Piatok 2. decembra 2016
Piesne: ES č. 260, 245
Text: Ez 37, 24 – 28
„Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a
naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Prorok Ezechiel mal symbolickým činom zvestovať zajatým v Babylone, že Hospodin spojí
rozptýlený Boží ľud v jedno v budúcom mesiášskom kráľovstve. Mesiášsky kráľ, potomok
z Dávidovho rodu, povedie svoj ľud ako dobrý pastier, ktorý sa bude starať o svoj ľud. Predošlí
králi zviedli Boží ľud od poslušnosti Hospodinovi. Mesiášsky kráľ bude viesť svoj ľud, aby verne
plnil Božiu vôľu. Hospodin uzavrie s nimi večnú zmluvu o pokoji a Jeho svätyňa bude uprostred
nich. Bude ich Bohom a oni budú Jeho ľudom. Bude prebývať uprostred svojho ľudu ako
Ochranca a Pomocník. Jeho kráľovstvo bude bez konca a odolá všetkým nástrahám. Spočinie na
ňom zvláštne požehnanie. Bude v ňom vládnuť mier a pokoj. Vzťah medzi Bohom a Jeho ľudom
nadobudne novú kvalitu – bude to vzťah vernosti a lásky. To bude charakteristickým a
viditeľným znakom Božieho ľudu. Podľa toho spoznajú ľudia, ktorí nie sú súčasťou Božieho
ľudu, Božiu veľkosť a svätosť a sklonia sa pred Ním. Toto proroctvo oznámené Ezechielom sa
napĺňa v Kristovej cirkvi, ktorú ako Dobrý pastier vedie Kristus-kráľ. Do svojej cirkvi povoláva
ľudí zo všetkých kontinentov, bez rozdielu rasy a národnosti, veku a pohlavia, vzdelania
a majetnosti. Jediné, na čom záleží, je to, či prijmú pozvanie stať sa Božími deťmi a chcú žiť svoj
život na Božiu slávu. Keď Pán Ježiš odišiel k svojmu Otcovi po dokonaní diela našej spásy,
nezanechal učeníkov samotných. Zoslal im Ducha Svätého, v ktorom je Boh prítomný medzi
nami. On nám prináša pokoj, aký nám nikto iný nemôže dať. Je to pokoj srdca, vedomie, že nech
sa deje čokoľvek, nie sme sami. Náš Pán o nás vie. Nedopustí, aby sme boli zaťažení viac, ako
sme schopní uniesť. A keď príde ten najťažší úsek na našej životnej ceste, On sám nás vezme na
svoje ramená a prenesie nás cezeň. Náš vzťah k Bohu je založený na Božej láske a vernosti
k nám. Jeho láska nás spája. My, ktorí sme si boli cudzí, sme sa v spoločenstve cirkvi navzájom
stali bratmi a sestrami. Na svojho Pána sa môžeme vždy spoľahnúť, lebo je verný svojmu slovu
a svojim zasľúbeniam. Vďaka Bohu za to! Amen.
Modlitba:
Pane, ďakujeme Ti, že aj k nám sa dostala zvesť o spáse, ktorú ponúkaš všetkým bez rozdielu.
Ďakujeme, že sme sa smeli stať Božími deťmi a spoznať veľkosť lásky, ktorou nás miluješ.
Ďakujeme za pokoj a radosť, ktorú v nás pôsobí Tvoj Svätý Duch. Amen.
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