Zamyslenia na týždeň po 18. nedeli po Svätej Trojici
Piatok 5. októbra 2018
Piesne: ES č. 449, 475
Text: Zjav 22, 6 – 10
„6Povedal mi ešte: Tieto slová sú verné a pravé. Pán, Boh prorockých duchov, poslal svojho
anjela, aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať. 7Ajhľa, prídem skoro!
Blahoslavený, kto zachováva prorocké slová tejto knihy! 8A ja, Ján, som to počul a videl. Keď
som to počul a videl, padol som k nohám anjelovi, ktorý mi to ukázal, a klaňal som sa mu.
9On mi však povedal: Pozri, nie tak! Som spoluslužobníkom tvojím, tvojich bratov, prorokov
a tých, ktorí zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj! 10Potom mi povedal:
Nezapečaťuj prorocké slová tejto knihy, lebo (posledný) čas je blízko!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Kniha Zjavenia Jána je vskutku zvláštna kniha, ktorá obsahuje veľa nezrozumiteľných opisov
údajných budúcich udalostí. Samotná kniha vznikla pravdepodobne v rokoch 94 až 96 nášho
letopočtu. Podľa cirkevnej tradície sa za autora považuje apoštol Ján. Avšak niektorí znalci
Biblie pripisujú autorstvo niektorému zo žiakov apoštola Jána. O knihe Zjavenia však musíme
povedať, že má svoj hlboký duchovný význam. Veď práve v nej spočíva nemalá výzva k
čistote ľudského života a k úprimnej viere v Trojjediného Boha. Áno, práve takýto život,
ktorý sa opiera o živého Boha, nemá konečné trvanie. Naopak, takýto život má večné trvanie.
A práve na tento dôraz poukazujú dnešné slová z knihy Zjavenia Jána. Dnešné slová teda nie
sú zapečatené, respektíve nie sú zamknuté pre žiadneho človeka tohto pozemského sveta. Ide
len o to, aby človek vo svojom živote začal skutočne vnímať živého Boha. Ale práve táto
skutočnosť je z pohľadu dnešného človeka veľmi náročná. Prečo? Pre samotnú ľudskú
nedokonalosť, ktorá spočíva v každom človeku. Základom tejto zložitej situácie je, aby si
človek uvedomil, že na jednej strane naozaj dnes všeličo dokáže, ale na druhej strane vždy
príde okamih, keď musí povedať: toto nedokážem. A čo dnešný, moderný človek nedokáže?
Zbaviť sa vlastnej ľudskej nedokonalosti. Áno, ľudská nedokonalosť je súčasťou každého
života bez akéhokoľvek rozdielu. Áno, ľudská nedokonalosť prebýva v celej ľudskej
spoločnosti, vrátane kresťanskej cirkvi. Preto je aj dnes nesmierne dôležité, aby sme vieru v
živého Boha brali naozaj vážne bez rozdielu, či sme v cirkvi priamo zainteresovaní, alebo sme
v nej len návštevníci. A prečo nás k tomu Pán Boh vyzýva aj dnes? Aby sa práve dnešná

spoločnosť vrátila k skutočným hodnotám, respektíve aby Božia láska prezentovaná Ježišom
Kristom naplnila medziľudské vzťahy v celej spoločnosti, vrátane kresťanských cirkví. Amen.

Modlitba:
Dobrotivý Bože Otče, Synu i Duchu Svätý! Tebe úprimne ďakujeme za verných vyznávačov
Tvojho diela. Tebe ďakujeme aj za apoštola Jána i za jeho žiakov, keď prostredníctvom ich
svedectva môžeme aj dnes vnímať Teba ako zvrchovaného Pána a Spasiteľa. Ale aj napriek
tomu vyznávame svoju hriešnosť. Preto Ťa prosíme, zmiluj sa nad nami a tomuto svetu udeľ
svoje milostivé požehnanie. Amen.
Martin Dudáš, diakon v CZ ECAV Ochtiná

