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Štvrtok 25. mája 2017 – Vstúpenie Krista Pána na nebo 

Piesne: ES č. 158, 250 

Text: Zjav 1, 4 – 8 

„Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Ján dostal od nášho Pána tú milosť, že mu dal zjavenie týkajúce sa nebeského kráľovstva, 

Kristovho druhého príchodu. Toto zjavenie adresuje siedmim cirkevným zborom v Ázii. Číslo 

sedem znamená v Biblii dokonalosť, úplnosť. Týka sa teda všetkých. V uvedenom texte je hneď 

na začiatku opísaná nadradenosť Pána Boha slovami: „Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, 

ktorý bol a ktorý príde...“ Ján, ktorý bol verným svedkom Pána, nám všetkým dáva najavo, že 

jedine On je Pánom na nebi i na zemi, že On je Pánom času. Ján sa k týmto slovám priznáva, keď 

nimi pozdravuje cirkevné zbory, a zároveň vyznáva, že Pán Boh je ten, ktorý „je, ktorý bol a 

ktorý príde...“. Na hodine náboženstva sa jeden prváčik opýtal: „Kto je mocnejší: Pán Boh alebo 

Ježiš Kristus?” O tejto téme sme sa potom dlho rozprávali. Povedala som, okrem iného, že náš 

Pán Ježiš Kristus bol už prítomný pri stvorení sveta a potom, „v plnosti času”, prišiel hľadať a 

spasiť nás, úbohých hriešnikov. Všetko vykonal pre nás: trpel, umrel a vstal z mŕtvych, aby sme 

mohli dostať večný život, účasť v nebeskom kráľovstve. On, náš Pán Ježiš, bol až do konca 

poslušný na ceste nášho vykúpenia. Veď i Ján vydáva svedectvo o tom, keď píše: „Jemu, ktorý 

nás miluje, ktorý nás svojou krvou oslobodil od našich hriechov a urobil kráľovstvom, kňazmi 

svojmu Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda naveky vekov.“ On je Pánom oslávený nad všetkými. 

On je počiatok i koniec, „... Alfa a Omega...“, ale i Ten, ktorý je, bol a ktorý príde. My, dnešní 

učeníci nášho Pána, môžeme Ho teda čakať. Zasľúbil svoj príchod. Nenechá nás. Môžeme Ho 

očakávať ako ozajstného a vševládneho vládcu, nad ktorým nemá moc ani smrť. A ani Jeho 

vstúpenie na nebesá, ktoré si dnes pripomíname, neznamená, že na nás zabudol alebo sa od nás 

odvrátil. Je to iba vyvrcholenie Jeho pozemského diela a nášho vykúpenia. Zároveň nás však 

povzbudzuje slovami: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28, 20b) 

Amen.  

 

Modlitba:  

Drahý náš Pane, ďakujeme Ti za Tvoju veľkú milosť, ktorú sme dostali z Tvojho dobrodenia. 

Ďakujeme Ti, že si všetko spravil pre nás, pre náš život vo večnosti. Ďakujeme Ti, že Tvojou 

drahou krvou si nás vykúpil zo smrti večnej a moci diabolskej a dávaš nám účasť stať sa dedičmi 

Tvojho kráľovstva nebeského. Požehnávaj nás, prosíme, každý deň a buď s nami. Sprevádzaj nás 

svojím Duchom Svätým, aby sme boli pripravení na Tvoj druhý príchod v moci a sláve. Amen. 
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