
Piatok 27. novembra 2015 

Text: Iz 35, 3 – 10 

Piesne: ES č. 506, 643 

 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Pred záverom kalendárneho či cirkevného roka, pred koncom štúdia alebo pred koncom 

života ľudia zvyknú viac a intenzívnejšie rozmýšľať o tom, čo bolo, ako prežili dané 

obdobie či etapu života, a uvažujú aj o tom, čo ich čaká. Pred záverom roka ľudia 

rozmýšľajú, aký bude budúci rok. Pred koncom štúdia rozmýšľajú, čo ich čaká po škole. 

Pred koncom života uvažujú viac o tom, čo ich čaká po smrti, čo bude ďalej. Uvažujú nad 

budúcou cestou. Obdobie konca cirkevného roka nás vedie k tomu, aby sme uvažovali 

nad blížiacim sa adventným časom. Advent je doba očakávania. Advent nám hovorí 

nielen o prichádzajúcom vianočnom období, ale aj o prichodiacom Pánovi Ježišovi 

Kristovi. O Tom, ktorý sľúbil, že sa v moci a sláve vráti na túto zem. Vráti sa ako Sudca 

a Pán, aby priviedol svojich do nebeského kráľovstva, do nového Jeruzalema. 35. 

kapitola z prorockej knihy Izaiáš je krásne proroctvo o prichádzajúcom a zachraňujúcom 

Bohu. Súd nad nepriateľom Božieho ľudu je nezvratný! Pán Ježiš už dnes koná 

uzdravujúce dielo záchrany, ktoré vyvrcholí pri Jeho druhom príchode na konci vekov v 

moci a sláve. Preto už dnes dôverou posilnime ochabnuté ruky, upevnime klesajúce 

kolená! Kristus prichádza do našich životov, a tak oči sa otvárajú, uši sa uvoľňujú, 

prichádza sila, ruky sú posilnené, kolená sa pozdvihujú, srdcia mocnejú. Prichádza život, 

radosť. Život sa stáva plným slobody a nádeje. Pán Ježiš je tá cesta, o ktorej hovorí 

prorok Izaiáš. Sám Kristus to o sebe povedal v Jánovom evanjeliu 14, 6: „Ja som cesta i 

pravda, i život.“ Izaiášova vízia sa napĺňa v Jeho osobe. Ak rozmýšľame, ako ďalej pred 

začiatkom nového obdobia, už dnes môžeme nastúpiť cestu, ktorou je Pán Ježiš Kristus. 

On nás skrze svojho Ducha Svätého dovedie až do zasľúbenej krajiny. Amen. 

 

Modlitba:  
Pane Bože, ďakujeme Ti za vzácne dielo záchrany pred diablom, svetom a hriechom, 

ktoré konáš pre nás skrze Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Ti slovami proroka Izaiáša, že aj 

dnes otváraš oči slepých a uvoľňuješ uši hluchých. Nádejame sa vierou, že aj chromý 

bude skákať ako jeleň a jazyk nemého zvučne zaplesá. Otvor, prosíme, naše oči a srdcia 

skrze Ducha Svätého, aby sme podľa bohatstva Tvojej slávy skrze Ducha mocne zosilneli 

na vnútornom človeku; aby si Ty prebýval vierou v našich srdciach a my, zakorenení a 

založení v láske, mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška 

a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie. Bože, ktorý môžeš 

učiniť omnoho viac, ako my prosíme, na konci cirkevného roka pred blížiacim sa 

adventným obdobím Tebe buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až 

naveky vekov. Amen. 
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