Zamyslenia na týždeň po 8. nedeli po Svätej Trojici
Sobota 28. júla 2018
Piesne: ES č. 233, 638
Text: Zjav 19, 4 – 9
„4Nato padlo dvadsaťštyri starších a štyri bytosti, klaňali sa Bohu, ktorý sedí na tróne, a
volali: Amen! Haleluja! 5Od trónu však zaznel hlas volajúci: Chváľte nášho Boha všetci Jeho
služobníci, ktorí sa Ho bojíte, malí i veľkí! 6Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu,
hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov: Haleluja! Ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh
vševládny! 7Radujme sa, veseľme sa, vzdávajme Mu slávu, že prišla svadba Baránkova a
manželka Jeho sa pripravila 8a smela sa obliecť do skvúceho, čistého kmentu! Tým kmentom
sú spravodlivé skutky svätých. 9Povedal mi: Napíš: Blahoslavení, ktorí sú povolaní na
svadobný hod Baránkov! A doložil: Toto sú pravé slová Božie.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Jánovo eschatologické posolstvo tu prichádza k svojmu vrcholu. Končí sa časnosť, prichádza
koniec sveta, otvára sa večnosť s Božou spravodlivou vládou. Moc temnosti, ktorá rozsievala
zlo a krivdu, ničila zem a prelievala krv verných Božích služobníkov, je nadobro zlomená
a viac nepovstane. Víťaziaci Boží Baránok Kristus prichádza ako ženích, aby sa ujal svojej
nevesty – cirkvi a dal svojim podiel na večnom živote. Z nebies od Božieho trónu zaznieva
mohutný chválospev veľkého zástupu, ku ktorému patria aj tí, ktorí obetovali svoj život pre
Božiu pravdu. Ich krv bola semenom, z ktorého cirkev rástla. História cirkvi je naplnená
oblakom verných Božích služobníkov – martýrov. Tu na zemi žili, trpeli a zomierali pre
Krista. Zachovali si Božiu bázeň a Božiu pravdu si nadovšetko vážili. Nedokázalo ich zlomiť
žiadne utrpenie, ani lákavé ponuky sveta. Vedeli, že keby podľahli nástrahám a zradili by
pravdu za cenu záchrany biologického života, urobili by to najhoršie, čoho sa človek môže na
zemi dopustiť (Mt 16, 25 – 26). A vedeli, že je s nimi ich Pán. Byť pohanení a trpieť pre
Krista pokladali za najväčšiu česť. Takto žili, svedčili a zomierali diakon Štefan, majster Jan
Hus a ďalší martýri. Keď viedli na šibenicu 39-ročného farára Dietricha Bonhoeffera, ktorý sa
postavil v Nemecku proti nacizmu, veliteľ popravčej čaty mu povedal: „Teraz prichádza váš
definitívny koniec.“ Bonhoeffer odpovedal: „Mýlite sa, pán nadporučík, teraz prichádza môj
najlepší začiatok.“ Bola to jedine pevná viera, ktorá týchto vyznávačov podržala, aby
nezlyhali ani morálne, ani vieroučne a ani charakterom. Príklad ich viery nás povzbudzuje
k vernosti. Ján v Zjavení 21, 8 poznamenáva, že z kráľovstva Božieho budú vylúčení na

prvom mieste zbabelci a neverní. Títo v pre cirkev ťažkom čase zrádzali Božiu pravdu
i bratov a nekajali sa. Sú pre nás výstrahou (ES 564, 3a). Amen.

Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti, že si pretrpel bolestné utrpenie a potupnú smrť na kríži, aby
si nám pripravil večný život v nebesiach. Prebuď nás z duchovnej ľahostajnosti k pravému
pokániu a náprave. Zmiluj sa nad nami a pripoj si nás k nebeskému zástupu oslavujúcich
Tvoje sväté meno. Amen.
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