Sobota 17. marca 2018
Piesne: ES č. 332, 454
Text: L 17, 28 – 33
„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: 30tak bude
aj v onen deň, keď sa zjaví Syn človeka. 31Kto v ten deň bude na streche a riad bude mať v
dome, nech nezostupuje, aby si ho vzal, a kto na poli, nech sa tiež nevracia. 32Pamätajte na
Lótovu ženu. 33Kto si hľadí zachovať život, stratí ho, a kto ho stratí, zachová si ho.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď počujeme meno Lót, mysľou nám prebehnú udalosti, ktoré sa spájajú s ním a jeho
rodinou: návšteva anjelov v Sodome, zničenie Sodomy a Gomory a taktiež to, ako sa Lótova
žena premenila na soľný stĺp. Je zaujímavé, že Lótova žena sa spomína iba na dvoch miestach
v Biblii: v Evanjeliu podľa Lukáša a v 1M 19. Na to, aby poslucháči Pána Ježiša pochopili
vážnosť Jeho slov, používal Pán Ježiš prirovnania budúcich udalostí k udalostiam z minulosti.
A tie budúce udalosti, ktoré mal na mysli, keď spomínal dni Lótove, sa týkajú Jeho druhého
príchodu. Lótovi súčasníci žili s pocitom nezávislosti od Pána Boha a vlastne na Neho
zabudli. Ľudia v dnešnej dobe, podobne ako za Lótových čias, sa cítia nezávislí od Boha,
zabudli na Neho a chcú si čo najviac užívať života. V ten deň, ktorý bol pre obyvateľov
Sodomy a Gomory dňom súdu, si žili po svojom – jedli, pili, kupovali a predávali, sadali,
vstávali. Nič nespozorovali. A podobne to bude aj v deň Kristovho druhého príchodu. Lótovi
nádejní zaťovia si mysleli, že žartuje, keď na nich Lót naliehal, aby odišli. Odišiel len Lót,
jeho žena a dve dcéry. No Lótova žena až príliš lipla na svojom doterajšom spôsobe života.
Jej srdce akoby zostalo v Sodome. V rozhodujúcej chvíli sa obzrela a premenila sa na stĺp.
Ona síce vyšla zo Sodomy s ostatnými kvôli záchrane, ale záchranu vlastne neprijala. Život v
Sodome ju tak ovplyvnil, že nedokázala prijať Božiu záchranu a prejavila nedôveru voči Pánu
Bohu. Bola takmer zachránená, ale predsa zostala stratená. Ktovie, koľko rodín dopadne tak
ako Lótova? Koľko rodín bude vo večnej radosti úplných a z koľkých budú chýbať tí, ktorí
záchranu v Ježišovi Kristovi neprijali a ich srdce liplo len na tých pozemských hodnotách?
Tak ako nebadane začal padať ohnivý dážď a síra z neba na Sodomu a Gomoru, tak nečakane
príde Pán Ježiš na túto zem po druhý raz a pri poslednom súde rozdelí ľudí do dvoch skupín.
„Jedni budú požehnaní a tí druhí odsúdení...“ – ako o tom spievame v jednej piesni. V dnešný
deň k nám teda z Božieho slova zaznieva varovanie: dajte si pozor, aby vás deň druhého

príchodu Pána Ježiša nezastihol nepripravených! Nech vaše srdce nelipne na ničom hmotnom!
Pamätajme na Lótovu ženu a buďme pripravení kedykoľvek vyjsť Pánovi v ústrety. Amen.

Modlitba:
Pane náš Ježiši, ďakujeme za Tvoje slová, povedané aj nám na výstrahu. Prosíme, nedaj nám
brať Tvoje slová na ľahkú váhu, ale pomôž nám zodpovedne sa pripravovať na deň Tvojho
druhého príchodu. Prosíme za naše rodiny, aby sme vo večnosti mohli byť s tými, ktorí sú
nášmu srdcu blízki a na ktorých nám záleží. Amen.
Mgr. Irena Paľovová, zborová farárka v CZ ECAV Očová

