Streda 18. októbra 2017
Piesne: ES č. 456, 675
Text: 2Tim 4, 5 – 22
„Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec
spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj
všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Každému z nás sa krok za krokom blíži záver nášho života. Cítil to aj apoštol Pavel, a tak
záver Druhého listu Timoteovi vyznieva ako lúčenie – nielen s Timoteom, ale i s cirkvou a so
svetom. Vieme o ňom, že od chvíle svojho obrátenia pri Damasku bol horlivým
nasledovníkom Krista, zakladal nové kresťanské spoločenstvá, vysvetľoval, povzbudzoval,
napomínal, ochraňoval čistotu viery pred bludnými náukami. V čase, keď písal svoj Druhý
list Timotejovi, bol vo väzení a tušil, že čas jeho popravy sa blíži. Pri spätnom pohľade na
svoj život mohol byť smutný, no pre kresťana sa stal veľkým vzorom v príprave na smrť.
Pavel hovorí, že tou pravou prípravou na smrť je deň za dňom vo viere prežitý život. Mnoho
ľudí s blížiacim sa dôchodkom si zrazu uvedomí, aký prázdny a mnohokrát i nezmyselný bol
ich život. Apoštol Pavel však nepovažuje svoj život za prázdny a bez zmyslu. Hovorí: „Dobrý
boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti,
ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca...“ Usilujme sa teda o taký život viery, aby
sme pri pohľade na svoj život mohli v posledných hodinách života povedať podobné slová. Aj
keď mal Pavel „svojskú“ povahu, dôvod jeho boja bol krásny. Bol presvedčený o tom, že
Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi, je Boh milostivý a milosrdný. Bola to jeho osobná skúsenosť
radosti, nádeje a dôvery, ktorú získal zo zjavenia Ježiša Krista. Vydať sa na túto cestu, ktorú
nám ukázal Spasiteľ, po ktorej vidíme prechádzať apoštola Pavla a ostatných nasledovníkov
Krista, znamená zavrhnúť zmýšľanie, ktoré má svet o úspechu. Neraz môže byť náš život
označený aj ako neúspešný, ale pokiaľ vytrváme, v deň stretnutia so spravodlivým Sudcom
získame „veniec spravodlivosti“. Čo viac môžeme od života čakať? Amen.
Modlitba:
Pane Ježiši Kriste, snažím sa spoznávať Tvoju svätú vôľu, ale, prosím Ťa, daj mi stálosti a
vytrvalosti, aby som vedel a vládal bojovať svoj životný boj v pokoji. Ty si prisľúbil, že
budeš aj s najmenším zo svojich služobníkov na zemi. Prebývaj so svojím Duchom aj vo mne,
naplň mi dušu svojou silou a svojou radosťou, aby som mohol vieru zachovať, beh dokonať a
svoj boj dobojovať až do konca. Amen.
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