Zamyslenia na týždeň po 25. nedeli po Svätej Trojici
Štvrtok 22. novembra 2018
Piesne: ES č. 363, 496
Text: 2Tes 1, 3 – 12
„3Povinní sme, bratia, vždy ďakovať Bohu za vás, ako sa patrí, pretože vaša viera pekne
narastá a vzájomná láska vás všetkých sa rozmáha, 4takže sa my sami vami chválime po
Božích cirkevných zboroch pre vašu vytrvalosť a vernosť aj pri všetkých prenasledovaniach a
súženiach, ktoré znášate. 5Ony sú dôkazom spravodlivého Božieho súdu, aby ste boli uznaní
za hodných Božieho kráľovstva, za ktoré trpíte. 6Spravodlivé je totiž u Boha, aby tým, čo vás
sužujú, odplatil súžením, 7a vám, sužovaným, spolu s nami odpočinutím, keď sa s anjelmi
svojej moci 8v plameni ohňa zjaví Pán Ježiš z neba strestať tých, čo nepoznajú Boha a
neposlúchajú evanjelium nášho Pána Ježiša. 9Dostanú trest: večné zahynutie od Pánovej
tváre a od slávy Jeho moci, 10keď príde v ten deň, aby bol oslávený vo svojich svätých a
obdivovaný vo všetkých veriacich, pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. 11Preto sa i
modlievame vždy za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a mocne splnil každý
dobrý úmysel a dielo viery, 12aby meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v Ňom
podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ako je najlepšie vyjadrená úcta, pochvala a ocenenie? Vyjadrí sa to jedným slovom so
siedmimi písmenami: „Ďakujem.“ Pavel si veľmi vážil svojich bratov a svoje sestry v Pánovi
Ježišovi Kristovi. On pri kresťanoch v Tesalonikách doslova videl plody Božej práce, že sú
vytrvalí a verní svojmu Vykupiteľovi aj napriek všetkému prenasledovaniu. Nechválil sa nimi
preto, aby sa sám vystatoval a prezentoval svoje misionárske schopnosti, ale poukazoval na
ich príklade na chválu a slávu Božieho mena. Pavel povzbudzoval aj ostatných, aby tak
nestrácali nádej aj v utrpení a súžení, ktoré ich prenasleduje. Vždy upriamoval svoj pohľad na
Boha, ktorý je spravodlivý, a ktorému jedinému prináleží súdiť tých, čo zle robia a
odmeňovať tých, ktorí vyznávajú Jeho meno. My, bratia a sestry, často vidíme
nespravodlivosť, často by sme všetko vzali do svojich rúk v presvedčení, že my to urobíme
najlepšie. Pavel všetko nechával na Boha a k Nemu jedinému putovali jeho vďaky i prosby.
Nechajme svoj život viesť po Božej ceste a odovzdajme sa do Jeho milostivého vedenia.
Pavel odovzdal aj prenasledovateľov aj sužovateľov kresťanov do Božích rúk a veril, že Boh
potrestá tých, ktorí nepoznali Pána. Pavel povzbudzoval svojich čitateľov, aby tak ostali

vytrvalí vo viere a za to aj ďakoval. Aj my za všetko ďakujme Pánu Bohu, ale svoju vďaku
nezabúdajme prejavovať aj navôkol ľuďom, ktorí sú nám blízki a s ktorými sme často v
kontakte. Ostaňme vytrvalí vo viere aj napriek nezdarom a trápeniam. Blížime sa pomaly k
záveru cirkevného roka, ktorý nás upozorňuje na našu pominuteľnosť a časnosť na tomto
svete. Prežime tieto nám dané chvíle s vďakou a chválou nášho Boha, aby sme tak boli hodní
svojho povolania a aby aj meno nášho Záchrancu a Spasiteľa bolo v nás oslávené tu v časnosti
a potom aj vo večnosti. Amen.

Modlitba:
Odpusť nám, Bože, že si všímame viac to zlé a chceme vziať všetko do svojich rúk a riadiť
všetko podľa seba. Daj nám viac viery v Teba a viac pokory, vďačnosti a vytrvalosti.
Ďakujeme Ti, že si nás svojím Svätým Duchom prijal za svoje milované deti Božie. Pane
Ježiši Kriste, Ty si prišiel na tento svet pre nás, aby si nás zachránil pred trestom a pred
smrťou. Daj nám prežiť tu v časnosti naše dni tak, aby sme boli hodní svojho povolania
vyvolených Božích dietok. Amen.
Mgr. Milan Bartko, zborový kaplán v CZ ECAV Devičie

