
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

Tisícročné kráľovstvo !
Zj. 20,1-6 
Potom som videl anjela zostupovať z neba: mal kľúč od priepasti a na ruke veľkú reťaz. 
Uchopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol, satan, sputnal ho na tisíc rokov, hodil do 
priepasti, zatvoril a zapečatil ju nad ním, aby viac nezvádzal národy, kým sa nevyplní tisíc 
rokov. Potom bude na krátky čas uvoľnený.  
Potom som videl tróny: posadili sa na ne, dostali moc súdiť, a videl som duše zabitých pre 
Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a 
neprijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.  
Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕši tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.  
Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení! Nad tými druhá smrť nemá moc, 
ale budú kňazmi Boha a Krista a budú kraľovať s Ním tisíc rokov! !
2 udalosti: 
1. Uväznenie satana 
2. 1000 ročné kráľovstvo Krista !
1. Uväznenie satana Po Kristovom návrate na zem (19.k od 11v.) a po udalostiach z 19. 
kapitoly bude diabol zviazaný na 1000 rokov. Boh deklaruje, že má moc nad diablom, i 
anjel, ktorý diabla zväzuje nemá silu na to zo seba, ale je poverený Hospodinom. (hodil, 
zatvoril, zapečatil - to sú výrazy absolútnej moci nad diablom.) 
-toto poviazanie diabla niekoho prekvapuje: prečo Boh skôr diabla neuväznil,aby 
nezvádzal ľudí? Odpoveď by mohla byť, že preto, že Boh miluje slobodnú vôľu, aj svoju aj 
človeka, každý si môže vybrať a rozhodnúť sa, komu bude slúžiť a koho sa držať.  
-“národy” -  v tomto kontexte to nie sú bezbožné národy, ako sa nazývajú inde v Biblii, ale 
o národy kresťanov, žijúcich v tom čase.  (Zj 21,24: “v Jeho svetle budú chodiť národy…”) 
-Uvoľnenie diabla na krátky čas aby zvádzal a klamal národy. To je jeho najúčinejšia 
zbraň: klamať a zvádzať.   Bude znova zvádzať národy, ktoré sa dajú zviesť (to až vo 
veršoch 7-9, nabudúce) 
-zvrhnutie satana je obraz z proroka Daniela  7,2-14, kde je obraz súdu nad diablom, 
šelmou, zvieraťom, kde je odsúdené na “istý čas.” 
“Potom som videl tróny: posadili sa na ne, dostali moc súdiť, a videl som duše zabitých pre 
Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a 
neprijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov.” 
tí, ktorí sa posadili na tróny sú patrne tí vzkriesení kresťania, ktorí padli počas všetkých 
dôb pre vieru v Krista, (napr. 6-9: ”A keď otvoril piatu pečať, videl som pod oltárom duše 
zamordovaných pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali”) ale aj tých, čo si nedali 
na ruky znak šelmy (Zj). 1Kor 6,2: “…čo neviete, že kresťania budú súdiť svet?” Mt 19,28: 



“Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj 
vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov 
izraelských.” !
2. 1000 ročné kráľovstvo Krista  
Tisícročné kráľovstvo je názov určený pre 1000 rokov vlády Ježiša Krista na zemi. Niektorí 
si myslia, že je 1000 rokov iba spôsob ako zdôrazniť „dlhé časové obdobie“. Keby Boh 
chcel povedať „dlhé časové obdobie“, mohol použiť iný výraz.  
2Pt 3,8:”To jedno nech vám je však zjavné, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc 
rokov a tisíc rokov ako jeden deň.” !
Biblia nám hovorí, že keď sa Kristus vráti na zem, ustanoví seba za Kráľa v Jeruzaleme, 
ktorý bude sedieť na Dávidovom tróne (Lukáš 1:32-33). Bezpodmienečé zmluvy vyžadujú 
doslovný, fyzický návrat Krista, ktorý ustanoví svoje kráľovstvo. Abrahámova zmluva 
sľubuje Izraelu krajinu, potomkov, vládcu a duchovné požehnanie (1 Mojžišova 12:1-3). 
Palestínska zmluva sľubuje Izraelu obnovenie zeme a zajatie zeme (5 Mojžišova 
30:31-34). Dávidova zmluva sľubuje Izraelu odpustenie – spôsob ktorým môže byť národ 
požehnaný (Jeremiáš 31:31-34). !
Pri druhom príchode, tieto zmluvy sa vyplnia, tiež aj Izrael bude znova zhromaždený zo 
všetkých národov (Matúš 24:31), obrátený (Zachariáš 12:10-14) a bude navrátený do 
zeme, v ktorej bude vládnuť Mesiáš, Ježiš Kristus.  
Bude  to čas pokoja (Micheáš 4:2-4; Izaiáš 32:17-18); radosti (Izaiáš 61:7,10); pohodlia 
(Izaiáš 40:1-2); nebude chudoby (Ámos 9:13-15) alebo choroby (Joel 2:28-29). Biblia nám 
tiež hovorí, že iba veriaci vojdú do tisícročého kráľovstva. Pre toto, bude to čas úplnej 
spravodlivosti (Matúš 25:37; Žalm 24:3-4); poslušnosti (Jeremiáš 31:33); svätosti (Izaiáš 
35:8); pravdy (Izaiáš 65:16); a plnosti Ducha Svätého (Joel 2:28-29). Kristus bude vládnuť 
ako kráľ (Izaiáš 9:3-7; 11:1-10) 
Neexistuje pevný základ pre popieranie doslovného chápania tisícročého kráľovstva a jeho 
trvania 1000 rokov. 
Prvé vzkriesenie: 
To je vzkriesenie všetkého božieho ľudu, vzkriesenie k večnému životu. Druhé vzkriesenie 
j v Zj 20,12-13 - k poslednému súdu neveriacich, Dan. 12,2: “Mnohí z tých, čo spia v 
prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, druhí na hanbu a večné zavrhnutie.”  
Kristus bol vzkriesený ako prvý v 1Kor 15,20: ”Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, 
prvotina z umretých.” !!!


