Streda 29. novembra 2017
Piesne: ES č. 535, 486
Text: Ez 43, 1 – 7a
„Povedal mi: Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať
naveky uprostred Izraela.“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Ezechiel spolu s Izaiášom, Jeremiášom a Danielom tvoria štvoricu tzv. veľkých
starozmluvných prorokov. Neboli veľkí svojou telesnou výškou, ale označujeme ich tak preto,
lebo oznamovali dôležité Božie posolstvá. Ezechiel bol podobne ako Jeremiáš nielen
prorokom, ale i kňazom. Ezechiel, ktorého meno v preklade znamená „Boh posilní“, bol v
roku 599 pred Kristom spolu s mnohými ďalšími odvedený do babylonského zajatia. Mal
vtedy 23 rokov. O sedem rokov neskôr začal s prorockou službou a vytrval v nej asi 20 rokov.
Ezechiel bol nazývaný aj „prorokom obrody“, lebo videl veľkú budúcnosť nielen pre Judsko,
ale aj pre celý národ, ktorý raz bude opäť zjednotený a očistený. Spoločne s Jeremiášom
upozorňoval na individuálnu zodpovednosť každého člena národa pred Bohom. V jeho
prorockej knihe je na viacerých miestach rôznymi obrazmi opísaná nebeská sláva, a práve
myšlienka Božej slávy v určitom zmysle charakterizuje celú jeho knihu. Nad vyššie
uvedenými veršami z úvodu 43. kapitoly máme v našej Biblii nadpis „Návrat slávy
Hospodinovej do chrámu“. Ezechiel potom opisuje, čo zvláštne videl a počul: „Ajhľa, sláva
Boha Izraela prichádzala z východu a jej hukot bol ako hukot mnohých vôd, zem žiarila Jeho
slávou... Vtedy som padol na tvár. A sláva Hospodinova prichádzala do chrámu cez bránu...
Duch ma zdvihol a preniesol do vnútorného nádvoria, chrám bol plný slávy Hospodinovej.“
A potom Ezechiel počul, že niekto z chrámu k nemu hovorí. Vytušil, že je to Pán Boh.
„Povedal mi: Človeče, toto je miesto môjho trónu a miesto mojich nôh, kde chcem bývať
naveky uprostred Izraela.“ Tí, ktorí boli vtedy v babylonskom zajatí, v pohanskej krajine,
mohli nadobudnúť hlboký dojem, že Pán Boh od nich v hneve odišiel veľmi ďaleko a už
nechce mať s nimi nikdy nič spoločné. Pán Boh ich však cez proroka Ezechiela povzbudil
ubezpečením: „.. chcem bývať naveky uprostred Izraela.“ Teda nielen v chráme,
vybudovanom ľudskými rukami, ale i v živote rodín, v tých duchovných chrámoch, srdciach
veriacich ľudí. A to je aktuálne posolstvo aj pre nás, ktorí žijeme v úplne iných podmienkach
než tí, ktorí boli s Ezechielom v babylonskom zajatí. Amen.
Modlitba:
Bože, Otče nebeský, pokorne a úprimne Ti ďakujeme za Tvoje ubezpečenie, že chceš bývať
naveky aj uprostred nás a že nás chceš napokon privítať v tej nebeskej sláve, a to skrze
zásluhy Pána cirkvi a nášho Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.
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