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Ja som Alfa i Omega 

!
Ospravedlnenie božieho ľudu !
Zjavenie 19, 1-10 
Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja! 
Spása, sláva i vláda nášmu Bohu, lebo pravé a spravodlivé sú Jeho súdy, keď odsúdil 
veľkú neviestku, ktorá kazila zem svojím smilstvom, a z jej rúk požiadal krv svojich 
služobníkov! 
A druhý raz volali: Haleluja! Jej dym vystupuje na veky vekov! Nato padlo dvadsaťštyri 
starších a štyri bytosti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a volali: Amen! Haleluja! 
Vítanie nebeského ženícha Od trónu však zaznel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všetci 
Jeho služobníci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! Potom som počul akoby hlas veľkého 
zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľovstva 
Pán, náš Boh vševládny! Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba 
Baránkova a manželka Jeho sa pripravila a smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! 
Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých . Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú 
povolaní na svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.  !
Spravodlivý súd !
-“Mne patrí pomsta, ja odplatím!” (R 12,19) hovorí Boh a to sa deje v závere knihy 
Zjavenia a teda aj v závere sveta.  Je to trochu deprimujúce, že až vtedy bude všetko zlé 
potrestané v podobe zničenia neviestky babylonskej. Radi by sme videli už dnes 
potrestané všetko zlo, (najviac to konkrétne naše, osobné neprávosti, ale Boh hovorí,že to 
más čas) Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou hovorí o “zotrvaní kúkoľa spolu s pšenicou 
až do žatvy, potom príde k rozdeleniu.” !
-v 19. kapitole sa začína napĺňat prosba modlitba Pánovej: “Príď kráľovstvo Tvoje!” (Mt 
6.10) Tu je to nazvané, ako: “Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny!” (v.7) !
-svadba Baránkova - je to obľúbený motív prorokov, ale aj v NZ JEžiš hovorí o sebe ako 
o ženíchovi: “Či sa ženíchovi družbovia môžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi? Pokým majú 
ženícha so sebou, nemôžu sa postiť.” Mk 2,19. V Zj sú nazývaní nevestou KRistovou tí, 
ktorí sú vykúpení jeho krvou: “…a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej 
pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, 
ľudu i národa” (Zj 5,9) 
-…manželka Jeho sa pripravila, smela sa obliecť do  čistého skvejúceho sa 
kmentu…(kment - jemné, drahé plátno z Egypta) 



Pripravila sa - “…Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, 
očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky 
a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.” (Ef 5, 26-27) Tu je jasné, 
že cirkev, ľud boží sa nepripravil sám, teda, že by sme svojimi skutkami sa priblížili v 
Bohu, ale Ježišo hovorí že On svojou krvou ju očistil, krstom - ponorením do Krista a 
zachovávaním Jeho slova. 
To, že “sa smela obliecť” do čistého kmentu je symbolom daru šiat, akoby svadobných, 
ktoré nie sú majetkom cirkvi, ľudí, ale ktoré jej dáva Ženích, JKristus ako dar, teda zdarma, 
nepatria jej, ale dostala ich.  
- >Posvätenie človeka a cirkvi je vždy božím dielom, nie dielom človeka, snaženia sa. !
“Tým kmentom sú spravodlivé skutky svätých.“ Mohlo by to človeka miasť, že odevom 
“nevesty, cirkvi” sú dobré skutky, akási forma skuktkárčenia, pre ktoré nás Boh prijíma. Ale 
tu sa jedná o prvotný spravodlivý skutok Krista, ktorým nás prijal a to jeho  smrť na kríži. A 
spravodlivým skutkom človeka je jedine to, že uverí v JKrista. A aj to nie je zásluha 
človeka, je to milosť, že Boh  sa mu dal spoznať. Ďalšie spravodlivé skutky sú tie, ktoré 
sme vykonali na božiu slávu už ako kresťana a nimi sa oslavuje Boh, ľudia oslavujú Boha 
za to, že vidia, ako vedie svoj ľud v príkladnom konaní. Teda skutky zachovávajúce Božie 
Slovo. !
Aplikácia pre cirkev, pre mňa a pre teba: 
 “Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.” (Mt 22,14) - Pamätajme na 
podobenstvo a 10 pannách, ktoré mali byť účastné hostiny svadby, ale napokon len 
polovica mohla vojsť, pre svoju pripravenosť. !
-spoliehaj sa na Kristovu obeť, ako na jedinú vstupenku do neba, nie na svoje skutky 
-modli sa, aby prišlo kráľovstvo nebeské, teda, aby Boh rozširoval svoju moc i milosť na 
tomto svete 
modli sa za čistotu a posvätnosť cirkvi - teda aj za seba, ktorý ju tvoríš. !!!!!!


