
ZJAVENIE APOŠTOLA JÁNA 

časť 12. 

NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM 

 

NEVESTA BARÁNKOVA 

 

CIRKEV ZOSTUPUJÚCA OD BOHA  

Revelation 21:2  2 A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový 
Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. 

Revelation 21:9-11  9 A prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš 
naplnených poslednými siedmimi ranami, a povedal mi: "Poď, ukážem ti nevestu, 
Baránkovu manželku!"  10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi 
sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha  11 ožiarené Božou slávou. 

• Prví kresťania chápali Cirkev ako mystickú realitu, ktorá objektívne 
jestvuje a ktorá jestvovala u Boha prv, než svet: „Ve spánku se mi, bratří, 
zjevil velmi krásný jinoch a řekl mi: "Kdo myslíš, že je ta stará žena, od níž jsi 
dostal tu knížku?„ "Sybila", povídám. "Mýlíš se". Kdo tedy?" "Církev", pravil. 
"Proč je tedy stará?", ptám se. "Poněvadž byla první ze všech založena. Proto je 
stará. Pro ni byl stvořen svět.“ “ (Hermasov pastier 4,1; polovica 2. storočia po 
Kr.) 

• V tejto chvíli Zjavenie hovorí o tomto istom koncepte: 
o  Spomína NEVESTU (MANŽELKU) BARÁNKOVU, o ktorej na inom 

mieste Písmo hovorí: „Ephesians 5:29-32  29 Veď nik nikdy nemal v 
nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,  30 lebo 
sme údmi jeho tela.  31 Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k 
svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.  32 Toto tajomstvo je veľké; ja 
hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ Nevestou je teda CIRKEV. 

o  CIRKEV  = NEVESTA = MESTO: „"Poď, ukážem ti nevestu, 
Baránkovu manželku!"  10 A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch 
a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha“ – to je 
DÔLEŽITÉ a zakrátko pochopíme, prečo! 

o  ZOSTUPUJE OD BOHA (nie vystupuje k Bohu!) 



Takže: 

Cirkev je Nevesta Baránkova, ktorá ako Sväté 
Mesto zostupuje od Boha k ľuďom! 

 

ČO PRESNE SI POD TÝM PREDSTAVIŤ? 

Na lepšie pochopenie si pridajme ešte štvrtý obraz, ktorý sa v Biblii o Cirkvi objavuje: 

• CIRKEV JE KRISTOVO TELO  – „Ephesians 5:29n  29 Veď nik nikdy nemal 
v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus Cirkev,  30 lebo 
sme údmi jeho tela.“ 

Takže: 

Cirkev je Nevesta Baránkova, ktorá je s Kristom 
jedno Telo a ako Sväté Mesto zostupuje od Boha 

k ľuďom! 

Poďme si to zhrnúť: 

• BOH JE V NEBI. 
• JEŽIŠ ZOSTUPUJE OD BOHA NA ZEM.  
• Je teda SPOJIVOM MEDZI BOHOM A ĽUĎMI: „ Ephesians 2:18  skrze neho 

máme obaja v jednom Duchu prístup k Otcovi.“. Boh a človek zároveň.  
• OD POČIATKU STVORENIA S NÍM JE CIRKEV, S KTOROU JE JEDNO 

TELO pretože ona je NEVESTA (manželka) Baránkova, čiže Tá, s ktorou je 
jedno Telo. 

• CIRKEV je tak SPOJIVOM medzi Kristom a človekom! 

• ZJEDNOTI Ť SA S CIRKVOU = ZJEDNOTIŤ SA S KRISTOM = MAŤ 
V KRISTOVI PRÍSTUP K OTCOVI . Preto koncil o Cirkvi hovorí: „Svetlom 
národov je Kristus: tento svätý cirkevný snem zhromaždený v Duchu Svätom si 
preto túžobne želá hlásaním evanjelia každému stvoreniu (porov. Mt 16,15) 
osvietiť ľudí jeho jasom, ktorým žiari tvár Cirkvi. Keďže však Cirkev je v Kristovi 
akoby sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a 
jednoty celého ľudského pokolenia, chce - pokračujúc v diele predchádzajúcich 
koncilov - zreteľnejšie vysvetliť svojim veriacim a celému svetu svoju podstatu a 
svoje univerzálne poslanie.“ (Lumen gentium 1) 



• CIRKEV TAK SKUTO ČNE ZOSTUPUJE OD BOHA – nie je to „skupina 
ľudí“, ktorí sa zhromaždia a vytvoria tak cirkev (čiže zbor, farnosť, komunitu,…), 
ktoré vystupujú zo sveta k Bohu; ale je to niečo, čo zostupuje od Boha k ľuďom 
na zem, aby sa tak stalo „rebríkom a bránou do Neba“.1 

• JE MESTOM – teda miestom, do ktorého môže človek nastúpiť, nasťahovať 
sa – a tak sa zjednotiť s Kristom a skrze Krista s Bohom. 

 

Cirkev sa tak javí, ako záchranný čln (= Kristus), ktorý z veľkej 
lode (= Boh) posielajú na záchranu topiacich sa ľudí (= my). Kto 

nastúpi, bude zachránený (= spasený). Kto doň nenastúpi, 
zahynie (= zatratí sa). 

„Tento svätý koncil venuje teda pozornosť v prvom rade veriacim katolíkom. A 
opierajúc sa o sväté Písmo a podanie učí, že táto putujúca Cirkev je potrebná na 
spasenie. Jedine Kristus je totiž Prostredníkom a Cestou k spáse; a On sa nám stáva 
prítomným vo svojom Tele, t.j. v Cirkvi. On sám výslovne prízvukoval nutnosť viery a 
krstu (porov. Mk 16,16; Jn 3,5) a zároveň potvrdil nevyhnutnosť Cirkvi, do ktorej ľudia 
vstupujú krstom akoby bránou. Preto by sa nemohli spasiť ľudia, čo by nechceli vstúpiť 
do katolíckej Cirkvi, alebo by v nej nechceli vytrvať napriek tomu, že dobre vedia, že ju 
založil Ježiš Kristus ako potrebnú (na spasenie).“ (Lumen gentium 14) 

 

AKO „NASTÚPI Ť“ DO CIRKVI?  

• Hovorí o tom už sám text: STAŤ SA NEVESTOU! Stotožniť sa so zmýšľaním 
a postojmi nevesty! Čiže: 

o  ZAMILOVA Ť SA DO KRISTA: „1 Corinthians 13:1-3  Keby som 
hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som 
ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.  2 A keby som mal dar proroctva a 
poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že 
by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol.  3 A 

                                         
1 porov. John 1:51  51 Potom mu povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať 
a zostupovať na Syna človeka."  a Genesis 28:12-17  2 I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný koniec 
siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom.  13 A hľa, nad ním stál Pán a hovoril: "Ja som Pán, Boh 
tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, dám tebe a tvojmu potomstvu.  14 A potomstva tvojho bude ako 
prachu zeme a ty sa rozšíriš na západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky 
pokolenia zeme.  15 Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja 
ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prisľúbil."  16 Vtedy sa Jakub prebudil zo spánku a povedal: "Ozaj, Pán je na tomto 
mieste a ja som o tom nevedel!"  17 I nadišiel ho strach a povedal: "Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu 
je brána do neba!" – a tou bránou je Kristus. 



keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje 
telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“  

Alebo, v zmysle, že „1 John 3:16  Čo je láska, poznali sme z toho, že on 
položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.“, hovorí 
Ježiš: „Matthew 16:25  25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale 
kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ 

o  STAŤ SA S KRISTOM JEDNO TELO (= stotožniť sa s Ním 
v zmýšľaní, živote, konaní)…: „Colossians 3:11  11 Potom už niet Gréka 
ani Žida, obriezky ani neobriezky, barbara, Skýta, otroka, slobodného, ale 
všetko a vo všetkom je Kristus.“; „ Galatians 3:27-28   27 Lebo všetci, čo 
ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.  28 Už niet Žida ani Gréka, 
niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v 
Kristovi Ježišovi.“ 

O tom nám už hovorilo aj Zjavenie: „Revelation 14:3-5   tú pieseň sa 
nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.  4 
To sú tí, čo sa nepoškvrnili so ženami, lebo sú panici. Tí nasledujú 
Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a 
Baránkovi.  5 V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.“ 

o …A SÚČASNE JEDNO TELO NAVZÁJOM, lebo jedno bez druhého 
možné nie je: „Romans 12:4-5  4 Lebo ako máme v jednom tele mnoho 
údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť,  5 tak aj my mnohí sme jedno 
telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.“ 

A teraz sa môžeme pozrieť na biblický text: 
 

Nový Jeruzalem (21,1–5) 

Začína sa nový svet, ktorý je vo všetkom protikladom toho starého: 

• POTOM SOM VIDEL  – t.j. po skončení „tisíc rokov“ a záverečnom boji so 
Satanom. 

