
4.adventná – 22.12.2019 

Vladár zemských kráľov 
Pane Ježiši, ďakujeme Ti za nádejou, ktorá nám patrí kvôli Tvojej smrti na kríži, ale aj 
víťazstvu vo veľkonočné ráno. Vďaka tomu získava aj vianočné posolstvo hlbokú 
a nenahraditeľnú myšlienku, že každý, kto verí v Teba, bude žiť, aj keby umrel. Daj nám na to 
aj v tento svätý deň pamätať, že si Pánom nad životom aj smrťou každého z nás a že nič 
a nikto na tomto svete nie je bez Tvojej vlády. Raz príde deň konečného víťazstva  a preto Ťa, 

prosíme: vezmi nás tam, kde kraľuješ a vládneš požehnaný naveky.  

 

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

zemských kráľov“.  

 

Neviem, či radi rozprávate o politike. Ale keď sa už taká debata začne, treba 

rátať s tým, že môže skončiť hádkou. Každý z nás má iný názor na politiku 

a politikov. Ale asi sa zhodneme všetci v tom jednom, teda aspoň my tu 

prítomní, že niet normálneho politika, ktorý by myslel na voličov, ktorý by 

plnil sľuby, čo dal a staral sa viac o prosperitu obyčajných pracujúcich ľudí 

ako o plnosť svojej peňaženky. Ale tak nám treba. 

 

Izraelský národ mal za Panovníka iba Hospodina. Ale nejako sa im to za 

Samuela nevidelo a zazdalo sa im, že lepšie bude, ak budú mať za panovníka 

človeka. Prorok im to vyhováral, ale nakoniec aj sám Hospodin povedal: „ok, 
Samuel, nech majú, čo chcú“. Pán Boh nám občas naozaj dá to, čo si 

prajeme a preto je dobré, ak sa všetky naše modlitby nesplnia. Zároveň 

však Hospodin upozornil ľud, že to nebude také ideálne, ako si predstavujú: 

„poslúchni ich hlas, ale najprv ich dôrazne napomeň a oboznám ich  s právom 

kráľa, ktorý bude nad nimi panovať.... bude kraľovať nad vami, bude brať 

vašich synov a postaví ich ku svojim vozom a medzi svojich jazdcov a pobežia 

pred jeho vozom. Ustanoví si ich za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad 

päťdesiatimi mužmi, aby mu orali pole a žali obilie, a aby mu vyrábali vojenskú 

výzbroj a výstroj pre jeho vozy. I dcéry vám vezme, aby pripravovali masti 

a aby mu varili a piekli. Poberie vám najlepšie polia, vinice a olivové sady 

a rozdá ich svojim sluhom. A bude brať desiatky z vašich siatín i z vašich viníc 

a dá ich svojim komorníkom a sluhom. Taktiež poberie vám sluhov a slúžky, váš 

najlepší dobytok i vaše osly vezme a použije pri svojich prácach. Desiatky bude 

brať i z vašich oviec a vy mu budete sluhami“ (1 Sam 8:9-18).  

 

Práve preto, že sa tieto slová stali realitou v každej politike, v každej krajine, 

pretože ľudia sú hriešni a hriech má vplyv na ich postoje aj život, Biblia 

pripomína, že najlepšie je mať za panovníka jedine Pána Boha. I keď nezabúda 



dodávať, že našou úlohou je rešpektovať autority, najmä, ak im ide o dobro 

národa.  

 

Ježiš ako jeden zo svojich titulov v Zjavení dostáva aj tento: vladár zemských 

kráľov. Čo to znamená? 

 

1. Nikto nie je viac ako Pán Boh. Hoci si to niektorí mocnári a vládcovia 

myslia, v konečnom dôsledku to nie je pravda. Oni sa budú zo svojho konania 

zodpovedať a niekedy im Pán Boh dovolí niesť následky ich konania už 

teraz, a s niektorými si počká až na posledný súd. Pravda je však taká a ani 

jeden vládca nebude dobrým vládcom, ak si tú pravdu neuvedomí, že „nieto 

vrchnosti, ak len nie od Boha a tie, čo sú, Bohom sú zriadené“ (Rím 13:1). To 

nie sú slová iba pre „poddaných“, ale aj pre politikov. Toto je ich úloha: byť 

zodpovednými Tomu, kto nám túto funkciu dal.  

 

Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby sme sa znovu vrátili k pôvodnému 

plánu, že Boh bude našim Vládcom, Pánom a jediným Bohom. Prišiel, aby sme 

vedeli, že ani tu na svete nie sme ponechaní na moc či náladovosť, na 

mamonárstvo či ješitnosť politikov, ale že smieme rátať s Pánovým 

požehnaním, ochranou a pomocou voči tým, ktorí nekonajú podľa Božej vôle. 

