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Zamyslenia na týždeň po 2. adventnej nedeli 4. 12. 2016 

 

Nedeľa 4. decembra 2016 – 2. adventná nedeľa 

Piesne: ES č. 13, 27 

Text: Iz 35, 1 – 3  

„Posilnite ochabnuté ruky, upevnite klesajúce kolená!“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

Dnešná Druhá adventná nedeľa upriamuje našu pozornosť na prichádzajúce kráľovstvo Božie. 

Pán Ježiš zvestoval Božie kráľovstvo nielen ako niečo, čo sa blíži a na čo sa máme chystať, ale aj 

ako prítomnú realitu, ktorá sa odráža v Jeho konkrétnych činoch. Dr. Martin Luther vo Veľkom 

katechizme hovorí o kráľovstve Božom takto: „... že totiž Boh poslal na svet svojho Syna Krista, 

nášho Pána, aby nás vykúpil a vyslobodil z moci diablovej a priviedol k sebe a kraľoval ako Kráľ 

spravodlivosti, života a spasenia proti hriechu, smrti a zlému svedomiu, a k tomu dal nám aj 

svojho Svätého Ducha, ktorý nám toto svojím svätým slovom priniesol a nás svojou mocou 

osvietil a posilnil vo viere.“ Kráľovstvo Božie sa teda v Ježišovi Kristovi stalo prítomným. 

Kráľovstvo Božie sa k nám, veriacim, priblížilo príchodom Pána Ježiša Krista a  všetkým tým, čo 

pre nás z lásky k nám vykonal a ešte stále koná. Nemôžeme však zabudnúť na to, že v plnosti 

nás, veriacich, kráľovstvo Božie čaká až pri druhom príchode Pána Ježiša Krista, na ktorý sa už 

teraz musíme pripravovať, aby sme nezaspali a nepremeškali Jeho príchod. Aj prorok Izaiáš nám 

uvedenými slovami predkladá zasľúbenie, ktoré je spojené s príchodom Božieho kráľovstva, keď 

hovorí: „Radovať sa bude púšť i suchý kraj, jasať bude step a kvitnúť, ako narcis bude prekvitať 

a jasať bude, hej, jasať a plesať.“ Avšak z tohto zasľúbenia, ktoré je dané aj nám, máme vyvodiť 

dôsledky, teda posilniť ochabnuté ruky a upevniť klesajúce kolená. Čo to pre nás znamená? 

Máme dodať silu, odvahu a odhodlanie tým, ktorí na svojej ceste padajú, nemajú silu a nevidia 

Božie zasľúbenia, tým, ktorí potrebujú povzbudiť vo viere. Ak sme my tými, ktorí vidia 

a očakávajú kráľovstvo Božie v plnosti, nenechávajme si to len pre seba. Podeľme sa s Božími 

zasľúbeniami aj s ostatnými, ktorí to rovnako potrebujú počuť, aby boli zachránení. Posilňujme 

a upevňujeme sa navzájom s pomocou Ducha Svätého na ceste do Božieho kráľovstva. Amen.  

 

Modlitba:  

Hospodine, Pane náš, ďakujeme Ti, že Ti na nás záleží, že nám každodenne preukazuješ svoju 

lásku a milosrdenstvo. Ďakujeme, že vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi si nám zasľúbil aj 

kráľovstvo Božie v plnosti pri Jeho druhom príchode. Daj nám, prosíme, svojho Ducha Svätého, 

aby sme toto zasľúbenie dokázali zvestovať ľuďom okolo nás, najmä tým, ktorí nemajú dosť 

duchovný síl. Amen.  
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