že Antikrist přijde, tak nyní (vskutku) Antikristů mnoho povstalo.“ Také
svatý Pavel říká: „Skrytá bezbožnost (již) působí.“403 Předobrazem takového Antikrista byl syrský král Antiochos IV. Epifanés (176-163 př. Kr.), který ovládal Jeruzalém po 3 ½ roku (podle Josefa Flavia 3 roky a 8 měsíců). Během té doby opakovaně nechal obyvatele města přepadat a pobíjet. V chrámu, který oloupil o všechny
cennosti, jim bránil přinášet oběti a bohoslužby, znesvětil jej vystavením obrazů
400
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bůžků a na výsměch Židům tam nechal porážet vepře. Pod trestem smrti jim zakázal
dodržování Božího zákona, násilím je nutil obětovat modlám a proti zákazu jíst
vepřové maso (vzpomeňme na sedm makabejských bratrů a Eleazara). Také dal ve
všech judských městech postavit oltáře modlám.404 Podobně bude na konci světa
běsnit Antikrist proti křesťanskému náboženství a věřícím. Kdežto Antiochos zpustošil starý Jeruzalém, znesvětil jeho chrám a zrušil každodenní oběti, zpustoší Antikrist nový chrám, Kristem založenou světovou Církev, znesvětí Boží stánky a odstraní v nich každodenní mši svatou,405 takže bude moci být sloužena jen potají jako
kdysi v katakombách. Antiochos pronásledoval lid Starého zákona, Antikrist bude
pronásledovat Boží lid Nového zákona, tj. katolické křesťanstvo. Antiochos předcházel prvnímu příchodu Krista, Antikrist bude působit před druhým Kristovým
příchodem. Také zakladatel islámského náboženství Mohamed (570-635) byl předobrazem Antikrista. I on vyšel z nízkosti a šířil smyslnosti lahodící učení. Mohamedánství napadalo a rozvracelo křesťanské říše a dosáhlo obrovské moci. Císař Napoleon I. († 1821) je rovněž částečným předobrazem Antikrista, neboť se povznesl
z postavení prostého vojáka, mnoha svými výboji vyděsil a podrobil si téměř celou
Evropu, po léta držel v zajetí viditelnou hlavu Církve a bránil jí ve výkonu posvátného úřadu. Mnozí počítají k předchůdcům Antikrista také římské císaře, kteří se
snažili křesťanství zlikvidovat, jako Nero, Dioklecián, Julián Apostata atd., protináboženské spisovatele jako Strauß, Voltaire, Renan a Nietzsche, dále bludaře, kteří
rovněž usilovali o zničení katolické Církve, a nejnověji i předáky komunistů a bolševiků, kteří v některých zemích, např. Béla Kun v Uhrách, Lenin a Trocký v Rusku, podobně jako římští tyrani baží po vyhlazení křesťanství vražděním kněží a řeholníků, pálením svatých knih, bráněním křesťanským bohoslužbám i všemožným
znevažováním a zesměšňováním křesťanského náboženství. (Hitler, Mao, atd.)
Zcela mimořádnými průkopníky Antikrista jsou v současnosti spolky volnomyšlenkářů a zednářů, komunismus, sociální demokracie a teosofická společnost.
Volnomyšlenkáři, potírající víru v Boha a speciálně katolickou Církev, baží po
době, kdy se člověk zbaví všech okovů náboženství. „Jimi vytoužená doba však bude koncem času vůbec.“406 Zednáři usilují o světovou republiku na troskách trůnu a oltáře. Světovou revolucí chtějí dospět k světové republice. Světová válka jim
k tomu byla vítaným prostředkem.407 Sociální demokracie (socialismus) je také průkopníkem cesty pro Antikrista, protože svým stoupencům vštěpuje ďábelskou nenávist ke křesťanství. Její heslo „Náboženství je soukromá záležitost“ slouží pouze
ke klamání svých členů. Socialisty vydávané knihy, noviny i projevy jejich vůdců
jasně dosvědčují, že rovněž sociální demokracie je smrtelný nepřítel křesťanství.
