Zamyslenia na týždeň po 5. nedeli po Zjavení
Nedeľa 5. februára 2017 – 5. nedeľa po Zjavení, Ježišovo premenenie
Piesne: ES č. 233, 260
Text: Zjav 1, 9 – 18
„Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám
kľúče smrti a podsvetia.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Apoštol Ján bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos za zvesť Božieho slova a svedectvo o Pánovi
Ježišovi. Tam sa mu prihovára Ježiš skrze anjela. Obrazy, ktoré Ján videl, predstavujú Ježiša ako
Kráľa Božieho kráľovstva, ktorý aj nám dal možnosť stať sa občanmi Božieho kráľovstva. Ďalej
je Ježiš predstavený ako Pán slávy, ktorého oči všetko vidia a pozorujú i náš život. Nemožno Ho
nikdy a ničím oklamať. Potom je tu Ježiš predstavený ako Sudca sveta, ako Pán celého sveta.
Jeho hlas je taký silný ako hlas mnohých vôd. Napokon vidíme Ježiša ako Pastiera svojej cirkvi.
Tých sedem hviezd je obrazom siedmich predstavených cirkevných zborov, ktoré prechádzajú
ťažkým súžením, a pritom sú ukryté v Ježišových rukách. Tento obraz hovorí aj o našej úplnej
skrytosti v Ježišových rukách a o našej úplnej závislosti od Neho. Bez Neho sme stratení. Ježiš je
aj Pán života. Ako potešujúco kladie ruku na hlavu preľaknutému Jánovi! A tak potešujúco sa
stretáva s každým, kto sa skloní pred Jeho majestátom. Keď Ježiš položí na nás svoju pravicu,
a tým nás prijme do svojej cirkvi, tak sme skrytí pred Jeho večným súdom a pred všetkými
búrkami v dejinách sveta. Vtedy sme v rukách Toho, ktorý môže v pravde povedať: „Ja som
Prvý aj Posledný a živý.“ Kto toto vie o Ježišovi, môže smelo a statočne ísť svojou cestou aj
napriek všetkému, čo nám odhaľuje Zjavenie Jána ako ťažkú cestu cirkvi. On má nad ňou
posledné slovo a neopustí ju ani v súžení a prenasledovaní. Ježiš je i Pán smrti. Živého Pána nikto
nemôže zničiť. Od veľkonočného rána je Ježiš Pánom nad smrťou. On je jediný, ktorý ju
premohol, a On zostane tým Víťazom nad smrťou naveky. Preto sme skrytí v Jeho ruke pre
všetky časy – aj pri umieraní. Preto aj cesta smrti Jeho cirkvi je a zostáva cestou života. Ježiš má
kľúče od ríše mŕtvych. Čo bude s nami, to nám nie je podrobne známe. To je veľká vec, keď nám
Ježiš otvára dvere do života, a my nepodliehame smrti, ale prichádzame do života. Kto prijme
Ježiša do svojho života, ten už nikdy nezomrie. To vyslovil aj sám Ježiš (J, 11, 25 – 26): „Kto
verí vo mňa, bude žiť, ak keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“ To, že Ježiš je
a zostáva po celú večnosť tým živým a má kľúče smrti a pekla, robí Jeho cirkev smelou
a povzbudzuje ju na tú poslednú púť, ktorú nám Zjavenie odhaľuje. Amen.
Modlitba:
Ďakujeme Ti, Otče náš, že si Duchom Svätým ustanovil cirkev na zemi a že si svojho Syna Ježiša
Krista urobil jej hlavou. Ďakujeme, že si nás povolal krstom do spoločenstva cirkvi a dávaš nám
istotu, že s ňou a v nej dôjdeme spasenia našich duší. Amen.
Mgr. Ondrej Koč, zborový farár v CZ ECAV Prešov
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