
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

Kto otvorí zvitok? 

Zjavenie 5 

„V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú 

siedmimi pečaťami.“  

-knihou je zvitok, popísaný  a zrolovaný, obsahuje vôľu Boha s touto zemou, zjavenie 

toho, čo ako sa splní boží plán a dokončia dejiny tohto sveta. 

-Obsahuje triumf Boha a jeho ľudu - cirkvi nad diablom, jeho ríšou. Zvitok bol zrolova-

ný a zapečatený 7-mimi pečaťami (7 je plnosť, teda všetko sa naplní, čo je vo zvitku 

napísané.) V zvitku sú uvedené veci, ktoré sa už netýkajú vytrhnutej cirkvi, ale zvyšku 

sveta. (Od konca tretej kapitoly  sa už nenachádza v knihe Zjavenia pojem „cirkev“, až 

do 22,16 a ešte v 19. s Kristom v nebi.) 

 

Prečo zvitok? 

Z takto pečaťami opatreného zvitku je vidieť iba časť písma, niekoľko písmeniek, nie je 

možné ho čítať celý, až kým sa nerozlomia pečate, potom je celý rozvinuteľný 

a zrozumiteľný. Rozlomenie jednotlivých pečatí a naplnenie obsahu zvitku sledujeme 

v celom Zjavení Jánovom. Podobné zažil prorok Ezechiel 2,9-3.3 keď  bol povolaný za 

proroka, Boh mu dal zjesť zvitok –Jeho slovo, aby sa stalo súčasťou prorokovho živo-

ta. Ak máme byť, skutočnými svedkami, božie Slovo sa musí stať našou neoddeliteľ-

nou súčasťou. 

-Nikto nemôžeme vidieť a vedieť celý boží plán s týmto svetom, nepoznáme detaily 

budúcich čias, iba v náznakoch (v niekoľkých viditeľných znameniach v Biblii) vieme 

rozlíšiť, čo sa asi približne ako prihodí. Pečate chránia toto božie právo. Podobne je to 

aj s tým, čo vieme o nebi, „...Lebo teraz vidíme v zrkadle, v záhade, ale potom tvárou v 

tvár; teraz poznávam z čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný.“ 

1.Kor 13,12 

 „Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je hoden otvoriť 

túto knihu a zlomiť jej pečate? Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol 

otvoriť knihu ani nazrieť do nej. Nato som veľmi plakal, že nikto nebol hoden otvoriť 

knihu ani nazrieť do nej.“  Zj 5,3-4 

-Ján plakal, pretože sa  nenašiel nikto a tak by zostal boží pán požehnania aj súdu 

nenaplnený. Plakal v božej prítomnosti, lebo vedel, že žiadny človek nie je schopný, 

zlomiť tieto pečate, otvoriť knihu, teda nikto nie je schopný naplniť boží plán.  

-človek ne je schopný naplniť ani plán svojho vlastného spasenie, záchrany pred spra-

vodlivým Bohom, jeho súdom a trestom. Nehovoriac o celom ľudstve, svete (v ďalších 



častiach Zjavenia uvidíme, že sa nájde taký „schopný“ človek, Antikrist, ktorý zdanlivo 

spasiť svet dokáže, ale bude to lož ) Každý potrebuje Krista, obeť zmierenia pred Bo-

hom, aby mohol obstáť.  

Zj 5,5 „Neplač, ajhľa, zvíťazil lev z Júdov ho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a 

jej sedem pečatí!“ 

Lev z pokolenia Júdu – to je Ježiš Kristus, ako lev, čo bude vládnuť  celej zemi, po-

chádza z pokolenia Júdu z domu Dávidovho (pozri Mt 1,6; Lk 3,23 a ďalej ) Je to 

predpovedané už Jákobom v požehnaní synom v 1M 49,9-10  

-Kristus je jediný oprávnený otvoriť, odštartovať boží plán záchrany a trestu pre túto 

zem. Kto iný, než ten, ktorý dal svoj život za hriešnika, kto má väčšie právo potvrdiť 

božie slová ako Jeho Syn?! (Boha nikto nikdy nevidel, jendnorodený boží Syn ho 

známym urobil – parafr.) Víťaz nad smrťou, dokončil boží plán spásy, z božej strany je 

všetko v poriadku, všetko pripravené pre spasenie hriešnika, cesta k láske je otvorená. 

„ Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi star-

šími Baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem du-

chov Božích, poslaných na celú zem.“ 5,6 

-Baránok, Ježiš zvíťazil iným spôsobom, ako sa bežne víťazí. Nie rozmachom sily, 

násilia, ale vydaním sa v obeť.  On je v centre diania dejín. O ňom sa má točiť celý 

život kresťana, cirkvi, každé kázanie má byť zamerané na Ježišovu obeť, nič viac na 

tomto svete nestojí viac v dianí, ako Kristov kríž. „Zabitý baránok“ je Ježišov titul, ne-

môže byť viac, ako to. To, že je uprostred trónu znamená, že JK sa rozhoduje v súlade 

s Bohom Otcom, v absolútnom súhlase s Ním. 

-v mojom živote nemôže byť nič viac, ako toto Kristovo zachraňujúce dielo. Sú 

v nedeliteľnej jednote. 

-v živote kresťania nie je miesto pre víťazenie pomocou sily, násilia, konexií, machiná-

cií... to je vždy cesta ku koncu, k prehre. Ako Kristus zvíťazil trpením a umieraním, aj 

cirkev bude trpieť, umierať a tak zvíťazí. 

-7 rohov a 7 očí symbolizuje  jeho rozhodovanie v každom ohľade a to, že mu je daná 

moc a právo nad všetkým vo svete. ..  

„ A keď vzal knihu, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom..“ Zj 5,8 

24 starších to je celá „plná“ cirkev; 12 zo SZ – kmene Izraela a 12 z NZ Kristovi učení-

ci, symbolizuje to nedeliteľnosť cirkvi ako takej, nedeliteľnosť božieho ľudu (božieho 

=skutočne veriacich,) „Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, .to jest modlitieb 

svätých.“  

-kadidlo sú modlitby kresťanov, ale skutočné modlitby podľa božej vôle, neegoistické 

(napr. v Otčenáši: posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa....) To, 

že sú zlaté naznačuje, že sú z prečisteného drahokamu, teda len čisté túžby a „čisté“ 

modlitby prichádzajú pred Pána a sú Mu príjemné. Takéto modlitby zasahujú do dejín 

sveta, do životov spoločností a národov. V tom je príklad  Ježišovej modlitby: naučiť 

nás modliť sa nesebecky (osobné priania sú až na ďalších miestach Otčenáša). Ta-

kýmto modlitbách je treba sa učiť. 


