Pondelok 13. novembra 2017
Piesne: ES č. 540, 355
Text: 1Pt 4, 7 – 11
„Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V synonymickom slovníku nájdeme pri slove príprava nasledujúci význam: činnosť, ktorou
sa umožňuje realizácia niečoho. Apoštol Peter svoje slová o príprave na veci posledné
adresuje „vyvoleným, ktorí ako cudzinci žijú v diaspore v Ponte, Galácii, Kapadókii, Ázii,
Bitýnii a ktorých Boh Otec predzvedel, Duch posvätil, aby boli poslušní a skropení krvou
Ježiša Krista“ (1Pt 1, 1 – 2). Hovorí im: Majte rozvahu! Nerobte nič unáhlene, bez
premýšľania! Dostatočnú pozornosť venujte modlitbám! A keďže sa Kristus vráti, ako
zasľúbil, žite v aktívnom očakávaní Jeho druhého príchodu. Príprava na toto stretnutie
spočíva v ustavičnom raste, v láske k Bohu a druhým, a preto apoštol pripomína: „...
nadovšetko verne sa milujte vospolok, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.“ V tejto
súvislosti je dôležitá pravidelná modlitba a účinná starostlivosť, pohostinnosť k chudobným, a
to bez reptania. Tvoj majetok, postavenie či vplyv nebudú v Božom kráľovstve znamenať nič,
ale večnosť – tú budeš tráviť s ľuďmi. Investuj teda svoj čas a dary, schopnosti tam, kde môžu
priniesť úžitok pre večnosť. Apoštol hovorí, že každý má nejaké to obdarovanie, a preto
hovorí: Nájdi to svoje a použi ho! Všetky naše schopnosti majú slúžiť druhým; upozorňuje,
žiadna nám nebola daná len na vlastné uspokojenie. Apoštol Peter hovorí o príprave na
posledné veci. No čo má byť umožnené touto prípravou? Umožnená má byť realizácia oslavy
Boha pre Jeho Syna, Ježiša Krista. Ako oslavujeme Boha používaním svojich schopností?
Apoštol mohol mať na mysli Ježišove slová: „Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5, 16) Nachádzame sa
krátko pred koncom ďalšieho cirkevného roka, ďalšieho obdobia nášho života, ktorý nám Pán
Boh zo svojej milosti daroval. Žime každodenne v príprave na Pánov druhý príchod. Žime s
rozvahou a v modlitbách, žime v slovách, ale i vo svojich skutkoch, aby tak vo všetkom bol
oslávený náš Boh, ktorý má slávu a moc na veky vekov. Amen.
Modlitba:
Drahý náš Bože, nebeský Otče! Skláňame sa pre Tebou a oslavujeme Tvoje sväté meno a
moc, ktorou sa pri nás každodenne dokazuješ. Odpusť nám, prosíme, že v príprave na veci
súvisiace s koncom nášho života mnohokrát zabúdame a sme v nich nedôslední. Ukáž nám,
prosíme, mocou svojho Ducha Svätého, aké sú tie naše dary a schopnosti, ktorými môžeme
slúžiť jeden druhému, a zároveň pri tom osláviť Teba. Amen.
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