Séria

Ja som Alfa i Omega

!
Kalichy Božieho hnevu
!
Zjavenie 16,1-16
Rim 1,18Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí
neprávosťou prekážajú pravde..

!

-všetko sú obrazy!
-Boh stále riadi súd nad svetom a ho pevne v rukách, Jeho súd je spravodlivý.
-jednotlivé udalosti, súdy a tresty sú nazvané ak kalichy (plné hnevu)

!
1.
!

čaša - vredy - znamenia protikresťanského človeka

-nemusí sa jednať o fyzické vredy, chorobu kože,
Skôr sa môže jednať o “vnútorný vred”, ktorý človeka zožiera zvnútra, prenikne dušu.
Akoby Boh dal precitnutie tým ľuďom, že naozaj vsadili v živote na nesprávnu kartu, keď
pohrdli Hospodinom a toto vedomie ich teraz zožiera ako vred v duši. Bohatý hmotne, ale
trápiaci sa vo vnútri. Človeku sa otvoria oči a zistí, o čo prišiel bez Boha.
Zožierajúci vred = poznanie, o čo som prišiel a už to nemôžem získať.
-V SZ pred vstupom do Kanánu Boh varoval národ, že ak Mu nebudú verní, tak na nich
okrem iného prídu aj všetky choroby tých pohanov, vrátane vredov a iných (3M 26)
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čaša - more krvi

more = národy, hynú, pretože už nemôžu žiť zo svojich ideálov, nemôžu žiť z vlastnej sily
-dnes je to vidieť, keď ľudia sa pýtajú, ako je možné motivovať ľudí k láske, ako im vštepiť
nejaký ideál krásy, múdrosti…všelijaké humanistické motívy a ciele sa ukazujú ako
nefungujúce. Národy hynú aj s ich bohatými kultúrami, ukážu sa ako nefungujúce a
falošné. Pohrdli Bohom a jeho spravodlivosťou, Kristom… to je príčinou ich úpadku.
Príslovia 24,34: “Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov.”
>>> mnohé z týchto obrazov zažívame v malej miere už dnes <<<
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čaša na rieky a pramene

podobne ako s morom je to aj s riekami a prameňmi. Ak zdroje myšlienok a prúdov nie sp
zdravé, ani rieky a moria … nemôžu byť zdravé.
-akoby všetky tresty odhaľovali falošnosť a totálny omyl života Antikrista a jeho
prívržencov

-Podobnosť týchto a ďalších vyliatych čiaš s 10-timi egyptskými ranami je zrejmá, aj
výchovný zámer: priviesť ľudí k pokániu (naozaj na poslednú chvíľu). U faraona sa to
podarilo až na poslednej rane, keď išlo o jeho pokračovateľa o jeho život (aj keď mu
uznanie Hospodina nevydržalo dlho) Ale 16,9 hovorí, že sa nekajali a nevzdali mu česť,
10.v. …”Piaty vylial svoju čašu na trón šelmy a stemnelo jej kráľovstvo, ľudia si bolesťou
hrýzli jazyky a rúhali sa nebeskému Bohu pre svoje bolesti a pre vredy, ale nekajali
sa zo svojich skutkov.”
Pavel v Rim 1,18- 24 hovorí o pohanoch popierajúcich Boha toto:
“Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí
neprávosťou prekážajú pravde, lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im
to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta
rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie, že hoci poznali
Boha, neoslavovali Ho ako Boha a neďakovali Mu, ale v mudrovaní upadli do prevrátenosti
a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Vydávali sa za múdrych a stali sa bláznami,
zameniac slávu nepominuteľného Boha za podobnosť obrazu pominuteľného človeka,
vtákov, štvornožcov a plazov. Preto ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vydal nečistote, aby si
medzi sebou zneucťovali svoje telá, všetci tí, čo pravdu Božiu zamenili za lož, uctievali
stvorené veci a im slúžili namiesto Stvoriteľovi, ktorý je požehnaný naveky. Amen.”
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-aj dnes sa ľudia rúhajú Bohu za rôzne trápenia a veci, za ktoré môže údajne Boh.
Nevidia svoj vlastný hriech, nespravodlivosť, ktorá volá do neba. Možo je to len maličkosť,
ale u Boha je každý hriech rovnako smrteľný ako iný a musí byť vyznaný a odpustený.
Možno prázdne slová ktoré nebudujú, možno drobné pohŕdanie človekom, neláskavosť,
alebo niečo skryté, neodpustené…musíš to zistiť v sebe.
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v. 15. “Ajhľa, prichádzam ako zlodej! Blahoslavený, kto bdie a chráni si rúcho, aby nechodil
nahý a nebola zjavná jeho hanba!”
-Duchovná pripravenosť znamená byť s Bohom po smrti.
-nemáme vlastnú spravodlivosť, ale je to spravodlivosť Ježišova, ktorú si vierou
privlastňujeme. Iz 64,5 : ”Všetci sme boli podobní nečistému a všetká naša spravodlivosť
bola ako poškvrnené rúcho”. Chválime sa cudzím perím….
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