Séria

Ja som Alfa i Omega
Antikristova doba I.
2Tes, 2,3-7: „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. Či sa nepamätáte, že som vám hovoril o tom, keď som bol u vás? A teraz
viete, čo ho zdržiava, aby sa zjavil až v čase preňho určenom. Veď tajomstvo neprávosti potajomky už pôsobí, ale prv musí byť odstránený ten, čo ho doteraz zdržiava..“
1J 2,18: „Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa
teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina.“
Antikrist = proti Kristovi, ale aj „na miesto“ Krista
Ako príde antikrist?
Na rozdiel od vytrhnutia jeho príchod bude rozpoznateľný podľa znamení (Ako sme
hovorili o jazdcoch Zj 6,1-8, že hoci nie v plnej sile, ale predsa je vidieť ich pôsobenie
už teraz)
Prv než sa objaví antikrist na zemi sa udeje niekoľko vecí (už sa aj dejú):
1. pôsobenie neprávosti (zatiaľ len skryte) sa vystupňuje v.7
Znamená akúsi zákulisnú aktivitu zlých síl na svete, síce sa o nich otvorene nehovorí,
ale je tu. Napr. odpor k božím normám, výsmech z trestu pre nekajúceho človeka, popieranie večného odsúdenia, popieranie genocídy na židoch (Holocaust), to všetko
bude narastať až do obrovských rozmerov po celom svete, aj v krajinách, kde mali
kresťanské normy silné korene. K neprávosti sa počíta aj kvantum nepotrestaného zla
vo svete. Toto sa však týka aj cirkvi a hlavne cirkvi, pretože tak sa ráta s tým, že takéto veci v ne nebudú mať miesta. Kresťan už nie je slepý, aby nevedel, že Boh miluje
každého, prijíma ho a vedie k pokániu a novému životu. Ak toto kresťan nežije, nesvedčí iným, ale žije ako by to nevedel, tak je horší a viac zatrateniahodný, ako absolútny neveriaci, pretože on ešte nepočul o Kristovi a nevie, čo je správne (nerozhodol
sa pre Neho.) Mat 24,10-12 píše: „Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať
a nenávidieť. Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A pretože sa
rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.“ Laodicejský zbor bol vlažný –
ochladol a Pán ho varuje, že vlažnosť nie je vzťah. Podobne, ako list chladnúcemu
zbor v Efeze.... opustil si svoju prvú lásku (úprimný, srdečný vzťah k Ježišovi) to je
vážne varovanie!
-vychladnutie lásky je označenie začiatku konca: vo vzťahu k Pánovi aj k človeku (u
manželov tak začína predohra k rozvodu) K vychladnutiu nás ne môže viesť, že aj iní

konajú bezprávne, aj iní robia nečestne... pretože našou normou nie sú ľudia, ale Boží
Syn Ježiš Kristus, ale množstvo neprávosti vo svete nás vedie k rezignácií a to je cieľom diabla.
-MY VŠAK: „ Kto však vytrvá do konca, bude spasený“; Mt 25,10 „No kým išli kupovať
olej, prišiel ženích, a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu; a dvere sa zavreli.“
2. odpadnutie od Boha, grécky „apostasia“, odpadnutie, odchýlenie sa, odstúpenie.
Mnohí sa vzdajú pravého učenia Ježiša Krista, príjmu prispôsobené navonok tomuto
svete a kultúre (všimnime si, že pri rezignácií pápeža povedal ktorýsi rabín, že si cení,
čo urobil Benedikt vo vzťahoch medzi židmi a moslimami...falošná jednota s falošným
bohom. ) 1Tim 4,1: „Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov“. To je odpadnutie vo vierouke (teológií). Napr. že bude stačiť, keď len v „niekoho“ veríš, to stačí; alebo bude preferovaná božia vše objímajúca láska, ale odstránia z evanjelia nutnosť
pokánia a zmeny životného štýlu od hriechu. Toto sa deje už dnes. Je to lacná milosť.
Odpadnutie bude aj vo veciach morálky: pre kresťana to znamená, prerušenie vzťahu
s Ježišom a návrat do starých (hriešnych) spôsobov života 2Pt 2,22: „Splnilo sa na
nich pravdivé príslovie: Pes sa k tomu vrátil, čo vyvrátil umyté prasa váľa sa v blate
zasa“.
3. bude odstránený ten, čo „spomaľuje, zdržuje“ plný nástup antikrista ; akoby niečo,
„niekto bránil“ príchodu konca sveta, teda plnému rozvinutiu sa síl zla a súdu. Až potom sa zjaví bezbožník (antikrist) v plnej moci. Je to Duch Svätý. Prečo DS je tým
„zdržiavateľom“? Kým je DS na svete, plní svoju úlohu: učí svet, nás hriešnikov
o hriechu, súde, ale aj o milosti v Kristovi. (J 14,26: „No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého
pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som
vám hovoril.“) Ján 14, 15-31. Samozrejme, že bude prítomní na zemi, aby sa ešte
mohli ľudia skrze neho obrátiť k Bohu, ale bude to čím ďalej ťažšie, pretože satanova
moc nad ľuďmi bude silnieť. Boh hovorí, že dokonca on vydá ľudí do moci hriechu, kotí
tak milujú, teda splní ich túžbu: dokonale si užívať hriech a pre toto hlboké upadnutie
do hriechu nebudú v stave sa kajať a prísť k odpusteniu. Rim 1,24: „Preto pre túžby
ich sŕdc vydal ich Boh napospas nečistote.“ „...bude zvádzať tých, čo hynú, pretože
neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby
uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť.“ 2Tes
2,8-12
-Záchrana bude možná aj v týchto ťažkých časoch, hovorí to Zj 7,9.14: „ Po tomto
som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých
nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha,
s palmami v rukách, Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo
oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato
mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v
krvi Baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme.“

