Sobota 28. novembra 2015
Text: L 12, 35 – 43
Piesne: ES č. 700, 687
Zamyslenie nad Božím slovom:
Poznám človeka, ktorý pracoval v mlyne ako strážnik. Jeho úlohou bolo strážiť každú
hodinu, za každých okolností. Vedel, že jeho šéf môže prísť kedykoľvek na kontrolu.
Jednej noci aj prišiel a našiel ho sviežeho, čerstvého a pripraveného. Spokojnosť bola na
oboch stranách. Šéf bol spokojný, že mlyn je v bezpečí, a strážnik bol rád, že ho jeho
nadriadený našiel, ako verne vykonáva svoju prácu. Pán Ježiš nás vyzýva k bdelosti
a vernosti: Majte bedrá opásané a sviece horiace. Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú
pána, kedy sa vráti. Pán Ježiš rozpráva sám o sebe. On je tým Pánom, ktorý sa vráti.
Prvýkrát prišiel na našu zem ako malé dieťa. Narodil sa v Betleheme, Jeho matka Ho
zavinula do plienky a položila do jaslí. Vyrástol však v muža, a keď prišiel čas, zomrel na
golgotskom kríži za naše hriechy. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného
Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Druhýkrát príde
ako Pán zeme a neba. Jeho príchod je istý. Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu
meno nad každé meno, aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi
aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš
Kristus je Pán. On sám nás na túto chvíľu upozornil a pripravil. Prvotná cirkev brala
vážne Ježišove slová o Jeho skorom druhom príchode. Každý deň očakávali Jeho návrat.
Ako však čas plynul a Pán Ježiš neprichádzal, pomaly zabudli, že sa Pán vráti. Preto sa v
dnešný deň zastavme a uvedomme si varovanie či skôr výzvu Pána Ježiša o Jeho druhom
príchode, ktorý je istý, aj keď nevieme, kedy bude. Spomeňme si na podobenstvo o
desiatich pannách. Všetkých desať zaspalo, zlyhalo. No keď ich zobudil krik: Ženích ide,
vyjdite mu oproti, päť pripravených mu vyšlo oproti a zúčastnilo sa na svadobnej hostine.
Päť pochabých napokon skončilo vonku, kde bol plač a škrípanie zubov. Prajem nám
všetkým, aby sme boli pripravení na druhý príchod Pána Ježiša a na stretnutie s Ním.
Amen.
Modlitba:
Pane Bože, nebeský Otče! Ďakujeme Ti, že si poslal na svet nášho Pána a Spasiteľa
Ježiša Krista, ktorý z lásky k nám zomrel za naše hriechy. Ďakujeme Ti, že skrze Neho
sme sa mohli stať Tvojimi deťmi a dedičmi Tvojho kráľovstva. Ďakujeme, že Pán Ježiš
urobil všetko pre nás, a my to s vďakou prijímame. Prosíme Ťa, aby s pomocou Ducha
Svätého sme správne využívali čas milosti, ktorý máme. Ty sám pripravuj naše srdcia,
aby boli prichystané na druhý príchod Pána Ježiša a na stretnutie s Tebou v Tvojom
kráľovstve. Pomôž nám, aby sme boli bdelí a verní. Na Tvoju milosť a lásku očakávame
v mene Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
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