• NOVÉ NEBO A NOVÁ ZEM : 
o „nové“, gr. kainos – má v gréčtine tri významy: 

� Jestvujúce ešte len krátky čas 
� Kvalitnejšie a dokonalejšie, než predchádzajúce 
� Doteraz nevídané 



o  nebo a zem – „Nové stvorenie bude podobné pociatocnému stvoreniu. 
Nebo bude obnovená Záhrada Eden. Boh, ludstvo, zvieratá a všetko 
prirodzené stvorenstvo sa budú opät radovat v jednom spolocenstve! Biblia 
zacína Bohom, clovekom a zvieratami v dokonalom spolocenstve v záhrade 
(1M 1-2). Biblia koncí Bohom a clovekom v prostredí záhrady (Zj 21-22) a 
podla proroctiev, aj zvieratami (Iz 11:6-8; 65:25). Veriaci nejdú do neba, 
nový Jeruzalem schádza z neba (Zj 21:2) a prichádza do novo-stvorenej a 
ocistenej zeme. Boh a clovek sú opät spolu (1M 3:15; Iz 7:14; 8:8,10; Zj 
21:3).“ (REV) – inými slovami, hriechom spôsobený rozdiel medzi 
„nebom“ a „zemou“ sa stiera. Je len jediný nový svet, v ktorom Boh, 
Jeho stvorenie a človek žijú v jedinej jednote!2 

o  OPOZITUM „Starej zeme a starého neba“, kde oboje bolo oddelené od 
seba a tak vlastne nedokonalé a narušené: 

� Nebo bez zeme a bez človeka 
� Zem zase bez neba a bez Boha 

o  MORA UŽ NIET : Jestvuje viac možností interpretácie: 
� „1. Nakolko more sa v 4:6 spomína ako spôsob vykreslenia Božej 

svätosti, ktorá Ho oddeluje od hriešneho ludstva, niektorí vidia 
vylúcenie mora ako obnovenie dokonalého spolocenstva medzi 
Bohom a ludstvom. 

� 2. Nakolko v Zj 20:13 sa more javí ako jedno z troch miest zadržania 
mrtvych, je to spôsob vyjadrenia, že všetkým mrtvym bol už udelený 
jeden z dvoch možných vecných osudov. 

� 3. Nakolko prvá šelma v Zj 13:1 vychádza z mora a je tam narážka 
na more predstavujúce zlých ludí z Iz 57:20, asi je to zmienka o 
zlých, ktorí už nejestvujú. 

� 4. Nakolko Zj 17:15 je citát z Iz 17:12-13, kde vody predstavujú ludí, 
mnohí tvrdia, že je to odkaz na zlé národy, podobne ako Ž 2.“ (REV) 

� „V moři viděli tehdy nečistý živel, vyšla z něho šelma (13,1), lidé 
měli z moře strach, bylo znamením chaosu, neklidu a ohrožení. Jeho 
zmizení znamená pokoj a klid nového stavu světa.“ (PA) 

� Všeobecne to spoločne znamená, že ZLO, spočívajúce 
v oddelenosti od Boha (lebo to je príčina, náplň, definícia 
i následok zla súčasne) už pominulo.  

• U spasených tým, že ho zanechali.  

                                         
2 porov. aj: Acts 3:19-21  19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy  20 a prišli časy osvieženia od Pána, aby 
poslal Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš,  21 ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna 
hovoril Boh ústami svojich svätých prorokov. – inými slovami, Ježiš ako človek opúšťa zem a „uchyľuje“ sa do neba, mimo 
zeme – ale len dovtedy, kým všetko nebude obnovené a nebo a zem splynú do jedného. S Jeho príchodom príde na zem 
samo Nebo. 



• U zatratených tým, že sa „odsťahovali“ a žijú si svoje zlo 
sami, pre seba, vytvárajúc tak „ohnivé jazero“ zla. (Slovo 
„pominulo“, gr. aperchomai, znamená aj „odísť preč“, 
odsťahovať sa) 

• Ako sa to stane? 
o „Prvé mínění, které bylo možná ovlivněno myšlením perským, se domnívá, 

že hříšný kosmos prodělá v celosvětovém „ohni" (2Pt 3,10-133) totální 
očištění a bude zbaven viny. Z očištěného prvního stvoření Bůh vytvoří 
„nové nebe a novou zemi", druhé stvoření. Toto pojetí bylo známé obci v 
Kumránu (1 Kumránský hymnus III, 29-36). Z očištěných prvků minulosti 
bude vytvořeno nové, kvalitativně odlišné. Naše vyjadřování by si pak 
mohlo zvyknout mluvit na místo o „konci světa" o „p řeměně světa"  nebo o 
„budoucnosti světa".“  

� Čo by pekne korešpondovalo s ideou spolustvoriteľstva 
a vysvetľovalo by to napríklad aj ďalšie slová Zjavenia: „Revelation 
21:26-27  26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov.  27 Ale 
nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň nevojde, iba 
tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ 

o Druhý výklad hovoří o úplném zániku prvního kosmu a zcela novém 
stvoření (Kn. Henochova 72,1; 91,164).  

o Důležité je však jen to, že obnova bude Božím dílem.“ (PA) 
• SVÄTÉ MESTO, NOVÝ JERUZALEM  – opak Babylonu, nesvätého 

a hriešneho. 
o  JE ÚPLNE NOVÝ – nielen obnovený. Je nový a doteraz nevídaný – a aj 

preto Ján hovorí, že „zostupuje z Neba“. 
• ZOSTUPUJE Z NEBA – je to dar od Boha. Tu vidieť, že Cirkev – to je viac, 

než len zhromaždení ľudia. Je to Kristovo Telo, Kristus sám, zjednotený so 
svojou nevestou. 

• AKO NEVESTA  – opak „neviestky“ z Babylonu. 
• VYSTROJENÁ – o tom sme už počuli, čím je táto Nevesta ozdobená: 

„Revelation 19:8  8 A smela sa obliecť do čistého, skvúceho kmentu; ten kment sú 
spravodlivé skutky svätých."“ 

o  PRE SVOJHO ŽENÍCHA  - -aj tu je protiklad s neviestkou.  

                                         
3 2 Peter 3:10-13  10 Pánov deň príde ako zlodej. A vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa páľavou rozplynú, aj zem i 
diela, ktoré sú na nej.  11 A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy,  12 čo očakávate túžobne 
príchod Božieho dňa, pre ktorý sa nebesia páľavou rozplynú a živly sa v ohni roztopia!  13 Podľa jeho prísľubu očakávame 
nové nebo a novú zem, na ktorých prebýva spravodlivosť. 
4 Kniha o drahách nebeských světel, o postavení každého podle jejich tříd, podle jejich moci a podle jejich období, podle 
jejich jmen a jejich míst původu a podle jejich měsíců, které mi ukázal Ureel, svatý anděl, který mě doprovázel a který je 
jejich vůdcem. On mi ukázal všechny jejich zákony tak, jak jsou a jak je to se všemi roky světa až do věků, než bude 
dokonáno nové stvoření, které bude trvat na věky. … Původní nebe zmizí a zanikne a objeví se nebe nové; všechny mocnosti 
nebes budou zářit na věky sedmkrát silněji . 



� NEVIESTKA bola vystrojená a vyzdobená pre seba a k sebe 
zvádzala a vábila ľudí. 

� NEVESTA naopak je vyzdobená kvôli ženíchovi. To odhaľuje aj 
motív, pre ktorý sú tie skutky „spravodlivé“ a ním je láska. 

• HĽA, BOŽÍ STÁNOK JE MEDZI ĽUĎMI! A BUDE MEDZI NIMI 
PREBÝVAŤ; ONI BUDÚ JEHO ĽUDOM A SÁM BOH - ICH BOH - BUDE 
S NIMI  –  Ako sme hovorili, nebo a zem sa stávajú jedným. Tak, ako to mal Boh 
v Raji v úmysle, Nebo (a Boh osobne) zostupuje na zem a zem sa tak sama stáva 
Nebom.5 

• ZOTRIE IM Z O ČÍ KAŽDÚ SLZU A UŽ NEBUDE SMRTI ANI ŽIA ĽU; 
ANI NÁREKU, ANI BOLESTI VIAC NEBUDE   

o „Toto je narážka na Iz 25:86 (Mt 5:4; 7:17). Nový vek bude cas radosti, 
pokoja, plnosti a chvály!“ (REV) 

o  A prečo toto všetko nastane? 
• LEBO PRVÉ SA POMINULO … – Znova tu zaznieva učenie Katechizmu: 

„Tieto tresty sa nemajú chápať ako nejaký druh pomsty, ktorú  Boh ukladá 
zvonku, ale ako čosi, čo vyplýva zo samej povahy  hriechu.“ (KKC 1472).  

o  Utrpenie a bolesť je následok hriechu. 
o  Podstatou hriechu je odcudzenie sa Bohu.7  
o  Riešenie sa preto spočíva v dvoch veciach: 

