
Vstúpenie – 10.5.2018 

Aký je Boh? 

Pokoj vám! 

 

Zjavenie Jána 1:4-8 „Ján siedmim cirkevným zborom v Ázii: milosť vám 

a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmych duchov, ktorí 

sú pred Jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného 

z mŕtvych a vladára zemských kráľov. Jemu, ktorý nás miluje, ktorý nás svojou 

krvou oslobodil od našich hriechov a učinil nás kráľovstvom, kňazmi svojmu 

Bohu a Otcovi, Jemu sláva a vláda na veky vekov. Ajhľa, prichádza v oblakoch! 

Uvidí Ho každé oko, aj tí, čo Ho prebodli! Nariekať budú nad Ním všetky 

národy zeme. Tak je, amen! Ja som Alfa i Ómega, hovorí Pán Boh, ktorý je, 

ktorý bol a ktorý príde, Vševládny!“.  

 

Ján píše list. Cez neho nám všetkým sám Ježiš píše list. Kedy ste vy napísali 

niekomu list? Asi už veľmi dávno. Spomeňte si, ako to vyzeralo. Museli sme 

vedieť komu píšeme, čo chceme napísať, museli sme ho písať zrozumiteľne 

a úhľadne, aby si ho adresát mohol prečítať. Samozrejme nezabudli sme na 

úvod, jadro a záver s podpisom, poprípade ešte nejaké PS. Pri listoch je to 

trošku zložitejšie v tom, že ak sa pomýlite v informácii, musíte celý list 

vyhodiť, ak v ňom nechcete narobiť machule. Dnes, keď píšeme sms či 

maily, je to jednoduché – prečítame si a opravíme chyby. List je už daný 

a ak má obsahovať pravdu, musíme si ho vopred premyslieť, predpripraviť. Na 

chyby už niet priestoru. Preto aj list zo začiatku poslednej biblickej knihy 

môžeme považovať za pravdu, ktorú nám Boží Syn adresuje.  

 

Ježiš píše tento list 7 cirkevným zborom v Malej Ázii. Neskôr sa 

o nich Zjavenie zmieňuje podrobnejšie. Ale treba povedať, že nie sú ničím 

výnimočné, zvláštne, či významné. Sú to zbory, ktoré majú svoje radosti aj 

starosti, no prakticky musia bojovať, aby existovali. A hoci neskôr Zjavenie 

hovorí o celosvetových až kozmických udalostiach, tu sa stávajú centrom 

pozornosti tieto maličké, po celej Malej Ázii roztrúsené cirkevné zbory. Mohli 

by sme povedať, že predstavujú 7 statočných, na ktorých akoby závisela 

existencia celého sveta.  

 

Zaujímavé je, že Kristus, zachraňujúci svet, neoslovuje kvôli spolupráci 

vládcov tohto sveta. Neoslovuje hospodárske veľmoci ani ekonomicky 

stabilné štáty. Neoslovuje krajiny s dobrým vojenským arzenálom či politicky 

prestížne oblasti. Ježiš nepíše pre lídrov na kontinentoch či pre boháčov, 

celebrity alebo ľudí na vrchole rebríčka. Oslovuje cirkevné zbory, ktoré majú 

svoje prednosti, ale aj nedostatky. Zbory, ktoré existujú len vďaka milosti 



a ktoré čo-to musia zmeniť, aby prežili, aby sa znovu stali mocnými. 7 

cirkevných zborov predstavuje vzorku ľudstva – nedokonalého, závislého 

na Bohu, ľudstva, ktoré ani pri najväčšej možnej snahe nie je schopné 

samo vytvoriť raj či zabezpečiť život.  

 

Kristus má – pri písaní tohto listu – na mysli tých, ktorí v tomto svete veľa 

neznamenajú. To je potešujúca správa aj pre nás. Ježiš, ktorý vstúpil do neba 

a je Kráľom a Pánom bez obmedzení, má na mysli naše dobro. Stará sa 

o nás, ráta s nami a chce nás svojou mocou meniť tak, by sme žili 

požehnaný život k Jeho sláve a našej spokojnosti. Hoci je „tam hore“ 

nezabúda na nás dole, stále sme pre Neho dôležití a všetko, čo robí, koná 

z lásky k nám a pre nás.  

 

Preto sa Ježiš predstavuje v tomto liste ako Ten, kto žije 

a pracuje v prospech ľudstva.  
Ján Ježiš charakterizuje ako Toho, ktorý verne svedčí: Ježiš si za tým, čo je 

v tomto liste napísané, stojí, nič nebude meniť, všetko totiž platí. A aby sme 

o tom, že Ježiš je pisateľom listu, nepochybovali, Ján tu spomína Jeho život aj 

smrť – teda tento vyvýšený Boh je Ten istý Kristus, ktorý tu na zemi žil, 

zomrel, ale aj z mŕtvych vstal. Hoci žijeme 2000 rokov po Kristovi, On zostáva 

Ten istý aj dnes.  
Ján tu charakterizuje Ježiša aj ako Toho, kto dodnes hovorí: cez prírodu, ľudí, 