Karel Marx, jeden ze zakladatelů sociální demokracie, svého času napsal:
„Cíl socialismu je ateistický a jeho úlohou bude zničit náboženství.“ Bebel
v knize „Žena“ tvrdí: „Křesťanství a socialismus se k sobě mají jako oheň a
404
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voda.“ Sociálně demokratičtí předáci i noviny často otevřeně prohlašují: „Socialista, to znamená být Antikristem!“408 „Socialistický světový názor je přímým opakem křesťanského.“409
Ideálem sociální demokracie je světová revoluce pro zřízení internacionální a
protikřesťanské světové republiky (Spolčenosti národů) pod internacionálním vedením. Stoupenci teosofie (dnes New Age) očekávají během padesáti let příchod velkého světového učitele (indického spasitele), jejž nazývají „hvězdou na východě“
(zjevně s ohledem na slova tří králů u evangelisty Matouše 2,2).
Teosofie je smíšenina indických, údajně z dávnověku lidstva pocházejících tajných učení, křesťanských bludů (gnosticismu, manichejství), buddhismu, mohamedánství, panteismu, spiritismu i učení novodobých filosofů (Hegel, Schelling, Nietzsche aj.). Tato nesmyslná směs byla zahalena do křesťanského pláštíku předstíráním, že se usiluje o sbratření lidí. Křesťanský nátěr má pravděpodobně pomoci zakrýt nepřátelství vůči křesťanství. Také jméno teosofie (moudrost o Bohu) má nejspíš za úkol oklamat lidi. Teosofové neznají osobního Boha; podle jejich náhledu
je Já v člověku totožné s Bohem, a člověk se má údajně k Bohu jako kapka k moři.
(Panteistický blud!) Teosofové rovněž věří ve stěhování duší a prohlašují, že Panna
Maria, Mojžíš, král David, Šalamoun, Jan Křtitel, Buddha i další se vrátili na zem a
procházejí se mezi námi (!) v jiných tělech. Teosofové si zřizují modlitebny, přestože nemají modlitby, nýbrž jen rozjímání a „meditace“. Jak to vypadá v praxi, ukazuje následující; dostanou například téma k rozjímání:
„Mám se soustředit na své čelo a spojit toto centrum se světovou matkou.“
„Mám se teď koncentrovat na srdce a spojit toto ústředí se světovým otcem.“
„Mám se soustředit na obě ruce a spojit levou ruku s Kristem a pravou s Luciferem (!).410
Jak vidíme, jsou takové meditace schopné dostat člověka do ústavu choromyslných. Není proto divu, že mnozí teosofové trpí nervovými i psychickými nemocemi. Teosofie má být údajně vysokou školou (!) duchovních věd i zprostředkovatelkou čirého světla a plné pravdy, zatím co různá náboženství jsou pouhými zlomky
pravdy. Teosofové prý vládnou vyšší moudrostí než ostatní smrtelníci. Teosofie je
podle nich „duchovní naukou“ a proniknutím do tajemství světa bez prostředkování
smyslů i pomoci logického myšlení. Řečené vědění je jim dodáváno věštěním, prostřednictvím duchů (Mahátma), spiritistickými médii, somnambuly a zasvěcením
osvícenci, kteří jim odhalují skryté nauky v tajných cvičeních. (Takové tajnůstkářství na způsob zednářů dává tušit, že v teosofii musí být mnohé, co se bojí světla
veřejnosti!) Boží Zjevení je teosofií odmítáno, protože každý se má sám snažit hledat pravdu a o tzv. záhadách světa mají z tibetských, indických a egyptských vědeckých knih údajně lepší znalosti, tj. vlastní moudrost pradávného světa. Jde tedy
o prameny, které sdělují bezpečné poznání, zatím co Boží Zjevení, logické myšlení
Losinski in: „Sozialist. Monatshefte“, 1902.
„Neue Welt“, 1877.
410
Viz také spis Die Wahrheit über Dr. Steiner (Pravda o dr. S.) od faráře Kullyho v Arlesheimu,
Olten 1920, str. 33.
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i vědecké bádání jsou teosofií ignorovány a pravda se raději hledá v temnotách.