� „Vyjdení“ z tohto „bez-Božného“ sveta8… 
� … a v obrátení sa celým srdcom k Bohu9 – ako milujúca Nevesta 

k milovanému Ženíchovi. Text je vskutku veľmi logický! 
• TEN, ČO SEDEL NA TRÓNE – Kto je to? JHWH  (ako v 1,8)? Alebo Kristus  

(ako naznačuje 22,3)? Zdá sa, že táto nejednoznačnosť je zámerná, veď ako 
hovorí Ježiš: „John 10:30  30 Ja a Otec sme jedno.“ „ Tak, ako bolo prvé stvorenie 
prinesené do existencie Božím (t.j. Otec skrze Syna) vypovedaným slovom (1M 
1:3,6,9,14,20,24; Ž 33:6,9), tak bude aj Jeho nové stvorenie.“ (REV) 

• POVEDAL … "PÍŠ: TIETO SLOVÁ SÚ VERNÉ A PRAVDIVÉ."  – „Jan 
teď vidí něco nesmírně krásného. Nový svět tvoří jen ten, který sedí na trůnu, Bůh 
sám. „Aj, nové činím všechno!" - zní mocný hlas toho, který se nespokojuje s 
vylepšováním a úpravami pokaženého člověka a jeho světa. Proto zde není místo 
pro moře, pradávný symbol chaosu a zla; odtud přece vystupovala šelma. A také 

                                         
5 Niečo, čo bolo napríklad pre Šalamúna nepredstaviteľné: „1 Kings 8:27   27 Či naozaj bude Boh bývať na zemi? Veď 
nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť“ 
6 Isaiah 25:8  8 Zničí smrť navždy a Pán, Jahve, zotrie slzu z každej tváre a hanbu svojho ľudu odstráni z celej zeme, lebo 
Pán hovoril. 
7 Bible však zná ještě hlubší formu „odcizení" - a to vůči Bohu. Její první stránky vyprávějí o harmonii mezi Bohem a 
člověkem ve vztahu důvěry a lásky. Ale neposlušnost - a zde je podstata lidského hříchu vůbec - jej vzdaluje Bohu, když se 
člověk před ním skrývá; natrvalo jej odcizí také ráji, z něhož je vyhnán. (AZN) 
8 2 Corinthians 6:17-18  17 A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás 
prijmem  18 a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán. 
9 Jeremiah 29:13  13 Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. 



už tu není nikdo, jemuž by utrpení a smutek vháněly slzy do očí. Začíná se znovu. 
Připadá nám to jako krásná, leč neskutečná pohádka. Proto zde mluví sám 
Bůh, aby nám potvrdil, že tato slova jsou „věrná a pravdivá", že mají váhu a lze 
se na ně spolehnout.“ (AZN) 

• HĽA, VŠETKO ROBÍM NOVÉ  – „Toto je zaslúbenie z Iz 60-66. Odkazuje na 
nový vek Ducha, vek Mesiáša, vek spravodlivosti, ktorý Ježiš ustanovil pri svojom 
prvom príchode a završi pri svojom druhom príchode.“ (REV) 

 

O ČOM TO JE? (21,6–8) 

Predchádzajúce verše hovorili o spáse a o jej zavŕšení v Novom Jeruzaleme = Cirkvi 
oslávenej = Neveste Baránkovej. 

Teraz nasleduje pár veršov, ktoré trochu poodhaľujú podstatu tohto Nového Života: 

• STALO SA, JA SOM ALFA A OMEGA, PO ČIATOK I KONIEC  – Boží 
úmysel bol definitívne stanovený už v Raji. Odvtedy sa na ňom nič nezmenilo. 
Boh rozhodol – a to znamená, že je to už vlastne vykonané a uskutočnené, hoci 
z pohľadu času sa to akoby ešte len blížilo. 

o „Pravdivost Božího slova se prokazuje především jeho vyplněním (2 33,9; 
Zj 16,17). Bůh je věčný a čas chápe jinak než my lidé. U něho je vše ihned 
skutečností, budoucí je již současné. My na mnohé musíme ještě čekat. 
Proto je zde také připomenuta Boží věčnost slovy: „Já jsem Alfa i Omega, 
počátek i konec“.“ (PA) 

• ZADARMO  – Čo znamená, že sme „ospravedlnení zadarmo jeho milosťou“ 
(Rim 3,24)? A že Boh zadarmo dáva piť z prameňa Živej vody? V Zjavení sa 
tento motív objaví ešte raz: „Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si 
naberie zadarmo vody života“ (Zjv 22,17). A práve tento výrok, spoločne s ideou 
ŽENÍCH-NEVESTA nám pomôže dokonale celú vec pochopiť: 

o  BOH JE V NEBI – Je dokonalý, svätý, spravodlivý a nič pre seba 
nepotrebuje. 

o  ČLOVEK je všetko iné, len nie podobný Bohu. Je zlý, hriešny a žije si 
svoje peklo dole, na zemi, kam sa vybral, keď opustil Raj. 

o  BOH ČLOVEKA MILUJE a preto sa oň UCHÁDZA ako ŽENÍCH. 
Prichádza na zem, aby človeka zachránil a získal pre seba. 

o  OSPRAVODLIVUJE ČLOVEKA, odpúšťa mu jeho hriech a jeho dlh: 
„Colossians 2:14 Zotrel dlžobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti 
nám a prekážal nám, a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž.“ 

o  NAKONIEC SI HO VOLÍ AKO SVOJU NEVESTU. 



o  VŠETKO TOTO SA DEJE ZADARMO. Nevesta si nijako nemusí 
zaslúžiť priazeň svojho Ženích. Nemusí ani platiť dlh za svoj hriech. A je 
jej zadarmo ponúknuté aj uzdravenie z následkov hriechu. Všetko toto je 
zadarmo. Inými slovami: VŠETKO, ČO KONÁ BOH v tomto podniku 
záchrany človeka, koná zadarmo a človek si to nemusí nijako zaslúžiť. 

o  LENŽE SPÁSA NIE JE LEN O ŽENÍCHOVI. Je aj o Neveste. Aj ona 
musí prijať Ženícha a nasledovať Ho: „Psalm 45:11-12.17  11 Čuj, dcéra, a 
pozoruj, nakloň svoj sluch, zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.  12 
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu. … 7 
Miesto tvojich otcov zaujmú tvoji synovia; urobíš ich kniežatami nad celou 
zemou.“ 

o  O TOMTO AKTE NEVESTY hovorí potom dobrá polovica Zjavenia, keď 
zdôrazňuje jej oddanosť až na smrť. Bez nej spása nie je možná – a preto 
môžeme povedať, že spása je síce zadarmo, ale nie zadarmo ☺. Alebo: 
Nevesta si nemusí kúpiť, ani zaslúžiť svoje vyvolenie Ženíchom. Musí sa 
ale Nevestou stať – inak jej je toto vyvolenie nanič…  

• KTO ZVÍ ŤAZÍ, ZDEDÍ TOTO; A JA BUDEM JEHO BOHOM A ON 
BUDE MOJÍM SYNOM . – popis PODSTATY Neba: 

o  Človek so svojim Bohom. 
o  Syn so svojim Otcom. 
o  Nevesta so svojim Ženíchom. 
o  Spoločenstvo lásky, ktorá nič nepotrebuje, lebo všetko má, všetko 

uspokojuje a všetko napĺňa: „John 6:35  35 Ježiš im povedal: "Ja som 
chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo 
mňa, nikdy nebude žízniť.“ 

Len teraz nedávno sa ma jeden študent opýtal: Dajú sa v Nebi hrať počítačové hry? Absurdná otázka. 
Ako keby zamilovaný chlapec, ktorý zápasí o najkrajšie dievča pod Slnkom, konečne získal ženu 
svojich snov – a na prahu manželskej spálne sa pýtal: Počuj, a máš do postele zavedený internet? 
Môžem sa v nej hrať na počítači? Takže som mu odvetil: Samozrejme, že nie! A on na to: Tak to 
radšej nepôjdem do Neba. Táto odpoveď dobre ilustruje predstavu mnohých ľudí: Nebo je nejaké 
miesto, kde sa niečo robí. Nie Boh. Boh im je ukradnutý. Nestarajú sa o Neho. Žijú len tak, aby ich 
(podľa ich odhadu) vzal do Neba a aby ich nepotrestal. Je pre nich len „nevyhnutným zlom“ – keby sa 
do Neba dalo dostať bez Boha, s radosťou by to urobili (o tom je príťažlivosť New Age)! Lenže Nebo 
– to je svadobná noc Nevesty a Ženícha. Je pravda, že normálne manželia ráno z postele vstanú a na 
ten počítač si aj pokojne zájdu. Ale len preto, že ani najkrajšia žena na svete nie je Boh a ani ten 
najvášnivejší sex nie je Blaženosťou zjednotenia sa s Bohom. Preto v Nebi už nie je potrebné, ale ani 
vhodné a želateľné „odskakovať“ si od Boha k niečomu inému! Kto by sa nechal niečím podobným 
vyrušovať, keď práve prekypuje blaženosťou lásky, vyššou ako Nebo a hlbšou ako Podsvetie, v náručí 



