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Koniec (všetkých vecí)
Vierou rozumieme počiatku všetkých vecí (stvorenie a Boží zámer s človekom)
Židom 11:3 Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím, áno i tomu, že nie z viditeľných
vecí povstalo to, čo sa vidí.
Rovnako len vierou dokážeme pochopiť koniec všetkých vecí – stvorenia, sveta, ľudstva...
Boh o samom sebe hovorí, že je počiatok i koniec
Zjavenie 1:8 (21:6, 22:13) Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Boh, ktorý je a ktorý bol
a ktorý príde, ten Všemohúci.
Bohovia tohto sveta, v ktorých dôverujú ľudia, nedokážu správne predpovedať čo naozaj bude.
Izaiáš 41:21-29 Pristúpte a predložte svoju pravotu! hovorí Hospodin. Predneste svoje dôvody! hovorí
kráľ Jakobov. 22 Nech predstúpia s tým a nech nám oznámia to, čo sa má prihodiť! Stalé veci prvé,
aké boli, oznámte, aby sme uvážili vo svojom srdci a zvedeli ich koniec, alebo veci, ktoré prídu,
povedzte nám, nech čujeme! 23 Oznámte to, čo príde za tým, a poznáme, lebo veď ste bohovia! Áno,
učiňte niečo dobré alebo zlé, aby sme žasli a videli to spolu. 24 Ale hľa, vy ste menej ako nič, i vaše
dielo menej ako púhe nič. Ohavný je ten, kto si vás vyvolí. 25 Zobudím muža od severu, a príde, od
východu slnca, ktorý bude vzývať moje meno a príde na kniežatá ako na hlinu a pošliape ich, ako
hrnčiar pošliape blato. 26 Kto z vás oznámi veci od počiatku, aby sme vedeli a uznali, a kto vopred,
aby sme riekli: Spravodlivý je, má pravdu? Ale niet vonkoncom nikoho, kto by oznámil, ba ani niet
nikoho, kto by dal počuť, ako ani nie je toho, kto by počul vaše reči. 27 Ja som prvý, ktorý
predpovedám Sionu: Hľa, tu je to všetko! A Jeruzalemu dám zvestovateľa radostných vecí. 28 Lebo
vidím, že nieto nikoho, ani nie je medzi nimi toho, kto by poradil, aby, keď by som sa ich opýtal, dali
odpoveď. 29 Hľa, všetci sú márnosť, ich dielo je nič, vietor a daromnica ich zliatiny.
Hospodin je jediný...
Izaiáš 46:9-10 Pamätajte na predošlé veci, dávne od veku, že ja som silný Boh, a nie je viacej nijakého
Boha, ani nieto podobného mne, 10 ktorý oznamujem od počiatku to, čo bude na koniec, a od
pradávna veci, ktoré sa ešte nestali, ktorý hovorím: Moja rada stojí, a činím všetko, čo sa mi len ľúbi,

Boh hovorí o rôznych koncoch - koniec etapy, životnej cesty, života človeka i celého sveta.
Koniec nespravodlivého:
Žalmy 73:17 Až keď som vošiel so svätýň silného Boha, vtedy som porozumel, aký bude ich koniec.
Žalmy 37:38 Ale priestupníci budú vyplienení všetci dovedna; koniec bezbožníkov bude ich vyťatie.
Príslovia 14:12 Niektorá (nejedna) cesta je priamou pred človekom, ale jej koniec cestami smrti.
Mravné poučenia:
Príslovia 5:3-6 Lebo rty cudzej ženy kvapkajú medom, a jej ústa sú hladšie ako olej. 4 Ale jej koniec je
horký ako palina; je ostrý ako dvojsečný meč. 5 Jej nohy zostupujú do smrti; jej kroky sa držia pekla.
6 Len aby nejako neuvážila cesty života, jej dráhy sa túlajú; nevie, čo robí.
Kazateľ 7:8 Lepší koniec nejakej veci ako jej počiatok; lepší trpezlivý ako vysokomyseľný.
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Cieľ a koniec našej viery:
1 Peter 1:8-10, 13 ktorého, keď ho aj neznáte podľa tela, milujete, a v ktorého, keď ho aj teraz
nezriete, jednako veríte a tak plesáte radosťou nevysloviteľnou a oslávenou 9 odnášajúc si cieľ a
koniec svojej viery, spasenie duší, 10 o ktorom spasení snažne pátrali a spytovali proroci, ktorí
prorokovali o milosti, vzťahujúcej sa na vás, 13 Preto opášte si bedrá svojej mysle a súc triezvi
dokonale sa nadejte na nesenú vám milosť, ktorá vám bude daná, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
Židom 13:7 Pamätajte na svojich vodcov, ktorí vám hovorili slovo Božie, a pozorujúc, aký bol ich
východ, to jest koniec ich obcovania, nasledujte takú vieru. (doslova: exit ich konverzácie)
Koniec – odplata za hriech/spravodlivosť
Rímskym 6:21, 22 Nuž akýže ste mali vtedy úžitok z toho, za čo sa teraz hanbíte? Lebo koniec toho je
smrť. 22 Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu podrobení Bohu máte svoj úžitok na
posvätenie a koniec večný život.