Není to snad tragikomická pošetilost? A přitom se teosofové ještě opovažují prohlašovat, že teosofie je jedinou pravdou a náboženstvím budoucnosti, kdežto všechna stávající jsou jen částí pravdy. O teosofii, předkládající pouze neprokázaná a
neprokazatelná tvrzení, lze tedy právem říci: „Trochu pravdy, hodně bludu a málo
srozumitelnosti!“ Velice pozoruhodná jsou také slova samotného zarytého švýcarského teosofa dr. Steinera411 z roku 1897 v časopisu pro literaturu:
„Radím každému, kdo se setká s teosofem, aby se zpočátku stavěl jako naprosto věřící a snažil se vyslechnout si od něj něco o Zjevení, které jako západní moudrostí prosáklý ve svém nitru prožil. Není totiž slyšet nic jiného,
než fráze, přejaté ze západních spisů bez stopy nějakého obsahu. Niterné prožitky nejsou nic, než pokrytectví!“412
Teosofie děkuje za své založení a rozšíření třem blouznivým ženám. Heleně Blavatské (1831-1891), rozvedené a dobrodružné ženě z Ruska, která smíchala mravní
i vědecké pravdy s výplody vlastní fantazie. Byla naplněna fanatickou nenávistí ke
křesťanství, jak dokazuje mj. její kniha „Odhalená Isis“.413 Ohavně tam uráží papeže, biskupy i misionáře, které nazývá např. hordou pitomců, pokrytců, krvavých psů
a pod. Prohlašuje, že v podzemní chodbě v Tibetu, kam ještě žádný Evropan nepřišel, objevila tajnou knihu a byla duchy pověřena založením teosofické společnosti.
Po její smrti se společnost rozštěpila na několik větví:
1) Indická teosofická společnost s ústředím v Adyaru, vedená ateistkou Annie
Besantovou, která opustila svého muže, anglikánského duchovního, a odjela do Indie studovat buddhismus. Ve své knize „Esoterické křesťanství“414 prohlašuje, že
vzhledem k tomu, že Kristus učil čistou teosofii, je teosofie pravým křesťanstvím,
a křesťanství je pouze předstupněm k teosofii. Podle jejího názoru je indické pohanství, buddhismus, dokonalejší než křesťanství. Rovněž říká: „Teosofie je pouze
buddhismus v moderním rouchu.“ Přestože údajně usiluje o sbratření lidí, je velkým
nepřítelem německého národa, který posměšně nazývá „vyvoleným Božím lidem“ a
„novým barbarstvím“. Německo je pro ni „světovou říší bezedné propasti pekla“.
(Je ostudou Německa, že se tam její spisy dál šíří ve statisících exemplářů!) Roku
1913 přivezla Annie Besantová do Evropy indického mladíka jménem Krišnamurti
a vydávala jej za vtělené Boží slovo, za Krista. Mladý Ind pak pod jménem Alcione
vydal spis „U nohou Mistra“.415 Mimo jiné tam říká, že je vedlejší, k jakému náboženství nebo rase někdo patří (požaduje tedy lhostejnost k náboženství) a důležitá je
pouze znalost plánu, zvláště Božího světového plánu s lidmi. Bůh je ideálem v člověku. (Tedy člověk je sám Bohem!) Proto nelze nějaké učení mít za pravé jen proto,
že stojí v knize, považované za svatou. (Zákeřný útok na Písmo svaté!) Člověk muNar. 1861 v uherské Kraljevici, dnes Chorvatsku, od r. 1902 představitel teosofie, nebo jak sám
říká, antroposofie ve Švýcarsku.
412
Viz Geheimnis des Tempels von Dornach (Tajemství chrámu v Dornachu), faráře Kully, Basilej 1920, str. 30.
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V originále Die entschleierte Isis.
414
V originále Das esoterische Christentum.
415
V originále Zu den Füßen des Meisters, Theosoph. Verlag Leipzig, 77 stran.
411

65

sí sám posoudit, zda to či ono je pravdivé. Ale hlavně se musí osvobodit od pověry.
(Znovu podlý útok na křesťanskou víru!) Obřady jsou zbytečné, atd. Spis indického
mladíka byl přeložen do všech světových jazyků a všude rozšířen. Francouzské noviny Le Miroir v Paříži otiskly 9. března 1913 jeho portrét s textem: „Bůh nebo prorok?“ Tak například se tam říká, že příslušnost k nějakému náboženství nebo rase je
vedlejší (požaduje se tedy rovnost náboženství!), důležitá je pouze věda. Mladý Ind
byl jmenován hlavou v Benaresu r. 1911 založeného „Řádu hvězdy“, jehož úkolem
je připravit cestu údajně z Orientu přicházejícímu velkému učiteli a spasiteli světa
(Antikristu).
2) Americká teosofická společnost se sídlem v kalifornském Point Loma, kterou
založila Katharine Tingleyová. Společnost klade více důraz na mravní učení a v Point Loma založila vysokou teosofickou školu a chrám.