Ženícha? Ale to pochopí len a jedine Nevesta. Pre ostatných je to nepochopiteľné – a preto radšej 
pôjdu niekam, kde je aspoň ten internet, keď už nič iné… ☺10 

• ZBABELCI, NEVERIACI, POŠKVRNENÍ, VRAHOVIA, SMILNÍCI , 
TRAVI ČI, MODLOSLUŽOBNÍCI A VŠETCI LUHÁRI  – a je tu výpočet 
vlastností, ktoré spoľahlivo človekovi zabránia stať sa Nevestou: 

o  ZBABELCI  – gr. deiloi, zbabelí, „baby“. Zaujímavé, že? Ale je to tak: 
Evanjelium je veľký podnik. V ňom sa Nevesta celá oddáva Ženíchovi. To 
chce odvahu uveriť Mu, odvahu milovať Ho, odvahu riskovať lásku 
a skutočnú, úplnú vydanosť, o ktorej Ježiš hovorí: „Luke 14:26-33  26 "Ak 
niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, 
bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom.  27 A kto ide za 
mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom.  28 Ak niekto z vás chce 

stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklad, či má na jej dokončenie?  29 Aby sa mu 
potom, keď položí základ a nebude ju môcť dostavať, nezačali všetci, čo to uvidia, posmievať:  
30 “Tento človek začal stavať, a nemohol dokončiť.”  31 Alebo keď sa kráľ chystá do boja s iným 
kráľom, či si najprv nesadne a neporozmýšľa, či sa môže s desiatimi tisícami postaviť proti 
tomu, ktorý ide proti nemu s dvadsiatimi tisícami?  32 Ak nie, vyšle posolstvo, kým je tamten ešte 

ďaleko, a prosí o podmienky mieru.  
33 Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne 

všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“  
� „Zbabělost není „slabost" - aspoň ne v pohledu poslední knihy 

Písma - ale důvod k odsouzení.“ (AZN) 
� A naopak: „1 John 4:18-19  18 V láske niet strachu, a dokonalá 

láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je 
dokonalý v láske.  19 My milujeme, pretože on prvý miloval nás.“ – 
toto je návod na odvahu: Oči upreté na Kristovu obetu za nás – 
a láska, ktorú v nás Kristova láska vyvoláva! 

o  NEVERIACI  – gr. apistoi  
� samozrejme, ak neuverím Láske Ženícha, ani sám sa 

nezamilujem. „James 2:19  aj diabli veria, a trasú sa!“ – ako 
výstižne to popiuje mnohých „kresťanov“, ktorí sa trasú len o to, aby 
sa spasili a neboli zatratení – a súčasne im je Boh (ktorý tou spásou 
JE) srdečne ukradnutý… 

� Slovo apistos môže súčasne znamenať aj „NEVERNÍ“  – a to je 
zase oblasť lásky. Milujúci je verný milovanému, Nevesta Ženíchovi 
– a Ženích Neveste11. Ak nemilujeme – potom sme verní iba sebe, 
ale nie Ženíchovi. Vernosť je jedným zo znakov lásky. 

o  Toto sú prvé a najzávažnejšie príčiny, pre ktoré by „nevesta“ mohla ostať 
„na ocot“…!!! 

                                         
10 Do tkaniva tohoto obrazu je vetkáno poznání, že být v Boží přítomnosti znamená být ve společenství. Tam bude naplněna 
naše potřeba někam opravdu patřit. Obraz Nového Jeruzaléma není obrazem individuální spásy. (TBD) 
11 Revelation 19:11  11 Potom som videl otvorené nebo a hľa, biely kôň - a ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý 



o  POŠKVRNENÍ  – „„ nečistí", asi ti, kteří se poskvrnili službou šelmě a 
její oslavou.“ (PA) – idea „nekompromisnosti“ so svetom je motív, 
tiahnuci sa celým Zjavením, ale aj celo Bibliou: „James 4:4  4 
Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s 
Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom 
Boha.“  

� Prečo? Pretože svet – to je SEBECTVO BEZ BOHA.  
� Naopak, kresťanstvo je LÁSKA K BOHU. Oboje sa podstatne 

vylučuje – a vidieť to hlavne vtedy, keď ide o život: Zachrániť si 
život na úkor Krista? Alebo ostať verný Kristovi na úkor života? 
„Matthew 16:25  25 Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, 
ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“  

o  Tieto vlastnosti majú logickú postupnosť:  
� Zbabelosť zabraňuje viere 
� a bez viery začíname patriť svetu a žiť podľa sveta, v ktorom 

hľadáme alternatívu Boha, ktorému nemáme odvahu uveriť. 
o Ostatné hriechy sú potom už len následkom týchto troch: 

� VRAHOVIA – hľadám svoje záujmy aj na úkor iného 
� SMILNÍCI – rozkoš na úkor lásky a aj na úkor iného 
� TRAVIČI (resp. ZAKLÍNAČI)12 – ak treba, tak aj zákerne a podlo 

(nie v „čestnom súboji“, ak by sme použili primeranú terminológiu) 
� MODLOSLUŽOBNÍCI – klaniame sa svetu a sebe, nie Bohu 
� LUHÁRI – toto nie je „život z pravdy“ – v zmysle slova alethinos 

pravdivý, ale aj skutočný, reálny, hodnotný. Je to len napodobenina 
života, akési „prežívanie“ a živorenie v tôni smrti… „přebývání v 
Boží přítomnosti bude znamenat - poprvé - skutečný život!“ (TBD)  

� „podle janovského pojetí je lež vrcholným projevem služby ďáblu (J 
8,44).“ (PA) 

• OHNIVÉ JAZERO – DRUHÁ SMR Ť – čiže zatratenie v Pekle, ktoré si sami 
(budovaní Babylonu, ktorý ich tam predišiel) pripravili a vyvolili.  

 

NEVESTA BARÁNKOVA (21,9–27) 

• VYSOKÝ VRCH  – „Podobně viděl zaslíbenou zem Mojžíš z hory Nebo (Dt 
32,49) a také prorok Ezechiel viděl Nový Jeruzalém z vysoké hory (Ez 40,213).“ 
(PA).  

                                         
12 gr. farmakoi, farmaceuti… ☺ 
13 Ezekiel 40:2  2 V božských videniach ma zaviedol do izraelskej krajiny a postavil ma na veľmi vysoký vrch, na ktorom od 
juhu bola akoby stavba mesta. 



o „Mnohí veria tomu, že toto je priama antitéza na velkú neviestku, ktorá 
bola na rovine.  

o Ján však poukazuje na mnoho sz pasáží, takže tu môže íst o odkaz na 
tajomný severný vrch, kde žije Boh (Ez 40:2; Iz 2:2; 14:13; Mich 4:1; 
1Enoch 18:8; 25:3).  

o Dokonca je aj možné, že ide o narážku na satanove pokúšanie Ježiša na 
púšti v Mt 4:8“ (REV) 

• V DUCHU – Jám dáva veľmi jasne najavo, že to, čo vidí, sa z nášho hľadiska 
ešte len naplní – aj keď pre Boha to už je „stalo sa“! – a v tom je prameň našej 
istoty: To, čo očakávame a čo dúfame, že nastane, sa UŽ STALO! Už to je 
uskutočnené! A my už len čakáme, kedy sa toto uskutočnené stane zjavným aj 
v našom časopriestore. 

