
Séria 

Ja som Alfa i Omega 

Posledný boj, posledný súd !
Zj. 20,7-15 
Keď sa vyplní tisíc rokov, satan bude z väzenia prepustený a vyjde, aby zvádzal národy na 
štyroch stranách zeme, Goga a Magoga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako piesku v 
mori. A vyšli na šíru zem a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z 
neba, pohltil ich a diabol, ich zvodca, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola 
šelma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov.  
Potom som videl veľký, biely trón a Toho, ktorý sedel na ňom. Pred Ním unikla zem i nebo a 
ich miesto viac nebolo.  
Videl som mŕtvych, veľkých i malých: stáli pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha 
života, sa otvorila, a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách, podľa svojich skutkov.  Aj more 
vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť i podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich, a každý bol 
súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli zvrhnuté do ohnivého jazera. To je druhá 
smrť, ohnivé jazero. A ak niekto nebol zapísaný v knihe života, zvrhli ho do ohnivého jazera. !
Načo amnestia pre diabla?! !
-prečo bude satan prepustený na krátky čas? Aby mohlo dôjsť k poslednému boju,  v ktorom 
bude definitívne porazený, boj sa bude odohrávať v Armagedone, pri vrchu Megidda (Zjavenie 
16:16; 20:1-3, 7-10) Na tomto mieste sa odohralo viac ako 200 bojov.  
(viac o Armagedone pozri poznámky z biblickej hodiny “Armagedon” z 21.11.2013) 
-Armagedon je symbolom porážky, napr. Joziáša (2. Kráľovská 23,29-30) !
-zvádzané národy zeme Goga a Magoga - reprezentujú proti božiu koalíciu. !
Kto je Góg? bol kráľ v zemi Magóg a veľkokniežaťom Mešeku v  Túbale. To bolo v SZ, ale v 
NZ to symbolizuje protibožie vojská. Krajina Magog bola na sever od Izraela a tak sa aj stane, 
že sa kráľovstvá a vojská zo severu, z krajiny Magog spoja s vojskami z východu, a juhu a 
zaútočia na milované mesto -  Jeruzalem (20,9) 
-Zničenie ohňom, pohltenie ohňom je druh zničenia z 2Kr 1, Eliáš vs Achazia, oheň pohltil 
vojsko. Toto je obraz totálnej zbrane, ktorá sa nedá napodobniť (hoci aj dnes čítame, že Izrael 
útočil na Palestínu fosforovými bombami, ktoré spaľujú za živa, alebo napalm z vietnamskej 
vojny)  
-symbol ohňa je aj očistný, bude zničené vojsko Goga, zem očistená. Ale diabol má inú smrť: 
… diabol, ich zvodca, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma i falošný 
prorok,(Zj 19,20) a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov. Tu je odpoveď na otázku, 
prečo bol diabol po uväznení znova prepustený: aby mohol byť potrestaný s konečnou 
platnosťou.  !
Prečo sa nebo a zem pominú? 
-v odhalení priestupku človeka mu Boh predpovedal, že pre neho bude prekliata zem, v pote 
tváre bude sa živiť, zem bude spieť k zániku…. to sa deje, aj dne, človek svojim hriešnym 
konaním “zabíja” a ničí zem a  žiadne ekologické snahy ju nedokážu zachrániť, uzdraviť, 
priviesť do pôvodného “rajského” stavu.  



-pre ľudský hriech je poškvrnená zem a preto musí byť nahradená novou, dokonalou a 
nepoškvrnenou hriechom. 
“Nebo sa zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.”  Mt 24,35 !
-biely trón je podobný s bielym koňom, na ktorom sedí Kristus. (Zj 19,11) !
Je tu vidieť obraz večnosti:  Všetci ľudia budú vzkriesení zmŕtvych. Všetci ľudia budú mať 
večný život. Jedni s Hospodinom v nebi. Jedni vo večnom trápení bez božej milosti.  
(pozn. Je lepšie, keď Boh trestá chorobu, morom… ako keď vydá človeka do rúk nepriateľa. 
Boh sa totiž môže zmilovať, odpustiť, uľútostí sa mu človeka, ktorý sa kajá, ale  nepriateľ 
nemá zmilovanie)  
-Knihy, ktoré sú otvorené (Zjavenie 20:12) obsahujú záznamy skutkov každého človeka, či už 
boli dobré, alebo zlé, pretože Boh vie všetko, čo kedy bolo povedané, urobené alebo dokonca 
aj myslené a On každého odmení, alebo potrestá na základe toho (Žalm 28:4; 62:13; 
Rímskym 2:6; Zjavenie 2:23; 18:6; 22:12).  
 
