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Pondelok 25. apríla 2016  
Text: Zjav 15, 2 – 4 
2
Videl som niečo ako sklené more zmiešané s ohňom, a tí, čo zvíťazili nad šelmou i nad jej obrazom a nad 

číslom jej mena, stoja na tom sklenom mori, majú Božie citary 
3
a spievajú pieseň Mojžiša, služobníka 

Božieho, a pieseň Baránkovu: Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a 
pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! 

4
Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Veď Ty jediný si 

svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy!  

Piesne: ES č. 260, 271 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
Do ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzali kresťania v čase napísania knihy Zjavenie Jána, znejú slová 

povzbudenia a posilnenia, aby sme stáli pevne vo viere, nedali sa zviesť výhodami ani zastrašiť hrozbami. 
Cisár Domicián si vyžadoval, aby ho uctievali ako boha. Ak to niekto odmietol, bol kruto potrestaný. Kto 

však veril v jediného Boha a v Jeho Syna Ježiša Krista, nemohol uctievať cisára ako boha. Veriaci kresťan 

to musel odmietnuť, aj keď musel rátať s vyhnanstvom alebo aj martýrskou smrťou. Apoštol Ján chce 

slovami o konečnom Božom víťazstve pomôcť tým, ktorí sa rozhodujú, ako sa majú zachovať. Chce 
posilniť tých, ktorí sa rozhodli vytrvať v poslušnosti Bohu a neposlúchnuť nariadenie oslavovať cisára, 

lebo táto pocta patrí iba Bohu. Tí, ktorí zvíťazili, sú tí, čo vzali na seba rozličné formy prenasledovania až 

po martýrstvo, len aby mohli ostať verní svojmu Bohu. Martýrska smrť sa z ľudského pohľadu javí ako 
porážka, nie ako víťazstvo; ale Božie slovo nám o martýroch viery hovorí, že nie sú porazení, ale víťazi. 

Stoja na sklenom mori, majú Božie citary a spievajú pieseň Mojžiša, Božieho služobníka, a pieseň 

Baránkovu. Obe piesne sú piesňami víťazstva a vďaky Najvyššiemu. Mojžiš spieva pieseň, ktorá ďakuje 

Hospodinovi za všetko, čo urobil pre vyvolený národ. Vyviedol ho z egyptského otroctva, previedol cez 
nebezpečné more, dal mu silu zvládnuť všetky hrôzy púšte a nasmeroval ho do zasľúbenej krajiny. Pieseň 

Baránkova je pieseň veľkonočného víťazstva nad mocou hriechu, diabla a smrti. Obe tieto piesne tu 

splývajú do jednej, jednotnej oslavy Najvyššieho Pána: „Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, 
vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval 

Tvoje meno? Veď Ty jediný si svätý, a všetky národy prídu a budú sa Ti klaňať, že sa zjavili Tvoje 

spravodlivé súdy.“ 
Aj my sme volaní, aby sme tu na zemi zostali verní Bohu a oslavovali Ho nielen svojimi ústami, ale celým 

životom, aj keby nás to malo stáť posmech či prenasledovanie zo strany sveta. Lebo robiť tu na zemi to, 

v čom sa dá pokračovať v nebi, to je požehnaný a naplnený život. Amen. 

Modlitba: 
Oslavujeme a zvelebujeme Tvoje meno, Pane Bože, za Tvoje veľké a predivné skutky, za Tvoje víťazstvo 

nad mocou hriechu, diabla a smrti. Prosíme, posilňuj a utvrdzuj nás vo viere a napĺňaj naše srdcia živou 

vierou, hojnou láskou a pevnou nádejou na vzkriesenie a večný život. Daj nám sily zostať Ti vernými až 
do smrti, nech nás žiadne hrozby ani nič iné neodvedie od Teba, ale nech už tu s oslavou na perách 

i potom raz v nebesiach sa budeme môcť pridať k mohutnej oslave Teba, Kráľa kráľov a Pána pánov. 

Amen. 
Mgr. Martin Šipka, námestný farár v CZ ECAV Uhrovec (POS) 

 


