Piatok 5. mája 2017
Piesne: ES č. 258, 633
Text: Ez 34, 23 – 31
„Určím nad nimi jedného pastiera, a ten ich bude pásť: svojho služobníka Dávida. On ich bude
pásť a on im bude pastierom... Udelím požehnanie im i okoliu svojho pahorka a zošlem dážď v
primeraný čas. Budú to požehnané dažde!“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Palestína bola a je krajinou s teplým a suchým podnebím. Dážď je vzácnosť, od ktorej závisí celá
úroda. Ak neprší, všade je mŕtva púšť. Ak prší, všetko sa zazelená, dostane iný vzhľad. Pán Boh
prostredníctvom proroka zasľubuje lepšie časy: „... zošlem dážď v primeraný čas.“ Zatiaľ sú časy
zlé. Predstavitelia myslia len na seba. Riešia svoj biznis. O ľudí sa nestarajú. V pravú chvíľu sa
všetko začne meniť k lepšiemu.
Ak dnes niekto povie, že dobre už bolo, mýli sa. Dobre ešte len bude. Dobre bude, keď príde
požehnaný dážď. Dážď sa v Biblii spája s pôsobením Ducha Svätého. Vtedy, keď Duch Svätý
„zošle dážď“ na jednotlivca, ten sa začne meniť. Nebude sa viac podobať pustej krajine, ale bude
ako dobrý strom, ktorý v pravý čas prinesie ovocie. S radosťou bude nasledovať hlas Dobrého
pastiera – Pána Ježiša Krista, ktorý svojich verných vedie správnym smerom. Aj dnes. Amen.
Modlitba:
„Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného ducha! Neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi
svojho svätého ducha! Vráť mi radosť z tvojej spásy a podopri ma duchom poslušnosti! Chcem
učiť neverných tvojim cestám, aby sa hriešnici obrátili k tebe. Pane, otvor mi pery a moje ústa
budú ohlasovať tvoju chválu. Svojou priazňou preukáž dobro Sionu...“ (Ž 51, 12 – 15. 17. 20,
ekumenický preklad) Amen.
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