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Týždeň od 22. do 28. decembra 2012

Keď bude všetKo nové
texty na tento týždeň: 1Tes 4,16–18; Zj 20; 1Kor 4,5; Rim 8,20–22; Zj 21,11–22,5; 
Zj 21,3

ZáKladný veRš

Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť 
už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. (Zj 21,4)

ZáKladná myšlienKa

Čo je tisícročie? Kedy nastane? Čím sa skončí?

Sir Thomas More (1478 – 1535) bol anglický spisovateľ, ktorý vymyslel slovo 
„utópia“. Týmto slovom opísal neskutočný ostrov so zdanlivo dokonalým spo-
ločenským a právnym systémom. Odvtedy sa toto slovo často používa v pejo-
ratívnom zmysle na vyjadrenie nemožnosti existencie dokonalej spoločnosti. 
Len si spomeňte, koľkokrát sa ľudia snažili vytvoriť rôzne „utópie“, raj na zemi. 
Vždy sa to skončilo veľmi nešťastne.
Biblia však učí o skutočnej utópii. V istom zmysle je to cieľ, ktorý sa Boh usiluje 
dosiahnuť od pádu človeka do hriechu v záhrade Eden. Boh chce priviesť ľud-
stvo späť do stavu, v akom sa nachádzalo na začiatku.
V nebeskej svätyni Kristus završuje svoje dielo pre spasenie ľudstva. Keď sa 
tak stane, príde na zem druhýkrát. Príde v nepredstaviteľnej sláve. Vzkriesi 
zachránených pre večnosť a premení živých. Všetci spolu budú v nebi vládnuť 
s Ježišom tisíc rokov. 
Toto obdobie nazývame „milénium“ (tisícročie). Začiatok tisícročia predsta-
vuje začiatok jedinej „utópie“, dokonalej spoločnosti, ktorú budú ľudia preží-
vať od Edenu pred pádom.
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Nedeľa 23. decembra

udalosti, KtoRými sa Začína tisícRočie

Videl som anjela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľ-
kú reťaz. Zmocnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, satan, 
a sputnal ho na tisíc rokov. Hodil ho do priepasti, zavrel a zapečatil ju nad 
ním, aby už nezvádzal národy, kým sa nedovŕši tisíc rokov. Potom musí byť 
na krátky čas uvoľnený. (Zj 20,1–3 SEkP)

Ak je tisícročie začiatkom Božej „utópie“ pre jeho ľud, je prirodzené, že chceme 
vedieť, kedy sa začne a ako bude prebiehať. Tisícročie (milénium) sa ako 
pojem objavuje v Zj 20. Vo veršoch 2 – 7 sa vyskytuje šesťkrát. Aby sme zis-
tili, kedy sa milénium odohrá, potrebujeme zaradiť Zj 20 do celkového sledu 
udalostí knihy Zjavenie. Aj keď v tejto knihe udalosti väčšinou nie sú zoradené 
chronologicky, v tomto prípade nie je ťažké určiť, kedy sa milénium začína.
Porovnaj 1Tes 4,16–18 a Zj 20. Zmienky o vzkriesení v týchto textoch nám 
pomáhajú určiť, kedy sa milénium začína. Zjavenie predpovedá, že bez-
prostredne pred druhým príchodom Ježiša Krista tri mocnosti (drak, šelma 
a falošný prorok) zhromaždia národy, aby sa postavili proti Kristovmu dielu 
a jeho ľudu. (Zj 16,13) V čase Kristovho príchodu (Zj 19,11) sa národy zhromaž-
dia do boja proti Kristovi. Šelma a falošný prorok budú zničení. (Zj 19,19.20) 
Zjavenie 20 sa zaoberá údelom tretej mocnosti – draka. Kým mŕtvi v Kristovi 
sú vzkriesení – Biblia to nazýva prvé vzkriesenie (v. 5) – drak (satan) bude 
zajatý a hodený do bezodnej priepasti na tisíc rokov. (v. 1–3)
Niektoré z týchto udalostí opisujú aj texty 1Tes 4,16–18 a 2Tes 1,7–9. Pomá-
hajú nám pochopiť, čo sa stane skôr, ako sa začne tisícročie.
Začiatok tisícročia sa prekrýva s druhým príchodom Ježiša Krista. Mŕtvi v Kris-
tovi budú vzkriesení, pridajú sa k verným živým a spolu budú vzatí do neba. 
Bezbožní, ktorí žijú v čase Ježišovho príchodu, budú usmrtení jeho „jasom“. 
(2Tes 2,8) Zničená zem sa stane väzením satana, ktorý bude „spútaný“ okol-
nosťami na tisíc rokov. Satan je uväznený, aby „už nezvádzal národy“. (Zj 20,3) 
Mnohí vidia symbolické spojenie medzi „vyhnaním“ capa na púšť v Deň zmie-
renia (3Moj 16,22) a okolnosťami, v akých sa nachádza satan počas tisícročia.

