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Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici  

 

Nedeľa 6. novembra 2016 – 24. nedeľa po Svätej Trojici – 3. nedeľa pred koncom 

cirkevného roka  

Text: R 8, 18 – 25 
18Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. 
19Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 20Lebo márnosti bolo 

podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21že aj samo 

stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. 22Veď vieme, že 

všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. 23A nielen ono, ale aj my, 

ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho 

tela. 24Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo 

niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? 25Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo 

očakávame.  

Piesne: ES č. 679, 697 

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Posledné tri nedele pred koncom cirkevného roka upriamujú našu pozornosť na posledné veci 

ľudského života: smrť, vzkriesenie, posledný súd a večný život alebo večné zatratenie. Väčšinou 

sa ľudia posledného súdu obávajú a radšej ani nechcú o tom nič počuť. No veriaci človek by mal 

s radosťou očakávať tento deň, mal by sa naň tešiť ako na ukončenie všetkého toho ťažkého, 

bolestného a strastiplného, čím sú zväčša naplnené pozemské dni, týždne, mesiace a roky. Sám 

Pán Ježiš Kristus povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.“ (J 16, 

33b) A tak nám to zaznieva aj z nášho dnešného svätého textu: „Veď vieme, že všetko stvorenstvo 

spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti.“ A nielen ono doposiaľ vzdychá, ale „aj my 

vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela“. Posledné tri nedele pred 

koncom cirkevného roka vyzývajú kresťanov ku bdeniu a k pripravenosti na stretnutie so svojím 

nebeským Pánom. Pohľad veriaceho človeka by mal byť stále viac a viac odvrátený od zeme 

a zemských starostí a obrátený smerom hore, k nebu. Lebo naša otčina je v nebesiach. Odtiaľ 

očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí 

naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu. Apoštol Pavel píše, že „mne žiť je: 

Kristus, a umrieť: zisk“ (F 1, 21). „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku 

nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú.“ (1K 2, 9) 

A tak, bratia a sestry, nie strach a obava, ale radosť a pokoj nech napĺňajú srdce i vnútro každého 

z nás pri pomyslení na skorý príchod nášho Pána na našu zem, aby súdil živých aj mŕtvych. Pán 

Ježiš hovorí: „Áno, prídem čoskoro!“ (Zjav 22, 20a) A apoštol Ján na konci svojho Zjavenia sa 

modlí takto: „Amen! Príď, Pane Ježiši!“ (Zjav 22, 20b) A tak podobne volajme aj my: Amen! 

Príď, Pane Ježiši! Lebo utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Aj 

samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody dietok Božích. Nebudú 

viac lačnieť ani žízniť, nebude dorážať na nich slnce ani horúčava, lebo Baránok, ktorý je 

uprostred trónu, bude ich pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu 

z očí. Amen. 

Modlitba: 

Pane Ježiši Kriste, pomôž nám, aby sme z Tvojho druhého príchodu na našu zem vôbec nemali 

strach, ale aby sme sa naň tešili, že konečne nastane chvíľa ukončenia všetkého ťažkého 

a bolestného a že konečne nastane nevýslovná radosť, pokoj a blahoslavenstvo v Tvojej blízkosti 

a prítomnosti, kde nebude viac ani smrti, ani smútku, ani plaču, ani bolesti, lebo prvotné veci sa 

pominú a všetko nastane nové. Príď, Pane Ježiši! Príď už čoskoro! Amen. 
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