Pondelok 27. júna 2016
Text: 2Tes 3, 1 – 5
1
Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás,
2
a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. 3Ale verný
je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 4Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť,
čo vám prikazujeme. 5Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.
Piesne: ES č. 308, 694
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ľudí odnepamäti priťahujú veci, ktoré súvisia s koncom sveta. Svetová kinematografia
a literatúra, poznajúc „tento dopyt“, venujú „posledným dňom“ veľa priestoru. „Deň Pánov“ je
hlavnou témou celého Druhého listu Tesalonickým. V tesalonickom cirkevnom zbore sa objavili
špekulácie o tom, že „deň Pánov“ už nastal. Kresťanská cirkev tému apokalypsy „rieši“
a opakovane sa k nej vracia najmä vtedy, keď prechádza utrpením alebo keď prežíva ohrozenie
(2Tes 1, 4). Pavel reaguje na vzniknutú diskusiu v rámci cirkevného zboru a napomína veriacich
práve slovami nášho textu. Názov odseku pripomína neskoršie krédo benediktínov „Ora et
labora“ (Modli sa a pracuj). V prvom rade Pavel odmieta špekulácie o dni príchodu, lebo je to
„mrhaním času“. Vyzýva ku „mravčej práci“ pre kráľovstvo Božie „až do toho dňa“: 1. Prosí
o modlitby za svoju prácu a šírenie evanjelia. Dokážeme v modlitbách myslieť na šírenie
evanjelia vo svojom okolí? Nie sme natoľko sústredení na seba“, aby sme tomu venovali svoj
čas? Modlíme sa za svoju službu pre tento svet, či za „živé a čisté evanjelium“ v ústach našich
kazateľov? Ak nie, pravdepodobne je čas na vnútornú reflexiu. 2. Uisťuje o Božej vernosti, ktorá
nás chráni od zlého. Apoštol uisťuje o Božej vernosti. Mnohokrát sme sklamaní z boja proti zlu
a hriechu v nás samých. Často si nesieme svoj „batoh zlyhaní“ a nechceme ho položiť k Božím
nohám. Následne sme frustrovaní, že nám to nejde v službe, v rodine, v práci, v cirkevnom
zbore… Počujme však dnes: On je verný! 3. Volá ku Kristovej trpezlivosti. Veci nejdú v živote
vždy tak, ako si my predstavujeme či „vysnívame“. Napriek tomu sme vyzývaní k trpezlivosti
Kristovej. K trpezlivosti v modlitbách, na ceste duchovného zápasu, pri našich pádoch
a opätovnom „vstávaní“ pomocou Božej moci, s „domácimi viery“, s farárom, kolegami.
Nech nám Pán dá múdrosť „vykupovať čas, lebo dni sú zlé“. Ora et labora. Konajme „mravčiu“
prácu tam, kde sme. Pre Jeho kráľovstvo. Buďme vo svete, ale nebuďme zo sveta. Nešpekulujme
nad „časom Pánovho príchodu“. O tom dni „vie len Otec“. Ukážme aj dnes svojmu okoliu, kto je
naším Pánom! Buďme vytrvalí v modlitbách za Jeho dielo, buďme si istí Božou vernosťou
v každom čase a „oblečme si Kristovu trpezlivosť“. Náš Boh môže vykonať aj skrze nás dnes
viac, ako si myslíme… Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši, iba Tvoj Otec pozná deň Tvojho druhého príchodu. Daj mi silu vykonávať do toho
času „mravčiu“ prácu pre Tvoje kráľovstvo tam, kde si mi určil miesto na tejto zemi. Amen.
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