
Štvrtok 1. februára 2018 

Piesne: ES č. 327, 466 

Text: Zjav 1, 1 – 8  

„1Zjavenie Ježiša Krista, ktoré Mu dal Boh, aby ukázal svojim služobníkom, čo 

sa má onedlho diať, On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi 

Jánovi, 2ktorý svedčil o slove Božom i o svedectve Ježiša Krista, čokoľvek videl. 

3Blahoslavený, kto číta, aj tí, ktorí počúvajú slová tohto proroctva a 

zachovávajú, čo je napísané v ňom, lebo (určený) čas je blízko. 

 

Pozdrav čitateľom 

 

4 Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, 

ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred Jeho trónom, 5a od 

Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vladára zemských 

kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich 

hriechov 6a urobil kráľovstvom, kňazmi svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a 

vláda naveky vekov! Amen. 7Ajhľa, prichádza v oblakoch! Uvidí Ho každé oko, 

aj tí, čo Ho prebodli. Nariekať budú nad Ním všetky národy zeme. Tak je, amen! 

8Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, 

Vševládny.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Kniha Zjavenia je – tak to vieme od čias konfirmácie – prorockou knihou Novej 

zmluvy. Kniha, kde aj nám Boh ukazuje, čo sa má diať. Neraz si myslíme, že 

obsah novozmluvného proroctva je časovo príliš vzdialený a je to vecou skôr 

vzdialenejšej budúcnosti ako prítomnosti. Na druhej strane si však musíme 

uvedomiť, že proroctvo nie je len vízia do budúceho času. Proroctvo je pravé 

slovo, ktoré znie v pravý čas a stavia človeka pred rozhodnutie. Je to Božia 

výzva pre rozhodnutie, ale zároveň aj potecha v utrpení, no neraz tiež varovanie 



pred dôsledkami neposlušnosti voči Bohu. Jánovo proroctvo sa začína 

poukázaním na Ježiša Krista. Toho, ktorý je Pánom a Vládcom. Toho, ktorý nás 

miluje a svojou krvou nás oslobodil od našich hriechov. Učinil nás kráľovstvom, 

kňazmi pred Bohom Otcom. My máme „dočinenia“ nie s diktátorským tyranom, 

alebo super detektívom, ktorý čaká iba na naše chyby, aby nám ich vytkol. My 

sme v spojení s Bohom, naším nebeským a milujúcim Otcom. On z lásky dal 

svojho Syna Ježiša Krista. Prvou správou a prorockou zvesťou je, že Ježiš 

prichádza. Prichádza na oblakoch – a uvidia Ho všetci; aj tí, ktorí Ho prebodli. 

To znamená že raz bude každý konfrontovaný s reálnym Kristom, Božím 

Synom. To bude pre tých, ktorí Ho popierali, veľké prekvapenie – a nie 

príjemné. Ak už teraz veríš a si v kontakte so živým Kristom, tak aj stretnutie na 

konci vekov s Ním nebude prekvapením, ale radostným stretnutím tvárou v tvár 

s Tým, ktorý je Pánom a Víťazom nad smrťou. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Ježiši Kriste, Ty prichádzaš k nám. Nenechávaš nás samých, opustených. 

Vďaka Ti za to, že smieme už dnes mať istotu Tvojej blízkosti, ale aj záujmu 

o nás. Maranatha! Príď, Pane, do nášho srdca, našej rodiny, našej cirkvi, 

cirkevného zboru. Amen. 
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