
Utorok 22. decembra 2015 

Text: Ez 17, 22 – 24 
22Takto vraví Hospodin, Pán: Potom vezmem z vysokého cédrového vrcholca a zasadím 

ho; z vrcholca jeho výhonkov odlomím mládnik a zasadím ho na vysoký a vyčnievajúci 

vrch. 23Na vysokom vrchu Izraela ho zasadím, vyženie vetvy, prinesie ovocie a stane sa 

nádherným cédrom, i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, v tôni jeho 

vetiev budú prebývať. 24Potom všetky poľné stromy poznajú, že ja som Hospodin, že som 

ponížil vysoký strom a vyvýšil som nízky strom, že som vysušil ešte zelený strom a 

priviedol som k rozkvetu suchý strom. Ja, Hospodin, som povedal, a splním to!  

Piesne: ES č. 25, 22 

Zamyslenie nad Božím slovom: 
V čase vrcholiaceho adventu nám znejú slová Ezechielovho proroctva. Ezechiel 

pochádzal z kňazskej rodiny. Bol vzatý do zajatia v Babylone s množstvom ďalších 

Izraelčanov a v tomto zajatí prorokoval dvadsaťsedem rokov. Bol súčasníkom proroka 

Jeremiáša. Zatiaľ čo Jeremiáš učil a prorokoval v Jeruzaleme, Ezechiel učil a prorokoval 

v Babylone. Mal mnohé videnia, napríklad videnie so štyrmi zvermi a štyrmi tvárami 

alebo videnie spustošenia Jeruzalema, keď hnev Boží sekal všetkých okrem tých, ktorí 

predtým boli označení znakom Tav, čo sa písalo podobne ako naše písmeno T 

a pripomína nám znamenie kríža. Aj prečítané videnie s cédrovým drevom súvisí 

s predošlými videniami. Odkazuje na nový vek, keď príde Syn Boží a bude vládnuť 

v sláve. Pozdvihne padajúcich a zotrie slzy plačúcim. Tento nový, mladý strom bude 

vyšší ako všetky ostatné. Tak aj my teraz, keď očakávame príchod Spasiteľa, očakávame 

malé betlehemské nemluvniatko. Toto keď vyrastie, „vyženie vetvy, prinesie ovocie 

a stane sa nádherným cédrom, i budú bývať pod ním všetky vtáky s rozličným perím, 

v tôni jeho vetiev budú prebývať“. Ježiš, ktorý sa má narodiť, má byť zasadený „na 

vysoký a vyčnievajúci vrch“, teda má vládnuť všetkému a nad všetkým. 

V advente intenzívne prežívame i očakávanie druhého príchodu Pána Ježiša Krista 

a následne aj posledného súdu. K tomu nás napomína Ezechiel, keď píše, že ten mladý 

výhonok Izraela poníži vysoké stromy. To znamená, že vyvyšovanie, 

vystatovanie, potupovanie a ponižovanie slabších budú potrestané. Ak náš život 

charakterizuje takéto správanie a takéto rozmýšľanie, prorok nás nabáda k neodkladnej 

náprave. Ezechiel nám prináša Božie posolstvo a volá nás aj dnes k obnoveniu mysle 

a srdca, k príprave na prijatie adventného Kráľa, Krista Pána, toho zasadeného na 

najvyššom vrchu. Amen! 

Modlitba: 
Kriste Bože, Ty prichádzaš k nám ako víťaziaci Kráľ, aby všetci poznali, že Ty si Syn 

Boha Najvyššieho. Uspôsob srdcia tých, čo sa radujú z Tvojho príchodu, aby zanechali 

svoje zlé obyčaje a prijali pravdu Tvojho svätého evanjelia v celej jeho kráse a čistote. Ty 

nás zhromažďuj pod svojou korunou a raz nás vyveď na svoj svätý vrch, kde spolu 

s Otcom a Duchom Svätým žiješ a kraľuješ naveky. Amen. 
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