Tak isto je v tomto čase otvorená aj iná kniha, nazývaná „kniha života“ (Zjavenie 20:12). Je to 
práve táto kniha, ktorá určí, či človek zdedí večný život s Bohom, alebo prijme večný trest v 
ohnivom jazere. Aj napriek tomu, že kresťania sa budú musieť zodpovedať za ich skutky, je im 
odpustené v Kristovi a ich mená sú zapísané v „knihe života od založenia sveta“ (Zjavenie 
17:8).  
-Skutočnosť, že nastane konečný súd pre všetkých ľudí, veriacich i neveriacich, je jasne 
potvrdená v mnohých pasážach Písma.-nie je vždy celkom jasné, ako tento súd spolu súvisí s 
inými súdmi, ktoré sú zmienené v Biblii, presnejšie, kto presne bude súdený pred súdom 
veľkého bieleho trónu.  
3 rôzne súdy podľa Písma 1.) súd oviec a kozlov, alebo súd národov (Matúš 25:31-36). Tento 
súd nastane po veľkom súžení, ale pred 1000RK; jeho cieľom je určiť, kto vstúpi do 
tisícročného kráľovstva. 2.) súd, kde budú súdení veriaci a ich práca, často nazývaný ako 
„súdna stolica [bema] Kristova“ (1 Korintským 5:10). Pri tomto súde kresťania príjmu rôzne 
odmeny za ich prácu alebo službu Bohu. 3.) súd veľkého bieleho trónu na konci milénia 
(Zjavenie 10:11-15). Toto je súd neveriacich, v ktorom sú súdení za ich prácu a sú odsúdení 
na večný trest v ohnivom jazere.  
 
Iné názory sa klonia k tomu, že všetky tieto tri súdy v podstate hovoria o jednom konečnom 
súde, nie troch oddelených súdoch. Teda, súd veľkého bieleho trónu v Zjavení 20:11-15 bude 
časom, keď budú súdení veriaci spolu s neveriacimi. Tí, ktorých mená sú v knihe života, budú 
súdení za svoje skutky, aby sa tak určili odmeny, ktoré dostanú alebo stratia. Avšak tí, ktorých 
mená nie sú v knihe života, budú súdení za svoje skutky, aby sa tak určila miera ich trestu, 
ktorého sa im dostane v ohnivom jazere. !
Biblia je veľmi jasná v tom, že neveriaci si proti sebe zhromažďujú hnev (Rímskym 2:5) a že 
Boh „odplatí každému podľa jeho skutkov“ (Rímskym 2:6).  
-Veriaci budú tak isto súdení Kristom, ale keďže nám bola pripísaná Kristova spravodlivosť a 
naše mená sú zapísané v knihe života, my budeme odmenení, nie potrestaní, na základe 
našich skutkov - Pán Jžiš je naším obhajcom: “Áno, tento človek je hriešnik, má toho na rováši 
veľa, ale uveril, že som za všetky jeho hriechy zomrel. 
Nech už veríme ktorejkoľvek verzii, je dôležité, aby sme nikdy nestratili zo zreteľa skutočnosti, 
ohľadom prichádzajúceho súdu (súdov). Po prvé, Ježiš Kristus bude sudcom, všetci neveriaci 
budú súdení Kristom a budú potrestaní na základe ich práce, ktorú spravili. Rímskym 14:10-12 
vraví, že my všetci sa raz postavíme pred Kristovu súdnu stolicu a každý z nás Bohu vydá 
počet sám za seba.