• OŽIARENÉ BOŽOU SLÁVOU  – Kedysi ľudia verili, že Slnko je bohom. Jám 
hovorí, že Boh je slnkom – ale v omnoho plnšom význame, než ono „pozemské“ 
Slnko… „Isaiah 60:19-20  9 Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani k žiare ti už 
nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou.  20 
Tvoje slnko už nezapadne a z tvojho mesiaca neubudne, lebo ti bude Pán večným 
svetlom; ukončia sa dni tvojho zármutku.“ 

• VZHĽAD MESTA :  
o „V následujících odstavcích rozvádí Jan obraz města, aby zdůraznil tyto 

základní výpovědi o naději, které z těchto obrazů máme přijmout. Jak má 
ve zvyku, vrší představu na představu, obraz na obraz, až jsme tím téměř 
zahlceni ve snaze zachytit detaily Janova vidění. Ale právě o to Janovi jde: 
Vždyť se snaží zachytit, popsat a vylíčit Boží slávu!  

o A opět se zde setkáváme se stejnými vzácnými obsahy, které figurovaly v 
Janově popisu Sedícího na trůnu na samotném počátku jeho vidění.“ 
(TBD) – inými slovami: je ZBOŽŠTENÉ! Toto je nakoniec aj význam 
spojenia „ožiarené Božou slávou“. 

o „M ěsto vyzařuje jas jaspisu, křišťálu, zlata, smaragdu a bohatství dalších 
klenotů. Janovi jde především o to, aby nám předal vnímání té ohromující 
nádhery, kterou spatřil. Je to nádhera Boha samotného.  

o Do vidění je rovněž zabudována symbolická hodnota čísla dvanáct, což je 
připomínka Božího lidu, chápaného jako dvanáct pokolení Izraele. Při 
popisu města se s dvanáctkou setkáváme stále znovu. Město má dvanáct 
bran, které střeží dvanáct andělů. Na dvanácti branách jsou jména 
dvanácti izraelských pokolení. Město má dvanáct základních kamenů, na 
nichž jsou napsána jména dvanácti apoštolů Beránkových. I rozměry města 
odrážejí symbolickou hodnotu dvanáctky. Jedná se o dokonalou krychli. 
Výška, délka i šířka je dvanáct tisíc stadií (mnohé překlady tuto skutečnost 



zastřou, protože míry převedou na moderní kilometry nebo míle14). Hradby 
města jsou široké 144 loket (12 x 12). To vše odpovídá počtu Beránkových 
následovníků: 144 000 (12 x 12 x 1000). Zjevení nám tím říká velmi 
jednoduchou věc: Do tohoto města patří ti, kdo následují Beránka. Je to 
město pro ně.“ (TBD) – alebo: Mesto ŠITÉ NA MIERU tých, ktorí sú 
zamilovaní do Ženícha!15  

o „Zjevení si také všímá toho, že brány tohoto města směřují do čtyř 
světových stran. Tím nám opět připomíná, že Beránkův lid není 
definován úzce národnostně. Tento lid naopak pochází ze všech jazyků, 
kmenů a národů. O něco dále Jan píše, že „národy budou chodit v jeho 
světle" (21,24).  

o Jan nám rovněž říká, že ve městě není žádný chrám (21,22). Nejprve nás 
to zarazí, když se nad tím ale zamyslíme, dává to dokonalý smysl.  

� Dávný chrám byl místem, kam lidé chodili, aby se setkali s Bohem. 
Setkávali se s ním prostřednictvím náboženských úkonů za pomoci 
třídy kněží, kteří přístup k božstvu zprostředkovávali.  

� Nový Jeruzalém je ale místem bezprostřední Boží přítomnosti. 
Potřeba nějakého náboženského zprostředkování pominula. 
Pominula již i potřeba mít nějaké zvláštní místo či zvláštní úkony, 
které by nás spojovaly s Bohem. Jan říká, že sám Všemohoucí Bůh 
je chrámem (21,23). Být ve městě znamená být v nejsvětější svatyni.  

o Město je rovněž místem nekonečného světla. Protože Bůh sám a Beránek 
jsou světlem města, den nikdy nepohasne. Neznamená to, že budeme na 
věky uvězněni v oslnivé skříňce na šperky bez možnosti ztlumení světel. 
Říká-li Jan „... nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je 
bude osvěcovat" (22,5), mluví o Boží přítomnosti. Město je místo, kde 
bude Bůh sám - a my tam budeme také.“ (TBD) 

• TEN, ČO SO MNOU HOVORIL, MAL MIERU ZO ZLATEJ TRSTINY 
NA PREMERANIE MESTA  – „Meranie bolo už skôr použité pri preukazovaní 
Božej ochrany a starostlivosti (11:1-2; Jer 31:38-40; Zach 2:1-5). Proroctvo z 
Ez 40 o posledných casoch taktiež obsahuje meranie.“ (REV) „Z měření vysvítá 
velikost a dokonalost tohoto Božího města, které je cílem zbožné touhy Božího 
lidu. I „ zlatá míra", kterou se měří, ukazuje na dokonalost, důstojnost a nádheru 
svatého města. Nejde o skutečné míry, ale zase o symboly. Zpráva má svou 
předlohu u Ez 40nn a 48,30-3516.“ (PA) 

                                         
14 Dvanáct tisíc stadií je asi 2200 km (vzdálenost z Londýna do Leningradu). Můžeme si ještě připomenout, že číslo dvanáct 
je symbolem spásy a číslo tisíc číslem plnosti. (PA) 
15 S trochou humoru: Preto je tam namiesto internetu „zavedená“ Božia Sláva a namiesto zábavného parku je v strede sám 
Boh! 
16 Ezekiel 48:29-35  29 Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmene, a toto sú ich údely," 
hovorí Pán, Jahve.  30 A toto sú východy mesta: na severnej strane rozmery štyritisícpäťsto.  31 Brány mesta budú podľa 



• KOCKA – „…v dokonalom kubickom symbole, podobnom sz „Svätyni Svätých.“ 
(REV) „Půdorysem města je čtverec, platící kdysi za symbol souměrnosti a 
dokonalosti. A ještě víc: také výška má stejnou míru. Podobá se tedy krychli, 
která u Řeků byla znakem nejvyšší dokonalosti.“ (PA) 

• DRAHÉ KAMENE V MÚRE – „Táto séria kamenov môže byt identifikovaná s  
o 1. kamenmi na efóde Velknaza (2M 28:17-20); mená a poradie sa však 

líšia. Toto nebolo nezvycajné, lebo mená starovekých kamenov sa menia z 
krajiny na krajinu a zo storocia na storocie.  

o 2. mestom klenotov z Iz 54:11-17  
o 3. krásou krála Týru (alebo Satana) prejavenou v královských (alebo 

nebeských) šperkoch v Ez 28:12-13  
o 4. zverokruhom, ale v opacnom poradí (Filo a Jozefus)“ 
o „O drahokamech je také řeč v popisu krásy pračlověka v ráji (Ez 28,1317), 

v Izaiášově vizi Siónu (Iz 54,11-1218) a v chvalozpěvu Tobiášově (Tób 
13,1719).“ (PA) 

• BRÁNY Z PERÁL  – „Toto je symbolika. Ide spät do rabínskych tradícií 
Talmudu, „Sanhedrin“ 100a, kde sa píše, že brány eschatologického mesta mali 
byt spravené z jedného kamena, vysokého cca 14 metrov.“ (REV) 

• STRÁŽENÉ ANJELMI – „Pro starověká města bylo důležité, aby především 
brány byly dobře střeženy; a proto i zde je zmínka, že „brány budou střeženy 
anděly". Nejde možná jen o naznačení výsostné jistoty a bezpečí, ale i vznešenosti 
a slávy.“ (PA) 

• CHRÁM SOM V ŇOM NEVIDEL – „Toto je velmi nezvycajné v porovnaní s 
pocetnými pasážami v Zjavení, kde je vykreslený nebeský chrám (3:12; 7:15; 
11:1,2,9,19; 14:15,17; 15:5,6,8; 16:1,17). Rovnaký koncept nebeského chrámu je 
vyjavený v liste Židom (cf. 8:2-5; 9:11,23-24.)“ (REV) – Zmysel? Kým sú „nebo 
a zem“ oddelené, je aj chrám symbolom oddelenia Boha a človeka. V novom 
svete sa ale hranica stiera – a samotný chrám, v ktorom doteraz prebýval iba 
Boh, sa stáva mestom pre Nevestu Baránkovu a všetkých, ktorí k nej patria! 

                                                                                                                                           
mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever: jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Léviho.  32 Na 
východnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Jozefova, jedna brána Benjamínova, jedna brána Danova.  33 Na 
južnej strane rozmery štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Simeonova, jedna brána Isacharova, jedna brána 
Zabulonova.  34 Na západnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána 
Neftaliho.  35 Dookola osemnásťtisíc a meno mesta je: Pán je tam. 
17 Ezekiel 28:13  13 Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy: karneol, topás a jaspis, chryzolit, 
beryl a ónyx, zafír, karbunkul a smaragd, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol 
stvorený. 
18 Isaiah 54:10-12  10 Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa 
neotrasie, hovorí Pán, tvoj zľutovník.  11 Biedny, zmietaný, bezútešný! Hľa, ja ti položím z drahokamu základy a tvoju 
podstavbu zo zafíru.  12 Tvoju obrubu urobím z rubínu, tvoje brány z karbunkulu a tvoje hranice zo vzácnych kameňov. 
19 Tobit 13:17   17 lebo bude postavený Jeruzalem a v tomto meste Boží dom po všetky veky. Šťastný budem, ak ostane 
niekto z môjho rodu a uvidí tvoju slávu a bude velebiť nebeského Kráľa! Brány Jeruzalema budú postavené zo zafíru a 
smaragdu a všetky tvoje múry z drahých kameňov. Veže Jeruzalema budú postavené zo zlata a jeho hradby z rýdzeho zlata. 
Ulice Jeruzalema budú vydláždené karbunkulom a kameňom ofírskym. 



