
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

 

Boh je Pánom sveta 

Zjavenie 4,1-11 

-Väčšina bádateľov si myslí, že toto, čo od teraz Ján vidí (bolo mu zrejeme dovolené 

nahliadnuť do Božích plánov), to je to, čo sa bude odohrávať potom, čo samotná 

pravá cirkev (pravou cirkvou sa myslia všetci skutoční veriaci, kresťania, praktizujúci 

Kristovo slovo, nie „papieroví kresťania“ ) bude vzatá do neba (tzv. vytrhnutie) a tak 

uchránená pred „hodinou pokušenia“, ktorá má prísť na svet. (Zj 3,10) 

„hodina pokušenia“ je čas náročný na dokazovanie aj na získanie viery a dôvery 

v Hospodina. Svet bude tak proti Bohu a proti Kristovi, že bude prenasledovanie 

kresťanov obrovské, štátom možno aj OSN schválené a podporované. Čas božej 

milosti sa vytratí.  

J 5,24 zasľúbenie pre tých, skutočných kresťanov, Boh už nebude rozhodovať o ich 

večnom živote, či večnej smrti, ale Boh bude hodnotiť ich kresťanský život už ako 

spasených ľudí. (bližšie 2Kor 5,10 a tiež 1kor 3,10). Pre neveriacich platí boží súd zo 

Zj. 20,12-15   

-kresťan môže budovať svoj život na viere v JK, byť obrátený, úprimný, ale na svojej 

viere nestavia to, čo má trvalú hodnotu pre večnosť. Napr. sa môže venovať aktivi-

tám, ktorými neprinášajú slávu Bohu. Napr. na 1. mieste sú koníčky, rodina... ale to 

nie je trvalá hodnota v porovnaní s večným životom. (to je ako slama a tráva) Kres-

ťan má vytvárať trvalé hodnoty: slúžiť Bohu svojimi darmi, modlitby, svedectvom... čo 

ti zostane z tvojho života? ( čítaj pdob. o talentoch)   

-čas milosti na zemi  sa preto kráti, pretože potom už nebude nikoho (alebo len málo 

ľudí), kto by nekresťanov viedol k pokániu a ku Kristovi. Milosť nebude ľahko dostup-

ná, možno aj tým, že ľudské srdcia budú zatvrdené (ako Boh zatvrdil srdce faraóna 

v prípade židovského exodu). 

-dôvod: v texte sa od kapitoly 4. Nikdy nevyskytuje slovo „cirkev“, až neskoro 

v 22.kap. 

Hľa, trón stál na nebi a na tróne bol Sediaci.  Sediaci bol na pohľad podobný kameňu 

jaspisu a karneolu a vôkol trónu bola dúha podobná smaragdu. Okolo trónu bolo 

dvadsaťštyri trónov a na nich sedelo dvadsaťštyri starších, oblečených do bieleho 

rúcha, na hlavách so zlatými vencami. v.2-4 

Boh je neobmedzeným vládcom sveta už teraz, hoci to nevidíme, božia sláva je neo-

písateľná, v nebi nebude slnko, lebo Boh sám bude svietiť svojou slávou. Každopád-



ne, hoci sa dnes desíme mocných ľudí a ich vplyvu, kresťan má istotou, že BOH MÁ 

ABSOLÚTNU MOC ÚPLNE NAD VŠETKÝM. (jeho trón je v nebi) 

-24 starších zrejeme reprezentuje celú, plnú cirkev: 12 zo SZ a 12 z NZ. Je to symbo-

lom nedeliteľnosti Evanjelia a Krista, nedeliteľnosť viery, ani neba, ale aj naplnenie, 

že SZ potvrdzuje autorita NZ Krista. Zhromaždení okolo Božieho trónu, jed to jednot-

ná cirkev oboch vekov uctievajúca Boha. Biele rúcho = ospravedlnení krvou JK, ve-

niec = dosiahli cieľ života (1Tim 4,7) 

 Z trónu vychádzali blesky, zvuky a hromy. Pred trónom horelo sedem ohnivých 

lámp, to jest sedem Božích duchov;  

-Boh riadi svet, znova je to potvrdené; blesky ako niečo, čo človek nevie ovplyvniť, čo 

mení svet a patrí jedine do božej kompetencie. 7 lámp je 7 duchov božích (Iz 4,4); 

duch ako oheň sa rovná súdu, ktorý Boh prináša na tento svet. Duch, ktorý bude 

svedčiť o hriešnosti človeka a o spravodlivosti a vernosti Boha (J 16,8). 

Pred trónom sa rozprestieralo sklené more, podobné krištáľu. Uprostred trónu a vôkol 

neho boli štyri bytosti, plné očí odpredu i odzadu. Prvá bytosť bola podobná levovi, 

druhá býkovi, tretia mala ľudskú tvár a štvrtá bola podobná letiacemu orlovi.  Každá z 

týchto štyroch bytostí mala šesť krídel, dookola i zvnútra plno očí, a bez prestania 

volali dňom i nocou: Svätý, svätý, svätý Pán Boh vševládny, ktorý bol, je a príde!   

Aj výraz „sklenené more“ je obrazom, zrejeme reprezentuje  svet s jeho národmi, kto-

rých životy sú bohaté, rozličné, búrlivé, tmavé, či ponuré, neprebádané... ale nad tým 

všetkým je Boh, pre ktorého je každý život číri ako krištáľ. Pre nás sú dejiny, národy 

nepreniknuteľné, neposúditeľné, ale Boh všetko vie a spravodlivo posúdi. 

-môžeme sa spoľahnúť, že Boh všetko vidí: aj naše skryté veci (dobré aj zlé a posúdi 

ich.) Prezrie každý hriech aj zákutie srdca, nič mu nezostane ukryté. 

 A kedykoľvek tieto bytosti vzdávali slávu, česť a vďaku Sediacemu na tróne, Živému 

na veky vekov,  padlo tých dvadsaťštyri starších pred Sediacim na tróne, klaňali sa 

Živému naveky vekov a hádzali svoje vence pred trón volajúc:  Hoden si, Pane a Bo-

že náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a 

boli stvorené! 

Bytosti môžu reprezentovať všetko živé stvorenie, ktoré vzdáva Bohu chválu. Za 

všetky jeho vlastnosti: všadeprítomnosť (ž 139,7-8); vševedúcnosť (Ž 139,1-6); ne-

mennnosť (Žid. 1,11);  je dokonale svätý (Mt 5,48);  je trojjediný (Dt 6,4; Iz 45,21; Ef 

4,6... ), láskavý, milosrdný, súcitný.. za to všetko Bohu patrí neskonalí a nekončiaca 

vďaka. Na Sione Dávid urobil stánok a truhlu obkolesil spevákmi, ktorí 24-hodín den-

ne chválili Hospodina. (2Sam 6 kap.) Z tohto obdobia pochádza veľa žalmov.  

Prístup do Božej prítomnosti bez obetí bol prorockým skutkom, ktorý hovoril o cirkvi, 

kde taktiež vstupujeme do Božej prítomnosti priamo bez obetí, keďže bola prinesená 

jediná obeť, a to obeť Ježiša Krista Nazaretského, ktorá je platná až dodnes. Chvála 

za to Pánovi! 


