Séria

Ja som Alfa i Omega

!
Boj Verného, Spravodlivého, Pravého
Zjavenie 19,11-21
Otvorené nebo -v každom čase a písme to znamená, že Boh nejakým spôsobom vstupuje do
sveta (Prorok Ezechiel 1,1, keď bol povolaný za proroka, 1M 28,10 - Jákobov sen o rebríku do
neba, po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli, Mt 3,16 - krst Ježiša, keď D. Svätý zostúpil
na neho.) V tomto prípade je to to, že Boh prichádza konečne súdiť zem.

!

-zvláštne je, že jeho meno je vždy iné: v.11. - Verný, Pravý v.13. -Slovo Božie, v.16. - KRÁĽ
KRÁĽOV A PÁN PÁNOV. Každé z nich reprezentuje vlastnosti Pána J Krista, na ktoré sa aj
my ľudia spoliehame, že bude spravodlivý. Spravodlivosť nie je iba v naplnení našich
neprávostí, je v jeho nevinnej smrti, láskavej obeti, v smrti “spravodlivého za nespravodlivých”.

!

-zvláštne je, že tento jazdec ešte len ide do boja a jeho odev je už nasiaknutý krvou.
-Iz 63,1-3 hovorí o súde nad Edomom a tento obraz je použitý aj v Zjavení. Podľa tohto obrazu
je rúcho nasiaknuté krvou protivníkov. Ale zároveň to môžme cítiť a chápať aj tak, že je to
Ježišova vlastná krv - ktorá bola vyliata, aby nás zachránila.

!

-Jedinou zbraňou Jazdca je meč, ktorý vychádza z jeho úst - slovo ( Židom 4,12-13: …slovo,
ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč, na dve strany ostrý) A Ježiš sám hovorí, že ”…slovo,
ktoré som hovoril, bude súdiť…” J 12,48
“vínny lis” je boží hnev a Ježiš ho bude “tlačiť a šliapať”, aby si národy “užili” svojich hriechov
až dokonca a dosýta.
-v. 18. nadväzuje na Žalm 2 o skaze mocnárov a kráľov, o totálnej smrti šelmy antikrista (ešte
nie o totálnej smrti diabla, to je až v Zj 20,10)
Je pravdepodobné, že vojsko je len svedkom víťazstva Krista nad šelmou a falošným prorokom, nezapája sa do bitky “… boli zbití mečom toho, ktorý sedel na koni, mečom z jeho úst.”
Podobne aj Zj 12,7-10 hovorí o Michaelovi, ktorý zvíťazil nad drakom, ale skutočným víťazom
a bojovníkom bol Kristus. Pretože všetko víťazstvo nad zlom je a bude patriť jedine Kristovi a
to pre jeho nevinnú smrť a kríži.

!

1. paradox: Kristova krv znamená síce Jeho smrť , ale aj život pre hriešnikov.
Kristova krv je svedectvom:
1. zachraňuje hriešnikov (tých, čo robia pokánie)
2. svedčí proti hriešnikom (tým, čo nerobili pokánie)
V nej je povedané všetko: spasení, jeho deti vidia, že ich zachránila a zatratení pochopia, ich
mohla zachrániť (cez ich vieru) ale neuverili v Krista.

!

2. paradox: môže byť Ježiš víťazom a zároveň zabitý? Z pohľadu človeka to nie je možné,
pretože smrť vždy symbolizuje prehru a zlyhanie. Ale v prípade Ježiša je to prehra len z po-

hľadu tých, čo ho ukrižovali, z Pohľadu božieho je to víťazstvo - nad smrťou, nad diablom, je to
víťazstvo Boha. Zabitý a predsa Víťaz!

!

Lev a baránok zároveň - 1M 49,8-10, Ježiš je nazvaný “Lev z Júdy“ Zj 5.5, víťaziace zviera lev a zároveň pokorný baránok, ktorého viedli ako ovcu na zabitie….Ján 1,29: “Keď Ján videl,
ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. ” a Jeremiáš 11,19: “Bol som však ako krotký baránok, vedený na zabitie, ani som nezbadal, že snujú
proti mne úklady: Znivočme strom v jeho miazge a vytnime ho zo zeme živých, nech sa už ani
jeho meno nespomína.”

!

3. paradox: zbielili si rúcho v krvi Baránka. Ako je to možné? “Kristova krv nás očiťuje od
každého hriechu.” (1J 1,7) “Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin. Keby boli vaše hriechy
ako šarlát, zbelejú sťa sneh, a keby boli červené ako purpur, budú ako vlna.” (Iz 1,18)
Jedinou zbraňou

