
Streda 20. decembra 2017 

Piesne: ES č. 6, 9 

Text: Zjav 5, 1 – 5  

„1V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú 

siedmimi pečaťami. 2Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: Kto je 

hoden otvoriť túto knihu a zlomiť jej pečate? 3Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou 

nemohol otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 4Nato som veľmi plakal, že nikto nebol hoden 

otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 5Vtedy mi povedal jeden zo starších: Neplač, ajhľa, zvíťazil 

lev z Júdov ho kmeňa, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a jej sedem pečatí!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V Starej zmluve je veľa predobrazov Pána Ježiša Krista. V evanjeliách sa ľahko presvedčíme, 

že všetky predobrazy sa skutočne vyplnili. Apoštol Ján obracia našu pozornosť na predobraz 

o víťaznom levovi z Júdovho kmeňa, z koreňa Dávidovho. Júda bol štvrtý syn v poradí z 

dvanástich synov starozmluvného patriarchu Jákoba a už v Knihe Genesis je Júda 

charakterizovaný ako lev slovami: „Júda je mladý lev“ (1M 49, 9), a tento „lev“ má sľúbené, 

že bude panovať. Lev je symbolom sily, bojovnosti a pevnej vôle. Z Júdovho kmeňa 

pochádzala i Dávidova rodina. Výraz „koreň Dávidov“ zasa poukazuje na proroctvo Izaiáša: 

„Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok.“ (Iz 11, 1) Jesse bol 

otcom kráľa Dávida. Izaiášom predpovedané pučanie koreňa Jesseho vysvetľuje Pavel v Liste 

Rímskym ako vládnutie: „A zase Izaiáš hovorí: „Bude koreň Jesseho a v Toho, kto povstane 

vládnuť nad národmi, budú dúfať národy.“ (R 15, 12) Keď sa spomína víťazstvo Leva z Júdu 

(v. 5), navodzuje sa tak téma Ježišovho víťazstva. Ježišovo víťazstvo je víťazstvo v smrti na 

kríži za mňa i za teba, za naše hriechy. Láskou a poslušnosťou svojmu Otcovi porazil hriech, 

keď nevinný prijal na seba trest, ktorý patril nám hriešnikom. Vzkriesením z mŕtvych porazil 

smrť. Sám Ježiš hovorí: „Ja som premohol svet,“ teda: „Ja som zvíťazil nad svetom.“ (J 16, 

33) a apoštol Pavel dodáva: „Pohltená je smrť vo víťazstve,“ to znamená „Nad smrťou sa 

zvíťazilo.“ Ježiš Kristus je triumfálny víťaz (1K 15, 54), preto sa nemusíme báť, keď 

prichádzajú ťažké veci do nášho života, keď sa nás dotýka smútok, keď si kladieme otázky, 

aký má Boh v živote s nami plán, aké riešenie a východisko bude z našich životných situácií. 

S Ježišom Kristom, vo viere v Neho, nie je ani naša budúcnosť beznádejná a temná. S Ním 

dokážeme prekonať aj búrky, rozohnať mračná temnosti, byť slobodní od strachu, bolesti, 

nepokoja, hriechu a beznádeje. Človek, ktorý prijíma Božie dielo záchrany v Ježišovi 

Kristovi, si svojou záchranou môže byť istý. Amen. 

 

Modlitba:  

Dobrý Bože, ďakujeme Ti za všetky dobré správy o nádeji. Ďakujeme za Tvojho Syna, 

ktorého život a dielo nás uisťuje o dobrom pláne s nami a s týmto svetom. Vzbudzuj v nás 

dôveru v Tvoju zachraňujúcu a víťaziacu pomoc. Daj, aby sme vďačne otvárali svoje srdcia 

Tvojej láske a svoju radosť z Tvojej lásky a milosti dokázali prinášať aj iným. Prosíme Ťa, 

pomáhaj nám, aby sme vo viere víťazili nad všetkým, čo nás chce od Teba odviesť a raz prišli 

k Tebe. Tebe buď, Bože, sláva teraz i naveky. Amen. 
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