(porov. „kockatý“ tvar mesta, pripomínajúci svätyňu chrámu20). A sám Boh je 
„chrámom vo vnútri Svätyne-Mesta“… 

• PRINESÚ DOŇ SVOJU SLÁVU … ZHROMAŽDÍ 21 SA V ŇOM SLÁVA 
A BOHATSTVO NÁRODOV  – a toto je krásne! Človek je povolaný byť 
partnerom, spolupracovníkom Boha. A tak i nový Jeruzalem – hoci zostupuje 
nádherný od Boha, naplnený Jeho slávou – je ešte v závere „obohatený“ slávou 
ľudí, teda všetkým dobrým, krásnym, nádherným, cenným a vzácnym, čomu 
dal človek za celé dejiny (z Božej moci) povstať. Nič sa nestratí. Všetko je 
obnovené – a navždy zachované! „Všechny národy se budou moci sejít, sjednotit 
a spolužít; všechno hodnotné, slavné a čestné budou moci vnést do tohoto města 
(14,13).“ (PA) 

• OTVORENÉ BRÁNY – „Brány, ktoré sa nikdy nezatvárajú symbolizujú 
otvorenost, dostupnost, žiadny strach z útoku.“ (REV) Žiaden strach, bezpečie, 
otvorenosť (nie je to žalár, ale svadobná „komôrka“ ☺) 

• ALE NI Č POŠKVRNENÉ, NIK, KTO SA DOPÚŠŤA OHAVNOSTI A LŽI, 
DOŇ NEVOJDE – „Nový vek je charakterizovaný vo svetlejšom, otvorenom 
meste, meste úplnej spravodlivosti. Nie je tam prítomné žiadne zlo!“ (REV)  

o  Napriek „otvoreným bránam“ Zlo do ň nevojde – napríklad aj preto, že 
byť hriešnikom v nebi je to isté, ako byť hluchým na nemom filme: nuda 
nad nudu. Verím tomu, že všetci hriešnici budú pred Nebo utekať ako 
pred Peklom (nakoniec, pozrite sa okolo seba a uvidíte, že to robia až 
dnes!)  

o A, samozrejme, aj preto, že VOJNA SKONČILA . Boh sám zostúpil na 
zem. Už nie sú potrebné brány a hradby a bojujúci anjeli. Tak, ako keď sa 
zažne svetlo a tma zmizne, tak „Psalm 68:3-4  Ako sa rozplýva dym, … ako 
sa vosk roztápa ohňom, tak spred Božej tváre miznú hriešnici.  4 Ale 
spravodliví sa môžu tešiť a jasať pred Božou tvárou a v radosti sa veseliť.“ 

 

TÍ, ČO SÚ ZAPÍSANÍ V KNIHE ŽIVOTA (22,1–5) 

Teraz Ján hovorí niečo o živote v tomto meste, o osude vyvolených: 

• RIEKA ŽIVOTA  – „Koncept rieky prúdiacej z Božej prítomnosti je narážka na 
SZ (Ž 46:4; Ez 47:1-12; Joel 3:18; Zach 14:8). Voda je castá metafora 
odkazujúca na Boha, bohato naplnujúceho duchovné potreby svojho ludu (Iz 

                                         
20 Jiní upozorňují na to, že nový Jeruzalém je vytvořen podle modelu velesvatyně Šalamounova chrámu, která byla 20 loket 
dlouhá, vysoká a široká (lKr 6,20). (PA) 
21 gr. osúsin od feró, niesť. Dá sa ale chápať aj ako „zhromaždia“ – mnohé preklady to tak prekladajú. 



12:3; 44:3; 49:10; Jer 2:13; 17:13; Jn 4:10-15; Zj 7:17; 21:6). Iba Ján používa 
výraz život (zoe) ako zmienku o vzkriesenom živote.“ (REV) 

o  Čistá ako kryštál – „Je to odkaz na cistotu Božieho nebeského mesta 
(4:6).“ (REV) 

o  Vychádzajúca z trónu Boha a Baránka – Zdrojom života tejto vody je 
Boh. Nie voda sama od seba je živá – ale je živá preto, lebo vychádza 
z Boha22.  

• STROM ŽIVOTA  
o  Na oboch stranách rieky – vyjadruje to skôr predstavu lesa, mnohých 

stromov, lemujúcich Rieku života – porov.: „Ezekiel 47:12   12 A pri rieke, 
na jej brehu, z jednej i druhej strany budú rásť rozličné ovocné stromy, ich 
lístie neuvädne a ich ovocie nepominie. Každý mesiac budú mať prvotiny, 
lebo ich vody vyvierajú zo svätyne. Preto ich ovocie bude na pokrm a ich 
lístie na liek."“ 

o „Tento istý strom sa spomína v Zj 2:7. Celá táto vízia je z Ez 47:1-12 (tu, v. 
12). V židovskej apokalyptickej literatúre je mnoho odkazov na strom 
života nachádzajúci sa v 1M 2:9; 3:22 (1Enoch 25:2ff; 4Ezdráš 7:53; 
8:52; 2Enoch 8:3). To, o co Adam prišiel (spolocenstvo, poznanie, vecný 
život), Boh teraz dáva zadarmo vykúpenému ludstvu (Flp 2:6).“ (REV) 

o  12 druhov ovocia dvanásťkrát v roku  – zase 12 x 12… ☺ 
„Každoměsíční úroda a úroda dvanáctkrát do roka znamená stálou úrodu, 
čili plnost věčného života, který nemůže být ničím ohrožen, neboť listí 
tohoto stromu má moc stálého uzdravení“ (PA) 

o  Listy boli uzdravením 
� „Toto je velmi nezvycajné, nakolko by už nemalo ostat nic, co by 

potrebovalo uzdravenie! Možno však ide iba o citát z Ez 47:12; 
možný opakujúci sa teologický motív je, že Boh chce, aby boli všetci 
(„národy“) spasení (Iz 2:3-4; 45:22-25; 60:3; 66:18-19; Zach 2:11; 
8:20-23).“ (REV) 

� A možno Ján len naznačuje, že tie stromy sú tak skvelé, že ešte aj ich 
lístie (ktoré normálne nie je ľuďom nanič) uzdravuje – a čo potom 
ich ovocie, keď už samo líste…! 

• NEBUDE TAM NI Č PREKLIATÉ  – čiže čo by pre svoju povahu mohlo 
a malo byť postihnuté kliatbou (zavrhnutím, odsúdením k zničeniu, vyhubeniu) 
„Je možné, že tento výraz predstavuje hebrejské slovo charam, ktoré znamená 
znicený alebo úplne znicený (Zach 14:11).“ (REV).  

                                         
22 John 4:10-14  10 Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: “Daj sa mi napiť,” ty 
by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu."  11 Žena mu povedala: "Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ 
máš teda živú vodu?  12 Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho 
stáda?"  13 Ježiš jej odvetil: "Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný.  14 Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, 
nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života."  



o „Vše, co bylo pod kletbou, muselo zůstat venku (21,27; 22,15). Tak to také 
prorokoval Zacharias (14,11). Prokletí už nebude existovat, neboť Kristus 
svou spasitelnou smrtí sejmul z lidstva kletbu a nyní v novém stvoření se 
to dovrší (Ga 3,13).“ (PA) „Toto je narážka na 1M 3:1723 a Zach 14:1124. 
Nastal Nový Vek a kliatba zo SZ (Ef 2:15-16; Kol 2:14) bola odnatá 
Kristovou smrtou (Rim 8:18,25; Gal 3:1325; Ef 2:13,16).“ (REV) 

• V ŇOM BUDE TRÓN BOHA A BARÁNKA A JEHO SLUŽOBNÍCI MU 
BUDÚ SLÚŽIŤ;  BUDÚ HĽADIEŤ NA JEHO TVÁR A NA ČELE BUDÚ 
MAŤ JEHO MENO  – „Všimnite si nezvycajné gramatické crty tejto frázy. Je tu 
jeden trón, ale dvaja na nom (t.j. Boh a Baránok). Avšak služobníci slúžia 
„Jemu“ (singulár). Tu je tajomstvo monoteizmu a inkarnácie. Jeden Boh, ale tiež 
Božský Mesiáš (a osobný Svätý Duch).“ (REV). Čiže: 

o  JEDEN Trón 
o  BOHA i BARÁNKA 26 
o  MU slúžia a klaňajú sa mu 
o  Hľadia na JEHO jednu tvár 
o  na čele majú JEHO JEDNO MENO 

• NOCI UŽ NEBUDE  – Tma v SZ symbolizuje zlo a smrť. Ani jedno už v Meste 
nebude – pretože ho ožaruje Dobro a Život v plnom zmysle slova: Boh. 

