Piatok 11. novembra 2016
Text: L 17, 20 − 30
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Keď sa Ho farizeji opýtali, kedy príde kráľovstvo Božie, odpovedal im: Kráľovstvo Božie
nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. 21Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo tamto je! Lebo, ajhľa,
kráľovstvo Božie je medzi vami! 22A učeníkom povedal: Prídu dni, že si budete žiadať vidieť
jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23A povedia vám: Ajhľa, tam, ajhľa, tu! Nechoďte, ani sa
nezháňajte (za ním). 24Lebo ako blesk, keď sa zablýska, zasvieti od jedných končín pod nebom
po druhé končiny pod nebom, tak bude Syn človeka v svoj deň; 25ale prv musí mnoho trpieť a
byť zavrhnutý týmto pokolením. 26A ako bolo za dňov Nóachových, tak bude i za dňov Syna
človeka. 27Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Nóach vošiel do korábu; prišla potopa a
zahubila všetkých. 28Podobne, ako bolo za dňov Lótových: jedli, pili, kupovali a predávali, sadali,
stavali, 29a v ten deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, padol oheň a síra z neba a zahubili všetkých:
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tak bude aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka.
Piesne: ES č. 565, 461
Zamyslenie nad Božím slovom:
Židia v Ježišovej dobe očakávali kráľovstvo, kde konečne budú sami sebe panovať a nebudú
musieť znášať žiadnych okupantov. Preto sa farizeji pýtajú Ježiša, kedy to už bude, kedy budú
oslobodení. Nerozumeli, že kráľovstvo, o ktorom Ježiš toľko hovoril, je duchovné kráľovstvo.
Pochopil Ho vôbec niekto? A my dnes tušíme o tom niečo? Je to, ako keď máme zlé obdobie a
zlý deň strieda ešte horší. Vtedy veľmi túžime po dňoch, ktoré budú bez starostí a ukončia
trápenie, ktoré prežívame. Lenže to nefunguje tak, že si vypočítame, koľko nám ešte zostáva
zlých dní. Konkrétny dátum sa nedá vypočítať. Podobne je to aj s kráľovstvom nebeským. Ježiš
hovorí: „Kráľovstvo Božie nepríde tak, aby to ľudia pozorovali. Ani nepovedia: Ajhľa, tuto alebo
tamto je! Lebo, ajhľa, kráľovstvo Božie je medzi vami!“ Pre nás to znamená len jedno: kráľovstvo
Božie je tam, kde je Ježiš, kde je On prítomný. Neviaže sa na miesto ani na čas. Už to, že Pána
Ježiša spoznáme ako Božieho Syna a prijmeme Ho vierou, znamená, že je pri nás. On je záchrana
pre každého osobne a našou veľkou túžbou je stať sa členom Jeho kráľovstva. Kto po tom netúži
a nepozná Boha Stvoriteľa, ten žije presne tak, ako ľudia za Noáchových čias, keď zem bola
porušená v Božích očiach. Aj vtedy sa ľudia bavili, život im plynul – možno ako nám dnes – deň
za dňom a neuvedomovali si, že ich koniec je veľmi blízko. Nepočuli alebo nechceli počuť Boží
hlas a varovanie. Len jediný z nich ho počul: Noách. A on jediný aj so svojou rodinou bol preto
zachránený.
Aj dnes sa naprieč celou Európou evanjelium vytráca, ľudia nedokážu alebo nechcú vyznávať
Syna Božieho. Žijú si svojím každodenným životom a je otázne, či sa snažia hľadať duchovný
pokrm pre seba a svoje rodiny. Žiaľ, mnohí si vystačia len s materiálnymi statkami. Kto ich však
zachráni v deň súženia? Samozrejme, viera sa nedá nikomu nanútiť. Modlime sa preto za ľudí vo
svojom okolí, za svojich rodinných príslušníkov a priateľov, aby sa Ježiš Kristus dotkol ich srdca.
Amen.
Modlitba:
Pane, aj my sa každodenne v Tvojej modlitbe modlíme: Príď, kráľovstvo Tvoje… Modlíme sa tak
aj dnes a prosíme: Daj, aby tento deň bol dňom požehnaným medzi nami, našimi rodinami
a priateľmi. Vyznávame, že sme hriešni ľudia malej viery a často Ti, drahý Bože, nerozumieme
alebo nechceme počuť, čo nám hovoríš. Prosíme Ťa, odpusť nám tieto nedostatky a hriechy. Daj,
aby viera v našich srdciach rástla. Amen.
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