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Čas, v ktorom žijeme
Rok 2020 sa začal obrovskými zmenami. Každý hovorí o korónavíruse.
Každý deň sa počuje o ďalšom rozšírení v mnohých krajinách sveta. Šíri
sa obrovský strach z infekcie ...
Kresťania sa pýtajú, či tieto udalosti sú počiatkom prepôrodných bolestí
sveta, o ktorých hovoril Pán Ježiš vo svojej poslednej reči v Matúšovi 24:
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A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo
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to všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu
a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú
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miestami. A to všetko je počiatkom preporodných bolestí sveta (v. 6–8).

Zažívame teraz „počiatok prepôrodných bolestí“? Alebo začinali už
v predchádzajúcom storočí veľami vojanmi a zemetraseniami? Žijeme
dnes v konečnom čase? Na objasnenie týchto otázok je nevyhnutné
dôkladne preskúmať, ako Písmo používa určité výrazy. Bohužiaľ, biblické
výrazy týkajúce sa budúcich udalostí alebo časov sa často používajú
v nesprávnom kontexte. To vedie nie len k zmätku, ale aj k nesprávnym
záverom. Chceme preto preskúmať niektoré výrazy v ich príslušnom
biblickom kontexte:
1. posledné dni
2. koniec, konečný čas alebo čas konca
3. hodina pokušenia
4. veliké súženie

1. POSLEDNÉ DNÍ
1

2

Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia,
ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom
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neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví,
4
divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako
5
milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa
stráň (2Tim 3,1–5).

V týchto veršoch apoštol Pavol prorocky opisuje situáciu posledných dní
kresťanstva, ktoré zažívame zvláštnym spôsobom už niekoľko desaťročí.
Človek nemusí tieto verše výkladať, hovoria samy za seba. Hrozivé je, že
tu opísané hriechy sú charakteristikou ľudí, ktorí majú alebo mali
vonkajšiu formu zbožnosti alebo bohabojnosti, ale nepoznajú moc,
ktorá je spojená so skutočnou zbožnosťou. Treba si držať odstup od
týchto ľudí, inak sa nakazíme ich zlým vplyvom.

2. KONIEC, KONEČNÝ ČAS ALEBO ČAS KONCA
A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým
národom, a vtedy prijde koniec (Mt 24,14).

V Matúšovi 24 Pán Ježiš hovoril o konci trikrát (vo veršoch 6.13.14).
Tento koniec nie je časom, ale obdobím, ktoré je na niektorých
miestach Písma opísané ako posledné tri a pol roka prichádzajúcich
súdov (veľké súženie), z ktorých je zachránený zvyšok izraelského ľudu
(Jer 30,7).
Koniec je čas, o ktorom Pán hovorí od pätnásteho verša, a ktorý končí
verejným zjavením Jeho príchodu a vyznačuje začiatok kráľovstva mieru.
V žiadnom prípade to nie je koniec sveta.
V knihe Daniel často nachádzame výraz „čas konca“ alebo „konečný
čas“:
1. Vtedy prišiel ta vedľa, kde som stál a keď prišiel, zhrozil som sa a padnul som na
svoju tvár. A povedal mi: Rozumej, synu človeka, lebo videnie sa vzťahuje na čas
konca (8,17).
2. A povedal: Hľa, oznámim ti to, čo bude po tom hneve, lebo na určený čas bude
koniec (8,19).
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3. A niektorí z tých rozumných klesnú prečistiť medzi nimi sťa ohňom, očistiť ich
a zbieliť až do konečného času, lebo to tak potrvá ešte až do určeného času
(11,35).
4. A niektorí z tých rozumných klesnú prečistiť medzi nimi sťa ohňom, očistiť ich
a zbieliť až do konečného času, lebo to tak potrvá ešte až do určeného času
(11,40).
5. A ty, Danielu, zavri tie slová a zapečať knihu až do času, keď bude mať byť
koniec. Mnohí budú zpytovať, a rozmnoží sa vedomosť (12,4).
6. A riekol: Idi, Danielu, lebo slová sú zavrené a zapečatené až do času konca
(12,9).

Všetky tieto pasáže sa týkajú obdobia, keď sa ľud Izrael stane
stredobodom svetových udalostí. Izraeliti, ktorí po vytrhnutí cirkvi prídu
k viere, budú dôkladne skúmať Božie slovo s ohľadom na predpovedané
udalosti, ktoré sa ich ako ľudu týkajú. V tejto chvíli sú proroctvá knihy
Daniel – aspoň pokiaľ ide o chýbajúci proroctvá – stále ukryté pred
ľudom Izraela. Pre nás, ktorí poznáme Pána Ježiša ako nášho Spasiteľa,
a ktorí sme prijali Ducha Svätého na základe jeho diela, kniha Daniel už
nie je uzavretou knihou. Môžeme – a mali by sme – to študovať
s otvorenými očami.
Z iných proroctiev vieme, že sedem rokov (toto je 70. týždeň zo
sedemdesiatich týždňov [= 490 rokov] z Daniela 9,24–27) je rozdelených
do dvoch období po tri a pol roku. Prvých tri a pol roka Pán Ježiš nazýva
počiatkom prepôrodných bolestí v Matúšovi 24,8. Posledných tri a pol
roka sa v prorokovi Danielovi a na iných miestach nazýva časom konca.
V Matúšovi 24 nájdeme opis dôležitých udalostí 70. týždňa rokov, a to
ako v prvej polovici tohto týždňa, tak v jeho druhej polovici. Prvá
polovica je počiatok prepôrodných bolestí (Mt 24,8) a druhá polovica je
veľké súženie (Mt 24,9.10).

