
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

 

Kedy prídeš, Pane?!    Kedy nás pomstíš?! 

 

A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše zamordovaných pre slovo Božie a 

pre svedectvo, ktoré vydávali, 10 a kričali mohutným hlasom: Vládca svätý a pravý, do-

kedy nebudeš súdiť a nepomstíš našu krv na obyvateľoch zeme? 11 A každý dostal 

biele rúcho a povedali im, aby odpočívali ešte krátky čas, až doplnia mieru aj ich spolu-

služobníci a bratia, ktorí majú byť zamordovaní ako oni.  Zjavenie 6 

-To najväčšie, čo sa deje na tomto svete je stály boj dobra a zla, diabla a Krista. Mnoho 

mučeníkov, ktkorí zomrel túži a po tom, aby Ježiš naplnil svoje slovo a začal súd 

s týmto svetom.  

Ktorí to sú ľudia? 

-túžba spravodlivých je tá, aby Boh vykonal a zjavil svoju spravodlivosť nad svetom. To 

je aj túžba každého spravodlivého človeka, pretože keď Boh ukáže svoju spravodlivosť, 

zjaví sa aj spravodlivosť verných.  

-Mt 5,10: „Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebes-

ké.“  Sú to , kresťania, ktorých život vydával svedectvo o živom Ježišovi.  Tzn: „mali 

svoje telo i dušu v nenávisti“... To je jedna skupina ľudí vydávajúcich svedectvo, podľa 

Biblie im patrí božie kráľovstvo. 

 

-2. Pohľad podľa Mt 5, 6: „Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni 

budú nasýtení.“ To nie je nejaká krvilačná pomsta na svojich nepriateľoch, sokoch zo 

života, v nebi už nie je hriech túžby po pomste a hnevu.  To je túžba po tom, aby sa 

naplnili božie zámery s týmto svetom v oblasti spravodlivosti: aby verným bolo 

učinené za dosť, a neverní, aby boli potrestaní.  Asi najlepšie to vyjadruje prosby 

v Otčenáši: Buď vôľa tvoja! Zjav svoju spravodlivosť! Som hladný po videní bo-

žieho konania na zemi, po napĺňaní Jeho plánu so svetom a so mnou.  

Mojžiš túžil po rovnakej veci v Ex 33,13: „Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich 

očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám, aby som našiel priazeň v 

Tvojich očiach, a ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom.“  To je túžba aj Pav-

lova Fil 3,8: „A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša 

Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby 

som Krista získal.“  

-Očakávanie príchodu Pána Ježiša má dva aspekty: 1) bolo by dobré, keby už prišiel, 

aby sa jsne ukázala jeho spravodlivosť; Zjavenie 22,17: „Duch a nevesta hovoria: Príď! 

Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto chce, nech si naberie zadarmo 

vodu života!“ Posledná zmienka o Duchu Svätom v Biblii ukazuje ako inšpiruje nevestu 

– cirkev, aby túžobne očakávali príchod Pána Ježiša. Deje sa to aj tým, že skrze moc 
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DS sa zvestuje Evanjelium, ľudia sú zachraňovaní a tak sa napĺňa Ježišova podmienka 

Jeho návratu – aby sa Evanjelium šírilo až do posledných končín zeme. (Stvorenstvo 

zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. R 8,19) 

2) Stále dáva čas tomuto svetu (aj kresťanom aj neveriacim), aby Ho našli a uverili 

v Neho. Čas milosti trvá. Je ťažký, ale trvá. „A každý dostal biele rúcho a povedali im, 

aby odpočívali ešte krátky čas, až doplnia mieru aj ich spoluslužobníci a bratia, ktorí 

majú byť zamordovaní ako oni.“ (v. 11)   

 A keď otvoril šiestu pečať, videl som: nastalo veľké zemetrasenie, slnko sčernelo ako 

srstená vrecovina a mesiac bol celý ako krv; 13 hviezdy nebies padli na zem, ako keď 

figovník, zmietaný veľkým vetrom, striasa zo seba figy; 14 nebo sa rozostúpilo ako zvi-

nutá kniha a všetky vrchy a všetky ostrovy sa pohli z miesta. 15 Zemskí králi a veľmoži, 

vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci, aj slobodní sa skryli do jaskýň a medzi bralá 

vrchov 16 a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte nás pred tvárou Sediaceho 

na tróne a pred hnevom Baránkovým, 17 lebo prišiel veľký deň ich hnevu! Kto obstojí? 

-pomaly vyprcháva čas milosti od Boha, je to obraz blížiaceho sa božieho súdu. Resp. 

odnímanie božej milosti a prevládanie súdu. Obrazy tu opísané vyjadrujú veci, ktoré sa 

budú diať v prírode, vesmíre, teda tam kde to človek nemôže takmer nejakým spôso-

bom ovplyvniť a je vydaný na milosť a nemilosť „osudu“, Hospodina. 

 

-Zemskí králi a veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocní a všetci otroci, aj slobodní sa skryli 

do jaskýň a medzi bralá vrchov 16 a volali vrchom a bralám: Padnite na nás a skryte 

nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránkovým. Tento popis ukazuje, 

že nikto nie je v bezpečí pred Božím súdom: ani boháč, ani otrok. Boh je spravodlivý 

a hľadí na srdce človeka. Jediné kritérium je, či uveril v JK ako spasiteľa a robí pokánie 

zo svojich hriechov. (boháč sa nezachráni svojimi peniazmi a vplyvom, ale ani chudák –

žijúci v skromnosti, „v súlade s prírodou“, podľa zen-budhistických, taoistických 

a hinduistických metód, dokonca ani podľa rozšíreného názoru: ja som skromný, zle 

nerobím...) 

-vtedy bude strach, lebo zistia, že to, v čo verili nestačí pre súd boží, že Advokát Ježiš 

ich bez viery v Neho nemôže zastupovať pred Hospodinom. 

Hnev Baránkov: nejedná s o ľudský hnev, pomstychtivý hnev Boha. Upozorňuje na to, 

ako veľmi Boh neznáša hriech, bezprávie, nemravnosť, nekajúce srdce človeka (R 1,18: 

„Veď hnev Boží z neba zjavuje sa proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí ne-

právosťou prekážajú pravde..“ Židom 1,9...)  Spomeňme si tiež na Sodomu... Boží hnev 

je oprávnený, má právo požadovať pokánie a aj zatratenie, keď Ho človek odmietol. 1 

Tes 5, 9: „Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Páno-

vi Ježišovi Kristovi.“ 

Kto obstojí? 

„Kto verí v Syna Božieho má večný život“. „Či keď sa vráti Syn človek na zem, či nájde 

vieru?“ „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“ „Blahoslavení chudobní 

v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské.“ 
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