Streda 23. novembra 2016
Text: Zjav 21, 1 – 7
1Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvotné nebo a prvotná zem sa pominuli a mora už niet.
2A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu
vyzdobenú svojmu ženíchovi. 3A počul som mohutný hlas od trónu: Ajhľa, stánok Boží s ľuďmi;
prebývať bude s nimi a oni budú Jeho ľudom a On, Boh, bude s nimi, 4zotrie im každú slzu z očí
a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa
pominulo. 5A Ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové. A ešte povedal:
Napíš, že tieto slová sú verné a pravé. 6A doložil: Stalo sa! Ja som Alfa i Omega, Počiatok i
Koniec. Ja dám vysmädnutému zadarmo z prameňa vody života. 7Kto zvíťazí, zdedí toto: budem
mu Bohom a on mi bude synom.
Piesne: ES č. 460, 697
Zamyslenie nad Božím slovom:
Slová Písma svätého hovoria o niečom novom, čo má ešte len prísť, a tak v nás vytvárajú
atmosféru očakávania. To nové, čo má ešte len prísť – nové nebo a nová zem –, nám stavajú
priamo pred oči, stačí len čítať tie slová a v duchu si to všetko predstavovať. A predsa aj napriek
tomu, že sa nám to zdá pomerne blízko, keď otvoríme oči, vidíme, že všade vôkol nás je len ten
starý svet. Pán Ježiš však hovorí: „Hľa, všetko tvorím nové.“ Príchod týchto nových vecí
každoročne oveľa intenzívnejšie očakávame v období adventu, ktoré sa už nezadržateľne blíži.
Očakávame ich aj napriek tomu, že všetci ľudia, ktorých okolo seba vidíme, sú pokazení,
poznačení hriechom, bolesťou a smútkom. Na tomto svete neexistuje človek, ktorý by bol
v Božích očiach dokonalý. Hoci nám cestovné kancelárie ponúkajú nespočetné množstvo výletov
do „raja na zemi“, ľahko zistíme, že na tomto svete neexistuje raj, neexistuje tu dokonalé miesto,
na ktorom by hriech nemal svoju moc. Je to však naša úloha, aby sme v tomto pokazenom svete
zvestovali príchod nového, lepšieho sveta: sveta, v ktorom sám Pán Boh bude prebývať s ľuďmi,
zotrie im z očí každú slzu a v ktorom nebude smrť, bolesť ani smútok, sveta, v ktorom hriech
nebude mať žiadnu moc. Celý náš život by mal smerovať k tomuto novému svetu, ktorého
príchod s nádejou očakávame. Hoci sme na tejto ceste často unavení a neraz aj padáme,
nezabúdajme, že Pán Boh nám vo svojom slove zasľubuje, že nás nikdy neopustí ani nezanechá.
Majme tento cieľ, ktorý nám vytýčil – nový život v Jeho prítomnosti –, vždy pred očami,
a vydávajme o ňom dobré svedectvo pred všetkými ľuďmi vo svojom okolí. Amen.
Modlitba:
Nebeský Otče! Ďakujem Ti, že si mi v Písme svätom poodhalil kúsok toho nového sveta, ktorý
s vierou očakávam. Odpusť mi, prosím, že sa i ja ešte vždy prehrešujem proti Tvojmu zákonu.
Zľutuj sa nado mnou pre obeť svojho Syna a môjho Pána Ježiša Krista. Daj mi, prosím, silu
a múdrosť na to, aby som vo svojom živote vedel kráčať v ústrety tomu, čo si Ty aj pre mňa
prichystal vo večnosti! Amen.
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