
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

 

Trúbenia anjelov 

 

Zjavenie Jánovo 8. Kapitola 7. Verš – 9,12. 

Trúbenia 4 anjelov – všetky obrazy sú naozaj obrazmi a je ťažké ich nejako presne ur-

čiť. Každé z trúbení  môže mať nejaké konkrétne zobrazenie v živote, teda, keď sa tá 

udalosť udeje, môžeme spätne povedať, že biblický prorocký opis bol veľmi podobný. 

Vopred sa to ale nedá povedať. 

1. trúbenie, zrejem klimatická katastrofa, s ekologickým dopadom. 

Tretina – to znamená, že nie je to súd nad celou zemou,  naznačuje, že účelom súdu je 

priviesť svet k pokániu 

2. trúbenie , symbolizuje páde zrejme meteoritu, alebo iného telesa na zem a s tým spo-

jené vyhynutie rýb a iných živočíchov. 

3. trúbenie ,  je obdobným 2. Trúbenia,  Palina je rastlina horkej chuti a vždy symbolizo-

vala pokánie, ale aj súd, dôsledok konania (Príslovia 5,4) 

4. trúbenie, znova nejaká udalosť, ktorý zmení možno pomery v prírode a pod. 

 

9. kapitola 

5. trúbenie, priepasť a hlbina, o ktorej hovorí je priepasť, kde bude diabol uväznený na 

1000 rokov, podľa 2Pt 2,4: „Ale Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili a uvrhol ich do 

podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu. “ 

To, čo s vyrojilo z priepasti sú démonské sily (Mt 25,41), majúce moc škodiť ľuďom, ale 

nie prírode a vyvoleným božím. Toho symbolom sú aj kobylky, škodiace ľuďom 5 me-

siacov. 

Týmto je zobrazené, že trápenie duše (rôzny démoni, okultizmus...) je omnoho  ťažšie a 

nebezpečnejšie ako fyzické trápenie chorobami a pod. Démoni totiž prenasledujú člo-

veka aj vtedy, keď spí, keď má zavreté oči. Pred nimi sa nedá ujsť. 

Budú chcieť zomrieť, ale nebudú môcť. Budú možno páchať samovraždy, ale nebude 

sa im „dariť“.  

-dnes to vidíme pri ľuďoch, ktorí sa v živote venovali okultným praktikám,  nenávideli, žili 

egoisticky, žili absolútne proti božej vôli a na smrteľnej posteli nevedia umrieť, alebo 



nevedia robiť pokánie, hoci vedia, že by mali, nevedia plakať nad svojim i hriechmi. Ta-

kých ľudí je dosť. A je to trest, nemôcť zomrieť. 

-výzbroj kobyliek je taká silná, nepremožiteľná, symbolizuje, že nebude možné ich pre-

môcť ľudskými zbraňami, psychologickými postupmi a pod.  

-meno kráľa Apollyon znamená Zhubca. 

Aplikácia pre dnešok: trápenie duše a ducha je oveľa ťažšie ako trápenie tela. Boh va-

ruje človeka pre duchovnou smrťou, lebo je nebezpečnejšia ako telesná. To je to, na čo 

často zabúdame, že Ježiš nás prišiel zachrániť pred večnou smrťou, večným utrpením.  

 

 


