Séria

Ja som Alfa i Omega
Vytrhnutie
Pre kresťanov je tajomnou udalosťou, „vytrhnutie“ alebo „vychvátenie“. Ide o udalosť,
ktorú očakávali už samotní apoštoli, a raná cirkev žila tak, ako by sa to malo stať ešte
počas jej generácie. 1.Kor 15,51 „Ajhľa, poviem vám tajomstvo: všetci neumrieme,
ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby.“ Pokračuje v 1Tes 4,17.
-2. príchod Ježiša Krista sa nazýva Parúsia. Je spomínaná už v starozákonných proroctvách. Je to čas, kedy obnoví Boh svoju vládu nad svetom. Aj učeníci sa pýtali
„Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael?“ Sk 1,6. Predstava Izraelcov
bola akoby len v to, či znova nadobudnú zašlú slávu. Ježiš však hovorí o nastolení
spravodlivosti, teda božej spravodlivosti, jeho kráľovstva na tomto svete, o uplatnení
jeho princípov.
Potrebujem vedieť čas príchodu Pána Ježiša?
Ježišova odpoveď vymedzila nasledujúce obdobie ako obdobie Svätého Ducha
a kázania evanjelia. „Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec
určil svojou mocou. Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás a budete
mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárií až do posledných
končín zeme“. (Sk 1,7-8) Toto je ten čas, ktorý teraz prežívame – čas milosti, že sme
vystrojený Duchom Svätým a máme za úlohu šíriť Evanjelium do celého sveta, do
každého kúta svojho mesta, rodiny, do každého svojho vzťahu... „Ajhľa, teraz je čas
veľmi
príhodný;
ajhľa,
teraz
je
deň
spasenia!“
(2.Kor
6,2)
„Lebo sami dobre viete, že 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.“(1Tes 5,2). Podľa Wycliffovej misie je ešte 2000 jazykov, v ktorých nie je preložené ani slovo z Biblie a týmito jazykmi hovorí približne
209 miliónov ľudí.
Prečo si Ježiš príde vziať svoju cirkev?
Samozrejme pod pojmom „nevesta“ sa myslí cirkev a pod cirkvou sa myslia všetci
naozaj veriaci ľudia – kresťania. (pravdou je, že bezduché chodenie do kostola, úzkostlivé dodržiavanie prikázaných sviatkov... ešte nerobí z človeka kresťana. Boh
očakáva, že v tom bude zaangažované naše srdce. Ako keď by sme bývali v garáži,
o ešte neznamená, že sme auto.)
Dôvod vytrhnutia cirkvi by sme mohli odvodiť od nekonečnej božej lásky s svojmu
ľudu. Resp. k tomu, kto ho ctí úprimne srdcom a zachováva jeho nariadenia. V 1M 6.

kap. je spravodlivý Noe zachránený s rod. pred potopou. V 1M 19. Čítame o Lótovi,
ako mu Boh dával čas kvôli prosbám Abraháma, kým bolo Sodoma zničená. Z tohto
dôvodu je v NZ viditeľný obraz toho, že Boh chce zachrániť svojich. Preto prichádza
so záchranou pred najťažšou dobou, ktorá už nebude časom milosti. (Samozrejme,
že vytrhnutie sa bude týkať tých kresťanov, ktorý v tom čase budú žiť, tí, ktorí už nebudú žiť budú vzkriesení.)
Zlodej v noci
Nie je možné určiť, kedy príde k tomu, že JK svoju cirkev zoberie k sebe. Jedinou
vecou je byť pripravený, očakávať. Kto bude zachránený podľa Biblie musí spĺňať 3
hlavné podmienky:
1. podmienkou je znovuzrodenie. Ide o narodenie z Ducha a vody. (J 3,3-5) Je to
vnútorné obrátenie sa k Bohu skrze Krista na základe počutia evanjelia, že Ježiš zomrel na kríži za hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Keď tomu človek v srdci uverí
a následne aj vyzná svojimi ústami, bude spasený, jeho duša získa omilostenie
a začína nový život v Kristovi. Boží Duch začína žiť v človeku a vedie ho smerom
k Bohu.
2. podmienka je posvätenie. „Hľadajte pokoj s každým človekom i posvätnosť, bez
ktorej nikto neuvidí Pána!“ (Žid 12,14) S obrátením sa ide ruka v ruke zmena života.
Nemôže byť niekto nový človek a žiť podľa starých zlých a hriešnych spôsobov. Ide
o uvedomelé odvrátenie sa od takých vecí, ktoré Písmo nazýva hriech. (posvätenie
= oddelenie pre Boha) Zoznam hriechov typických pre neobrátených ľudí je v Gal
5,19-21: „A zjavné sú skutky tela ako: [cudzoložstvo], smilstvo, nečistota, zmyselnosť, modloslužba, čarodejníctvo, nepriateľstvá, svár, nenávisť, hnevy, zvady, rozbroje, roztržky, závisti, [vraždy], opilstvá, hodovania a im podobné. O týchto vám vopred hovorím, ako som už skôr povedal, že tí, čo robia také veci, nebudú dedičmi
kráľovstva Božieho.“ To je celoživotný postoj: žiť nový život bez týchto vecí, aktívne
proti ním bojovať. Ale nie svojimi vlastnými silami, ale mocou božou.
3. podmienka je mať Ducha Svätého. V závere svojej reči Ježiš povie podobenstvo
o desiatich pannách (Mt 25,1-13), v ktorom živo opíše práve tretiu podmienku. Všetkých desať panien očakáva ženícha, ale iba päť z nich sa aj uvedomelo pripraví tak,
že majú vo svojich nádobách dostatočné množstvo oleja. Olej je symbolom Svätého
Ducha a Jeho pomazania, ale aj osobného, intímneho vzťahu s Pánom, ku ktorímu
nás DS vedie. V posledných dobách bude nevyhnutné, aby sme sa občerstvovali
a posilňovali DS, ktorý má jedinú úlohu – jasne nám poukazovať na JK , na Hospodina, porozumieť jeho slovu a vedeniu.
„Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde!
Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života!“ (Zj.22,17)

