
Séria 

Ja som Alfa i Omega 
!
Zj. 22  Večnosť! !
Rieka živej vody:  
Skoršie zápisy o prameni vody:  1M 2,10 sa hovorí o vode, ktorá vytekala z Edenu a 
zavlažovala celú krajinu, Ez 47,1 vo videní o chráme hovorí, že voda vyvierala spod prahu 
chrámovej brány. V Zj. 7,17 sa píše: Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, 
dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie z očí každú slzu.” 
-Rieky vody živej vždy symbolizujú oživenie, vzťahu s Hospdinom, mohli by to byť rieky 
Ducha Svätého, život, požehnanie a moc, ktorú dáva. Napr. J7.37: “V posledný veľký deň 
slávností stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Ako Písmo 
hovorí: Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa. A to povedal o Duchu, 
ktorého mali prijať tí, čo uverili v Neho; Duch [Svätý] totiž ešte nebol (daný), pretože Ježiš 
nebol ešte oslávený.” Ján 4,10 Ježiš a Samaritánka: Daj sa mi napi, aby som nežíznila! Je 
to nový duchovný život (Iz 12,3) Gramaticky je tam požitý tvar “pite, nech pijete”, teda 
opakujúca sa činnosť človeka, teda neustále hľadanie vody živej - vzťahu s Bohom, 
neustála prosba o dar Ducha Svätého, aby nám zjavoval božiu vôľu a aby sme viac 
rozumeli Bohu. !
-strom života, ktorý rodí dvanásť krát ovocie je obraz dokonalosti, symbolom večnosti, 
naplnenia novej dokonalosti, už nebude slúžiť na odsúdenie človeka, ale na život večný. 
-budú hľadieť na Jeho tvár - Toto je konečný cieľ dejín vykúpenie: Boh je uprostred svojho 
ľudu, národa, očisteného Jeho krvou, ním samým (veríme, že JKristus je pravý Boh a teda 
Boh “sám seba” dal za hriešnikov) Mt 5,8: “Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha 
uvidia.” Prítomnosť Božia bude tým najväčším blahom a radosťou, o ktorej je dnes ťažké 
hovoriť múdro, nevieme to vyjadriť (“Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce 
človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú.” 1Kor 2,9) Dnes to 
môžeme zažiť v menšej miere, keď sa poddáme Bohu a on urobí niečo, čím jasne 
spoznáme: To je Boh! Dáva tú možnosť tým, ktorí o to stoja a modlia sa za to. Avšak ľudia 
nedostávajú tieto skúsenosti, pretože o to neprosia, nehorlia za ne. !
- Prídem skoro! - Rímskym 13,12: ”Noc pokročila, a deň sa priblížil. Složme tedy skutky 

temnosti a oblečme si zbrane svetla. Jako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a 
pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie v zvade a závisti.” (ROH) Kristus 
varoval pred “presnou dobou”, ktorú vypočítavali ľudia, máme byť pripravení vydať 
počet stále (podobenstvo) 

“Kto pácha neprávosť, nech ju pácha ďalej! Kto je špinavý, nech sa špiní ďalej! Ale kto 
koná spravodlivosť, nech ju koná ďalej! A kto je svätý, nech sa posväcuje ďalej!” Toto 
zrejme znamená, že ten, kto hrešil, bude ďalej hrešiť, a kto podvádzal, bude ďalej 



podvádzať… teda sa nezmenia, ale ak TY si doteraz bol spravodlivý a verný Bohu, tak 
budˇ Bohu verný aj ďalej  
“Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do 
mesta! “ Perú si oblek d krvi Baránka, teda platia slová Iz. že vaše hriechu budú ako sneh.. 
teda obmyté krvou, zahladené, odpustené. !
Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia 
lži. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných 
zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná.  
-jedna z posledných výstrah v Biblii, hovorí tvrdé veci…. kresťan musí žiť naozaj verne 
Bohu, aby sa nenašiel v týchto kategóriách hriechu, teda, aby to zistil prv, ako ho Pán 
odvolá, kajal sa z nich a prijal odpustenie, obnovenie v Duchu Svätom a rozhodnutie viac v 
tom nežiť. !
Duch a nevesta hovoria: Príď! Kto počúva, nech povie: Príď! Kto žízni, nech príde! Kto 
chce, nech si naberie zadarmo vodu života!  
Duch Svätý inšporuje cirkev-  nevestu Kristovu, aby sa tešil na Neho a túžila po ňom, aby 
už prišiel. Nie je to zbabelosť, je to prosba, aby sa už prejavila božia spravodlivosť na 
svete. Pavel hovorí, že už túži zomrieť a byť s Pánom, ale ak má zostať na tejto zemi, tak 
to pre neho znamená plodnú prácu. Znamená to “Príď” aj výzvu k evanjelizácii sveta, 
šíreniu božej lásky  a Evanjelia. Nezabudnime, že Kristus príde keď bude božie slovo 
zvestované všetkým ľuďom na celej zemi. !
“Ak k nim niekto pridá, tomu Boh pridá pliagy opísané v tejto knihe. 19 Ak niekto vezme 
niečo zo slov tejto prorockej knihy, tomu Boh vezme podiel na strome života a zo svätého 
mesta, opísaných v tejto knihe!” 
Ján zakončuje, že ak by niekto zmenil niečo v božom Slove, aj v tejto knihe, ak by bral 
jednu časť vážnejšie a inou by opovrhoval, bude mu vzatý podiel vo večnosti. Božie slovo 
je treba brať s absolútnou vážnosťou, zasľúbenia, ale aj tresty a prekliatia. !!!

MARANATHA!  
Príď, Pane Ježiši!


