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Veľkonočná nedeľa - Radosť z opätovného stretnutia
Zjavenie Jána 5,6-10: „Medzi trónmi, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videlo stáť Baránka akoby zabitého, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, čo znamená sedem Božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice Sediaceho na tróne. A potom , čo knihu vzal, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý
a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu i národa, urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Oni
budú kraľovať na zemi.“

Drahí a milovaní v Pánovi Ježišovi Kristovi, roku 2010 sa konal súdny proces s Brianom Davidom Mitchellom , ktorý 5.
júna 2002 uniesol 14-ročnú Elizabeth z jej domu. Po deviatich
mesiacoch sa Elizabeth podarilo nájsť. Vo výpovedi jej otca
zazneli slová, ktoré nám môžu aspoň trocha priblížiť pocity
nášho nebeského Otca, keď sa k Nemu vraciame. Povedal:
„Všetky stratené deti si zaslúžia vrátiť sa domov, ku svojim
rodičom, tak, ako sa k nám vrátila naša Elizabeth.... Keď som
si viezol Elizabeth domou, volal som mojej manželke
a povedal jej: Tomu nebudeš veriť. Elizabeth žije a sedí tu,
vedľa mňa, držím ju v náručí! ... Je to ten najúžasnejší pocit.
Tak, ako sa nedá opísať bolesť z jej straty, tak sa nedá opísať,
aké nádherné je mať ju doma!“
Posledná kniha Biblie zobrazuje Krista ako konečného Vykupiteľa. Je v nej odhalená úloha Pána Ježiša pri našej záchrane. Táto kniha chce povzbudiť všetkých, ktorí sa nachádzame v ťažkých situáciách, v problémoch, ťažkostiach,
v situáciách poznačených hriechom, že konečné víťazstvo
patrí láske a dobru. Konečným víťazom je náš Pán Bon –
Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ. Slovami tejto knihy sme pozvaní k tomu, aby sme vo viere vydržali až dokonca a potom
prežili večnosť s naším nebeským Otcom. Nádherný obraz
o pravdivosti a skutočnosti našej záchrany, o slávnom víťazstve, je opísaný v dnešnom texte. Ježiš vykúpil našu záchranu, svojou vlastnou krvou, a tak nás zachránil.
Biblia je ako „inklúzia“ – to znamená, že začína a končí podobnými námetmi, len v opačnom poradí. V 1.knihe Mojžišovej sa stretávame s témami – stvorenie; blízkosť so Stvoriteľom; pokušenie, hriech, zlo a smrť. Posledné tri kapitoly Zjavenia zachycujú obrátený postup: Satan je spútaný a zničený;
je obnovená Božia blízkosť a napokon je tu opis znovustvorenej zeme v celej jej kráse.
Centrom knihy Zjavenia je vzrušujúci okamih, v ktorom sa
náš Záchranca vráti pre svoje deti a privedie ich späť, aby
sme mohli byť s Ním. Pán Boh čakal a čaká oveľa dlhšie na
svoje deti, ako čakal otec Elizabeth na jej návrat. Prišiel vo
svojom Synovi prvý raz na tento svet, aby za nás zaplatil výkupné. Jeho narodenie i smrť sú opísané v evanjeliách. Kríž
bol okamihom, v ktorom sme boli oslobodení. Ježišovo víťazstvo na kríži a Jeho vzkriesenie zaisťujú večný život pre všetkých, ktorí prijmú „vykúpenie cez Neho“. Keď príde druhý
krát, príde ako triumfujúci Víťaz a vezme si nás, svoje deti,
domov.
„Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov; oblečený bol do
plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie Slovo.“ (Zjav
19,11-13). Zjavenie Jána nám prináša víťazoslávny pohľad
na nášho Spasiteľa! Je opísaný vo svojej sláve, s pripomenutí
utrpenia, pripomenutí vysokej ceny, ktorá bola za nás zaplatená: Jeho plášť je zmáčaný krvou, pretože Jeho krv bola tým

výkupným a my si to na veky máme pamätať.
V 21. kapitole nám Ján oznamuje: „Videl som nové nebo
a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani
mora už niet.“ (Zjav 21,1). V prvom storočí bolo, podľa
vtedajšieho názoru, more miestom, v ktorom prebýval
diabol. A ten už je zničený. Mora niet. Zato je počuť mocný hlas, ktorý oznamuje naplnenie večnej zmluvy: „Od
trónu som počul mohutný hlas: „Pozri, Boží stánok medzi
ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom;
on sám, ich Boh, bude s nimi.“(Zjav 21,3-4) Ľudia boli
stvorení na to, aby žili so svojím Bohom a Stvoriteľom.
Celou Bibliou sa tiahne Boží sľub, že bude s nami a že
chce medzi nami, ako svojím ľudom, prebývať. Teraz to
bude konečne skutočnosťou. Pán Boh bude s nami a my
budeme so svojím Stvoriteľom a nebeským Otcom. Naplnenie tohto sľubu a zasľúbenia je potvrdené samotným
Hospodinom: „A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa,
všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú
verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som
Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo
z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja
mu budem Bohom a on mi bude synom.“(Zjav 21,5-7). To
je uistenie nášho nebeského Otca. Budeme s Ním a On
nám bude Bohom.
Láska nášho nebeského Otca sa neskončila v okamihu
nášho hriechu, ani vtedy, keď sa k hriechu vraciame, ale
rozprestiera sa nad nami ako ochranný štít proti všetkým útokom Božieho nepriateľa. Hospodin je naším Otcom, ktorý čaká na stretnutie so svojimi deťmi v Jeho kráľovstve. Chce nám vrátiť raj, ktorý sme stratili. Vracia nás
späť k stromu života a spolu s ním nám dáva dar večnosti
v Jeho blízkosti. „Ukázal mi aj rieku s vodou života, priezračnú ako krištáľ, ktorá vyteká od Božieho a Baránkovho
trónu. Uprostred jeho námestia a z oboch strán rieky je
strom života, ktorý prináša dvanásť ráz ovocie, každý mesiac dáva svoje ovocie i lístie stromu na uzdravenie národov.“ (Zjav 22,1-2). Ten istý strom zasadil Pán Boh v raji
a opäť nás cez Pána Ježiša vedie do jeho blízkosti.
A napokon ešte jedno privilégium Božích detí: „Blahoslavení sú tí, čo si perú rúcha, aby získali prístup k stromu
života a vošli bránami do mesta.“ (Zjav 22,14). Výraz
„oprať rúcha“ je vysvetlený v 7.kapitote tejto knihy v 14.
verši: „To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia, oprali si
rúcha a vybielili ich v Baránkovej krvi.“ Títo blahoslavení
majú právo prichádzať k stromu života, symbolu nesmrteľnosti, pretože ich rúcha sú opraté v krvi Božieho Baránka; prijali vierou výkupné, ktoré bolo za nich zaplatené Pánom Ježišom Kristom. Toto je jediný dôvod, kvôli
ktorému sa smieme vrátiť k stromu života. Pre toto poznanie Božie deti volajú v ústrety svojmu Vykupiteľovi
a Záchrancovi: „Amen, príď, Pane Ježišu!“ (Zjav 22,20)