3) Internacionální teosofické sbratření (I.T.B.) s ústřednou v Lipsku, založené
MUDr. Franzem Hartmannem (1838-1912), jedním ze žáků Blavatské, má tamtéž
vlastní vydavatelství a hlavní knihkupectví. Stoupenci tohoto směru prohlašují, že
jsou „představiteli tolerance a neutrality“. Jde o jasně nepravdivé tvrzení, jak dokazují jejich kongresy, spolkové sněmy i zhruba padesát časopisů.
Jak daleko se již teosofové se svou vyšší moudrostí dostali, ukazují početné výroky jejich představitelů. Teosofický spisovatel Hermann Rudolph, učitel základní
školy v Lipsku, například prohlašuje, že teosof nepotřebuje věřit učení, které přednáší (protože v teosofii nepanuje nátlak, nýbrž naprostá nedogmatičnost). A dále:
„Nemáme právo soudit vraha, protože jednal z nutnosti.“ (Teosofové tedy popírají
svobodu vůle!) Tak pošetilé učení, stojící v naprosto jasném rozporu se zdravým rozumem, má být „čirým světlem“? Učení teosofie je pouze schopné vychovat člověka k pýše a přeceňování vlastní osoby, a hlavně ovšem k nepřátelství vůči křesťanství i skutečnému vědění. Teosofie se svými věroučnými zásadami může člověka
naplnit klamnými představami, ale ne jej niterně uspokojit; to poslední dokáže jen
náboženství. A protože již za časů apoštolů vábila a zaslepovala lidi podobná tajná
učení, svatý Pavel křesťany varoval:
„Hleďte, ať vás nikdo neukořistí moudrostí světskou, totiž prázdným klamem podle podání lidského, podle prvopočátků světa, a ne podle Krista.“416
„Timothee, opatruj statek svěřený, chraň se světských řečí planých a sporů liché vědy, ke kteréž někteří se přiznávajíce, zbloudili ve víře.“417
Teosofie byla také zavržena papežem. Benedikt XV. 17. července 1919 výslovně
prohlásil, že teosofické učení je neslučitelné s katolickou vírou, a katolíkům není
dovoleno vstupovat do teosofických sdružení, navštěvovat jejich shromáždění nebo
číst jejich knihy, časopisy a jiné publikace. (Svaté Officium, 18. 7. 1919.)
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Ko 2,8.
1 Tm 6,20.
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b) V čase vlády Antikrista se slunce zatmí
Jako se za tříhodinového Kristova utrpení na kříži zatmělo slunce, stejně tak přijde zatmění slunce ke konci světa, kdy bude Církev trpět pod Antikristem. Kristus
předpověděl: „A hned po soužení těch dnů se slunce zatmí a měsíc nedá světla svého.“418
Také matka Boží v La Salettě (1846), když mluvila o čase Antikrista, k dětem
prohlásila, že nebeská tělesa opustí svou pravidelnou dráhu a změní se roční období, země dá jenom špatné plody a měsíc bude svítit bledě červeně. A ctihodný sluha
Boží Bartoloměj Holzhauser († 1658) říká, že na slunci, které také přispělo ke Kristovu utrpení, se objeví znamení jako předzvěst blízkých pohrom.

XXIV
Svatí Otcové soudí, že Antikrist přijde po zániku římské říše
Vyjdeme ze snu babylónského krále Nebukadnesara, který mu vyložil Daniel.
Král v něm uviděl velkou sochu se zlatou hlavou (perská monarchie!), břichem a
bedry z kovu (světová řecká monarchie!) a se dvěma nohama napůl z hlíny a napůl
ze železa (římská světová monarchie!). Tu se z vrchu svalil kámen, narazil na nohy
sochy a roztříštil je. Kámen, který udeřil na sochu, se pak stal horou a vyplnil celý
svět.419 Bližší vysvětlení snu je následující: Perský král Kýros srazil soše zlatou
hlavu, když roku 538 př. Kr. skoncoval s babylónskou říší. Řecký král Alexandr
Veliký rozbil roku 330 př. Kr. její stříbrnou hruď rozvrácením perské říše. Římský
císař Augustus roztříštil železné břicho sochy podmaněním řecké říše. A konečně
ro-ku 1453 turecký sultán Mohamed II. připravil figuru o železnou nohu dobytím
východní části římské říše. (Rozštěpil v polovině dvouhlavého římského orla.)
