Sobota 11. novembra 2017
Piesne: ES č. 570, 537
Text: Iz 13, 4
„Čuj! Hučanie na vrchoch ako hučanie mnohého ľudu! Čuj! Burácanie kráľovstiev
zhromaždených národov. Hospodin mocností prezerá do boja pripravený voj.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Nielen uvedený verš, ale celá 13. kapitola knihy proroka Izaiáša má určité styčné body
s Ježišovou záverečnou rečou, ktorú hovorí učeníkom. Túto Ježišovu reč poznáme aj ako tzv.
synoptickú apokalypsu (Mt 24). Ježišove slová sú pravdepodobne ovplyvnené
starozmluvnými textami, ktoré On ako Žid dobre poznal. Vo svojej reči teda reflektuje aj tie
prorokove slová, ktoré nám opisujú Boží súd, príchod dňa Hospodinovho. Zatiaľ čo prorok
Izaiáš hovorí o boji, vojne, Pán Ježiš boj uvádza iba ako jeden zo sprievodných znakov svojho
druhého príchodu na túto zem. Ak sa pozrieme na súčasné dianie vo svete, pokojne by sme
mohli povedať, že tieto znaky už mnohých postihli či postihujú. Veď sme svedkami rôznych
vojen, prírodných katastrof, ako sú zemetrasenia, záplavy, hlad atď. Avšak rovnako vieme, že
toto všetko sú hrôzy, ktoré mnohých postihli nielen dnes, ale aj v minulosti. Tie nedávne
a súčasné máme však najviac pred očami. Veď médiá nám ich približujú zo všetkých koncov
sveta. Stále ich niekto interpretuje ako znamenia konca, ktorý je predo dvermi, znamenia
Kristovho druhého príchodu. Avšak pri týchto slovách nesmieme zabudnúť, že o hodine, kedy
príde Syn človeka, nevieme. Biblia nám nedáva ani priestor na to, aby sme to akýmsi
spôsobom vyrátali, pretože ak by sme o tomto termíne vedeli, naše očakávanie Ježišovho
druhého príchodu by sa z našich životov postupne vytratilo. Zabudli by sme duchovne bdieť.
V tejto súvislosti je dôležité, aby sme nezabúdali na to, že Pán Ježiš nám dáva silu, aby sme
vnútorne zvládli aj tieto hrôzy. Veď On povedal: „Hľaďte, aby ste sa nestrachovali.“
Prechádzať cez bolesť a utrpenie nie je nikdy ľahké, ale môžeme sa s úplnou dôverou
spoliehať na nášho Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého, ktorý nás bude viesť
i napriek všetkým okolnostiam tejto časnosti v ústrety večnosti v Jeho kráľovstve. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, Ty si milosrdný a milostivý, dlhozhovievajúci a verný. Vyznávame Ti, že neraz
sme neposlušní a prestupujeme Tvoje prikázania, rozširujeme svojím konaním rozbroje
a sváry tu, na zemi. Prosíme, odpusť nám a dávaj nám svojho Ducha Svätého, aby sme s Jeho
pomocou boli vždy pripravení na Tvoj druhý príchod, ktorý bude vo veľkej moci a sláve.
Amen.
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