Štvrtok 3. decembra 2015
Text: Zjav 5, 1 – 5 (6 – 10) 11 – 14
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! 6Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi
staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem
duchov Božích, poslaných na celú zem. 7I prišiel a vzal [knihu] z pravice Sediaceho na
tróne. 8A keď vzal knihu, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom.
Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, 9a spievali novú
pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou
vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa 10a učinil si ich nášmu
Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi. 11Potom som videl a počul hlas
mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starších. Ich počet bol myriady myriád a tisíce
tisícov. 12Volali mohutným hlasom: Hoden je Baránok zabitý vziať moc, bohatstvo,
múdrosť, silu, česť, slávu aj dobrorečenie! 13A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod
zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi
dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov! 14Nato štyri bytosti volali: Amen! A
starší padli a klaňali sa.
Piesne: ES č. 476, 86
Zamyslenie nad Božím slovom:
Pre cirkev kresťanskú je Hospodin – ako hovorí J. A. Komenský – hlbinou bezpečnosti.
Adventná doba upiera náš pohľad na Pána Ježiša Krista. Evanjelista Ján v texte opisuje
videnie, ktorého sa stal účastným. Videl knihu zapečatenú siedmimi pečaťami. Nikto ju
nemohol otvoriť. Preto sa ľudí zmocnila bázeň. Aj Ján plakal nad bezmocnosťou
a neschopnosťou človeka. Konečne zasiahol Ten, ktorý stál na prostriedku medzi trónom,
medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími. On vstal a vzal knihu, prelomil jej sedem pečatí
a otvoril ju. Tento mocný je Ježiš Kristus. On je zasľúbený Mesiáš, pomazaný Boží.
Jedine On má moc odhaliť tajomstvá Božie. On môže rozriešiť problémy ľudského
života, má moc nad hriechom a peklom. Ježiš Kristus je našou jedinou nádejou. My sme
často bezradní nad mnohými otázkami. Nevieme nájsť východisko z mnohých situácií.
Prečítaný text označuje Toho, ktorý otvoril zapečatenú knihu, ako Baránka Božieho,
ktorého krvou nás Boh vykúpil. Takto Ho pomenoval už Ján Krstiteľ. Takto to poznáme
aj my z nábožnej piesne Baránok, hľa, nesie viny. On vzal na seba kríž, podstúpil za nás
smrť, aby nás vykúpil z moci zla, pekla a hriechu, Jeho krv za nás vyliata na Golgote má
moc očistiť nás od hriechu – to nemá žiadna iná moc. Reformátor Dr. M. Luther vyznáva:
„… vyslobodil nás od všetkých hriechov, od smrti večnej, moci diabolskej. Nie zlatom ani
striebrom, ale svojou svätou a predrahou krvou, nevinným umučením a smrťou.“ Kto sa
k Nemu utieka, kto sa Ním dá očistiť, je zachránený človek. Ježiš Kristus je náš
Záchranca pred Božím hnevom a večným zatratením. Zástup ľudu, ktorý stál pred trónom
Baránkovým, musel zakúsiť svoju bezradnosť a nemohúcnosť. Nik z ľudí nemohol
otvoriť zapečatenú knihu, nik z ľudí nás nemôže vytrhnúť z moci hriechu a diabla. Tú
moc má len Baránok Boží. Raz sa ujme vlády nad celým svetom a všetci budú spievať:
„A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou, na mori a všetko, čo je v nich, počul som
volať: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie, česť, sláva i vláda na veky vekov!“
Amen.
Modlitba:
Baránku Boží za nás obetovaný, prosíme Ťa úprimne v tento adventný čas, zmiluj sa nad
nami hriešnymi, stoj pri nás v pokušeniach, v ťažkých chvíľach, aby sme neklesali na
mysli a na duchu a dôverovali Tebe. Prosíme, riaď loďku nášho života v nádeji spasenia
a večného života v tej istote, že sa raz tvárou v tvár uvidíme v nebesiach. Amen.
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