Séria

Ja som Alfa i Omega
Druhý príchod Pána Ježiša Krista – úvod
Pán Ježiš niekoľko krát povedal, že sa na túto zem vráti v plnej sile a moci. NZ hovorí
o druhom príchode 318-krát. Podľa slova anjelov v SK 1,11: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste
Ho videli odchádzať do neba.“ Ako bol vzatý, tak bude aj s jeho príchodom – bude to
viditeľné všetkým ľuďom. Lk 17 píše: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba?
Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do
neba.“
Pán Ježiš naozaj príde – Pán Ježiš naozaj sľúbil, že sa vráti a hoci hovorí, že to
bude nečakané, resp. prekvapivé, hovoril o znameniach, ktoré tomu budú predchádzať, aby sme sa mohli ako kresťania presne orientovať a hlavne, aby sme sa na
Jeho slovo mohli spoľahnúť. Kristove slová a proroctvá sa nám plnia doslova pred
očami. A plní sa aj to, že kresťan ich vidí a rozoznáva skrze Ducha Svätého, ale
neveriaci ich nevidí.
Znamenia 2. príchodu Pána Ježiša
1. Znamenia v prírode. Lk 21,25-27 „A budú znamenia na slnku a na mesiaci i na
hviezdach, a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobitia; ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet. Lebo nebeské
moci budú sa pohybovať.“
2. Znamenia v živote národov. Podľa Mt 13,36-43 sú národy, svet ako lán pšenice, dozrievajúci spolu s kúkoľom. „Zrelý“ národ chce byť samostatný, svojbytný, nezávislý, rovnoprávny.
V roku 1945 bolo v OSN len 45 štátov, postupne pribúdali, ako sa rozpadali zväzové republiky a teraz je ich 193 samostatných štátov. Všetky sa usilujú o mier a bezpečnosť,
OSN je garantom pokoja „nič sa nemôže stať“. V 1.Tes. 5,2-3 sa píše: „Deň Pánov príde
tak ako zlodej v noci. Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú.“
3. Znamenia životného štýlu ľudí + vzťahy
Mt 17,26-30 „A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna človeka. Jedli,
pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a zahubila
všetkých. Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali,
stavali, a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili
všetkých: tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka."
Aj dnes je životný štýl zameraný na užitie si, pohodlie, majetok, soc. istoty, prosperita, trendovosť...
-Vo vzťahoch bude niečo podobné: „Toto však vedz, že v posledných dňoch nastanú
ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní, neláskaví, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, nerozvážni, nadutí, milovníci skôr rozkoší ako
Boha. Budú sa tváriť po bož ne, ale silu (pobožnosti) budú popierať.“ 2.Tim 3,1-5

-Toto všetko sa dnes absolútne napĺňa a žiaľ aj medzi kresťanmi, „je taká doba“ hovoria, ale
úlohou kresťana je oddeliť sa od sveta. Pavel to písal o kresťanoch, nie o neveriacich, oni ani
nevedeli, že nežijú dobre. Plnia sa tieto apoštolove slová dnes?
4. Znamenia v kresťanskej cirkvi.
Vnútorné
Najmarkantnejším bude príchod mnohých falošných prorokov, mesiášov. Ježiš im odpovedal: „Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu v mojom mene a budú
hovoriť: Ja som Kristus, - a mnohých zvedú k by vám vtedy niekto povedal: Ajhľa, tu je
Kristus; alebo: Tam je! - neverte! Lebo povstanú falošní proroci a budú robiť veľké
znamenia a zázraky, aby zviedli, ak možno, aj vyvolených.“ Mt 24, 4-5; 23-24
Budú to vodcovia, farári, kňazi, pastori, náb. vodcovia... budú mať veľkú moc a zdanlivo
bude od Boha, budú robiť mnohé zázraky, ale budú vzdialení od skutočného Evanjelia,
budú hlásať sami seba, nepoukážu na kríž Pána Ježiša, On nebude v centre ich skutočného záujmu, záujem bude sústredený na zázraky, „divadlo“...a zvedú mnohých.
-V cirkvi bude veľká ľahostajnosť kresťanov. „Pretože neprávosť vyvrcholí, ochladne
láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený.“ (Mt 24,12-13) Nebude
odpustenie medzi bratmi, bude závisť, podozrievanie, kresťania sa budú „vracať do
sveta,“ k starému hriešnemu životu zahodia spasenie.
Vonkajšie
-Prenasledovanie verných nasledovníkov Krista: „Vtedy vás budú sužovať, budú vás
vraždiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. A vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť“. Ročne je umučených niekoľko tisíce
kresťanov, hlavne v Čine, kde je kresťanská cirkev v disente a moslimských krajinách.
Je to viac ako za celých 19 storočí dohromady.
-Šírenie Evanjelia do celého sveta. V 19. st. sa preložila Biblia do 400 jazykov a v 20. st. do
1800. Biblia sa stáva stále viac rozšírenou po celom svete.
5. Znamenie v Izraelskom národe- Izrael vznikol v 1947 neočakávane a nepredvídane,
zázrakom božím. Navracajú sa doň židia z celého sveta
6. Znamenia panovania antikrista. 2.Tes 2,3-4: „Lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť
sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa bude protiviť a povyšovať nado všetko, čo
sa volá Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania, takže sa posadí do Božieho
chrámu a bude sa vydávať za Boha.“ Národy ho budú obdivovať, klaňať sa mu uctievať
ho. Antikrist bude geniálni politik, ekonóm, duchovný stratég, ktorý uskutoční trojaké
zjednotenie sveta: politické, ekonomické a náboženské:
zjednotenie politické znamená, že bude jednotná globálna politika na celej zemi, - (Zj.
13,7b.)
zjednotenie ekonomické, že bude jednotná celosvetová globálni ekonomika, - (Zj. 13,17.)
zjednotenie náboženské, že bude jedno celosvetové náboženstvo - (Zj. 13,15.)
Niet pochýb, že sa tieto proroctvá napĺňajú. Niet pochybností o Božej pravde a pre kresťanov to znamená: Dôveruj cele božiemu Slovu, ži život oddelený od sveta a pripravený
na Jeho príchod. Keď toto uzrieš, že sa deje, hovorí Písmo, zdvihni hlavu, lebo naplnenie
tvojej viery je blízko!
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