Streda 24. mája 2017
Piesne: ES č. 263, 260
Text: Dan 7, 1 – 3. 9 – 14
„Daniel povedal: V noci som mal videnie: Ajhľa, štyri vetry neba rozbúrili veľké more a z mora
sa vynorili štyri veľké zvieratá, jedno odlišné od druhého...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccára mal Daniel sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou
na jeho lôžku. Nato opísal svoj sen, ktorý sme čítali v uvedenom texte. Veľmi ťažké obrazy.
Príšery vychádzajúce z mora ako z hororového filmu. Našťastie, Daniela napadlo spýtať sa
jedného z tých, čo tam stáli, na vysvetlenie toho všetkého. Dostalo sa mu oboznámenia
s významom vecí. Štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. Každá doba má
svojich. Veľké ríše, veľké kráľovstva, ktoré desili a desia svet, si do svojich symbolov dávajú
dravé zvieratá a neraz sú im aj ľudovo pridelené názvy divých zvierat. Na východ od nás
hovoríme o medveďovi. Nielen tri rebrá má vo svojich zuboch, ale milióny ľudských rebier sú
jeho obeťou. Množstvo démonského strachu v dušiach ľudí. Biblický text hovorí o otrhaných
orlích krídlach. Koľko orlíc jedno- alebo dvojhlavých pozná história i súčasnosť v znakoch
jednotlivých impérií a reichov! Orlice a orly šíria strach a hrôzy vojny po celom svete. Milióny
obetí. Biblický text z Daniela je stále aktuálny. O hrôzach ľudskej histórie nás nemusí
presviedčať. Potrebné je všimnúť si a dobre si zapamätať inú skutočnosť. Kde je moc? Komu
patrí večnosť a kde je dočasnosť? Daniel, našťastie, vidí aj obraz Syna človeka, ktorý dostal moc,
slávu i kráľovstvo, a to nielen na krátky čas, ale naveky. Toto je radostná správa z hrôzostrašného
videnia. Moc patrí Synovi človeka, Ježišovi Kristovi, ktorý zasľúbil, že bude s nami po všetky
dni až do konca sveta. Mnohí dnes hovoria o nezmyselnosti života. O márnosti námahy
a relativite pravdy. Biblický text hovorí jasne o zmysle života človeka: slúžiť Ježišovi Kristovi.
Táto služba má aj svoje zasľúbenie. Kráľovstvo však a moc i veľkosť pod celým nebom budú
odovzdané ľudu svätých Najvyššieho, ich kráľovstvo bude večným kráľovstvom. Slúžime
kráľovstvu Syna človeka, Ježišovi Kristovi, ale v konečnom dôsledku slúžime svojmu
kráľovstvu. Kráľovstvu, ktoré nám bude odovzdané. Ináč ľudia zvyknú pracovať na cudzom
a ináč na vlastnom. Nezabúdajme, že pracovať na kráľovstve Ježiša Krista znamená pracovať na
vlastnom. Moc Ježiša Krista, ktorou vyháňa démonov v nás i mimo nás, a služba nech sú nám
stále na očiach. Amen.
Modlitba:
Nebeský náš Otče, ďakujeme Ti, že Tvojmu Synovi je daná všetka moc na nebi i na zemi
a tvárou tvár arogancii mocnosti z nej môžeme čerpať pokoj. Ďakujeme za zasľúbenie, že
kráľovstvo, ktoré nám otvoril Tvoj Syn a pre ktoré teraz pracujeme, nám bude odovzdané a bude
večným kráľovstvom. Amen.
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