
1. adventná – 1.12.2019 

On je verný svedok 
Pane Ježiši, prichádzajúci Spasiteľ, Pán a Sudca, chválu Ti vzdávame za to, že si milosrdný 
a láskavý k nám. Prichádzaš, aby si nám priniesol závdavok neba na zem, ktorá je porušená 
hriechom. Prichádzaš nám dodať vieru, keď sme naplnení smútkom a bolesťou zo smrti a našej 
dočasnosti. Prichádzaš nám priniesť lásku do tejto pozemskej nevraživosti, nenávisti a zloby. 
Ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme počuť Tvoje slovo, ním sa posilňovať a Teba, cez jeho 

počúvanie, nasledovať.  

 

Zjavenie Jána 1:4-5 „Milosť vám a pokoj ... od Ježiša Krista, verného 

svedka...“.  

 

Myslím, že každý z nás má rád, ak sa láska prejavuje nielen slovami, ale aj 

skutkami. Naozaj slová sú mocné, ale často z nich zostanú len plané sľuby, či 
frázy, ktoré sa nakoniec nezrealizujú. Preto, ak niekoho ľúbime, mali by sme 

svoje slová, ktoré sú krásne, potvrdiť aj skutkami, ktoré zas majú svoju 

silu.  

 

Dnes začíname obdobie adventu. Je to očakávanie, kedy nastane ten radostný 

deň, ktorý nám pripomína Božiu lásku prejavenú v malom betlehemskom 

dieťati. Ale čakáme aj ten dôležitý deň Ježišovho príchodu, kedy sa Božia láska 

a milosť, ale aj Božia spravodlivosť prejaví v akte súdu nad životom každého 

z nás. Je to čas prípravy, je to obdobie, kedy si máme pripomenúť to dôležité 

a zásadné pre náš pozemský i večný život.  

 

Počas 3 nedieľ adventu budeme hovoriť o jednom verši z knihy Zjavenie Jána, 

ktorý nám vypovedá 3 pravdy o Ježišovi Kristovi a dnes sa bližšie pozrieme na 

definíciu Božieho Syna ako VERNÉHO SVEDKA.  

 

Pán Boh od samého počiatku existencie človeka naznačoval alebo priamo 

vyjadroval svoju náklonnosť a lásku k ľudstvu a všetkému stvorenému. Teda aj 

keď sa človek rozhodol pre hriech, bol uistený o tom, že Pánu Bohu na ňom 

záleží, že zostáva stále Bohom a Otcom všetkých ľudí. Aby to ľudia poznali 

a boli v tejto láske uistení, prihováral sa Izraelu a cez neho všetkým národom 

slovami prorokov a zbožných ľudí, ktorí hlásali Boží záujem o hriešnikov. Ale 

Pánu Bohu to nestačilo, chcel svoje slová potvrdiť aj skutkom lásky, aby 

nezostalo iba pri frázach. Preto, ako hovorí list Židom (1:2), Boh prehovoril „k 

nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky“.  

 

Ježiš Kristus, vtelený Boží Syn, to betlehemské dieťa, sa stalo skutkom lásky 

Boha, ktorý ľudí miluje. Slová zasľúbení, slová starozmluvných prorokov, 



boli zrealizované príchodom Krista na túto zem. Jeho vtelenie je skutkom  

lásky, potvrdením slov nášho nebeského Otca, že „On tak miloval svet, že dal 

svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí 

v Neho“ (J 3:16). 

 

My, evanjelici, dávame veľký dôraz na čin Veľkého Piatku, ako na skutok 

lásky Božieho Syna voči nám. Ale potvrdenie Božích slov o láske sa začalo 

realizovať už v tú noc, keď sa v Betleheme narodilo dieťa panne. Už vtedy sa 

Ježiš obetoval a dokázal, čo je schopný urobiť, čoho je schopný vzdať sa pre 

hriešneho človeka. Už vtedy, v tú osudnú noc, sa stalo aktuálnym slovo 

apoštola Pavla z listu Filipským (2:6-7): Ježiš Kristus „mal podobu Božiu 

a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na 

seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom a zjavil sa ako človek“.  

 

A práve toto vtelenie, to, že sa stal človekom, že sa nám ľuďom dostal pod 

kožu, že sa nám priblížil na dotyk, práve to  Ho robí Božím svedkom medzi 

nami. Nielen Jeho slová, ale aj Jeho skutky – od narodenia až po vstúpenie – sú 

prejavom milosti a milosrdenstva, ktoré nám prejavuje nebeský Otec. 

V Ježišovi sa teda všetko, čo Pán Boh doteraz povedal stáva reálnym, 

pravdivým, bezpečne platným, ako sa píše v 2 liste Korintským 1:19-20 „Lebo 

Syn Boží, Ježiš Kristus, nebol aj áno aj nie, ale v Ňom bolo len áno. Veď 

koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky áno, pretože v Ňom je aj 

amen, na slávu Bohu skrze nás“.  

 

A predsa: Ježiš je nielen Svedkom o svojom Otcovi, nie je len potvrdením slov, 

nebol len dobrým človekom či zázračným lekárom. Slovo „svedok“ sa 
v gréčtine povie „martýr“ a to znamená aj „mučeník“. A teda Jeho narodenie 

získava zmysel v Jeho smrti, Jeho skutok vtelenia sa stáva grandióznym 

v Jeho úmrtí a Jeho láska dostáva jasné kontúry v Jeho vzkriesení.  

 

Ježišovo svedectvo je teda nielen o tom krásnom a milom betlehemskom 

príbehu. Svedectvo Božieho Syna nie je založené iba na Jeho zázrakoch, 

premene vody na víno, nasýtení zástupov, vzkrieseniach či uzdraveniach ľudí, 

Jeho svedectvo spočíva a pevne stojí aj na Jeho utrpení a smrti. Práve 

v nich sa stáva uveriteľným. Pretože ak by Ježiš nebol umrel, ale prežil iba 

síce ťažký, ale svojim spôsobom zázračný život, len málo by sme Mu mohli 

veriť, že je nám ako Boh blízko, že nám rozumie, že je zoslaný, aby nám 

dokázal lásku. Ale ak vnímame Jeho svedectvo cez martýrium Jeho smrti, 

potom je tá láska uveriteľná, stabilná a pravdivá. Ľahko sa miluje, keď je 

všetko ideálne, ale láska sa stáva skutočnou a je preverená až v problémoch, 

ťažkostiach a kríži. A tá Božia láska prešla týmto testom a dopadla na jednotku.  



Ježiš Kristus je pre nás verným svedkom. Je verný vo svojich zasľúbeniach 

a preto sa na ne môžeme spoľahnúť a dôverovať Pánovi, že všetko, čo 

povedal, aj zrealizuje. Ježiš je pre nás svedkom Božej lásky, pretože sa stal 

človekom a tak potvrdil slová o tom, že náš nebeský Otec nám chce byť 

blízky. Ježiš je pre nás verným svedkom preto, lebo nás miloval a stále miluje 

až na smrť a svoje slová o láske potvrdil krížom. Toto je najväčšie svedectvo 

aké kedy Boh vydal. Platí, že nás Pán Boh neskonale miluje. Povedal to aj 

dosvedčil vo svojom Synovi. Kiežby táto Božia láska určovala náš život 

a kiežby sme aj my vedeli svoju lásku k Bohu i k blížnym dokazovať  

skutkami. Amen.  

 


