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Recenze knihy „Příchod Antikrista a jeho říše“ od Petra Krpce
Pavel Neústupný, Berlín, duben 2017

Vydal Petr Krpec vlastním nákladem v roce 2015. Vydání první. 
ISBN 978-80-260-9382-4
Ke koupi u knihkupců, např. u Samuele (www.samuelcz.com/shop) za 229,- Kč.
16 kapitol. 163 stran s obrázky a tabulkami v textu, 11 stran obrazové přílohy.
Předmluva Jána Ostroluckého, staršího Křesťanského sboru v Ostravě.
Přednáška P. Krpce, 1.část, je na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2WQDVevOpqg

Obálka knihy může na někoho působit hrozivě, jiný by mohl očekávat nějaký eschatologický
trhák. Knihu jsem prostudoval a potvrzuji, že se jedná o solidní, důkladnou a biblicky podlo-
ženou studii s mnoha nečekanými a překvapivými závěry. 

Autor se zaměřuje na Antikrista a hlavně na druhou polovinu velikého soužení, invazi do Izra-
ele a pronásledování Židů. A samozřejmě na příchod Pána Ježíše v moci a slávě a „sklizeň
hroznů“ (kap. 13). Nezabývá se otázkou, kdy bude vytržení, to není obsahem jeho knihy. Je
pro něj samozřejmé, že bude vytržení před sedmiletou dobou soužení a že věřící křesťané do
soužení nejdou (str. 68). S tím recenzent naprosto souhlasí.

Autor zdůvodňuje, že bude Antikrist zřejmě muslim, že bude zřejmě pocházet z Turecka a že
se stane budoucím vůdcem (kalifem) Islámské říše, popsané v Danielově proroctví. Odmítá
dosud převážně panující názor, že bude Antikrist Evropan, vládce znovuobnovené Římské říše
(EU). V několika kapitolách se zabývá islámem, islámským státem, porovnává křesťanskou a
islámskou eschatologii. Zajímavé úvahy autora se týkají často kladené otázky: Jsou Evropa
(str. 57 atd.) a Amerika (str. 67 atd.) zmíněny v Bibli? Píše (str. 56): „Mnohá biblická proroctví,
která hovoří o příchodu Ježíše Krista ve slávě na zem, popisují národy, se kterými bude mít náš
Pán co do činění. Všechny tyto národy bez výjimky jsou dnes muslimské.“

V roce 1991 mluvil Derek Prince, známý biblický učitel, na Ost-West-konferenci v Karlsruhe na
téma „Povstane Antikrist v Evropě?“.  Citoval m.j. Daniele 8,9 a  řekl k tomu: „O tom malém
rohu je řečeno, že se velice rozrostl k jihu (Egypt), k východu (Sýrie) i k Ozdobě (jde o Izrael).
Pokud tam rozšiřuje své království, znamená to, že tam nepočal. … Pravděpodobně půjde o
Turecko. … V Pergamu je duchovní zázemí, které bude teprve odkryto.“ 

Velmi objevná je 6. kapitola o městě Babylonu, které bude zničeno (Zj.18). V eschatologické
literatuře najdeme pro Babylon různé výklady, m.j. Řím a antický Babylon (na soutoku Eufratu
a Tigrisu), který musí být nově vybudován. S tím Krpec nesouhlasí a porovnává tajemný Baby-
lon a jeho pád s pádem a zničením Edómu (Jer., Iz.) a nachází mezi nimi nápadnou podobnost.
Potom Edóm lokalizuje a nachází město Mekku!  Viz strany 75-80 a  obrázek 13 v obrazové
příloze! Tento nález byl pro mě nejobjevnější z celé knihy.

V 12. kapitole se Krpec zabývá invazí Góga z Magógu do Izraele (Ezechiel 38 a 39). Většina
vykladačů odděluje Góga od Antikrista. Góg má být vládcem Ruska a na Izrael zaútočí s něko-
lika spojeneckými státy ještě před velkým soužením. Krpec je toho názoru, že Góg je identický
s Antikristem, a dokládá to přesnými srovnáními Ezechiele se Zjevením. Góg napadne Izrael v
polovině doby soužení a bude poražen o tři a půl roku později při příchodu Pána Ježíše.

Toto velké finále popisuje Krpec ve 13. a 14. kapitole. Věrný ostatek Židů bude zachráněn,
armády Antikrista budou u Harmagedonu poraženy, Antikrist a falešný prorok vhozeni do ohni-
vého jezera a tisícileté království může začít. Na str. 142 -145 shrnuje Krpec poznatky o Anti-
kristovi. Kap. 15 obsahuje výzvu k radikálnímu životu pro křesťany (varování před Hnutím víry
na str. 147 je nemístné) a kap. 16 evangelizační odkaz pro hledající a pro ty v sedmiletém
soužení.

Souhrnné posouzení: Autor dovede rozeznávat znamení časů a pracuje přesně s Božím slovem.
Jeho kniha je velkým přínosem a požehnáním. Vřele doporučuji!
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