Pondelok 30. októbra 2017
Piesne: ES č. 373, 575
Text: 2Tes 3, 6 – 13
„Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a
jedli svoj chlieb...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Už len jeden deň nás, evanjelických kresťanov, delí od významného jubilea. Ak Pán Boh dá,
zajtra to bude presne pol tisícročia, ako Dr. Martin Luther začal v cirkvi dielo reformácie.
Okrem iného ňou bola Biblia postavená za jediný prameň viery a pravidlo života cirkvi a
kresťana. K tomuto úsiliu dávnych reformačných otcov sa hlásime aj v našej Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku. A tak i dnes máme poznávať, čo nám chce do života povedať
uvedený biblický text. Píše sa v ňom o potrebe pracovať. Úlohou pracovať poveril Hospodin
človeka už v rajskej záhrade Éden, keď mu prikázal, aby ju obrábal a strážil (1M 2, 15). Sám
Hospodin je Ten, ktorý pracoval, keď tvoril svet. Aj Pán Ježiš, keď žil na svete, pracoval.
Pracovať máme aj my. Vďaka práci si zarábame na živobytie. O čo apoštolovi Pavlovi spolu
so Silvanom a Timoteom (2Tim 1, 1) išlo, keď spoločenstvo kresťanov v Tesalonikách
vyzývali strániť sa každého brata, ktorý žije neporiadne? A koho pod neporiadne žijúcim
mysleli? Každého, kto vo vnútri spoločenstva bol lenivý a nechcelo sa mu pracovať. Pavel so
spolupracovníkmi s odvolaním sa na Pána Ježiša vyzývali tesalonických veriacich, aby si
nikdy neosvojili konanie takých ľudí, aby sa ho stránili, aj keď samotných neporiadnych
nemali vylúčiť zo spoločenstva. Zároveň tesalonickým kládli za vzor samých seba. Hoci
mohli žiť na náklady tamojšieho zboru, nechceli byť pre nich príťažou, ale sami pracovali,
aby si zarobili na živobytie, a popri tom hlásali evanjelium. A tak sformulovali príkaz, ktorý
je snáď pochopiteľný aj sekulárne založenému človeku: „Ak niekto nechce pracovať, nech ani
neje!“ Slová Pavla a jeho druhov napokon vyúsťujú do napomenutia neporiadnym, aby v
pokoji pracovali a jedli chlieb, a do povzbudenia ostatným, aby sa správali inak než
neporiadni. Táto zvesť nech nás vedie k tomu, aby sme vždy verne pracovali každý vo svojom
zamestnaní a tiež na Božej vinici – v cirkvi. Odmena od jej Pána nás isto neminie. Amen.
Modlitba:
Drahý náš nebeský Otče! Ďakujeme Ti za nový deň života. Pred nami sú i dnes mnohé
pracovné povinnosti. Pomôž nám aj ich verným plnením dokazovať, že Ti patríme. Zmiluj sa
nad všetkými, ktorí sú nezamestnaní nie preto, že by sa im nechcelo pracovať. Dopraj im
nájsť si čo najskôr prácu, aby mali z čoho žiť. Nech s radosťou pracujeme aj pre rast Tvojho
kráľovstva medzi nami. V mene Pána Ježiša Krista! Amen.
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