 Spomínané udalosti zjavujú nadprirodzené dianie, ktoré 
hovorí o Božej veľkosti a moci v protiklade k ľudskej slabosti 
a bezmocnosti. Čo robiť, aby sme na tento kontrast nezabúdali? 
Prečo je to dobrý liek na pýchu a sebestačnosť? 
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udalosti počas tisícRočia

Videl som tróny. Na ne si sadli tí, čo dostali moc súdiť. Videl som aj duše 
tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa 
neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na ruku. Ožili 
a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo 
tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na 
prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci, ale budú kňazmi Boha 
a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. (Zj 20,4–6 SEkP)

Prečítaj si Zj 20,4–6. Čo sa deje počas tisícročia v nebi? Čo je dôkazom toho, že 
je to naozaj v nebi (aspoň v prípade spasených)?
Zvláštna skupina tých, ktorí sú spomínaní v súvislosti s tisícročím, je predsta-
vená ako „duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj 
tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znak na svoje čelo a na 
ruku“. (SEkP) Ako adventisti s. d. veríme, že Biblia neučí o existencii oddele-
ných, nesmrteľných a vedomých duší. Tento text hovorí o tých, ktorí zažili 
prenasledovanie, ako je opísané v Zj 12,17–13,18. Pri druhom príchode (kedy 
nastane prvé vzkriesenie) bude týmto prenasledovaným ľuďom vrátený život 
a po vzkriesení budú vládnuť s Kristom v nebi. (Porovnaj s 1Tes 4,15–17.)
Zj 20,4 upriamuje našu pozornosť na ďalšiu udalosť tisícročia. Text priamo 
hovorí, že vykúpení dostali moc súdiť. Vzhľadom na to, že počas tisícročia 
verní budú vládnuť s Kristom a bezbožní budú usmrtení jasom Kristovho prí-
chodu, aký zmysel a charakter má tento súd? 
Jedna z troch vecí, na ktorú sme sa sústredili v minulej lekcii (v časti na pon-
delok), bol súd spojený s Kristovou službou v nebeskej svätyni pred druhým 
príchodom. Tento súd je odlišný od súdu v Zj 20,4, ktorý je vlastne naplnením 
Kristovho zasľúbenia v Mat 19,28 a ktorý korešponduje s Pavlovým výrokom, 
že svätí budú súdiť svet. (1Kor 6,2.3)
Chápanie súdu v Biblii je mnohostranné. Konečný súd má tri fázy. Prvá súvisí 
s Kristovou kňazskou službou v nebeskej svätyni. Hovoríme jej aj pred- 
adventná alebo vyšetrujúca fáza konečného súdu. Druhá fáza je „prieskumná“. 
Na ňu sa vzťahujú texty Zj 20,4 a 1Kor 6,2.3. V tejto fáze budú mať vykúpení 
príležitosť „preskúmať“ Boží súd nad vzbúrencami. Tretia fáza konečného 
súdu je výkonná fáza, ktorá bude súčasťou udalostí odohrávajúcich sa na 
konci tisícročia.

 V súvislosti s tým, o čom sme dnes hovorili, si prečítaj 1Kor 4,5. 
O akej nádeji tu čítame v súvislosti s našimi nezodpovedanými 
otázkami?
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Utorok 25. decembra

udalosti na Konci tisícRočia

A keď sa dovŕši tisíc rokov, satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Vyj-
de, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich 
zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem 
a obkľúčili tábor svätých i milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a po-
hltil ich. (Zj 20,7–9 SEkP)

