
Séria 

Ja som Alfa i Omega 
!
Zj. 21,1-8 Všetko nové !
 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora 
už niet. A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený 
ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi.  A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, 
stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 
zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac 
nebude, lebo prvotné sa pominulo. A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko 
tvorím nové. A ešte povedal: Napíš, že tieto slová sú verné a pravé. A doložil: Stalo sa! Ja 
som Alfa i Omega, Počiatok i Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody 
života.  Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.  Zbabelci, neverní, 
špinavci, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci klamári budú mať podiel v 
jazere horiacom ohňom a sírou; to je druhá smrť. !
Prečo nové nebo a nová zem? 
Boh tvorí nový život v človeku, keď ho znovuzrodí. Rozhovor  Ježiša s Nikodémom: Ján 
3,3: ”Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva božieho… ” 
“Preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové.”. 2Kor 
5,17.  !
-Pre hriech človeka musela byť zničená zem a dnes ju Boh tvorí novú a nepoškvrnenú, 
dokonalú a diablom už nezničiteľnú, lebo diabol zahynul naveky v 20. kapitole :-) Zem sa 
nemôže znovuzrodiť, ako človek, že by sa jej “duch” znovuzrodil, Boh svojím slovom učiní 
novú zem. 
-Iz 65,17. “Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, 
ani na myseľ neprídu”. (podobne aj v 1Pt 3,10) 
Iz 66,22: “Lebo ako natrvalo budú predo mnou stáť nové nebo a nová zem, ktoré utvorím - 
znie výrok Hospodinov - tak bude mať stálosť vaše potomstvo a vaše meno.” !
Nový Jeruzalem 
“Zajasám nad Jeruzalemom a zaradujem sa nad svojím ľudom, a nebude v ňom už počuť 
hlas plaču ani volanie o pomoc.” Iz 65,19  
Jeruzalem mal vždy v židovstve dôležité postavenie, bolo to totiž miesto, kde mal byť 
postavený chrám Hospodinovi, teda, mal tam prebývať Hospodin sám. (1Kr 11,13) a 3x do 
roka mali Židia ísť a ukázať sa pred božou tvárou v Jeruzaleme. odtiaľ vládol svojmu ľudu 
(Ž 99,1-2), preto sa mali modliť otočení tvárou k Jeruzalemu (napr. Daniel pri modlitbe, za 
ktorú ho odsúdili) 
-pre kresťanov je Jeruzalem dôležitý preto, že je to Svätá zem, Bohom vyvolená, je to 
miesto života Ježiša, jeho smrti, prvej cirkvi, Pán Ježiš sa tam raz znova vráti na horu 



Oliveckú… Nový,  nebeský, dokonalý Jeruzalem je symbolom nového prebývanie Boha pri 
svojom ľude, v novom Jeruzaleme “… Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi; prebývať bude s nimi a 
oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi…” Všetko sa vráti do božej rovnováhy a 
súhry: Oni budú mi ľudom a ja im Bohom - to je to, čo si Boh od prvopočiatku 
predstavoval, dokonalý vzťah, to, o čo človek hriechom prišiel. !
 Alfa i Omega  “A keď Jemu všetko bude poddané, vtedy aj sám Syn poddá sa Tomu, 
ktorý Jemu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.” 1Kor 15,28 !
“Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života.  -Mt 5,6: ” Blahoslavení, ktorí 
lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.” Kto dnes nezažil spravodlivosť, 
bude nasýtený v vočnosti, nielen po osobnej, (napravenie krívd), ale po tom, aby sa Hoh 
dokazoval na svete, aby bol jasný hriech, i trest zaň, ale i ospravedlnenie, ktoré je v 
Kristovi, trest, ktorý je zaslúžený pre neveru… napitie sa reprezentuje aj uistenie, že jeho 
viera nebola zbytočná a márna. !
“Kto zvíťazí, zdedí toto: budem mu Bohom a on mi bude synom.”  !
Zbabelci-1.skupina: Boh jasne menuje tých, ktorí nebudú mať podiel v Kráľovstve 
nebeskom, ktorí viac dbali a dbajú na to, čo si o nich myslia ľudia než to, čo si o nich myslí 
Boh.  (Kto miluje otca, matku… nie je ma hoden, parafrázovanie, kto miluje viac aj sám 
seba, nie je ma hoden…Mk 8,35) Nebyť “kresťanským fanatikom” dnes znamená nebrať 
Boha vážne, nebrať vážne hriech, nebrať vážne večný život, zatratenie…. podobne aj “ísť 
zlatou strednou cestou, nič nepreháňať” to všetko môže viesť a vedie  k zvlažneniu vzťahu 
s Kristom. Ježiš nikdy nebral na ľahkú váhu hriech ani svoju smrť, bol verný až do 
posledného písmenka Zákona. Židom 12,38: “Môj spravodlivý z viery bude žiť, ak sa však 
zbabelo utiahol, moja duša nebude mať v ňom zaľúbenie”. !
Neverní-2.skupina: sem patria kresťania, ktorí “postúpili” zo zbabelcov na neverných, 
opustili pravé božie slovo, premohli ich hriechy, nebojovali dostatočne, aby stále jasne 
videli, čo je hriech, ale sa s hriechom vo svojom živote zmierili (čo už… ja som taký, 
nejaký hriešik predsa musím mamť…. nikto nie je dokonalý….) Niektoré cirkvi dnes 
hlásajú, že môžu byť aj pravými kresťanmi aj hriešnikmi zároveň, teda hriešnikmi, ktorí sa 
nechcú vzdať svojich hriechov. A božie Slovo hovorí, že kto za nechá hriechy tomu bude 
odpustené (1Kor 6,9-11: “Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva 
božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani 
zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva 
Božieho. A takými ste vy niekedy boli, ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, 
ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.” podobne aj Gal 5,19 
tzv. “katalóg hriechov”)


