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Zamyslenia na týždeň po 3. adventnej nedeli 11. 12. 2016 

 

Nedeľa 11. decembra 2016 – 3. adventná nedeľa 

Piesne: ES č. 13, 27 

Text: Iz 40, 1 – 11 

„Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš.“  

Zamyslenie nad Božím slovom: 

Čakanie obyčajne nebýva ľahké, najmä keď sa odďaľuje to, na čo tak veľmi túžobne čakáme. 

Skutočnou pomocou vtedy je poznanie, že existuje Pomocník, ktorý vie a chce zasiahnuť v pravý 

čas. V dobe vzniku druhej časti Izaiášovho proroctva (od 40. kapitoly) žil izraelský národ tesne 

pred skončením babylonského zajatia. Bol to však čas, keď sa už mnohí vzdali nádeje na návrat 

do vlasti a mnohí aj na Pána Boha zabudli. Potešiť ich v danej situácii znamenalo duchovne ich 

posilniť. Duchovné posilnenie znamená záchranu pred zúfalstvom vo vedomí potreby 

skutočného, úprimného pokánia. Takéto potešenie je zdrojom vnútornej sily, pretože sa opiera 

o istotu viery, že Pán Boh je Bohom, ktorý nám chce naozaj a účinne pomôcť. Všemocný a večný 

Boh oznamuje: „Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká 

služba, zmierená je jeho vina.“ Toto môže oznámiť len Pán Boh, pretože len On to môže 

vykonať. Onedlho sa pre Izraelcov stali tieto slová skutočnosťou. Mohli sa z babylonského 

zajatia vrátiť do vlasti svojich predkov. Neporovnateľne horšie ako babylonské zajatie je zajatie 

človeka hriechom. No aj o tomto zajatí platia Božie milostivé slová, že sa skončila otrocká 

služba, zmierená je naša vina. Príchod a dielo spásy Pána Ježiša Krista znamená naše oslobodenie 

z otroctva hriechov. A druhý príchod Ježiša Krista bude znamenať oslobodenie a naše prevedenie 

do plnej slobody Božích detí s konečnou, nezvrátiteľnou platnosťou. Nateraz máme istotu toho 

vo svojom adventnom očakávaní natoľko, nakoľko veríme, že Boh je naozaj Bohom a v Ježišovi 

Kristovi naším milostivým Spasiteľom. To znamená, že prijatie potešenia zo skutočnosti 

oslobodenia z otroctva hriechov je podmienené vierou v Božiu lásku, ktorá k nám prišla 

a prichádza v Pánovi Ježišovi Kristovi. On prichádza ako náš najlepší Pastier: „Pásť bude svoje 

stádo ako pastier, zhromaždí ho svojím ramenom, jahniatka ponesie v náručí, pridájajúce ovce 

povedie.“ Potom, aj keby sme museli putovať po púšti života, predsa sme každým dňom bližšie 

k zasľúbenému mestu spásy v Ježišovi Kristovi. 

Modlitba:  
Pane, úprimne priznávame, že aj na ceste k nášmu srdcu sú rôzne nerovnosti. Prosíme: Zmiluj sa 

nad nami, upevni a rozhojni našu vieru a dôveru. Nauč nás radostnú zvesť o spasení a Tvojej 

milosti podávať ďalej – slovami aj svojím životom. Naplň radosťou naše srdce a našu myseľ 

istotou toho, že Ty zasiahneš v pravý čas na odstránenie zla hriechov, že zachrániš svoj ľud. 

Amen. 

Mgr. Oľga Klátiková, námestná farárka na mieste osobnej tajomníčky generálneho biskupa, 

Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku  

 