Koniec vekov
Matúš 24:14 A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým
národom, a vtedy príde koniec.
Matúš 24:6 A budete slýchať o vojnách a chýry o vojnách. Hľaďte, aby ste sa nestrachovali, lebo to
všetko sa musí stať, ale ešte nie je koniec.

Dôležitosť prorockej služby – hovorenie o konci vecí, predpovedanie budúcich vecí a poukazovanie na
Božie cesty – ich začiatok, prostriedok i koniec.
Marek 4:26-29 Potom hovoril: Tak je to s kráľovstvom Božím, ako keď človek zaseje zrno do zeme;
27 v noci spí, vo dne vstáva, a zrno klíči a rastie, ani sám nevie ako. 28 Lebo zem sama od seba
prináša úrodu; najprv byľ, potom klas a potom plno zrna v klase. 29 A keď úroda dozrie, hneď priloží
kosák, lebo nastala žatva.
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Koniec Jóbov
Na našej ceste s Bohom spoznávame Jeho zákon, vierou prijímame Jeho zasľúbenia a učíme sa bežať
svoj beh; bojovať dobrý boj viery. Cieľom je nielen získať vierou a trpezlivosťou zasľúbenie; odniesť si
dedičstvo, ale viac – na svojej ceste spoznať Boha. Toto poznanie je vzácnejšie, ako zasľúbenia (časné
i večné) a priamo ovplyvňuje to, ako dokážeme reálne žiť. Kto je pre mňa Boh? Ako Ho naozaj
poznám (zažívam) ?
Jóbovo vyznanie:
Jób 6:11-13 Čo je moja sila, aby som dúfal, a čo je môj koniec, aby som znášal trpezlivo? 12 Či je
moja sila silou kameňa? Alebo či je moje telo z medi? 13 Isté je, že niet pre mňa pomoci vo mne, a
to, čo by prospelo, je zahnané odo mňa.
Odpoveď Bildada Šuchského
Jób 8:2-7 Dokedy budeš hovoriť také veci, a dokedy budú slová tvojich úst ako víchor? 3 Či azda silný
Boh prevráti súd, alebo či Všemohúci prevráti spravodlivosť? 4 Ak zhrešili tvoji synovia proti nemu,
nuž zahnal ich v ruke ich prestúpenia. 5 Keby si ty naozaj hľadal silného Boha a pokorne volal ku
Všemohúcemu, 6 keby si bol čistý a spravodlivý, doista by sa teraz zobudil za teba a pokojným by
učinil príbytok tvojej spravodlivosti. 7 A keby tvoj počiatok bol býval malý a chatrný, tvoj koniec by
vzrástol veľmi.
Jób 8:20-21 Hľa, silný Boh nezavrhne bezúhonného ani neuchopí za ruku zlostníkov, 21 za tým však
naplní tvoje ústa smiechom a tvoje rty radostným pokrikovaním.
Jóbovo uznanie a vyznanie „reality“:
Jób 9:1-3, 14-16, 20-24 Zase odpovedal Jób a riekol: 2 Áno, je pravda, viem, že je tak; lebo veď ako
by mohol byť smrteľný človek spravodlivý pred silným Bohom? 3 Keby sa chcel s ním pravotiť,
neodpovie mu na jedno z tisíc.
14 A ako by som mu teda ja mohol odpovedať, aké by som si vybral svoje slová, aby som mohol s
ním hovoriť?! 15 Ktorému, i keby som bol spravodlivý, neodpoviem; svojho sudcu budem pokorne
prosiť o milosť. 16 Keby som volal, a ozval by sa mi, neuveril by som, že uslyšal môj hlas,
20 Keby som sa robil spravodlivým, odsúdia ma moje vlastné ústa, a keby bezúhonným, dokáže mi,
že som prevrátený. 21 Ak aj som bezúhonný, neznám svojej duše; opovrhujem svojím životom. 22 Je
to jedno; preto hovorím: On ničí bezúhonného i bezbožného. 23 Ak náhle usmrtí bičom, smeje sa
skúške nevinných. 24 Zem býva vydaná do ruky bezbožného; zakrýva tvár jej sudcov. Ak nie on, kde
kto je to teda?
Nahnevaná kontra odpoveď Cófara Naamatského:
Jób 11:1-6 Tu odpovedal Cófar Naamatský a riekol: 2 Či azda množstvo slov má zostať bez odpovedi?
Ale je isté, že muž hojných rtov nebude spravodlivý. 3 Tvoje márne reči umlčujú ľudí; posmievaš sa, a
niet toho, kto by ťa zahanbil, 4 a hovoríš: Moja náuka, je čistá, a vraj som čistý, Bože, v tvojich očiach.
5 Ale oj, aby prehovoril Boh a aby otvoril proti tebe svoje rty! 6 Vtedy by ti oznámil tajomstvá
múdrosti, lebo dvakrát toľko si zaslúžil vskutku a vedz, že ti Boh dáva zabudnúť mnoho z tvojej
neprávosti.
Jakub 5:11 Hľa, blahoslavíme tých, ktorí trpezlivo zniesli. O trpezlivosti Jóbovej ste počuli a koniec
Pánov ste videli, pretože je Pán veľmi ľútostivý a milosrdný.
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