svedomie, udalosti, no najmä cez svoje slovo a svoj životný príbeh. Boh nie je 

ticho, ako si to niektorí ľudia vysvetľujú vďaka tomu, čo sa deje vo svete. Boh 

stále rozpráva k človeku, k ľudstvu, reaguje na všetko prostredníctvom 

okolností. Len občas hovorí tak ticho a skryto, že Ho treba vedieť počúvať.   
Ján ďalej predstavuje Ježiša ako prvorodeného z mŕtvych: Ježiš má výsostné 

postavenie – nielen čo sa týka Jeho terajšej vlády v nebi, ale aj čo sa týka Jeho 

vzkriesenia. Nikto pred Ním nevstal z mŕtvych a už viac nezomrel. On bol prvý 

a tým sa stal „inšpiráciou“ pre všetkých, ktorí prídu po Ňom. Svojim 

vzkriesením otvára cestu aj nám.  
Ján ďalej hovorí o Ježišovi ako o Vládcovi kráľov zeme: hoci sa nám to 

nezdá, Biblia jasne svedčí, že všetci vládcovia, králi, prezidenti a politici sú pod 

Božou vládou, sú súčasťou Jeho zámerov a budú sa Mu v konečnom dôsledku 

spovedať. Ježiš je nadriadený všetkým nadriadeným, je najvyššou inštanciou, 

na ktorú sa môžeme spoľahnúť aj teraz, ale raz aj pri poslednom súde. 

K Nemu sa môžeme odvolať, ak sa deje nespravodlivosť či zlo.  

 

Ježiš je tu teda predstavený ako Pán a Spasiteľ. O to viac, v kontraste s Ním, 

je vyplavený na povrch náš hriech, odmietanie, naša bezbožnosť. No to Mu 

nebráni, aby sa o nás staral: cez svedectvo, ktoré nám hovorí, že máme nádej 



vzkriesenia a večnosti a že máme Pána, ktorý za nás bojuje, ktorý za nami stojí. 

Napriek tomu, že On je svätý a mocný a my hriešni a slabí, tvoríme tím, lebo 

Kristus si nás povolal, aby sme Mu boli blízko, hoci On je vyvýšený. 

 

A hoci je tu Kristus pre všetkých, nie každý na Neho reaguje 

vierou, preto je Kristus aj v pozícii Sudcu. Ten, kto prichádza 

v oblakoch zostupuje, aby súdil, aby konfrontoval ľudský hriech so svojou 

svätosťou. Prichádza Ten, kto bol prebodnutý, komu bolo hriechom najviac 

ublížené, ale zároveň je to Ten istý Ježiš, ktorý tu na svete odpúšťal, miloval, 

prejavoval milosrdenstvo, skláňal sa a radšej sa nechal sám odsúdiť, akoby 

sám mal súdiť iných. To, čo urobil Ježiš počas pozemského života pre človeka 

je samo o sebe dôvodom na súd. Pretože každý na to musí reagovať – práve táto 

reakcia sama súdi každého človeka. Ježiš všetko urobil, aby človeka zachránil, 
ale zachrániť sa dá iba ten, kto o to stojí. Preto Ježiš Spasiteľ je pre niekoho 

Záchranou a pre iného Sudcom.  

 

Preto Ján pokračuje Ježišovými slovami: „Ja som Alfa i Ómega, hovorí Pán 

Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Vševládny!“. Pán Ježiš je suverénny 
Vládca – je počiatok aj koniec, ale aj všetko medzitým. Alfa – predstavuje prvé 

písmeno gréckej abecedy. Kristus stál na začiatku všetkého, pred všetkým. Mal 

prvé slovo a Jemu už pred stvorením všetkého patrila totálna autorita a moc. 
Ómega – predstavuje posledné písmeno gréckej abecedy. Kristus bude mať aj 

posledné slovo. To, čo On voľakedy začal je stále v Jeho rukách a réžii a nikto 
Mu nemôže to, čo je Jeho, vytrhnúť z ruky. Slovo „Vševládny“ predstavuje 

písmená medzitým, predstavuje dejiny sveta a človeka, dejiny hriechu aj 

spasenia. Ježiš ako Spasiteľ a Sudca sa teda predstavuje od začiatku do konca, 

hoci to nie je vždy na prvý pohľad viditeľné, pretože nie všetko, čo sa deje, je aj 

Božou vôľou. Sú vôľou diabla a človeka, ktorý neprijal Krista za Spasiteľa 

a preto sa mu stal Sudcom.  

 

Ježiš nebude súdiť, my sami sme sa odsúdili, ak sme neprijali Krista za 

Spasiteľa. Zodpovednosť je na každom jednom z nás a zvaľovať vinu za súd či 

peklo na Boha je len výhovorka. Pán Ježiš chce, aby sme všetci boli spasení, 

preto je začiatkom, stredom i koncom všetkého. Je len na nás, či Ho na 

cestách života spoznáme a čím sa pre nás Kristus stane.  

 

Kristus nám píše pravdivý list, aby nám pripomenul, že sme pre Neho dôležití, 

že aj keď je vyvýšený a vládne, je nám blízko a chce nás zachrániť, preto by 

sme si mali vybrať kým sa pre nás Ježiš Kristus stane – Spasiteľom či Sudcom. 

Vzdajme Mu chválu a česť svojim životom, lebo On je Ten istý včera, dnes 

i naveky. Amen.  