Dostali sme moc, ak nie inú, tak aspoň moc modlitby nad tými hore. Keby sme 

to poznali, že oni sú len ľudia a preto nás nemôže zachrániť ani spasiť. Kiežby 

sme si spomenuli a na základe toho aj žili, že nikto nie je viac ako Boh. Nikto 

nám nemôže dať viac ako On, nikto nás nemôže zachrániť, spasiť jedine On.  

 
Nech je Večera Pánova novým pripomenutím tejto skutočnosti. Nech je 

inšpiráciou v podriaďovaní sa Pánovi Ježišovi a tým aj k akceptovaní 

toho, že nikto nie je väčší ako On.  

 

2.  Ježiš je Sudca a inšpirácia pri svedectve. Čím vyššia funkcia, 

tým viac modlitebníkov ten človek potrebuje. Je vystavený rôznym 

pokušeniam, nebezpečenstvám, musí sa rozhodovať, hľadať pravdu a zároveň 

byť láskavým. Ak to človek berie zodpovedne, potom funkcia a jej 

vykonávanie nie je vôbec jednoduché. Preto politici, prezidenti, funkcionári, 

vedúci pracovníci potrebujú, aby sme sa za nich modlili. Niekde som čítala, že 

aký národ, taká vláda a je to v skutku pravda. Ak ich iba kritizujeme, ale 

nemodlíme sa za nich, potom máme to, o čo žiadame. Máme ako kresťania 

k vrchnostiam ešte jednu úlohu a to svedectvo. Potrebujú počuť slová evanjelia.  

 

Preto Pán Ježiš upozorňuje, že budeme vodení pred vladárov, aby sme im 

vydávali svedectvo. Potrebujú to počuť: potrebujú vedieť, že vo svojom 



postavení nie sú sami, ale zároveň, že sú za všetko zodpovední nielen pred 

ľuďmi, ale aj pred Pánom Bohom. Musia poznať, že majú nad sebou Sudcu, 

ktorý za nich zomrel a bremeno, ktoré vo svojej funkcii nesú, im On môže 

pomôcť niesť, ak sa na Neho spoľahnú, ak sa Ním  budú inšpirovať. Preto 

máme byť pripravení vydávať svedectvo, aj preto sa nesmieme hanbiť za svoju 

vieru, preto máme byť inšpirovaní a naplnení Duchom Božím, aby sme aj 

týchto ľudí, ktorí ľahko získavajú syndróm božskosti, mohli priviesť ku 

Kristovi a tým aj k lepšiemu vzťahu ku zvereným ľuďom. 

 
Nech je Večera Pánova aj pre nás pripomienkou, že Ježiš je Sudcom 

každého z nás a zároveň nech nás inšpiruje ku svedectvu a k modlitbám 

za všetky vrchnosti a ľudí, ktorí nesú bremeno funkcií a zodpovednosti za 

iných.  

 

3. Ježiš je zárukou  nášho občianstva v nebesiach. Ako kresťania tu 

žijeme akoby v dvoch svetoch: v pozemskom, kde máme svoje povinnosti 

a musíme sa vyrovnávať s hriechom a žijeme už aj vo svete nebeskom, z čoho 

nám tiež vyplývajú nejaké zásady a po hodnotách ktorého túžime už teraz. 

Nemáme  tu trvalé miesto, ale hľadáme to budúce a práve ono má ovplyvniť 

našu pozemskú púť. Teda to, že sme občanmi nebeského kráľovstva, má mať 

vplyv na naše občianstvo na zemi. Jedine vtedy je naša viera aktuálna a živá.  

 

Pán Ježiš ako vládca pozemských vladárov má kráľovské postavenie. On sám je 

Kráľom. A tento fakt je zárukou aj nášho občianstva v Jeho kráľovstve. Ak 

v Pána Ježiša veríme, privlastnil nám status Božieho dieťaťa a ak On je 

Kráľom, my vďaka Nemu máme toto výsostné postavenie, že môžeme byť 

súčasťou Jeho ríše. Preto si tu nemáme na tom pozemskom, pominuteľnom, 

dočasnom a nedokonalom zakladať, ale máme vnímať, myslieť a žiť 

budúcnosťou v nebi. Tento postoj má mať vplyv na všetko, čo hovoríme, čo 

robíme, čo si myslíme. Pretože ako kresťania sme už občanmi Božieho 

kráľovstva, hoci ešte chvíľu žijeme v cudzine.  

 
Nech nám Večera Pánova pripomenie, komu patríme, kam patríme. Nech 

je pre nás motiváciou žiť ako Božie deti každý deň a dávať dôraz nielen 

na tento svet, ale najmä na večný život. Lebo sme deťmi nebeského Otca.  

 

Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, ktorý prichádza nám poukazuje na to, že On je 

Pánom na zemi i na nebi, že je potrebné modliť sa za vrchnosti, aby boli 

poslušné Jemu a že máme žiť večným životom už teraz na tomto dočasnom 

svete. Amen.  