• BUDÚ KRAĽOVAŤ NAVEKY  – mať účasť na Kristovi v celom Jeho 
majestáte. Iný výraz, opisujúci zbožštenie. „Už při stvoření světa dal Bůh lidem 
moc panovat nad veškerým hmotným stvořením (Gn 1,26). Nyní, na konci, se to 
naplní pro všechny věrné, kteří budou s Bohem a Beránkem vládnout nade vším. 
To znamená, že už nebudou pod žádnou ujařmující mocí, ale budou se těšit 
věčné svobodě a hojnosti, kterou ve starém světě měli jen králové, a to jen na 
čas. Tak dokončuje Bůh svůj plán spásy, započatý v ráji, lidmi a zlými silami 
pokažený, ale v novém nebi, zemi a Jeruzalémě dokončený. O podílu na kralování 
s Bohem jsme četli (1,5-6; 3,21; 20, 4.6).“ (PA) 

 

  

                                         
23 Genesis 3:17  17 A Adamovi povedal: "Preto, že si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal: 
"Nesmieš z neho jesť!", nech je prekliata zem pre teba; s námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. 
24 Zechariah 14:11  11 Budú v ňom bývať, kliatby viac nebude a Jeruzalem bude bývať v bezpečí. 
25 Galatians 3:13-14  13 Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, lebo je napísané: "Prekliaty 
je každý, kto visí na dreve,"  14 aby v Kristovi Ježišovi prešlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru 
dostali prisľúbeného Ducha. 
26 Prečo rozlišuje Ján Boha a Baránka? Pretože to sú dve osoby. Prečo ich ale zlučuje dohromady? Lebo obaja sú Boh. 
A prečo nehovorí „Otec“, ale „Boh“? Pretože Ježiš je Boh, ktorý sa stal človekom – a aj ako človek bol vyvýšený do slávy 
a aj ako človek sedí na svojom Božom tróne. Úchvatná reč! 



ZÁVEREČNÉ SVEDECTVO (22,6–21) 

„Zde končí prorocké výpovědi Apokalypsy. Nic nového nám už dále nebude zjeveno, 
není to ani možné, vždyť tolik nám bylo zjeveno a dáno poznat (1K 1,4-5). Jen abychom 
se podle toho dovedli také zařídit.“ (PA) 

• SVEDECTVO ANJELA … cituje pritom Ježišove slová: „Revelation 22:7  7 
Áno, prídem čoskoro. Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy.“ 

• SVEDECTVO JÁNA… 
o  Malé intermezzo s klaňaním sa… 

• NEZAPEČAŤUJ – t.j. nezataj. Naopak, rozhlás a daj najavo! 
• ČAS JE BLÍZKO  – čas jednotlivca (keď zomrie) aj sveta (keď skončí). 

• KTO ŠKODÍ, NECH ŠKODÍ ĎALEJ, KTO JE ŠPINAVÝ, NECH SA ŠPINÍ 
ĎALEJ, SPRAVODLIVÝ NECH ĎALEJ KONÁ SPRAVODLIVO A 
SVÄTÝ NECH SA ĎALEJ POSVÄCUJE – „Čtyřverší ukazuje dvě skupiny 
lidí, zlé a spravedlivé. Tyto verše byly vytvořeny podle starozákonní předlohy (Da 
12,10 a Ez 3,27) a ukazují nám, že Bůh dopřává všem svobodu a nikoho nechce k 
ničemu nutit. Spása záleží na svobodném rozhodnutí. K tomu má člověk 
svobodnou vůli. Bůh nechává růst pšenici i plevel (dobré i zlé) až do žní (Mt 
13,30).“ (PA) 

• HĽA, PRÍDEM ČOSKORO A MOJA ODPLATA 27 SO MNOU; 
ODMENÍM 28 KAŽDÉHO PODĽA JEHO SKUTKOV  – (je zaujímavé vidieť, 
ako sa bratia protestanti v každom výklade pri podobnej formulácii „cuknú“, 
napr.:) „Nejde tu o presadzovanie „spravodlivosti zo skutkov“. Clovek je spasený 
skrze milost Božiu prostredníctvom Kristovej smrti a zmrtvychvstania a cinnost 
Ducha! Avšak, dôkaz o tom, že niekto stretol Boha je zmenený a meniaci sa život 
podobania sa Kristovi! Priority a narábanie so zdrojmi zjavujú srdce!“ (REV). 
Iba by sme dodali: PRÁVE TEN KRISTOVI PODOBNÝ ŽIVOT JE SPÁSOU – 
veď spása nie je vec, ale večný ŽIVOT! 

o  ODPLATA, ODMENÍM   
� Zmluvou Boh niečo zdarma človekovi ponúkol (slovami Zjavenia: 

sobáš). Na znak lásky zomrel na kríži a zmŕtvychvstaním potvrdil, že 
je naozaj Bohom. 

� Uverením človek túto Zmluvu prijíma – a na jej základe radikálne 
mení svoj život podľa Krista, ktorý hovorí: „Mark 10:45  45 Lebo ani 
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil 
svoj život ako výkupné za mnohých.“ Stáva sa Nevestou, ktorá pre 

                                         
27 gr. misthos, výplata, mzda, odmena 
28 gr. apodidomi – vyplatím, odmením, splním sľub, splním záväzok 



Božie Kráľovstvo opustila a zanechala všetko, áno, aj samú seba 
a svoj život! 

� Boh tak má voči človekovi záväzok (ktorý na seba slobodne prijal 
tým, že človeka na niečo také „namotal“). Teraz tento záväzok 
„spláca“: v podobe SVADBY BARÁNKOVEJ. 

• JA SOM ALFA A OMEGA, PRVÝ A POSLEDNÝ, PO ČIATOK 
A KONIEC  – tieto slová sa vzťahujú na toho, „ktorý príde“ – teda na Krista. To 
je ďalší dôležitý výrok, hovoriaci o Kristovi ako o Bohu.29 

• BLAHOSLAVENÍ, KTORÍ SI VYPIERAJÚ RÚCHA   
o Posledné, siedme blahoslavenstvo v Zjavení.30  
o „Vypieranie rúch“ spomenul Ján v 7,14: „Revelation 7:13-15  13 I 

prehovoril jeden zo starcov a povedal mi: "Kto sú títo oblečení do bieleho 
rúcha a odkiaľ prišli?"  14 Povedal som mu: "Pán môj, ty to vieš." A on mi 
povedal: "To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a 
zbielili ich v Baránkovej krvi.  15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i 
nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad 
nimi.“  

� Pripomína to Pavlove slová: „Acts 14:22  22 Posilňovali srdcia 
učeníkov a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho 
kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia.“  

� Prečo? „Malachi 3:2-4  ktože vydrží deň jeho príchodu, kto obstojí, 
keď sa zjaví? Veď je on ako roztápajúci oheň a ako zelina práčov.  3 
I sadne si a bude vytápať a čistiť striebro; a vyčistí synov Léviho. 
Prečistí ich ako zlato a striebro, takže budú prinášať Pánovi obety v 
spravodlivosti.  4 Vtedy sa Pánovi zapáči obeta Júdu a Jeruzalema 
ako v dňoch dávnych, ako v rokoch predošlých.“ 

� Dá sa teda povedať, že Kristova obeta lásky dáva kresťanovi silu 
milovať rovnako, ako On: „1 John 4:19   19 My milujeme, pretože 
on prvý miloval nás.“ Skrze Kristovu Krv tak pre neho „súženie“ už 
nie je prekliatím, ale oným „očistným ohňom“, cez ktorý sa vchádza 
do života – čiže do dokonalého spoločenstva lásky Ženícha 
a Nevesty. „Je to narážka jak na mučedníky, tak také na ty, kteří činí 
pokání a spoléhají se na vykupitelskou krev Kristovu.“ (PA) 

� Podobne je to nakoniec povedané o samom Kristovi: „Hebrews 
2:10  10 Veď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého 

                                         
29 Hoci, teoreticky, vo svetle 21,22 by sme mohli myslieť aj na Otca – ale NZ všeobecne za toho, ktorý príde, považuje 
Krista. 
30 Blahoslavení sú tí, ktorí: Čítajú, počúvajú a zachovávajú slovo; zomierajú v Pánovi; bdejúci a chrániaci si odev; pozvaní 
na Baránkovu svadobnú hostinu; majúci podiel na prvom vzkriesení; zachovávajúci prorocké slová Zjavenia; vypierajú 
rúcha. 



je všetko, ktorý priviedol mnoho synov do slávy, zdokonalil pôvodcu 
ich spásy utrpením.“ 

