Streda 9. novembra 2016
Text: 1Tes 5, 1 – 6
1
Bratia, nepotrebujete, aby som vám písal o časoch a obdobiach, 2 lebo sami dobre viete, že deň
Pánov príde tak ako zlodej v noci. 3Keď si budú povrávať: Je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich
znenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu, a neutečú. 4Ale vy, bratia, nie ste
v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. 5Veď vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa.
Nepatríme noci ani tme. 6Nespime teda ako ostatní, ale bdime a buďme triezvi.
Piesne: ES č. 637, 689
Zamyslenie nad Božím slovom:
Blíži sa koniec cirkevného roka a našu pozornosť v týchto dňoch chce Božie slovo upriamiť na
posledné časy, obdobia, veci. Na to, čo sa má diať v „deň Pánov“, na to, čím všetkým bude
sprevádzaný deň a „hodina Jeho súdu“. Apoštol Pavel si veľmi dobre uvedomuje, že „o tom dni
a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ale jedine Otec“ (Mt 24, 36). Preto
povzbudzuje veriacich v Tesalonikách, aby žili príkladným životom vo svetle prichádzajúceho
Pánovho dňa, aby bdeli, očakávali Ho a boli na všetko pripravení. Istý novinár raz urobil anketu,
v ktorej sa respondentov pýtal, čo by robili, keby vedeli, že im zostáva len päť minút života.
Dostal rôzne odpovede, v drvivej väčšine sa všetky týkali materiálnych vecí. Za povšimnutie
však stála jedna zaujímavá odpoveď: „Päť minút je dostatok času na čokoľvek, ak ste
pripravený.“
Ako je to teda s našou pripravenosťou, milí priatelia? Nezaskočí nás deň Pánov, ktorý príde tak
ako zlodej v noci? Sme pripravení odísť z tejto časnosti? Prorok Ámos so všetkou vážnosťou
vyzýva: „Priprav sa, Izrael, na stretnutie so svojím Bohom.“ (Am 4, 12) Stačilo by mi päť minút,
alebo potrebujem viac? Alebo som pripravený dokonca tak, že ma neprekvapí deň Pánov, nech
by prišiel kedykoľvek a v ktorúkoľvek hodinu? Bratia a sestry, neviem, či si to plne
uvedomujeme, ale tie Pavlove slová sú vlastne o nás, ktorí čítame tieto riadky. Povedané
Pavlovými slovami – v podstate ani nepotrebujeme počúvať a čítať o posledných časoch, lebo
o nich zo svedectva Písma vieme všetko potrebné. Sme synovia svetla a synovia dňa, rovnako
i dcéry svetla a dcéry dňa. Nepatríme noci ani tme, ale pre Ježiša Krista dňu a svetlu. Aj preto sa
teda od nás očakáva život v bdelosti a očakávaní budúcich vecí. Len pripravených nás totiž nič
nezaskočí. Ostatných znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku. Prežime teda aj
dnešný deň tak, akoby mal byť posledný. Amen.
Modlitba:
Hospodine, Pane, nepoznáme ani dňa, ani hodiny príchodu Tvojho Syna, rovnako ako
nepoznáme ani deň nášho odchodu z tejto časnosti. Prosíme však: Nedaj nám zabúdať, čo je
našou povinnosťou a pomáhaj nám aj dnes žiť príkladným životom, v bdelosti a očakávaní.
Ďakujeme za poznanie, že nepatríme už noci ani tme, ale svetlu, ktoré do tohto sveta priniesol
Tvoj milý Syn a náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stal Svetlom sveta, Svetlom pre nás, Svetlom pre
celý svet. Buď Ti za to chvála a sláva naveky. Amen.
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