Pondelok 20. marca 2017
Piesne: ES č. 265, 275
Text: 1Tes 2, 13 – 20
„Veď kto je naša nádej alebo radosť, alebo veniec chvály pred naším Pánom Ježišom pri Jeho
príchode, ak nie aj vy? Lebo vy ste naša sláva i radosť!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Z čoho máte skutočnú radosť? Takú, ktorá nie je iba chvíľkovým vzplanutím? Skôr sme
zahlcovaní správami o nezdaroch, šokovaní kriminalitou, znechucovaní korupčnými škandálmi...
Áno, chceme konečne počuť niečo povzbudivé, radostné a dobré. Nielen preto apoštol Pavel
použil v úvode 2. kapitoly slovo evanjelium. V preklade z gréčtiny to znamená dobrá správa.
Toto slovo sa predtým používalo pri nástupe nového cisára na trón, s čím sa spájala nádej na
lepšie časy či zníženie daní. Čo teda človeku spôsobí skutočnú radosť? Len dostatok financií,
zisk z víťaznej politiky moci? Apoštol Pavel zvestuje dobrú správu o našej záchrane v Ježišovi
Kristovi, ktorý nás vykúpil z hriechu a premohol smrť svojím vzkriesením. Pre niektorých to
bolo a je málo. Veď predsa evanjelium zvestujú omylní, zraniteľní ľudia. Pre niektorých to bolo
a je poburujúce, lebo prísnosť apoštola spočíva aj v poukaze na úpadok človeka žijúceho
v hriechu. Nekonal pod pláštikom tzv. slobody, ktorá bezbreho flirtuje s chaosom. Naopak, ten,
kto sa chce „páčiť“ Bohu, zažíva silu zo zvesti o Spasiteľovi. Nie je to však jednoduché.
Dôsledkom prijatia evanjelia je často podstúpenie utrpenia. Viera adresátov Pavlovho listu však
prináša ovocie. Evanjelium sa prejavuje aj ako sila, ktorá prekonáva protivenstvá. Práve preto
apoštol ďakuje Pánu Bohu za kresťanov v Tesalonikách. Poukazuje na duchovné spojenie
cirkevných obcí v Kristovi. Cirkev musí naďalej byť prepojená živou väzbou s Pánom, len tak
má podiel nielen na Jeho utrpení, ale aj na vzkriesení. Možno nás zarazí príkrosť slov apoštola,
ktorý obviňuje Židov z protivenstiev. Apoštol Pavel kritizuje aktivistov vtedajšieho Izraela, ktorí
priamo zabraňovali šíreniu evanjelia. K takým nakoniec patril aj on sám pred cestou do
Damasku. Išlo teda o protivníkov zo strany Židov, a nie o Židov ako takých. Poučenie je zároveň
všeobecné. Kto je nepriateľ evanjelia, je aj nepriateľ ľudí – zabraňuje im počuť zvesť o záchrane
v Mesiášovi. Pavel tak zdôrazňuje Boží súd nad tými, ktorí odmietajú dobrú zvesť o Kristovi.
Preto pokračuje formou výzvy, upriamuje aj našu pozornosť na budúcnosť. V nej nebudeme
osirelí, naopak, máme nádej, že sa stretneme tvárou v tvár pri príchode Sudcu Ježiša Krista. Je to
radostná správa pre vytrvalých vo viere, dar od Boha, ktorý premáha i náš zármutok či súženie.
Amen.
Modlitba:
Duchu Svätý, prosíme, zhromažďuj a ochraňuj cirkev, dávaj vytrvalosť veriacim a slobodu
zvestovať evanjelium. I mňa, Pane Ježiši Kriste, osvecuj, posväcuj a zachovávaj v pravej viere.
Amen.
Mgr. Rastislav Stanček, predsedajúci zborový farár v CZ ECAV Dolný Kubín
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