Římské říši, zčásti pevné jako železo, dílem slabé jako hrnčířská hlína, zůstala už
jen západ-ní část. Až i tato část zanikne, má podle názoru svatých Otců (sv. Ambrože, sv. Augustina) přijít Antikrist. „Jakmile padne římská říše, bude zde i Antikrist“ (svatý Jan Zlatoústý). Až padne i zbývající železná noha, přiblíží se čas Antikrista (Bellarmin). Již Tertulián si proto přál, aby se modlilo za zdar římské říše, a
tím ještě dlouho nepřišlo pronásledování Antikristem.
Také Dionysius z Lützenburgu roku 1682 v souvislosti s tehdejší svatou římskou
říší řekl: „Již samotné jméno císaře zadržuje Antikrista. Jakmile i toto jméno padne,
může si být každý jistý, že se Antikrist již narodil a dospěl.“420 Řečtí i latinští svatí
Otcové i církevní spisovatelé zastávali na základě tradice názor, který vyjadřuje
Mt 24,29. – Je nápadné, že v Malachiášově proroctví z roku 1139 je nástupce sv. Petra (Jan Pavel II.?) označen heslem „De labore solis“ (O zatmění slunce; třídenní temnota?); pozn. němec.
editora.
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Leben des Antichrist, str. 16.
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svatý Pavel v listu Tesalonským o tom, co zadržuje Antikrista,421 tedy že měl na
mysli zánik římské říše: Antikrist nepřijde před zničením římské říše. Je pozoruhodné, že také svatý František z Pauly 13. srpna 1496 psal v dopisu Simonu z Limeny, pánu na Montalti, že Antikrist zničí římskou říši.422 – Otázka tedy zní: „Je již
svatá říše římská zničena?“ Mnozí soudí, že se tak už stalo v roce 1806, kdy František II. složil titul „římský císař“. Bartoloměj Holzhauser († 1658) přesto prorokuje,
že nadcházející velký monarcha má odstranit nově založené republiky a obnovit ve
světě řád a mír.423 Římské císařství má tedy znovu povstat. Po smrti velkého monarchy by se však římská říše měla rozpadnout. Holzhauser totiž dále říká, že velkým vladařem zřízená světová monarchie potrvá jenom do příchodu Antikrista.424
Rovněž je pozoruhodné, co praví sv. Jan Zlatoústý: „Jako byly zničeny monarchie,
exitující před římskou říší (babylónská Peršany, perská Řeky, řecká Římany), bude i
říše římská zničena Antikristem. Stane se to tehdy, až bude římská říše rozdělena na
deset království.“425 Také svatý Jeroným říká, že na konci světa si římskou říši mezi
sebou rozdělí deset králů.426 Bůh pak vyvolá království (Mesiáše), jež všechny tyto
říše odstraní a potrvá na věky. Podle všeho se tím naráží na konec světa po Antikristovi a na následující zřízení věčné Boží říše. Království Mesiáše je oním kamenem, který se svalil z vrchu, roztříštil sochu (různá království), stal se velikou horou a naplnil celý svět.
Je nepochybné, že zprávy z různých pramenů o činnosti Antikrista mohou znít
více či méně fantasticky. Přesto nesmíme zapomínat, že samo Písmo svaté nás pobízí pohlížet na Antikrista jako na něco neobyčejného. Mnozí by rádi učení o Antikristu odbyli jeho vykázáním do oblasti pouhé báje. Tak například Wilhelm Bousset
ve svém spisu „Antikrist“427 zmiňuje bajku o Antikristu, která se mu zdá být personifikovaným mýtem draka. Na místo draka nastupuje zázračnými silami vybavený
člověk, stavící se na roveň Bohu.428 Na to lze odpovědět pouze takto: Písmo svaté
nešíří žádné bajky; obsahuje slovo Boží a musí se brát naprosto vážně. Naproti tomu to, co vedle Písma svatého a platné tradice říkají o Antikristu i jeho čase jenom
jednotliví církevní Otcové a soukromá zjevení, není předmětem povinné víry. Nelze
je brát na lehkou váhu, ale každý o nich může mít vlastní názor, pokud k nim neexistuje rozhodnutí katolické Církve.
Epilog ze slov Páně:
„Hle, tu máš, co tvého jest.“
„Bděte tedy, neboť nevíte dne ani hodiny“ (Mt 25,25 a 13).
„Co pravím vám, všechněm pravím: Bděte!“ (Mk 13,13)
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Cornelius a Lapide, Apok. 17,17.
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Viz Holzhauserovo latinské vysvětlení Apokalypsy, Vídeň 1850, str. 69 ad.
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