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Antikristova doba – zvádzanie cirkví 

 

Téza na úvod: Zjavenie Jánovo boli napísané pre kresťanov, nie aby sa báli, ale aby sa 

nebáli a mali radosť. Ježiš Kristu na kríži zvíťazil nad diablom a smrťou DE IURE (podľa 

práva, teda formálne), ale DE FACTO (v skutočnosti to ešte nie je hmatateľne viditeľné.) 

Ježiš síce zvíťazil aj defacto, „Je dokonané!“ ale my to ešte rukolapne nemôžeme uchopiť. 

Vyjadruje to 2Tes, 2,3-7: „Potom sa zjaví ten rušiteľ zákona, ktorého Pán Ježiš zahubí dy-

chom svojich úst a zničí, keď sa zjaví pri svojom príchode.“ 

-o diablovi povedal Luther, že je diabol je božia opica. Napodobňuje Boha  v jeho konaní 

a jeho daroch. Napr. videnia, zjavenia Ježiša, dary prorockých videní, snov, uzdravenie 

človeka (zdanlivo, na chvíľu) ale nie sú pravé. 1J4,1-3: „Milovaní, neverte každému ducho-

vi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Podľa 

toho poznávajte Ducha Božieho: každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v 

tele, je z Boha;  a ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha; je to (duch) antikristov, o 

ktorom ste počuli, že prichádza a teraz je už vo svete.“ 

„Tamten príde satanovým pôsobením so všetkými prejavmi moci, znameniami a lživými 

zázrakmi.“ 2Tes 2,9  

-„A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.  Nie je teda veľkou vecou, keď sa 

aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich 

skutkov.…“ 2 Kor 11,14-15 

Zvedenie cirkví je pre diabla omnoho lákavejšie, ako zlákanie ľudí, ktorí nikdy nepoznali 

Boha. Je to pre neho trofej, ktorou môže zasahovať božie srdce. Adam  a Eva boli satano-

vými trofejami, pretože hriechom zničil to, čo Boh stvoril, miloval a povedal o tom „Je to 

dobré.“ Je to ako zničiť milovanú vec človeku, ktorému sa chceme pomstiť. Keď niekto 

kradne vo firme, alebo keď nejaký človek je neverný, tak to prejdeme bez povšimnutia: to 

sa stáva, povieme. Ale ak počujeme, že nejaký farár, pastor, biskup... autorita cirkvi bol pri-

stihnutý pri niečom zlom, aj krádeži, tak je z toho aféra. To je trofej! Toto diabol používa na 

diskreditáciu cirkvi, ale hlavne Boha samotného. To je cieľom satana. 

-kresťan je akoby vyslancom Krista na zemi. Ako kresťania sme aj obyvateľmi kráľovstva 

nebeského, ešte nedokonalého na zemi. Prezentujeme Boha ako takého,  

-ľudia si myslia, že slúžiť diablovi sa prejavuje „satanistickým konaním.“ Ale pravdou je, že 

satanizmus v podobe, v akej je prezentovaný, vlastne neexistuje. V skutočnosti ide o uče-

nie, ktoré vyzdvihuje individualitu človeka a dodáva mu sebavedomie.  Je to nepokryte ego-

centrická filozofia založená na presvedčení, že ľudské bytosti sú v podstate sebecké a ná-

silné tvory, že prirodzená selekcia a že prežijú len silný.  

  



Ako do tohto všetkého zapadajú cirkvi?  

Dnes sú cirkvi odvádzané od pravého učenia viacerými spôsobmi.  

-tradičné, “skostnatené“ cirkvi, kde život viery môže ísť akýmsi samospádom: krst, niekoľko 

návštev kostola ročne, cirkevný sobáš a cirk. pohreb. Cirkev nič viac od svojich členov ne-

požaduje. Heslom je: To, čo robíme stačí. Máme svoju tradíciu (Ježiš povedal farizejom, 

aby sa nespoliehali, nestačí im povedať: máme otca Abraháma... och chcel ich srdce.) 

-iné cirkvi sa svoj cieľ stanovili zážitok zo stretnutí, pretože potom tam bude chodiť mnoho 

ľudí. Hudba, tanec... ľudia dnes túžia po zážitkoch, uzdravenia, vízie a proroctvá v priamom 

prenose...zdá sa, že len tam je božia moc, lebo sa tam dejú takého veci. Nie že by sa ne-

mohli diať, ale „...Milovaní, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, 

pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. 2kor 11,14 „A nie div, veď aj sám satan pre-

mieňa sa v anjela svetla.“  Často sa stane, že ľudia sem prídu, aby boli uzdravení z nejakej 

choroby, postihnutia a keď sa to nepodarí, tak im kazateľ povie, že je to preto, že majú sla-

bú vieru, že je to ich chyba, že zostávajú chorí. To je manipulovanie, vedie to k depresii, 

odchodu človeka od boha, občas aj k samovražde. Cirkev si len vykazuje rast a príchod 

nových členov, bohaté príspevky a doslova sektársku poddanosť. Často odvádzajú členov 

z tradičných cirkví. Môžu sa tu diať zázraky, aj uzdravenia, aj náraste členov, ale to nemusí 

byť z Boha. Diabol napodobňuje Boha... 

Ako poznať, že cirkev ži je podľa božej vôle? 

V centre kázania cirkvi je vždy kríž Pána Ježiša Krista. Nič viac a nič menej. 

„...lebo som si zaumienil, že medzi vami nebudem vedieť nič iné, jedine Ježiša Krista, a 

toho ukrižovaného.“ 1Kor 2,2 (Lutherova teológia kríža) Čítajme celú 1Kor 1,18-31. 

Ak centrom nie je Ježiš a jeho kríž, cirkev nejde správnym smerom. Preto musí kresťan 

poznať Bibliu, aby vedel, či je táto podmienka splnená, alebo nie. Môžu byť v jednotlivých 

cirkvách dôrazy na jednotlivé prvky, ale v celku musí zostať model pravdy: Boh je svätý, 

bezhriešny, človek je hriešny a smeruje od narodenia do  zatratenia a večnej smrti bez Bo-

ha, Boh z lásky poslal svojho Syna Ježiša, aby vymenil Jeho smrť za smrť človeka, kto 

spozná božiu lásku, prizná a vyzná svoje hriechy, uverí, že za ne všetky zomrel Pán Ježiš 

na Kríži, ten bude mať večný život, nezomrie, ale sa stretne s Bohom vo večnosti.  

Ak teda cirkev kladie dôraz na niečo iné, ak nevolá ľudí k pokániu a obráteniu, ale len na 

lacnú reklamu, treba byť opatrní.  

Kedysi sa tradičné cirkvi báli novokrstencov, baptistov, apoštolských... (nekresťanské sekty 

nemusíme ani spomínať) ale dnes sa všetky spolu s tradičnými cirkvami zomkýnajú za čis-

totu Evanjelia proti novodobým „cirkvám prosperity-už bude len dobre.“  

Ale ak je cieľom cirkvi prosperita života, financií, ak je hlavným krédom to, čo povie kazateľ, 

hoci sa to nezhoduje s Bibliou...  

Ježiš musí byť cieľom, centrom života a viery, nie prostriedkom na získanie čohosi ďalšie-

ho. 

„Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium miesto toho, 

ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty!“ Gal 1,8 

„Lebo povstanú falošní kristovia a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby 

zviedli, ak možno, vyvolených.  Ale vy sa majte na pozore; predpovedal som vám všetko.“ 

Mk 13,22 


