Sobota 10. decembra 2016
Piesne: ES č. 676, 697
Text: 1Tes 4, 13 – 18
„Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých,
ktorí umreli v Ježišovi... Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Milí bratia a milé sestry, drahí veriaci! V službe duchovného pastiera sa farár či farárka často
stretáva so staršími ľuďmi, ktorí na otázku: „Ako sa darí vašej manželke, vášmu manželovi či
bratovi, sestre?“, odpovedajú: „Ach, ten môj/tá moja má to najlepšie už za sebou. Už bude len
horšie...“ Nad takouto odpoveďou sa takmer vždy zamyslím. Skutočne nás v starobe či v ťažkej
chorobe čaká už len to horšie?! Máme si ako kresťania myslieť, že na sklonku našich dní máme
to najlepšie za sebou?! Čo ak je to však naopak? Čo ak nás to najlepšie ešte len čaká? Stojíme
uprostred adventného obdobia, ktoré je plné otázok ohľadom posledných vecí človeka. Preto je aj
advent akýmsi naším pomyselným osobným budíkom, ktorý sa nás snaží prebudiť z nášho
duchovného spánku a pripraviť nás na to najlepšie. Paradoxne, apoštol Pavel nepriamo píše, že to
najlepšie príde až po smrti. Čo tým myslí? Myslí tým večný život s Pánom Ježišom Kristom.
Spoločný život s Božím Synom sa začína naším krstom, skrze vieru pokračuje počas celého
nášho života až nakoniec smrťou dosahuje svoje naplnenie. Pán Ježiš nás i dnes skrze apoštola
Pavla povzbudzuje a volá k vytrvalej nádeji, ktorá sa teší na budúcnosť. Preto dúfajme v život
i napriek utrpeniu a smrti. Verme, že to najlepšie pre každého jedného z nás ešte len príde. Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoje slová, že Ty si vzkriesenie a život a kto verí v Teba,
bude mať večný život, aj keď umrie. My Ti úprimne vyznávame, že v Teba dúfame. Prosíme,
pomáhaj nám prekonávať naše pochybnosti, ktoré nás vedú k neistote hlavne vo chvíľach našej
smrti či smrti našich blížnych. Stoj pri nás a dávaj nám svoj pokoj aj istotu v tom, že to najlepšie
ešte len príde. Veď predsa, Bože, Ty sám si nám daroval večný život vo svojom Synovi a našom
Pánovi Ježišovi Kristovi. Buď za to večne zvelebovaný a oslavovaný celým stvorením. Amen.
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