Streda 31. mája 2017
Piesne: ES č. 480, 453
Text: Iz 32, 11 – 18
„Napokon vyliaty bude na vás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú
pokladať za les...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Dnes sa zamyslíme nad Božím slovom, ktoré nás napomína, vystríha pred hriechom, ale aj
potešuje mocou Ducha. Prorok Izaiáš v týchto slovách dáva výstrahu ženám. Vstupuje do ich
svedomia, poukazuje na ich pýchu, ľahostajnosť, bezstarostnosť a veselosť nad svetskými
pôžitkami. Ženy sa opierajú o falošnú dôveru a pocit bezpečia. Bola slávnosť zberu úrody
a vinobrania. Sebavedomá bezstarostnosť je prekážkou na počutie a prijatie Božieho slova. Boží
hlas je možné počuť len tam, kde je ľudské srdce vyburcované a zobudené zo spánku. Prorok
naliehavo hovorí, aby sa ženy spamätali − a nielen ženy, ale i muži a mládež. I dnes je veľa
ľahostajnosti k Božiemu slovu a Pánovmu napomenutiu. Pýcha a veselosť ovládajú mysle ľudí,
ľudia nepočujú Boží hlas a všetko sa premení na prázdnotu a sklamanie. Je tu však Božie
milosrdenstvo. Nastane zmena vyliatím Ducha z výšin. Hospodin chce prebývať uprostred svojho
ľudu. A to je veľká vzácnosť. Hospodin chce byť s nami. Cez Božieho Syna Ježiša Krista prišlo
požehnanie pre všetkých nás. Pán Ježiš nás chce zachrániť pred večným zatratením, chce
požehnať náš život, dať nám silu a pomoc. Ak Ho prijmeme ako Spasiteľa a Záchrancu, zavládne
uprostred nás pokoj, právo a spravodlivosť. Dar z nebies nám otvára srdce k viere, ku vďake aj k
pokore. Nájdeme istotu pri Pánu Bohu. Všetka prázdnota, ničota, lacná veselosť sa stratia.
Prosme o dar zasľúbeného Ducha a nájdeme veľké požehnanie. Amen.
Modlitba:
Pane Bože, očisť naše vnútro od každého hriechu, namyslenosti a pýchy. Prebuď naše srdcia k
pokore a viere. Požehnaj nás Duchom Svätým, aby sme sa vzdialili od každej neprávosti. Pane
Ježiši, veď nás cestou za Tebou a daj, aby sme po nej kráčali celým životom. Amen.
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