Zamyslenia na týždeň po 26. nedeli po Svätej Trojici

Sobota 1. decembra 2018
Piesne: ES č. 11, 19.
Text: Zjav 21, 10 – 14. 21 – 27
„10A odniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ktoré
zostupuje z neba od Boha 11a má slávu Božiu. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu
ako ligotavému kameňu jaspisu. 12Mesto malo mohutné a vysoké hradné múry s dvanástimi
bránami, na bránach dvanásť anjelov s napísanými menami, menami dvanástich kmeňov
synov izraelských. 13Tri brány od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány
od západu. 14Hradné múry mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien
dvanástich Baránkových apoštolov.
21Dvanásť brán je z dvanástich perál, každá brána z jednej perly. Námestie mesta čisté zlato
ako priezračné sklo. 22Ale chrám som v ňom nevidel, lebo Pán Boh vševládny a Baránok mu
je chrámom. 23Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby mu svietili, lebo sláva Božia ho
osvecuje a Baránok mu je sviecou. 24V jeho svetle budú chodiť národy a králi zeme doň vnesú
svoju slávu. 25Jeho brány nebudú zatvárať vo dne, veď noc tam nebude. 26A vnesú doň slávu
a poctu národov, 27a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; (vojdu doň) len
tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vybraný text je súčasťou dvoch záverečných kapitol knihy, ktorými sa Ján vyjadruje
k proroctvu proroka Izaiáša, ktorého obsahom je Božie slovo o „nových nebesách a novej
zemi“ (Iz 65, 17; 66, 22). Naplnenie tohto prorockého slova sa teraz začína odvíjať
v Jánovom videní nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z nebies na obnovenú zem. Na rozdiel
od typického gréckeho dualizmu, v ktorom spása spočíva v oslobodení ľudskej duše
od pozemských pút a jej prechode do večnosti duchovnej nebeskej dimenzie, svätopisec
zdôrazňuje, že trvalé miesto človeka je tu na Zemi, ktorá je už v dôsledku Božieho diela
v Ježišovi Kristovi nová, vykúpená. Toto videnie je obrazom nového poriadku a večného
pokoja pre národy, ktoré vošli do Božej a Baránkovej milosti. Sväté večné mesto Jeruzalem
bude žiariť samo, nebude už viac potrebné ani slnko, ani mesiac, dokonca ani chrám, pretože
Božia sláva bude večným zdrojom svetla, Baránok Boží zase sviecou a Pán Boh s Baránkom
mu budú chrámom. V nastávajúcom adventnom období je toto videnie zdrojom potešenia a
posilnenia viery a nádeje, že aj naše životy sú súčasťou tejto radostnej zvesti, ktorej Alfou

i Ómegou, Počiatkom i Koncom je Boží Baránok, zabitý a vzkriesený, aby sme my mohli žiť
a raz sa pripojiť k nádhernej nebeskej oslave Božieho majestátu a vojsť v plnosti do Božieho
pokoja. Amen.

Modlitba:
Bože, ďakujeme Ti za milosť, ktorú si nám preukázal vo svojom Synovi a našom Pánovi
Ježišovi Kristovi. Dnes, keď hľadíme v ústrety prichádzajúcemu Pánovi a Jeho druhému
príchodu Ťa prosíme, pomáhaj nám svojím Svätým Duchom, aby aj medzi nami prebývala
Ježišova láska, ktorá je vyjadrením harmónie medzi Tebou a človekom a ukážkou samotnej
podstaty ľudskosti a obrazu, na ktorý si nás stvoril. Posilni našu vieru, aby sa v čo najväčšom
rozsahu a kvalite dokázala premietnuť aj do roviny každodenného života, vo viere a v nádeji,
že aj nám budú adresované slová Pána: Poďte, požehnaní môjho Otca, prijmite ako dedičstvo
kráľovstvo, ktoré vám je pripravené od stvorenia sveta Amen.
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