3. HODINA POKUŠENIA
Pretože ste zachovávali slovo mojej vytrvalosti, zachránim vás aj Preto, že si ostríhal
slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostríhať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia
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[pred hodinou pokušenia], ktorá prijde na celý svet zkúsiť tých, ktorí bývajú na zemi
(Zj 3,10).

Pán sľubuje veriacim vo Filadelfii, že ich zachráni pred hodinou
pokušenia. Čo je vlastne hodina pokušenia? Je to čas súdov, ktorý príde
po celom svete, na ľuďi, ktorí bývajú na zemi. Tento čas sa začne na
počiatku prepôrodných bolestí a skončí sa v čase konca. Predtým sú
však veriaci vytrhnutí. Pokiaľ ide o túto udalosť, Pán Ježiš povedal:
„Prídem rýchle/skoro“ (Zj. 3,11; 22,7.12.20). Dozvieme sa to najmä
z udalostí, ktoré sú opísané v obrazovom jazyku v Zjavení 6 (pozri Mt
24,4–14).

4. VELIKÉ SÚŽENIE
Oj, lebo je to veľký deň, ktorému nebolo podobného, a je to čas súženia Jakobovho!
Ale bude zachránený z neho (Jer 30,7).
20
21
Ale modlite sa, aby sa váš útek neprihodil v zime ani v sobotu. Lebo vtedy bude
veliké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude.
22
A keby neboly zkrátené tie dni, nebolo by zachránené niktoré telo; ale pre
vyvolených budú zkrátené tie dni (Mt 24,20–22; porov. Dan 12,1).

Toto je zvláštny čas očistenia Židov (súženie Jákoba), ktorí prežijú ťažké
obdobie po vytrhnutí cirkvi, v ktorom budú očistení. Veľké súženie sa
uskutoční počas posledných tri a pol roka. Podľa slov Pána Ježiša to
začína ohavnosťou spustošenia: „Keď tedy uvidíte ohavnosť
spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svätom mieste ...,
vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy“ (Mt 24,15.16; Dan
9,26), presne v strede týždňa rokov.
Postupnosť udalostí je schematicky znázornená v nasledujúcej malej
skici:
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Dúfam, že sa ukázalo, že my ako kresťania nezažijeme počiatok
prepôrodných bolestí. Napriek tomu, v udalostiach, ktoré v súčasnosti
zažívame a ešte budem zažívať, kým nepríde Pán Ježiš, môžeme vidieť
poslov prichádzajúcich súdov. Stále viac si vieme predstaviť, ako dnešné
udalosti prejdú do zložitých súdov, ktoré sú obrazné opísané v súdoch
pečatí v Zjavení 6. Môže sa tiež stať, že sa veci ešte raz upokojia. To by
bol ďalší zvláštný čas milosti.

BOŽIA MILOSŤ A MILOSRDENSTVO
Boh nie je iba Bohom súdov, ale aj Bohom veľkej milosti: „Milostivý
a ľútostivý je Hospodin, dlho zhovievajúci a veľkej milosti.“ (Žalm 145,8).
Kniha Zjavenia nám ukazuje, že Boh bude súdiť zem vo svojom hneve,
ale to nie je v rozpore s jeho milosťou a milosrdenstvom. Takže stále
hovorí so všetkým ľuďom, aby ich varoval pred prichádzajúcimi súdmi.
Za to môžeme byť veľmi vďační. Hovorí ku všetkým ľuďom, ku
spravodlivým aj bezbožným (alebo ateistom):
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1. Vyzýva veriacich, aby sa pripravili na príchod Pána Ježiša a s radosťou
na Neho čakali: „A každý, kto má túto nádej na neho, očisťuje sa, tak
ako je aj on čistý.“ (1Ján 3,3).
2. Vyzýva hriešnika, áno, prosí ho, aby sa k Nemu obrátil so svojimi
hriechmi a aby sa s Ním zmieril: „Tedy za Krista posolstvujeme, jako
čo by sám Bôh napomínal skrze nás, prosíme za Krista, smierte sa
s Bohom! Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom,
aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom“ (2Kor 5,20–21).
KTO MÁ UŠI, NECH POČUJE.
Marec 2020
Werner Mücher
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