
Piatok 15. decembra 2017 

Piesne: ES č. 12, 341 

Text: 1Tes 4, 13 – 18 

„13Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili 

ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z 

mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 

15Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do 

Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, 16lebo keď (zaznie) povel a 

hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo 

umreli v Kristovi, 17potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi 

uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 

18Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.“ 

 

Zamyslenie nad Božím slovom:  

V tomto biblickom odseku nachádzame ponuku riešenia pre naše pocity voči 

priateľom a blížnym, ktorí zosnuli. Smútok kvôli smrti je tu prítomný 

a oprávnený. Božie slovo nás predsa vyzýva, aby sme nestrácali nádej a neboli 

zúfali v čase smútku nad smrťou drahých alebo aj nad blížiacim sa naším 

koncom. Kresťanstvo nám nebráni, aby sme smútili, ale podáva logické 

usmernenia k tomu, aby sme nezúfali nad mieru a nezabúdali na milosť, ktorú 

nám ponúka Pán Ježiš Kristus. Kresťanstvo nám teda ponúka milosť, skrze ktorú 

smieme vidieť, že naše trápenia - zármutky nebudú nad naše sily a budú mať 

svoj koniec. Aj keď smrť nie je pre nás neznáma vec, predsa vieme veľmi málo 

o stave po smrti. Božie slovo nám ponúka informácie o vzkriesení a o druhom 

Kristovom príchode, ktoré sú liekom proti strachu z vlastnej smrti alebo aj smrti 

našich drahých. Božie slovo nám ponúka istotu, že raz budú všetci svätí spolu 

a naveky oslavovať nebeského Pána v Jeho kráľovstve. Je to zvláštna istota, 

akou sme omilostení a obdarovaní iba my kresťania, v porovnaní s inými 

náboženstvami. Preto by sme sa mali povzbudzovať Božím slovom v čase 

smútku a podporovať sa navzájom s blížnymi a známymi v období smútku. 

Potešovať sa vo chvíľach, keď sú naše myšlienky vyplnené pocitmi samoty, 

strachu a opustenosti. Toto predvianočné obdobie roka vie byť pre nás v tejto 

oblasti zvlášť ťažké. Ale my ako veriaci kresťania sa vieme povzniesť nad 

všetky skľučujúce pocity preto, lebo vieme o vzkriesení z mŕtvych a o druhom 

Pánovom príchode. Máme v tom istotu. Veď v Písme svätom je nám to 

zasľúbené. Uchvátení Pánovým sľubom a nádejou vykročme smelo do nových 

povinností a výziev, ktoré nám ponúka a prináša deň. Potešujme sa medzi bratmi 

a sestrami a zvestujme aj ďalekým Pánovo zasľubujúce slovo. Amen.  

 

Modlitba:  



Milý a láskavý Otče, ďakujeme Ti, že aj dnes môžeme počítať s Tvojou 

milosťou a ochranou. Ďakujeme, že Tvoje slovo nás chce povzbudiť a posilniť 

aj vtedy, keď sú naše myšlienky vyplnené smútkom z odchodu našich 

milovaných, a keď si na nich spomíname v tento predvianočný čas. Prosíme 

láskavo, veď nás i dnes do nových povinností a výziev na slávu a česť Tvojho 

svätého mena. Amen.  
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