Na konci tisícročia sa menia okolnosti, ktoré satana držali v zajatí. Satan je 
„uvoľnený“ z väzenia. Táto udalosť je spojená so vzkriesením ostatných mŕt-
vych, ktorí „neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov“. (v. 5) Výraz „Góg i Magóg“ je 
tu použitý obrazne, podobne ako v Ezech 38,2. Predstavuje tých, ktorých sa 
satanovi podarilo zviesť – teda bezbožných všetkých čias. To je to nesmierne 
veľké množstvo, do čela ktorého sa postaví satan, aby zvrhol Božie mesto. 
Zj 20,9 naznačuje, že toto mesto, nový Jeruzalem, v tom čase už zostúpi 
z neba na zem (podľa všetkého s Kristom). Satan a jeho zástupy proti nemu 
zaútočia. Detailný opis tohto mesta nachádzame v Zj 21.
Ako sme povedali, udalosti v knihe Zjavenie nenasledujú chronologicky. 
V Zj 20,11–15 môžeme čítať niektoré detaily z toho, ako bude vyzerať súd. 
Podľa tohto textu príde ku konečnému trestu až potom, čo budú mať svätí 
možnosť súdiť. (Zj 20,4)
„Počas tisícročia sa svätí zúčastnia na súde, ktorý odhalí, prečo niektorí ľudia 
nedostali večný život, rovnako ako dôvod zatratenia padlých anjelov. V súvis-
losti s vesmírnym charakterom problému hriechu je takýto súd nevyhnutný. 
Vzbura a hriech boli predmetom záujmu a znepokojenia ostatných svetov. 
(Jób 1 a 2; Ef 3,10) Toto obdobie sa musí ukončiť tak, aby srdcia i mysle všet-
kých bytostí v celom Božom vesmíre boli spokojné s týmto riešením i výsled-
kom, najmä čo sa týka Božieho charakteru. Je veľmi dôležité, aby vykúpení 
zo zeme pochopili Božie zaobchádzanie s tými, ktorí kričia ku skalám, aby na 
nich padli a ukryli ich „pred tvárou Sediaceho na tróne“. (Zj 6,16) Musia byť 
presvedčení o tom, že Božie rozhodnutia o údele zatratených sú spravodlivé.“ 
(Handbook of Seventh-day Adventist Theology, str. 932)

 Čo nám hovorí o Božom charaktere to, že môžeme mať účasť na 
súde zatratených? Ako to zapadá do celkového chápania veľkého 
sporu?
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nová Zem

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli 
a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, 
nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha. Od 
trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stan je medzi ľuďmi. Boh bude 
s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 
Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani 
bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. A ten, čo sedel na tróne, 
povedal: Hľa, všetko tvorím nové. A dodal: Napíš, že tieto slová sú verné 
a pravdivé. (Zj 21,1–5 SEkP)

Kým videnia zo Zj 20 sa končia zničením satana a jeho zástupov, videnie 
v Zj 21 sa začína Jánovým pohľadom na nové nebo a novú zem. Text Zj 21,1–5 
obsahuje zasľúbenie, že Boh stvorí všetko nové. Výraz nové v Zj 21,1 zdôraz-
ňuje skôr novú kvalitu alebo formu než novú udalosť v čase. V určitom zmysle 
toto zasľúbenie odzrkadľuje správu o stvorení v Genezis 1–2. Boží zámer so 
stvorením v knihe Genezis zostáva nerealizovateľný, kým sa nenaplní zasľú-
benie o nových veciach na novej zemi. Preto celé stvorenie vzdychá a túži po 
vyslobodení. (Rim 8,20–22) K Božiemu novému stvoreniu patrí aj vyslobode-
nie vesmíru a zeme z ich súčasného stavu nedokonalosti a ich zosúladenie 
s Božím zámerom. Aj keď nové stvorenie bude úplne odlišné od starého, bude 
medzi nimi určitá kontinuita. Podobne ako stará, aj nová zem bude reálne, 
hmatateľné miesto obývané reálnymi, fyzickými bytosťami. Nová zem bude 
podľa apoštola Petra zemou očistenou ohňom. (2Pet 3,10–13)
V Zj 21,11–22,25 je opis nového Jeruzalema. Hoci jeho opis je skôr symbo-
lický, jedno je jasné – hovoríme o doslovnom, skutočnom mieste. Písmo 
opäť odhaľuje, že učenie o hriešnej hmotnej existencii a dobrom duchov-
nom bytí je len pohanským bludom. Aj keď slovami nevieme všetko vyjadriť 
(dokonca ani inšpirovanými), pomáhajú nám uvedomiť si, že nás čaká reálne 
dedičstvo. Je veľmi dôležité, aby sme pamätali na to, že tento svet so všet-
kými svojimi nedokonalosťami nie je tým, čím mal byť. Hriech spôsobil zly-
hanie, zvrátený odklon od pôvodného plánu. Kristus prišiel napraviť to, čo 
sa pokazilo. Obraz, ktorý vidíme v Zjavení – bez ohľadu na to, že ho nevieme 
celkom pochopiť (pretože poznáme len padnutý svet) – predstavuje večnú 
realitu, ktorá nás čaká. V porovnaní s tými, ktorí veria, že smrťou sa všetko 
končí, máme úžasnú nádej.
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Štvrtok 27. decembra

život na novej Zemi

Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok je medzi ľuďmi. Boh 
bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. 
(Zj 21,3 SEkP)

