Séria

Ja som Alfa i Omega
Traja anjeli - varovanie pre súčasnosť
Zjavenie 14,6-13: Potom som videl iného anjela letieť stredom neba: mal večné
evanjelium, aby ho zvestoval obyvateľom zeme, každému národu, kmeňu, jazyku a ľudu
7 a volal mohutným hlasom: Bojte sa Boha a vzdajte Mu česť, lebo prišla hodina Jeho
súdu, a klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd.
Za ním nasledoval iný, druhý anjel a volal: Padol, padol veľký Babylon, ktorý opájal všetky
národy vínom náruživosti svojho smilstva.
Zase nasledoval za nimi iný, tretí anjel a volal mohutným hlasom: Ak sa niekto bude klaňať
šelme a jej obrazu a prijme znak na čelo alebo na ruku, 10 aj ten bude piť z vína hnevu
Božieho, čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou
pred svätými anjelmi a pred Baránkom! 11 Dym ich múk vystupuje naveky vekov a nemajú
odpočinku ani dňom ani nocou tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu a ktokoľvek by prijal
znak jej mena. 12 V tomto je trpezlivosť svätých , ktorí zachovávajú prikázanie Božie a
vieru v Ježiša. 13 Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú
mŕtvi, ktorí odteraz umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo
ich skutky idú s nimi.
1. Anjel - zvestovanie Evanjelia
-už nebudú zvestovať ľudia, ani cirkev, ale sám anjel z neba bude zvestovať evanjelium JK
pravé evanjelium zachraňujúce život človeka.
(1Gal 1,8-9) Ale keby sme aj my, alebo keby vám anjel z neba zvestoval (iné) evanjelium
miesto toho, ktoré sme vám my zvestovali, - nech je prekliaty! 9 Ako sme prv povedali, aj
teraz znovu hovorím: ak vám niekto zvestuje (iné) evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali,
- nech je prekliaty! (u galatských kresťanov to bolo, že ich niektorí nútili dť sa obrezať, že
to je treba k spáse a tiež dodržiavať zákon).
-je prísne kritizované skomolenie božieho slova, hlavne nehovorenie správne o Bohu (o
láske a o pravde...) Skomolenie evanjelia (falošné evanjelium ) spočíva v tom, že Kristova
obeť nestačí a treba k spáse ešte niečo viac pridať. Kto takto hovorí, je prekliaty, dokonca
ja keby to bol anjel z neba. Prekliaty, grécky anathema = zavrhnutý, zatratení, ten, kto
prijal boží trest.
Prečo bude anjel hlásať Evanjelium? Evanjelium nikdy nehlásal anjel, bola to úloha cirkvi.
Buď cirkev bude tak slabá a zosvetáčtená, že nebude schopná hlásať pravé Evanjelium a
svedčiť o svojom Pánovi. Alebo bude tak znivočená a umlčaná, že nebude mať kto hlásať.
Alebo to bude čas, že ľudia už nikomu z ľudí nebudú veriť a možno ani anjelovi z neba...
-čas, ktorý žijeme nie je len časom milosti na hlásanie, ale aj časom milosti na prijatie tejto
zvesti. Je to posledná mohutná výzva: bojte sa Boha a vzdajte Mu česť!

2. Anjel - pád Babylonu.
Babylon je od nepamäti symbolom ľudského vzdoru voči Bohu. (1Mojžišova 11)Už vtedy
sa spomínajú mnohé vtedajšie výdobytky techniky (pálené tehly a asfalt ako malta na
stavanie veže) symbolizujú ani nie tak výboje, ako túžbu človeka po kultúrnej jednote a
dokonalosti. Všetky kultúrne výdobytky nespočívajú na Evanjeliu JK, ale
na úsilí
moderného človeka. Babylon predstavuje celosvetový systém ovládaný satanom, ako
pánom tohto sveta, náboženský, ekonomický, kultúrny... (náboženský Babylon nazýva
veľkou neviestkou, falošná cirkev, odpadnutá od Boha.)
-Niektorí bádatelia nazývajú Babylonom európsku civilizáciu a kultúru, najmä v časoch
rozmachu a dobývanie, Ameriky, Afriky, tragických veciach, ktorých sa dopúšťali na
miliónoch obyvateľov ako konquerori, ničením kultúry cudzích národov, drancovaním,
násilným zavádzaním viery...Neexistuje národ, ktorý by nebol trpel pod nadvládou
kolonizátorov z Európy a ktorý by nebol “otrávený” európskou kultúrou...Babylon, ktorý
opájal všetky národy vínom náruživosti svojho smilstva.
Možno toto je dôvodom, prečo práve v Európe klesá počet kresťanov, prečo pôvodne
kresťanský kontinent sa mení na pohanský, duchovne chladný
a žijúci absolútne
povrchne. Je to ako boží trest pre tieto národy. Ale ešte je tu nádej, že vyrastie mladý
prútik zo starého a suchého pňa, že sa suché kosti potiahnu kožou a ožijú...Ezechiel 37.
3. Anjel - výstraha polovičatosti
Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na čelo alebo na ruku, 10 aj ten
bude piť z vína hnevu Božieho, čistého vína, naliateho do kalicha Jeho hnevu..
-satan nás niekedy vedie do polovičatosti: byť verný Bohu, a zároveň byť zadobre s ľuďmi,
navonok byť ako iní, ale v srdci veriť. Boh vša hovorí, že je to nemožné..., prijať znak
šelmy, ale byť v srdci tajne kresťan. (nemôžte slúžiť dvom pánom...) Takto žije aj dne
mnoho kresťanov, ktorí hovoria, že veria v srdci, ale navonok to tak nežijú a zaraďujú sa
do bežnej spoločnosti. Židom 10,38: “Môj spravodlivý bude žiť z viery, ak sa však zbabelo
utiahol, nebude duša moja mať v ňom záľubu”
-ešte stále je čas odpustenia čas na pokánie aj zo zapretia Ježiša. Keby nebola táto
milosť, nebola by ani cirkev, pretože na Zelený štvrtok všetci zapreli JK a ušli. Ale robili z
toho pokánie a šli do martýrstva za JK a aj za Neho položili život, aby bolo jasné, že to s
ním myslia vážne. Nemôžeme si ale myslieť, že Boh nikdy nebude súdiť, hoci to hovorí
naša logika o tom, že je láska. Logika človek neobstojí v porovnaní s Božím slovom.
-V tomto je trpezlivosť svätých , ktorí zachovávajú prikázanie Božie a vieru v Ježiša.
Trpezlivosť, alebo aj vytrvalosť je vo vytrvaní v utrpení.
Potom som počul hlas z neba, ktorý hovoril: Napíš: Blahoslavení sú mŕtvi, ktorí odteraz
umierajú v Pánovi! Áno, hovorí Duch, nech si odpočinú od práce, lebo ich skutky idú s
nimi.
Nielen kresťania žijúci počas posledného prenasledovania budú blahoslavení, ale všetci,
ktorí žijú vo viere v JK a potom zomierajú. Pretože život skutočného kresťana nie je nikdy
ľahký, odpočívajú od svojej práce a prenasledovania. Skutky, ktoré idú s nimi nie sú na
ospravedlnenie, ale na svedectvo o ich živote vo viere a vo vernosti Bohu.

