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Ja som Alfa i Omega 

Cieľ knihy Zjavenia 

Za vlády rímskeho cisára Domiciána , v r. 95  bol na ostrov Patmos odvedený Ján, 

učeník Pána Ježiša. Tu mal aj videnie, v jaskyni Apokalypsy. Patmos leží 
v Egejskom mori pri Grécku, cca 34 000 km štvorcových a cca 3000 obyvateľov.  

 -názov „apokalypsa“ pre mnohých znamená „strašný koniec“, ale v gréčtine to 
znamená „zjavenie.“ Je to zjavenie Ježiša Krista. Napísaná bola v čase, keď cisár 
Domicián sa vyhlasoval za Boha a tak si želal byť aj oslavovaný (napokon bol za-
vraždený, podieľala sa na tom aj jeho vlastná žena). Pre kresťanov to boli ťažké 
časy a tak sa dalo očakávať, že veci opísané v Zjavení sa čoskoro stanú. V tomto 
čase píše, že ani Ján, hoci pred Pánom Ježišom padol ako mŕtvy, pred jeho svä-
tosťou, že sa nemusí báť: „ Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý 
bol a ktorý príde, Všemohúci“. Ja kladiem na teba svoju ruku, svoju ochranu, svo-
je požehnanie, svoju milosť, si môj a nikto mi ťa nebude môcť vytrhnúť z mojej 
ruky! (Ján 10,28) 

-cieľom tejto knihy je zaznamenať, čo sa má udiať s týmto svetom, ale  aj 
s cirkvou na svete. Hlavná myšlienka je uvedená hneď na začiatku knihy: Ježiš sa 
raz skutočne vráti: Zj 1,7: „Hľa, prichádza v oblakoch a uvidí ho každé oko, aj tí, 
čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky kmene zeme.  Ja som Alfa i Ome-
ga, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.“ 

-úvod bol napísaný siedmim cirkevným zborom v Ázií, pretože ich kresťanský ži-
vot sa odchyľoval  od Ježišových noriem pravdy a spravodlivosti. Ján Kristovým 
menom píše, aby karál ich kompromisy, priviedol k pokániu. Zjavenie bolo ale na-
písané aj pre posilnenie ich viery, pre vedomosť, že pravá cirkev bude vytrhnutá 
z toho najťažšieho obdobia pred samotným  2. príchodom  Pána Ježiša. 

„Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zos-
túpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi;  potom my, ktorí budeme nažive, 
spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak 
navždy s Pánom.“ 1 Tes. 4,16-17 

-7 zborov (Efez, Smyrna, Pergama, Tyatíry, Sárdy, Filadelfia a Laodicea) prezen-
tuje celú cirkev, čo bolo napísané im, to isté platí dnes aj pre dnešnú cirkev ako 
takú, dokonca pravdy obsiahnuté v listoch platia aj pre jednotlivcov, teda pre môj 
osobný život.  

v. 1, 12-16: 7 svietnikov prezentuje 7 cirk. zborov, opísaných v zjavení (Zj 1,20), 7 
hviezd predstavuje 7 anjelov, poslov (iní si myslia, že je to 7 duchovných pastie-
rov, pastorov tých zborov). Ježiš – syn človeka sa prechádza medzi nimi, je Pá-
nom cirkvi, je to Ženích, ktorý stráži svoju cirkev svojou prítomnosťou a svojim 
slovom (dvojsečný meč – božie Slovo Žid. 4,12) 
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-Hoci každý z CZ opísaných v Zjavení mal svoje chyby a žil v kompromisoch, na-
priek tomu Pán Ježiš zotrvával svojou prítomnosťou a slovom medzi nimi a viedol 
ich (resp. napomínal) nezlomil nad nimi palicu, ale vážne ich varuje pred nekajúc-
nosťou a pretrvávaním kompromisov v ich živote.  

V 1Pt 4,17 je jasne napísané, že súd sa začína od domu Božieho, ktorým je teraz 
cirkev: „Veď už je čas, aby sa začal súd v Božom dome, ak však začne najprv 
u nás, aký bude koniec tých, čo sa vzpierajú Božiemu evanjeliu?“ 

Boh chce, aby sme poznali hlavne duchovné pozadie nášho boja. Ide o diablov 
plán stiahnuť so sebou čo najviac ľudí do vzbury proti Bohu a tak ich naveky za-
hubiť spolu s ním. (Zj 20,11-15) Darí sa mu to, pretože on – diabol je pánom sve-
ta, ovláda a ovplyvňuje ľudí, zastiera pravdy o Bohu, klame od svojej podstaty, od 
počiatku sveta. 

List do Efezu - Oslabenie, ochabnutie (Zj 2,1-7) 

„Poznám tvoje skutky, tvoju námahu a vytrvalosť, aj to, že nemôžeš zniesť zlých. 
Preskúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli, a nie sú, a zistil si, že sú lu-
hári.  Si vytrvalý, mnoho si zniesol pre moje meno, a neochabol si. Ale mám proti 
tebe to, že si opustil svoju prvú lásku.  Spomeň si teda, odkiaľ si padol, kajaj sa a 
konaj prvotné skutky; inak prídem za tebou a ak sa nebudeš kajať, pohnem tvoj 
svietnik z jeho miesta. To máš však k dobru, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré 
ja nenávidím. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťa-
zí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji.“ 

V časoch apoštola Jána to bolo najväčšie mesto v Malej Ázii, hlavným centrom 
vedy, kultúry, pohanských kultov a modlárstva. V čase svojej najväčšej slávy ma-
lo mesto asi 225 OOO obyvateľov. Efez bol prvou metropolou v Malej Ázii. 