Azda nijaké iné videnie v Biblii nevzbudzuje taký úžas ako to, ktoré Ján opísal 
v Zj 21,3. Nová zem bude nielen domovom ľudí, ale tiež Boha. Prítomnosť 
svätého transcendentného Stvoriteľa vesmíru bude ozdobou spoločenstva 
vykúpených. Pravdaže, Boh sa bude naveky líšiť od svojho stvorenia, ale na 
novej zemi už nebude to rozdelenie medzi Bohom a človekom, ktoré spôsobil 
hriech.
Obnoví sa aj pravé spoločenstvo – nielen medzi Bohom a ľuďmi, ale aj medzi 
ľuďmi navzájom, rovnako ako medzi ľuďmi a prírodou a v prírode samotnej. 
Ján píše, že už viac nebude kliatby (Zj 22,3; pozri aj 1Moj 1,17).
Obnova dokonalého spoločenstva a koniec stonania celého stvorenia zna-
mená, že všetko zlo – rozklad, choroby, smrť a trápenie – sa stalo minulosťou. 
(Rim 8,21; Zj 21,4)
Božia prítomnosť na novej zemi bude mať nesmierny dosah na život na 
nej. Dnes nám veda (ako nikdy predtým) odhaľuje veľkosť a rozsah Božieho 
stvorenia. Predpokladaná veľkosť „viditeľného“ vesmíru je mnoho miliárd 
svetelných rokov. Vedci odhadujú, že tento obrovský a nekonečný kozmos 
predstavuje len asi 7 percent toho, čo existuje mimo neho!

 Boh, ktorý všetko stvoril, za nás nielen zomrel, ale bude s nami 
bývať naveky! Vzhľadom na hranice nášho hriešneho myslenia 
sa tu musíme v našom racionálnom myslení zastaviť, padnúť na 
kolená a uctievať a chváliť Toho, ktorý nás nielen stvoril, ale aj 
vykúpil a ktorý nám zasľúbil, že bude s nami žiť po celú večnosť.

AplikáciA



95 13Piatok 28. decembra 

podnety na pRehĺbenie

„Keď v starozmluvnej predobraznej službe veľkňaz dokončil obrad zmierenia 
za Izrael, vyšiel zo svätyne a požehnal zhromaždených veriacich. Podobne 
po dokončení svojho obhajobného diela príde Kristus bez hriechu na spásu 
(Žid 9,28), aby ako požehnanie dal večný život svojmu ľudu, ktorý ho očaká-
val. Tak ako kňaz očistil svätyňu od hriechov a vložil ich na hlavu kozla, ktorý 
bol vyhnaný na púšť, tak Kristus vloží všetky vyznané hriechy svojho ľudu na 
satana, pôvodcu a podnecovateľa hriechu. Kozol, ktorý niesol hriechy Izraela, 
bol zahnaný na púšť (3 Moj 16,22), satan, ktorý ponesie vinu za všetky hrie-
chy, ku ktorým zviedol veriacich, bude na tisíc rokov uväznený na zemi, vtedy 
pustej a neobývanej. Trestom za hriechy bude pre satana oheň a spolu s ním 
zničí aj všetkých bezbožných. Veľký plán záchrany človeka sa zavŕši konečným 
odstránením hriechu a oslobodením všetkých tých, čo dobrovoľne odmietli 
zlo.“ (VSV 350; GC 485.486)
„Niektorí ľudia z obavy, aby život vykúpených nechápali príliš materiálne, 
snažia sa všetky biblické výroky o budúcom domove vykladať duchovne. Ježiš 
Kristus svojich učeníkov ubezpečil, že odchádza, aby im v Otcovom dome pri-
pravil príbytky. Kto verí tomu, čo Božie slovo učí, smie vedieť niečo o nebes-
kých príbytkoch... Ľudská reč nemá pojmy, aby mohla vystihnúť odmenu, 
ktorá čaká spravodlivých. Pochopia ju len tí, ktorí ju dostanú. Rozum smrteľ-
ného človeka nemôže pochopiť slávu Božieho raja.“ (VSV 483; GC 674.675)

námety na spoločné pRemýšanie

 Medzi kresťanmi existujú tri základné chápania (s rôznymi obmenami) 
tisícročia: (1) (symbolické) obdobie medzi prvým a druhým príchodom 
Ježiša Krista, (2) dlhé obdobie pokoja a spravodlivosti na zemi pred 
Kristovým príchodom spôsobené sčasti kázaním evanjelia a sociál-
nymi reformami a (3) obdobie 1000 rokov, ktoré nastane po Kristovom 
návrate, keď budú vykúpení v nebi. Ako adventisti s. d. zastávame tretie 
stanovisko. V čom sú ostatné stanoviská problematické? 

 Prečítajte si Zj 21,27. Ako rozumiete tomu, že niektorým je zamietnutý 
vstup do nového Jeruzalema? Sú tam aj iné podmienky? Prečo? 

 Uvažujte o ľudských snahách vytvoriť rôzne „utópie“. Viete uviesť 
nejaké príklady? Ako sa to skončilo? Prečo vždy zlyhali? Prečo nám 
tieto neúspešné pokusy ukazujú na našu úplnú závislosť od Božieho 
nadprirodzeného zásahu do nášho sveta?

ZápAd slnkA: 15.55


