Sobota 3. decembra 2016
Piesne: ES č. 260, 496
Text: Ag 2, 1 – 9
„Ale vzmuž sa teraz, Zerubábel – znie výrok Hospodinov – a vzmuž sa, veľkňaz Józua, syn
Jócádakov, a vzmuž sa, všetok ľud krajiny – znie výrok Hospodinov – a pracujte, lebo ja som s
vami – znie výrok Hospodina mocností...“
Zamyslenie nad Božím slovom:
Keď ľudia pohliadli na znovuvybudovaný chrám, zdalo sa im to „ako holé nič“ oproti tomu, čo
bolo predtým. S obdivom sa vracali do minulosti, spomínali na chrám, ktorý vybudoval kráľ
Šalamún. Oproti predexilnému chrámu bol novovybudovaný chrám veľmi skromný a prostý.
Zvlášť pre pamätníkov chrámu v prvotnej sláve bolo porovnanie s realitou veľmi skľučujúce.
Niekedy je to tak aj s nami. Radi sa vraciame do minulosti k dielu predkov, na ktorých sme hrdí.
Obdivujeme dielo, ktoré vybudovali, za ktoré sa vedeli postaviť a tak mnoho obetovať.
A nehovorím len o kostoloch, ktoré dokázali vybudovať aj v ťažkých vojnových časoch. Myslím
i na to duchovné dielo, konané v živej, žitej viere. A čo duchovné dielo prvotnej cirkvi?
Fascinujúce. Slovo Božie zvestované v moci, sprevádzané a potvrdzované znameniami
a zázrakmi. Ľudia ochotní pre vieru v Ježiša Krista položiť aj svoj život. Keď sa dnes ohliadneme
do minulosti, sme možno podobne ako poexilný národ znechutení a rozčarovaní, lebo to, čo
vidíme, sa nedá prirovnať k prvotnej sláve cirkvi Kristovej. V porovnaní s ňou sa dnešná realita
cirkvi aj nám možno zdá ako „púhe nič“. Verím, že nás Pán skrze prečítané Božie slovo
povzbudzuje: Vzmuž sa! Vzmuž sa, dieťa Božie! Vzmuž sa, cirkev Božia! Vzmužte sa
a pracujte! Často sa spoliehame na svoje schopnosti, múdrosť a silu. Avšak cesta rastu a nádeje je
konať, pracovať v moci Ducha Svätého, na základe Božieho zasľúbenia o Jeho prítomnosti skrze
Jeho Ducha: „... som s vami... a aj môj Duch ostáva medzi vami, nebojte sa!“ To najzásadnejšie
v zhromaždení je prítomnosť Boha, ktorá sa prejavuje skrze Ducha Svätého a Jeho dary,
služobnosti a moc. Žiaľ, na to zabúdame, sme oklamaní, a potom aj sklamaní. Pán obracia náš
pohľad z obdivovania minulosti na obdivovanie Jeho, Božej prítomnosti. Prosme o naplnenie
Jeho zasľúbení aj pri nás, aj v našom spoločenstve, zbore, v celej Kristovej cirkvi. Očakávajme
na príchod Hospodinovej slávy a Jeho kráľovstva tak, ako to zasľúbil. Amen.
Modlitba:
Nebeský Pane, odpusť, že sme zahľadení do minulosti natoľko, až nám uniká prítomnosť. Nech
je pre nás minulosť poučením či povzbudením, ale nech je náš pohľad upriamený na Teba.
Obnov nás svojím Svätým Duchom, nech je nám Tvoja prítomnosť nadovšetko. Pane Ježiši, príď
kráľovstvo Tvoje. Amen.
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