• VONKU ZOSTANÚ PSI, TRAVI ČI, NEMRAVNÍCI, VRAHOVIA, 
MODLOSLUŽOBNÍCI A KAŽDÝ, KTO MILUJE LOŽ A DOPÚŠ ŤA SA 
JEJ 

o  VONKU  – teda „mimo“ života. Dá sa povedať, že je to synonymum prea 
Ohnivé jazero. Porov. aj Ježiša: „John 8:35   35 A otrok neostáva v dome 
navždy; navždy ostáva syn.“ 

o  PSI – „Tento výraz je dalšia zvláštna narážka, nakolko by v tomto bode 
knihy už zlí nemali existovat. V 5M 23:18 tento výraz odkazuje na 
mužských prostitútov kanaánskeho kultu plodnosti. V dalších castiach 
Starej a Novej Zmluvy je to odkaz na zlých ludí (Ž 22:16,20; Mt 7:6; a Flp 
3:2). Budem citovat Roberta H. Mounce-a z jeho komentára na Zjavenie v 
sérii New International Commentary: „Tento verš nemá za ciel ucit, že vo 
vecnosti budú všetci zlí ludia žit mimo nebeského mesta. Jednoducho 
opisuje budúcnost obrazmi z prítomnosti. Kontrast je medzi požehnaním 
verných a odsúdením zlých.“ (s. 394).“ (REV) 

o  ZVYŠOK ZOZNAMU… – podobne, ako v predchádzajúcom zozname… 
Dá sa chápať dvojako: 

� Ľudia, konajúci zločiny, nevojdú do Božieho Mesta. 
� Ľudia, žijúci v hriechu, sú na úrovni týchto zločincov – bez ohľadu 

na to, či sa ich hriech aj navonok takto prejaví, alebo zostane skrytý 
len v ich srdci.31 

• JA, JEŽIŠ, POSLAL SOM SVOJHO ANJELA, ABY VÁM TOTO 
DOSVEDČIL O CIRKVÁCH  – „Kniha zacína a koncí žánrom listu, zatial co 
vízie pomedzi sú kombinácia proroctva (koniec vnímaný optikou prítomnosti) a 
apokalypsy (imaginárne obrazy).“ (REV) 

• KOREŇ A ROD DÁVIDOV, ŽIARIVÁ RANNÁ HVIEZDA  – „Ježíš se 
představuje dvěma krásnými tituly, které už známe z Apokalypsy. Nejprve jako 
„ potomek z rodu Davidova". Je zde položen důraz na zakořenění Ježíšovo ve 
starozákonním Božím lidu a v královském rodu Davidově (2S 7,16; Iz 11,1; Zj 
3,7; 5,5). Dále se nazývá „jasnou hvězdou jitřní", hvězdou, která znamená světlo 
a nový den. Je to obraz vzatý z Bileámova proroctví o tom, že „vyjde hvězda z 
Jákoba" (Nu 24,17).“ (PA) „Židovská teologie chápala toto místo Písma jako 
mesiášské zaslíbení. On je tedy ta hvězda, předpověděný král Božího lidu! 
Nikoliv mytická osobnost, ale Ježíš z rodu Davidova, který vstoupil do našeho 

                                         
31 porov.: Matthew 5:21-22  21 Počuli ste, že otcom bolo povedané: “Nezabiješ!” Kto by teda zabil, pôjde pred súd.  22 No 
ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: “Hlupák,” pôjde pred 
veľradu. A kto mu povie: “Ty bohapustý blázon,” pôjde do pekelného ohňa. Matthew 5:27-28  27 Počuli ste, že bolo 
povedané: “Nescudzoložíš!”  28 No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci. 



času, zemřel a vstal; ten stojí celou svou autoritou za svědectvím knihy, již církev 
dostává.“ (AZN)  

• PRÍĎ!  
o Toto volanie nesmeruje k Bohu, ani ku Kristovi. Smeruje k 

„ čítajúcemu“!  „Hoci je viacero interpretácií tejto pasáže, z kontextu sa 
zdá, že musí íst o evanjeliové pozvanie pre každého, kto pocituje potrebu a 
odpovie na Božiu ponuku v Kristovi. Toto bol od pociatku stredobod knihy 
Zjavenia; nielen na povzbudenie spasených, ale na usvedcenie a 
povzbudenie stratených, aby odpovedali na Božiu ponuku v Jeho Synovi. 
Toto štvorité použitie slova „príd“ (všetky štyri odkazujú na stratených a 
nie na Kristov druhý príchod); opakujúca sa fráza „ten, kto“ a úžasná 
dobrá správa, že je to zadarmo (Iz 55) má byt povzbudením pre každého a 
hocikoho, aby odpovedal!“ (REV) 

o  Iná možnosť ale je, že smeruje ku Kristovi: „K němu samému se také 
církev - nevěsta /i Duch svatý/ obrací s prosbou: „Přijď!" A každý, kdo ji 
uslyší, má se k ní přidat. Jakoubek vysvětluje velmi srozumitelně: „Všichni 
žádati máme na modlitbě, řkouce: Přijď, Pane Ježíši! Přijď k nám a vyplej 
hříchy, bludy a duchy nešlechetné, kteří se kryjí od jiných, vytrhej pýchu, 
lakomství, závist a nenávist a stvoř v nás ducha nového...Proto přijď, Pane 
Ježíši,“ (AZN); „ V tomto verši vystupují skupiny: Duch, nevěsta, ten, kdo 
slyší a ten, kdo žízní. Nevěstou je církev, která touží po Kristu jako po 
svém ženichovi (Pis 4,16; Zj 19,7; 21,2.9). V církvi působí Duch svatý a 
on zde mluví za církev a volá s církví (Ř 8,26). Ten, kdo slyší, byl 
především posluchač předčítání Apokalypsy, jak bylo zvykem v prvotní 
církvi (1,3), ale i každý, kdo slyší a poslouchá církev a Ducha svatého v ní 
mluvícího.“ (PA) 

• KTO JE SMÄDNÝ, NECH PRÍDE, A KTO CHCE, NECH SI NABE RIE 
ZADARMO VODY ŽIVOTA  – ešte zosilnené pozvanie „Príď!“ (ak smeruje k 
„čítajúcemu“ a nie ku Kristovi). Všetko je zadarmo! Ženích čaká! Tak príď! „ A 
kdo je žíznící? Jsou to snad katechumeni a ti, kteří touží po spáse a po Kristu a 
ještě nejsou členy církve? Jsou vyzváni, aby „přistoupili a nabrali vody života" 
(Iz 55,1; J 7,37). Až toto učiní a přijmou milost Boží, budou i oni volat s modlící 
se církví, aby Pán přišel.“ (PA) 

• MARANATHA, PRÍ Ď! – toto je na záver naozajstné volanie Nevesty! Len 
Nevesta môže volať „Príď!“ – ostatní volajú skôr „Beda!“… Kto je Nevesta – to 
vidíme najlepšie na pohreboch ☺…  

o „Toto je aramejská fráza, ktorá odzrkadluje liturgické potvrdenie ranej 
palestínskej Cirkvi ohladom  



� (1) Ježišovho Božstva (Žalm 11032) alebo  
� (2) Ježišovho Druhého príchodu (Sk 3:19-2133).  

o Jej význam závisí od toho, ako rozdelíme toto slovo:  
� 1. „Náš Pane, príd!“ (t.j. marana-tha) je významovo podobný 

IMPERATÍVNEJ fráze v Zj 22:20. Väcšina prekladatelov teda 
predpokladá tento význam. Ak je to tak, ide o modlitbu za Ježišov 
príchod  

� 2. „Náš Pán prišiel“ (t.j. maran-atha) by bolo aramejské 
PERFEKTUM. Toto je preklad, ktorý uprednostnoval Chryzostom 
(345-407 n.l.) a ide o odkaz na Ježišovo vtelenie.  

� 3. „Náš Pán prichádza“ by odzrkadloval hebrejské prorocké 
PERFEKTUM, ktoré tak mnohí používajú ako motiváciu ku 
krestanskej službe. Druhý príchod bol vždy povzbudením pre 
krestanov každej doby.  

� 4. Didaché (napísané v prvom alebo druhom storocí) 10:634, používa 
túto istú frázu v kontexte Pánovej Vecere, kde Ježišova súcasná 
prítomnost aj budúcnost, t.j. eschatologický príchod sú zdôraznené v 
modlitbách.“ (REV) 

                                         
32 Psalm 110:1-7  Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku 
tvojim nohám."  2 Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: panuj uprostred svojich nepriateľov.  3 Odo dňa tvojho narodenia 
patrí ti vláda v posvätnej nádhere. Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice.  4 Pán prisahal a nebude ľutovať: "Ty 
si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho."  5 Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu kráľov porazí.  6 Súdiť bude 
národy: nakopia sa mŕtvoly; po šírej zemi hlavy rozdrví.  7 Cestou sa napije z potoka a potom hlavu zdvihne. 
33 Acts 3:19-21  19 Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy  20 a prišli časy osvieženia od Pána, aby poslal 
Ježiša, ktorý je vám predurčený Mesiáš,  21 ale musí ho prijať nebo až do čias, keď sa všetko obnoví, čo odpradávna hovoril 
Boh ústami svojich svätých prorokov. 
34 Nechť přijde a pomine tento svět. Hosana Synu Davidovu. Kdo je svatý, nechť přistoupí. Kdo není, nechť činí pokání. 
Maranatha, Pán nechť přijde. Amen.  