Prvý príznak straty správneho vzťahu k Ježišovi je strata „prvej lásky“, du-
chovný zápal upadá, a preto Pán hovorí: "Mám však proti tebe to, že si opustil 
svoju prvú lásku". (Zj.2,4) Keď naše životy ostanú zanesené „bahnom sveta“, 
stráca sa prvá láska. Ježiš hovorí: "Pamätaj odkiaľ si padol, rob pokánie a konaj 
prvé skutky! Ak nie, prídem na teba a pohnem tvojim svietnikom z miesta, ak sa 
nebudeš kajať"! (Zj.2,5)  

-v prvom cirkevnom období, počiatočný zápal pre Krista opadol a do cirkvi sa 
chceli vkliniť falošní učitelia. Apoštol Pavol to zboru v Efeze predpovedal: "Viem 
totiž, že po mojom odchode vojdú medzi vás draví vlci, ktorí nebudú šetriť stádoč-
ko a spomedzi vás samotných povstanú mužovia, čo budú prevrátene hovoriť, 
aby strhli za sebou učeníkov".(Sk 20,29-30) 

Pán Ježiš Kristus je chodiaci uprostred svietnikov, ktoré predstavujú zbory. Takto 
je vyjadrená jeho prítomnosť v cirkvi. On je ten, ktorý má autoritu nad zbormi. Je 
noc, pretože hviezdy svietia len v noci. Avšak Pán je zdrojom aj ich svetla, lebo 
sú v jeho ruke. Svietniky tu predstavujú cirkev v jednotlivých vekoch. Svietnik v 
Starom zákone slúžil na to, aby svietil. Takisto úlohou cirkvi je byť svetlom tomuto 
svetu. Cirkev však nemôže svietiť zo svojej vlastnej sily, ale skrze zdroj, ktorým je 
Duch svätý.  
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"Poznám tvoje skutky, tvoju namáhavú prácu i vytrvalosť a že nemôžeš zniesť 
zlých".(Zj.2,2) V tomto období bolo ešte svetlo Božieho slova pomerne silné a 
každým dňom pribúdalo spasených (Sk.2,7) Cirkev v počiatkoch veľmi vzrastala, 
apoštoli a ich nasledovníci nasadzovali pre evanjelium neraz i životy. Veľmi výz-
namnou v tomto období bola služba apoštola Pavla, ktorého niektorí pokladajú aj 
za posla toho prvého cirkevného veku.  

Vytrvalosť prvých kresťanov bola i v tom, že vytrvalo odolávali falošným náukám, 
ktoré sa už v tomto rannom období šírili. Nezniesli zlých, všetkých, čo prichádzali, 
podrobovali skúške, aby videli, či sú z Boha. Preto odhalili aj falošných apoštolov: 
"Skúšal si tých, čo hovoria o sebe, že sú apoštoli a nie sú a presvedčil si sa, že sú 
to luhári. Si vytrvalý, znášal si veľa pre moje meno a neustal si".(Zj.2,2-3)  

-jasne vidieť Satanove útoky na mladú cirkev. Satan presne vedel, na akom zá-
klade stojí tento vek, na základe, ktorý položili apoštoli. Aj v Skutkoch apoštolov 
2,42 je napísané, že tých 3 OOO duší, ktoré uverili na Petrovo kázanie "zotrvávali 
v učení apoštolov". Satan preto chcel toto učenie sfalšovať hneď na počiatku. 
Kresťania v prvom veku tomuto klamu nepodľahli, no predsa sa podarilo Satanovi 
odviesť ich od prvej lásky. Odklonenie bolo počiatkom úpadku cirkvi. Kresťania 
toto počiatočné ochabnutie možno ani nezbadali, ale Pán ho videl, a preto zbor 
varoval, že pohne jeho svietnikom.  

Ďalšou snahou Satana odviesť cirkev od pravdy boli skutky Nikolaitov (Mikulá-
šencov): "Ale to máš, že nenávidíš skutky Nikolaitov, ktoré i ja nenávidím". 
(Zj.2,6) O tom, kto to Nikolaiti boli, neexistuje nijaký historický záznam. Nikao -  
dobyť, premáhať, vyvýšiť sa nad ostatných. Laos: ľud, laici. A tak skutky Nikolai-
tov bola vlastne snaha ovládnuť jednoduchý ľud- laikov. 

Iné zdroje hovoria, že to boli vstúpenci Mikuláša z Antiochie a ich učením bolo, že 
nezáleží na telesnej sexuálnej čistote, keď srdcom veríš; avšak 1Kor 6,9-10 hovo-
rí, že smilníci a cudzoložníci nebudú dedičmi Kráľovstva božieho. 

Na záver listu dáva Pán zasľúbenie: "Tomu, kto víťazí, dám jesť zo stromu života, 
ktorý je v raji Božom"! (Zj.2,7)  

Kto je víťaz?  

1.To je ten, kto božiu milosť už prijal skrze vieru v Pána Ježiša Krista, odovzdal 
mu svoj život a stále zostáva v boji s hriechom v tomto svete. 

2. Je obklopený protivenstvom, ale nepodlieha a stále si pripomína, čo pre neho 
urobil Ježiš. (niekomu je „trápne“, keď stále spievame pesničky o Ježišovi, o kríži, 
o smrti o vďačnosti za život, ale tým si stále pripomíname, že sem boli zachráne-
né pre večnosť Kristovou smrťou. Diabol chce, aby sme zabudli na toto Ježišovo 
dielo.)  

3.neublíži mu druhá smrť, bude jesť zo skrytej manny v nebi, dostane nové meno 
na bielom kamienku, jeho meno nikdy nebude vymazané z knihy života. 

4.víťazstvo spočíva v Kristovom víťazstve nad smrťou, v Jeho vytrvalosti  až do 
konca. 


