
Téma 47 - Tvořím věci nové – Beránek bude světlem 
 

 

 

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude 

povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se 

pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým 

cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo 

z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá 

kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Nuže, 

dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle!  

Iz 2,2-5 

 

jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa 

roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem. Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých 

přebývá spravedlnost. 

2 P 3,11-13 

 

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec 

nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 

ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, 

Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim 

každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, 

pominulo.“ Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: „Napiš: Tato slova 

jsou věrná a pravá.“ A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo 

žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. 

Zj 21,1-6 



 

Avšak chrám jsem v něm nespatřil: Jeho chrámem je Pán Bůh všemohoucí a Beránek. To město 

nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek. 

24Národy budou žít v jeho světle; králové světa mu odevzdají svou slávu. Jeho brány zůstanou 

otevřeny, protože stále trvá den, a noci tam už nebude. V něm se shromáždí sláva i čest národů. A 

nevstoupí tam nic nesvatého ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově 

knize života. 

Zj 21,22-27 

 

 

Jestliže vidíš Pána, který je za nás obětován, zde přítomného a kněze stát při této oběti a 

modlit se, a když vidíš, jak všechno je zbarveno touto drahocennou krví, věřil bys, že je kněz 

ještě mezi lidmi na zemi? Nebo nevzneseš se spíše do nebe, neodhodíš všechny světské 

myšlenky a nebudeš mimoděk myslit s čistým úmyslem na to, co je v nebi? Jak úžasný zázrak! 

Jaká to Boží milost! 

 Sv. Jan Zlatoústý O kněžství (De Sacerdotio), MG 48 

 

 

 „Chraň, prosím tě, Pane, tyto své služebnice, které teď sama nemohu ochránit!“  

Sv. Klára z Assisi, pátek září 1241 kolem 15 hodiny 
 

 


