Pondelok 28. novembra 2016
Piesne: ES č. 11, 27
Text: Ab 2, 1 – 4
,,Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň,
lebo určite sa splní – nebude meškať.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Vstúpili sme do adventného obdobia, keď sa nám v cirkvi opäť pripomína, že Boh svoje
zasľúbenia vždy plní. Už na počiatku dejín ľudstva Boh zasľúbil, že nám pošle Záchrancu, ktorý
pošliape hlavu hadovi – t. j. diablovi, a príchod Mesiáša zvestovali aj mnohí starozmluvní
proroci. Hospodin povedal: ,,Videnie /proroctvo/ sa splní svojím časom, speje ku koncu
a nesklame. Keby sa aj zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní.“ Ľudstvo dlho čakalo, ale
napokon Boh splnil svoj sľub a pred 2000 rokmi sa v Betleheme narodil Mesiáš – Ježiš Kristus.
Mnohí to však vôbec nepostrehli; postrehli to iba tí, ktorí tak ako Abakuk vyznávali: ,,... ja
striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude Boh hovoriť.“ Len tí, ktorí skúmali Sväté písma,
vedeli, že Boh práve splnil dávne proroctvá. A tak ako sa naplnili proroctva o narodení Mesiáša,
teda o Jeho prvom príchode, tak sa raz naplnia aj proroctvá o Jeho druhom príchode
k poslednému súdu na konci vekov. Pán Ježiš zasľúbil: ,,Ajhľa, prídem skoro a moja odplata so
mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov.“ Aj o tomto zasľúbení platia prorokove
slová: ,,... lebo určite sa splní a nebude meškať.“ My kresťania dôverujeme Ježišovým slovám,
že na konci vekov príde vo svojej sláve s nebeskými anjelmi, aby vykonal nad každým človekom
spravodlivý súd. On však nepríde len ako Sudca, ale aj ako náš Záchranca, lebo zasľúbil, že nám
ide k nebeskému Otcovi pripraviť miesto, no raz sa po nás vráti, aby si nás vzal k sebe do svojho
kráľovstva. Toto je naša viera, naše dúfanie, naša nádej. Prorok hovorí: ,,... nadutý /neveriaci/
nemá v duši pokoj, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť.“ My, veriaci kresťania, môžeme
prežiť tento pozemský život v nádeji, lebo dôverujeme Božím zasľúbeniam. Žijeme vo viere, že
raz sa i v našom živote naplní všetko, čo nám Boh zasľúbil. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za to, že si nám dal do nášho srdca živú vieru. Ďakujeme
za to, že si splnil svoje zasľúbenia, a keď sa naplnil čas, tak si nám poslal svojho Syna za
Spasiteľa. Daj nám neustále pamätať na to, že Tvoje zasľúbenia sa vždy splnia. Daj, aby sme
dokázali dôverovať Tvojmu svätému slovu a z neho čerpať posilu a povzbudenie pre náš život.
Amen.
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