
Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici 26. 11. 

 

Nedeľa 26. novembra 2017 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná nedeľa cirkevného 

roka 

Piesne: ES č. 696, 560 

Text: Iz 65, 17 – 25 

„Lebo, ajhľa: Stvorím nové nebo a novú zem a predošlé sa už nebudú spomínať, ani na myseľ 

neprídu.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Na svete je veľmi veľa zla, bolesti, smútku a utrpenia rozličného druhu. Celý svet a všetko 

stvorenstvo je tým napadnuté. Situácia v tomto ohľade sa nestáva lepšou, ale horšou. Pravdu 

má apoštol, keď hovorí: „Všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné 

bolesti.“ (R 8, 22) Utrpenie vo svete je také rozšírené, že človek neraz stráca zmysel a cieľ 

života na zemi. Písmo sväté na mnohých miestach poukazuje na toto utrpenie ľudstva, ktoré 

môžeme aj my zakúsiť sami na sebe. Prorok Izaiáš v prečítanom texte nám dáva nádej na 

novú situáciu, že napriek všetkému, čo sa vo svete deje, nie sme ponechaní sami na seba, ale 

ako veriaci ľudia sme v rukách Božích. Pán Boh stvoril tento svet ako dokonalý a krásny, bez 

utrpenia a smrti. Človek svojím hriechom všetko skazil a spôsobil si mnohé utrpenie. Toto 

utrpenie a skaza však dôjde raz svojho konca. Pán Boh zasľúbil, že stvorí nové nebo a novú 

zem, kde nebude utrpenie, choroby, nešťastie, bieda, vojny ani smrť. Bude to svet radosti 

a plesania. Z toho sa my, veriaci ľudia, tešíme a na to očakávame už teraz, lebo veríme, že 

všetky krivdy budú napravené, slzy zotreté, nešťastie odčinené, že sa zjaví dokonalá 

spravodlivosť Božia a dokonalé Božie stvorenie. V našich srdciach však musí byť nádej, že 

ako Pán Boh zasľúbil, tak aj učiní. Preto, ako hovorí apoštol: „Podľa Jeho zasľúbenia 

očakávame nové nebesá a novú zem, v ktorých spravodlivosť prebýva.“ (2Pt 3, 13) A keďže 

veríme, že Pán Boh plní svoje sľuby, tešíme sa už teraz nevýslovnou radosťou, že náš život sa 

smrťou neskončí, ale vo viere v Pána Ježiša Krista prejdeme zo smrti do nového života, a tak 

i do nového neba a novej zeme. Prorok v našom texte opisuje, že bude odstránené to, čo nás tu 

najviac zarmucuje. V novom Jeruzaleme smrti nebude. Len bezbožní sa budú trápiť strachom 

pred ňou. Hospodin bude bývať so svojím ľudom. Tam sa skončí aj nepriateľstvo medzi 

zvieratami. Dokonalá sloboda a dokonalý mier zavládnu v novom Jeruzaleme. My, veriaci 

ľudia, spejeme k tomuto novému stvoreniu. Je to cieľ našej cesty v tomto živote, ktorý síce 

vedie cez mnohé utrpenia, ale vedie k pokojnému a radostnému pristátiu v novej, Bohom 

stvorenej zemi. Keď máme pred očami tento cieľ, neznamená to, že si nevšímame svoj časný 

život. Naopak, tento náš život je predprípravou na nový život v nebi. Podľa toho, ako tu 

žijeme, budeme žiť aj tam. Amen. 

 

Modlitba:  

Pane Bože, Stvoriteľ náš, Ty si stvoril tento svet ako dokonalý a nádherný, ale človek ho 

svojím hriechom skazil. Pane, odpusť nám. Priveď nás cestou pokánia k sebe, aby tak mnohí 

uverili a boli zachránení. Prosíme Ťa, Pane, buď naším dobrým Vodcom v tejto časnosti, aby 

sme krásne dielo stvorenia nekazili, ale zveľaďovali a chránili. Pomáhaj nám v našich 

problémoch a preveď nás cez smrť tam, kde si nám pripravil nové nebo a novú zem, tam, kde 

prebýva spravodlivosť. Pane, potešuj nás a neopusť nás. Zostaň s nami naveky. Amen. 
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